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A Magyar Kézmővességért Alapítvány – AMKA – hírlevele
Alapító: Gyıri Lajos

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Elızı hírlevelünk befizetıi listájából – figyelmetlenségembıl adódóan –
kimaradt Semes-Bogya Eszter neve, akitıl ezúton is elnézést kérek!
Az alábbi felsorolásból szintén kimaradt 2 befizetı neve; a május 27-én OTPszámláról történt átutalás és a június 25-én (Veszprémben) történt befizetés
dokumentumairól ugyanis lemaradt ez a fontos információ. Várom az
érintettek jelentkezését, hogy közösen pótolni tudjuk ezt a hiányosságot.
Gergely Imre
2008. március 12. és július 18. között a következık támogatási befizetései
érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Ádokné Szalma Erika, Ágoston Zsolt, dr. Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka,
Arnold Fülöpné, Báling Lászlóné, Bálintné Sinóros-Szabó Zsuzsanna,
Baloghné Kegyes Lonci, dr. Bánky Bulcsúné, Barna Nárgisz, Barta Julianna,
Berzéki László, Bezzegh Péter, Böcskei Imre, Buni Gabriella, Czupp Pál,
Dabóczy Krisztina, Dely Teréz, Dobiné Vass Júlia, Dönczi András, Egri
Zsuzsa, F. Joannovics Mária, Farkas Péter, Fehér Károlyné, Fejes Gabriella,
Gál Andrásné, Gál Júlia, Garai Mária, Gárdonyi Bálintné, Ghislaine
Tonnelier Karsai, Gregorián Bt., Gyıriné Szécsényi Mária, Halasi Anita,
Hamvasné Bohák Mária, Hauth Istvánné, Havasi Mária, Hermann János,
Hóbor Lajosné, Horváth Árpád, Huszár Ida Mária, Huszti Kinga, Illés
Károlyné, Illéssy Zoltánné, Ilovay Zsuzsanna, K. Nagy Zsolt, Kálmán Anikó,
Kávainé Petz Anna, Kemény Gizella, Keményné Pap Szilvia, Kis Rozália, Kiss
Lóránt, Kiss Nándorné, Koncz Erzsébet, Konda Szilvia, Kovács Ferenc,
Krasznai Ferencné, Kun Erzsébet, Lakatos József, Lauer Jánosné, M. Sarlós
Erzsébet, Markolt Györgyné, Márton Rozália, Máténé dr. Szabó Mária,
Mezıné Implom Eszter, Molnár Valéria, Molnárné Bárdi Andrea, Nagy
József Ferenc, Neukirchnerné Tankó Zsuzsa, Rimóczi Adrien Hajnalka, Rózsa
Istvánné, dr. Sági Lajosné, Sárközi Ágnes, Schneider Péterné, Semes-Bogya
Eszter, Skornyák Ferencné, Szász Júlia Gyöngyi, Székelyné Bognár Eszter,
Szlávik Zoltán, Szöllısi Katalin, Szügyi Éva, Takács Zoltán, Tatainé Csapó
Dorottya, dr. Tegze Judit, Vagnerné Balla Erzsébet, Vályi Anikó, Virágh
Mariann.
Az alapítványi támogatások – és az általunk kiírt pályázatok nevezési díjainak
– befizetéséhez nem feltétlenül szükséges a korábban megismert sárga
alapítványi csekk! Az éppen aktuális összegeket átutalással, vagy KPbefizetéssel (lehetıleg OTP-fiókban, de ha ez nincs elérhetı közelségben,
akkor bármely bankfiókban, takarékszövetkezetnél, illetve postai csekken) is
lehet teljesíteni. A lényeg az, hogy A Magyar Kézmővességért Alapítvány
földrajzi címe helyett minden esetben a hírlevelünk 1. oldalának alján is
megtalálható számlaszámot (11705008-20436209) kell feltüntetni!
Legutóbbi hírlevelünk megjelenése óta a következık jelezték, hogy 2007. évi
adóbevallásuk elkészítésekor Alapítványunknak ajánlották fel személyi
jövedelemadójuk 1 %-át: Dr. Al-Absi Seif, Báling Lászlóné, Garai Péterné,
Gergely Andrea, Gergely Imre, Ignits Éva, Kelemenné Hézser Katalin,
Kovács Józsefné, Lugosi Margit, Nemes Nagy Nelli, Nemesné Garas
Klára, R. Nagy Erika, Ruják László, Szendrei Judit, Szepesi János,
Szirmai Istvánné, Tóth Viktor.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézmővességért Alapítvány Kuratóriuma

ALAPÍTVÁNYUNK HÍREI
Németh Gyuláné Tiszai Gizella gyıri hímzı, a nyári pályázatunkra készített
alkotásainak leadásakor szomorú hírt hozott magával: régi barátnıje,
ugyancsak gyıri hímzı-társa, dr. Karácsony Gyuláné, aki pályázataink,
kiállításaink rendszeres, a zsőri által is elismert, díjazott résztvevıje volt,
akivel most is együtt készült pályázatunkra, május végén, életének 80. évében
hirtelen meghalt.
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Szerkesztı: Gergely Imre

Szomorú eseményrıl kaptunk hírt Ament Éva tárnoki bútorfestıtıl, az Iharos
Népmővészeti Egyesület elnökétıl is: Garamvölgyi Eszter budapesti szövı,
az Egyesület tagja – nem sokkal az Eperjesi Mónikával és Áment Évával
közösen rendezett kiállításuk megnyitóját követıen – egy szerencsétlen esés
következtében meghalt.
Áment Éva levelébıl idézünk:
„Esztertıl sokat tanultak azok, akik ismerték. Vakon tanult meg szıni, de
soha nem volt világtalan. Hihetetlen kitartással, következetességgel,
tisztasággal és tisztességgel közelített bármihez, aminek nekifogott.
Számtalan betegsége ellenére boldogan fogadott bármilyen megrendelést,
kihívásnak tartotta. A kézmővesek világában tanítani lehetne a munkához
való alázatát, szeretetét.”
Éva szavait megerısíti, hogy Eszter egy hónappal korábbi
telefonbeszélésünket követıen azt tervezte, ismét részt vesz Alapítványunk
nyári pályázatán. Amikor ígéretem szerint hívtam İt a nevezési határidı elıtt:
sikerült-e elkészülnie a tervezett szınyeggel, már nem vehette fel a telefont...
Gergely Imre
 Március 14. és 24. között négy alkotó: Hermann János magfaragó
iparmővész, M. Nagy József faszobrász, Nemes Ferenc faragó népi
iparmővész és Szondy Sándor fafaragó népi iparmővész, A Népmővészet
Mestere képviselte hazánkat Japánban, Fukuokában, ahol az alkotásaikat
bemutató kiállítás mellett a helyi Buddha-faragó mővészekkel közös
élımunka-bemutatót is tartottak.
 A közelmúltban betörtek Szombathy Gábor kovács népi iparmővész
zsámbéki mőhelyébe, és elvitték az elmúlt 26 évben készített összes
kovácsoltvas mintadarabját. Az eltőnt tárgyak egy része – korlát-részletek,
kapu-pánt, templomi gyertyatartó, a kandalló szerszámkészletek közül a
nagyobb – a Kézmőves Portálon (www.kezmuvesportal.hu) látható képeken
szerepel. A rendırség nem kecsegtet túl sok reménnyel, ezért a hírlevél
olvasóihoz is fordulunk azzal a kéréssel, hogy ha bárhol (régiségvásáron,
vastelepen, egyéb helyen) járva véletlenül találkoznának ezekkel a
tárgyakkal, hívják fel a következı telefonszámot:
Szombathyné Nemes Éva: 70/314-3080
 Tojásház létrehozását tervezi, és ehhez tojásfestık, -díszítık, -karcolók
jelentkezését, ajánlatát várja Molnár Sándor kıfaragó mester, a Varázskı
Kft. alapítója a 26/330-205 és 30/9242-782 telefonszámokon, vagy a
varazsko@t-online.hu e-mail címen.
 103 starttipp induló vállalkozásoknak címmel újságosstandokon
beszerezhetı kiadvány jelent meg. Az elsısorban a gyakorlatba átültethetı
példákat, esettanulmányokat tartalmazó könyv és a vele egyidıben elindult és
naponta frissített www.kkvtippek.hu weboldal azoknak szól, akik épp most
készülnek céget alapítani, vagy nemrég indították el vállalkozásukat. A
szerkesztık a cégindítás és a mőködtetés során felmerülı tervezési,
finanszírozási, jogi, technológiai, marketing-, értékesítési és adóügyi
kérdéseket egyaránt sorra vették.
 Az IPOSZ öt évtizedet megélt lapja, az Iparos Újság interneten is elérhetı
a www.iparosujsag.hu címen, sok érdekes rovattal, hasznos tudnivalóval,
érdekképviseleti hírekkel, pályázat-figyelıvel, hitel-lehetıségek, kiállítások,
vásárok, üzleti lehetıségek közreadásával.
 Az A Mi Otthonunk magazin felhívása!
Megjelenési lehetıséget biztosít kézmőveseknek, iparmővészeknek a havonta
35 000 példányban megjelenı A Mi Otthonunk magazin.
A lap elıfizetıi nyereményjátékába történı nyereménytárgy-felajánlásért
cserébe a felajánlott termék képe mellett megjelentetjük a felajánló, készítı
elérhetıségeit is. A felajánlott tárgyak esetén nincs alsó értékhatár, értékesebb
darabok esetén többszöri megjelenést biztosítunk. A felajánlott tárgy
bemutatására és az elérhetıségek leírására személyenként nyolcad oldal áll
alkalmanként rendelkezésre.
A tárgyakról mindössze egy jó minıségő fotót kell küldeni, az alkotó
megjelentetni kívánt elérhetıségeivel. A tárgyat majd a sorsolást követıen
közvetlenül a nyertes részére kell postázni, vagy vele szükséges egyeztetni az
átvétel módját.
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A megjelenési lehetıségrıl bıvebb tájékoztatás kérhetı az
nzr@amiotthonunk.hu email címen, vagy a 30/437-8900 telefonszámon.
 Kézmővesek Európában – www.kezmuvesportal.hu
A fenti címen elérhetı Kézmőves portál az internetet egyre nagyobb
számban használó érdeklıdık részére segítséget nyújt a kézmővesség
értékeinek koncentrált megismerésére, egyúttal (szakágak szerinti
csoportosításban) lehetıséget biztosít a népmővészettel, iparmővészettel,
képzımővészettel foglalkozó alkotók egyéni, fotókkal illusztrált szakmai
bemutatkozására.
A Kézmőves portál augusztusban megújul, és új szolgáltatásokkal várja
kézmőves társaink jelentkezését. A megjelenés módjáról és feltételeirıl Nagy
Marianntól, a portál új fıszerkesztıjétıl lehet érdeklıdni a 30/9926-956-os
telefonszámon, vagy az m.nagy@kezmuvesportal.hu e-mail címen.

PÁLYÁZATOK
 Kéne egy jó hely? - pályázat amatır mővészeknek
Díjtalan helyiséghasználatra hirdet pályázatot 18 és 35 év közötti amatır
képzı- és iparmővészeknek, illetve zenészeknek a Területi Mővelıdési
Intézmények Egyesülete (TEMI) Fıvárosi Mővelıdési Háza (FMH).
A pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetıséget biztosítson a fiatal
mővészeknek, akik bemutatkozó anyag elküldésével jelentkezhetnek.
Jelentkezési határidı: 2008. december 31-éig folyamatos.
Bıvebb információ: TEMI FMH; 1119 Budapest, Fehérvári út 47. – Siklósi
Nóra (nora.siklosi@fmhnet.hu), T: (06-1) 203-3868/120.
Forrás: KultúrPont

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 37 egyesület és alapítvány
nyújtotta be pályázatát a Tolna
Megyei Közgyőlés elnöke által
tavaly alapított „Az Év Tolna
Megyei Civil Szervezete” cím
elnyerésére.
2007-ben
tevékenysége alapján „Az Év Tolna
Megyei Civil Szervezete” a
Komjáthi Tamásné által vezetett
Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület lett. A szervezet 1996-os
újjáalakulása óta egyre rangosabb helyet foglal el az ország
népmővészeti egyesületei között. Céljuk a nemzeti tárgykultúra
értékeire és eszméire épített kézmőves, iparmővészeti, népi
iparmővészeti tevékenység szolgálata és képviselete. Ország- és
világszerte mutatják be magas színvonalon a megye sokszínő
népmővészetét. Tevékenységüknek köszönhetı, hogy Tolna megye a
népi ékszer szakmai központja lett. A bíráló bizottság értékelése
szerint az egyesület elévülhetetlen érdemeket szerezett Tolna megye
értékeinek feltárásában, kutatásában, megırzésében, bemutatásában
és átörökítésében.
Réger Balázs
 A XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselıtestülete március 15-e
alkalmából a kerületért végzett szakmai tevékenysége elismeréseként
Budapest Fıváros XVI. Kerületéért Emlékérmet adományozott Vass
László intarzia-készítı iparmővésznek.
 A Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért díjat 5. alkalommal,
5 kategóriában adta át április 9-én Tatabányán a megyei közgyőlés
elnöke. Az év vállalkozója Kónya Lajos Béla hangszerkészítı mester
lett.
Forrás: 24 óra, Hírlap (megyei napilapok)
 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézmőipari Tagozatában
2007-ben végzett munkájáért Hóbor Lajosné textiljáték-készítı,
oktató a Kamara Elismerı oklevelét vehette át május 7-én, a BKIK
Közgyőlésén.
 Az IPOSZ május 29-én tartott XX. Közgyőlésén kapta meg a
szövetség legmagasabb szakmai elismerését, a Magyar
Kézmővességért Díj arany fokozatát Kóté Lászlóné bırponcoló, A
Magyar Kézmővességért Alapítvány
tevékenységének és
kiállításainak legönzetlenebb segítıje, és Fábry Zoltán famőves, az
Alapítvány társelnöke, közel három évtizedes szakmai és közéleti
tevékenységéért.

Csóli Csaba helyi üvegcsiszoló mester szintén a Közgyőlésen vette
át az Érdi Ipartestület által ebben az évben alapított Mesterdíj
kitüntetést.
 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza,
Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Kulturális Központ
által meghirdetett XVII. Országos Fazekas Pályázat legjobb
résztvevıi az utóbbi helyszínen május 30-án rendezett kiállításmegnyitó keretében vehették át díjaikat:
Nagydíj: Csuti Tibor zalaegerszegi fazekas népi iparmővész.
I. díj: Csótár Rezsı szentgyörgyvölgyi fazekas, A Népmővészet
Mestere;
Papp
Vilmos
magyarszombatfai fazekas.
II. díj: Kabai Erzsébet Dunakeszi-i
fazekas népi iparmővész; Verseghy
Ferenc
tolnai fazekas népi
iparmővész;
Csuporné
Angyal
Zsuzsa
budapesti fazekas népi
iparmővész.
III. díj: Lakatos János becsvölgyei
fazekas népi iparmővész; Farkas Gábor békéscsabai fazekas népi
iparmővész; Dobiné Vass Júlia nádudvari fazekas népi iparmővész;
ifj. Albert Attila magyarszombatfai fazekas.
A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány különdíja: Bertáné
Lıcsei Krisztina nyergesújfalui fazekas népi iparmővész.
A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága különdíja: Varga Istvánné
budapesti fazekas.
 A Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti Tanácsadó
Testületének június 12-én tartott ülésén népi iparmővész címet
kaptak:
Barcsay Andrea fazekas (Doboz), Beréti Istvánné szövı
(Nagyvejke), Bocsi Éva népviseletibaba-készítı (Salgótarján),
Csanádi Tibor népiékszer-készítı, ötvös (Karcag), Dávida Pál
János famőves (Nyíregyháza), Fehér Mihály kosárfonó (Nyírtelek),
Gombási Tamás famőves (Csabrendek), Kelemenné Hézser
Katalin
szövı
(Budapest),
Kircsi
Ferenc
kosárfonó
(Hajdúszoboszló), Kokas Sándorné hímzı (Csaroda), Kollár
Szabolcs fazekas (Gyenesdiás), Kovácsné Tar Ilona Anna hímzı
(Paszab), Marczin Istvánné viseletkészítı (Derecske), Marczis
Józsefné hímzı (Söjtör), Mester András fafaragó (Hejce), Soós
Margit Erzsébet hímzı (Dunaföldvár), Sukta Bertalanné hímzı
(Beregdaróc), Sutyinszky Enikı szövı (Békéscsaba), Szabó Éva
Julianna fazekas (Veszprém), Szabóné Gyuris Zsuzsanna szövı
(Szeged), Szalay Imre cserépkályha-készítı (Cserszegtomaj),
Szatmári Ferencné kosárfonó (Derecske), Szigethy Istvánné hímzı
(Agyagosszergény), Tóth Enikı népiékszer-készítı (Budapest),
Varga Tamás késes (Debrecen).
 Június 21-én a Matyó Múzeumban kiállítás-megnyitóval
összekötött díjkiosztó ünnepség keretében hirdették ki a
Hagyományok Háza és a Matyó Népmővészeti Egyesület által kiírt
III. „Százrózsás” Hímzıpályázat eredményét, amit következı
számunkban ismertetünk.
 A XI. Országos Textiles Konferencia eredménye:
A konferencia és a pályázatok meghirdetıi: a Békés Megyei
Népmővészeti Egyesület, a Hagyományok Háza és a Népmővészeti
Egyesületek Szövetsége volt.
Az „Esküvı és lakodalom textíliái” és az „Erdélyi festékes szıttes”
országos pályázatokra 943 alkotás érkezett be, a zsőri 584 db-ot
javasolt kiállításra. 95 fı egyéni és 29 közösségi pályázó volt.
Tervezık és kivitelezık száma: 389 fı. Magyarország valamennyi
területérıl érkeztek pályázatok, továbbá a Vajdaságból is küldtek
alkotásokat.
„Esküvı és lakodalom textíliái” Egyéni díjazottai
Kiemelt I. díj: Kiszely Orsolya – Csabacsüd, Lipták Jánosné –
Békéscsaba, Sutyinszki Enikı – Békéscsaba, Szigethy Istvánné –
Agyagosszergény
I. díj: Bujdosó Sándorné – Debrecen, Erdélyiné Horváth Gabriella –
Gyır, Kerekes Endréné – Gelse, Oláh Mihályné – Pocsaj

Megosztott I. díj: Kormányos Lászlóné – Mikepércs és Kovácsné
Szeitz Ágnes – Hajdúnánás
II. díj: Csapó Frigyesné – Mosonmagyaróvár, Debreczeni János –
Mezıberény, Dr. Sági Lajosné – Budapest, Lovászné Juhász Rita –
Mátrafüred, Pesztránszki Károlyné – Szarvas, Szász Jánosné –
Békéscsaba
III. díj: Dézsiné Székelyhidi Zsuzsanna – Nagyhegyes, Végh Judit –
Köröstarcsa
Különdíj: Kovács Katalin – Csorna, Marczisné Sass Ilona – Söjtör,
Luktorné Holló Éva – Veszprém, Sutyinszki Enikı – Békéscsaba,
Kiszely Orsolya – Csabacsüd, Szigethy Istvánné – Agyagosszergény
„Esküvı és lakodalom textíliái” csoportos díjazottai
Kiemelt I. díj: Csillagvirág Népmővészeti Egyesület, vezetı: Báder
Miklósné – Heves; Díszítımővészeti Mőhely, szakkörvezetı:
Kincses Ágnes – Komló; Rozmaring Hímzıszakkör, szakkörvezetı:
Dr. Illés Károlyné – Békéscsaba
I. díj: ANIFOLK Hímzıstúdió, vezetı: Dr. Illés Károlyné –
Békéscsaba
II. díj: Galgamácsai Hagyományırzı Egyesület, vezetı: Gulyás
Magdolna – Budapest, Díszítımővészeti Szakkör, szakkörvezetı: Dr.
Varga Ferencné – Kecskemét, Kalocsa Róza Mővelıdési Ház Hímzı
Szakköre, szakkörvezetı: Balda Mihályné – Mezıkovácsháza
III. díj: Lencsési Csipkeklub, vezetı: Tóthné Kiss Szilvia –
Békéscsaba,
Mővelıdési
Ház
Díszítımővészeti
Szakkör,
szakkörvezetı: Müller Magdolna – Csátalja, Kisdombegyházi és
Dombegyházi Díszítımővészeti Szakkör, szakkörvezetık: Csóti
Istvánné és Kiss Gyuláné, Kisalföldi Páros: Krasznai Ferencné és
Székely Erzsébet – Sopron
Különdíj: Csillagvirág Népmővészeti Egyesület, képviselıje: Báder
Miklósné; Keresztúry Dezsı ÁMK Kézmővesek Háza kézmőves
csoportja: képviselı: Kocsisné Koszorús Anikó, Takács Zsuzsanna;
Rozmaring Hímzıszakkör, szakkörvezetı: Dr. Illés Károlyné;
Kisdombegyházi és Dombegyházi Díszítımővészeti Szakkör,
szakkörvezetık Csóti Istvánné és Kiss Gyuláné; Lencsési
Csipkeklub, vezetıje Tóthné Kiss Szilvia – Békéscsaba; ANIFOLK
Hímzıstúdió, vezetı: Dr. Illés Károlyné – Békéscsaba
Erdélyi festékes Szıttes – egyéni díjazottjai
I. díj: Krasznai Ferencné – Sopron, Zelei Ferencné – Székesfehérvár
II. díj: Kutasi Annamária – Mezıberény
III. díj: Gulyás Imréné – Mezıberény, Gyıri Tünde –
Balmazújváros
Különdíj: Gulyás Imréné – Mezıberény
Erdélyi festékes Szıttes – csoportos díjazottjai
Kiemelt I. díj: Világ Világossága Alapítvány Látássérült Fiatalok
Rehabilitációs Szakiskolája, vezetı: Tukora Istvánné – Pécs
A zsőri III., II. és I. díjat nem adott ki.
Különdíj: Világ Világossága Alapítvány Látássérült Fiatalok
Rehabilitációs Szakiskolája, vezetı: Tukora Istvánné – Pécs
A Békés Megyei Népmővészeti Egyesület a legsikeresebb
csoportok vezetıinek ajánlott fel tárgyjutalmat: Báder Miklósné –
Heves, a Csillagvirág Népmővészeti Egyesület menedzsere; Balda
Mihálnyé – Mezıkovácsháza, a Kalocsa Rózsa Mővelıdési Ház
hímzı szakkörének vezetıje; Dr. Illés Károlyné – Békéscsaba, az
Anifolk Hímzı Stúdió, a Rozmaring, a Dombegyházi,
Kisdombegyházi szakkörök vezetıje és segítıje; Dr. Varga Ferencné
– a kecskeméti Díszítımővészeti Szakkör vezetıje; Kincses Ágnes –
Komló, a Díszítımővészeti Szakkör vezetıje.
 Június 28-án a kiállítás megnyitója keretében tartották a
hajdúnánási Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár
által 8. alkalommal meghirdetett „Aranyszalma” Országos
Szálasanyagfonó Pályázat eredményhirdetését. A Szalma és Vesszı
kategóriában kiírt pályázat eredményét következı számunkban
ismertetjük.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából
Kunhegyesen rendezett ünnepségek keretében március 15-én az Ilosvai Varga
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István Városi Mővelıdési Központban nyitották meg Czupp Pál helyi
fafaragó népi iparmővész Fába vésett gondolatok címő kiállítását, amelynek
anyaga április 26-ától egy hónapon keresztül a szolnoki Damjanich János
Múzeumban is bemutatták.
 Nitschmann Corinna nemezes iparmővész Állati gubancok Afrikában címő
kiállítását március 18. és április 2. között tekinthették meg az érdeklıdık a
Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesület (FISE) Galériájában.
 Hazánk Kolozsvári Fıkonzulátusának meghívására Major Laura
(képünkön) gyıri nemezkészítı Hernyóselyem és Gyapjú különös házassága
címmel a Fıkonzulátus és a Kolozsvári Mővészeti Múzeum szervezésében
március 20-ától 30-áig tartó önálló kiállítással mutatkozott be az erdélyi
nagyvárosban, a Bánffy-palotában.
 Ghislaine Tonnelier Karsai festımővész alkotásai is szerepeltek az április
3. és május 16. között a Neumann János Számítástechnikai
Szakközépiskolában megrendezett Húsz év negyven
kiállításának válogatott képei címő kollektív jubileumi
kiállításon.
 Andrejszki Kati bırmőves, A Népmővészet Ifjú
Mestere kamara-kiállítása bır- és selyemmunkákból,
valamint dombormőves gyertyákból április 4-étıl volt
látható a budapesti Jókai Klub Kiállítótermében.
(Képünkön az egyik bırmunka látható.)
 Vinczéné Lırincz Ágnes budapesti keramikus Istar
kapujában címő kiállítása április 4-22. között volt látható a váci Madách Imre
Mővelıdési Központ Emeleti Galériájában.
 Vass László intarzia-készítı iparmővész Pátyon, április 6-21. között
megrendezett Fa voltam, vagy fa leszek címő kiállításának megnyitóján –
saját gitárkísérettel elıadott népdalokkal – Semes Bogya Eszter faszobrász is
közremőködött.
 A FISE Galéria az Egyesület 25. évfordulója alkalmából rendezett
PRIZMA kiállítás-sorozat keretében április 8-26. között rendezte meg a FISE
öltözéktervezıit bemutató kiállítását
 A Ráckevén és vonzáskörzetében élı és alkotó mővészeket tömörítı KEVE
KÖR – tagjai közt Balázs Katalin tőzzománcos, Beretvás Csanád fafaragó
és Sárközi Ágnes tőzzománcos – kétévenként megrendezésre kerülı közös
kiállítását április 11-20. között láthatták az érdeklıdık a Keve Galériában.
 A VIII. kerületi Polgárok Házának Képzımővészeti Szalonjában tartotta
elsı budapesti kiállítását április 15-27. között az Intarziakészítık Országos
Egyesülete. A kiállításon – amelynek megnyitóján dr. Vargay Zoltán, az
Egyesület alelnöke mondott köszöntıt – a tagok közül Czetner Gyula,
Hadnagy György, Hınich Imre, Jeges Anikó, Kondor Gábor, Kovács
Róbert, Kránitzné Rikker Ildikó, Kulánda Mihály, Linka Sándor,
Naszádos István, Szekeres Attila, Vargay Zoltán és Vass László vett részt.
 Április 15. és május 8. között a Megyeháza aulájában 7. alkalommal
rendezték meg a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus
által zsőrizett alkotásokból a Csongrád megye kortárs iparmővészete tárlatot,
amit Barkos Beáta tőzzománcmővész nyitott meg.
Forrás: a Csongrád Megyei ÁMK Hírlevele
 Erdélyi Tibor Erkel-díjas koreográfus,
fafaragó, A Népmővészet Mestere kiállítása –
amit dr. Bánszky Pál mővészettörténész nyitott
meg április 17-én – a közel két hétig tartó
Táncfórum ideje alatt volt látható a Mővészetek
Palotájában, a Fesztivál Színház elıterében.
(Képünkön a mővész Sámán c. alkotásával.)
 A Pataky Mővelıdési Központban április 18.
és május 9. között volt látható a Molnár-C. Pál
Baráti Kör – tagjai között B. Dobos Jolán,
Benkı Cs. Gyula, Búza Barna, Gross Arnold,
Simon András – közös tárlata.
 Április 22-étıl június 3-áig tekinthették meg
az érdeklıdık a Hotel Béke Radisson Sas I.
emeleti Galériájában A Magyar Kézmővességért
Alapítvány által – Heiling Anna és Szendrei Judit tőzzománcosok, Korbely
Zsuzsa selyemfestı, M. Sarlós Erzsébet képzımővész, dr. Sági Lajosné
szövı, Szabóné Varga Anita és dr. Vargay Zoltán intarzia-készítık
alkotásaiból – rendezett kamara-kiállítást.
 Csiga-eledel, növények és gyümölcsök sokféleképp címmel rendeztek
kiállítást április 24. és május 20. között Tegze Judit festményeibıl és
grafikáiból a Keleti pályaudvar közelében található Csigatanyán.
 A komáromi Monostori Erıd kisgalériájában Marsai Ágnes képzımővész
nyitotta meg április 25-én Pünkösti Gabriella móri keramikus NAPJAINK
címő, május 16-áig tartó kiállítását.
 A Kerámiaparkban április 26-án nyílt Gy.
Kamarás Kata keramikus, A Népmővészet
Mestere (képünkön) kiállítása, amelynek
megnyitóján
közremőködtek:
Császár
Angéla és Erdélyi György színmővészek,
valamint Gyurkovits Tamás gitáros is.
 Kunszt Veronika textilmővész, népi
iparmővész kiállítását április 26. és május
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24. között láthatták az érdeklıdık a Gödöllıi Új Mővészet Közalapítvány
Alkotóházában.
 A Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesület FISE Galériájában április 29-étıl
május 17-éig volt látható Kecskés Krisztina üvegmővész kiállítása.
 Huszti Kinga budapesti nemezkészítı alkotásaiból május 2. és június 6.
között Mosonmagyaróváron, a Magyar Galériában rendeztek kiállítást, amit
Várhegyi Éva kalaposmester nyitott meg.
 Gyenesdiás Nagyközség pünkösdi programjai keretében Németh János
Munkácsy-díjas keramikusmővész nyitotta meg Kollár Szabolcs fazekas és
Urbán Zoltánné hímzı közös kiállítását, ami május 9-22. között a József
Attila Klubkönyvtárban volt látható.
 Székesfehérváron, a Megyei Mővelıdési Központban május 16. és június 6.
között rendezték meg az Illés Károlyné által vezetett 25 éves Soponyai
Hímzı Szakkör jubileumi kiállítását.
 Május 22. és június 10. között az egri Bartakovics Béla Közösségi Ház adott
otthont Kolumbán Zsuzsa népi iparmővész Magyar viseletek babákon címő
kiállításának.
 Székely Éva mővészetpedagógus és Molnár Imre bırmőves iparmővész
nyitotta meg azt a – május 22-étıl június 20-áig tartó – kiállítást, melyet
„Mester és tanítványai” címmel a Szilágyi Dezsı téri idıszaki
kiállítóteremben rendezett a Hagyományok Háza, oktatója: Pisztrai Bálint
emlékére.
 Mándoki Halász Zsóka naiv festı Tisztelet a múltnak címő kiállítása –
amit Angyal Mária mővészettörténész nyitott meg május 29-én – a soroksári
Galéria 13-ban volt látható egy hónapon keresztül.
 Május 31-én nyílt Pátyon, a Közösségi Házban Ament Éva bútorfestı,
Eperjes Mónika hímzı és a nemrég elhunyt Garamvölgyi Eszter szövı
közös kiállítása.
 Június 1-jétıl 20-áig a Danubius Hotel Gellért Tea Szalonjában láthatták az
érdeklıdık Gulyás Anna képzımővész kiállítását, amit dr. Feledy Balázs
mővészeti író nyitott meg.
 Tegze Judit selyemfestményei, számítógép-grafikái és tőzzománc alkotásai
június 5-8. között Nyíregyházán, a XVIII. Kelet-Nyugat Nemzetközi
Kiállításon és Vásáron kerültek a nagyközönség elé, június 15-27. között
pedig számítógép-grafikái szerepeltek Balatongyörökön, a Szépkező
györökiek címmel megrendezett győjteményes kiállításon.
 Avar Éva keramikus, Beretvás Csanád fafaragó, Nemes Ferenc fafaragó
és Sárközi Ágnes tőzzománcos alkotásai is szerepeltek a június 14-én
megrendezett, kézmőves bemutatóval összekötött Tököli Kerítéstárlaton.
 A község Faluházának nagytermében rendezték meg június 14. és július 10.
között a Szuper Miklósné népi iparmővész által vezetett Paloznaki
Hímzıkör XV. Jubileumi népi hímzés kiállítását, amelynek meghívott
kiállító vendégei Tóth István Magyar Kézmőves Remek-díjas szabómester és
Karli Andrásné főfonó voltak.
 Japán kortárs-mővészeti kiállítást rendeztek június 28-29-30-án a Magyar
Kultúra Alapítvány székházában. A kiállításon – amelynek megvalósításában
Sődy Erika is közremőködött – foltvarrás-, kollázs- és textilfestés-technikával
készült alkotások, ékszerek, kalligráfiák, metszetek is bemutatásra kerültek.
 Lampionos nyáréjszaka, Nyári kerttárlat és más érdekes programok mellett
július 5-25. között tekinthették meg az érdeklıdık Sárközi Ágnes
tőzzománcos kiállítását Szigethalmon, a Helytörténeti Győjteményben.

 A Fiatal Iparmővészek Studiója Egyesület (FISE)Galériájában (Bp., V. ker.
Kálmán Imre u. 16. tel: 311-3051, e-mail: iroda@fise.hu) július 29. és
augusztus 16. között (keddtıl-péntekig 12-18, szombaton 10-14 óra között)
tekinthetı meg Czinder Tünde ékszertervezı és Keresztes Ágnes
textiltervezı Festett selyemsálak, lószır- és organza ékszerek címő kiállítása.
 Július 31-éig (keddtıl szombatig 11-18 óráig) látogatható a Várnegyed
Galéria (Budapest, I. ker. Batthyány u. 67.) négy mővész – köztük Benkı Cs.
Gyula festımővész – alkotásaiból rendezett nyári elsı csoportos kiállítása.
 Pungor R. Dóra textilmővész "HONFOGLALÓK" címmel a Táltos
Fesztivál keretében (a gyıri Zichy-palotában: Liszt F. u. 20.) rendezett
kiállítása augusztus 2-áig, „VIA CRUCIS” címő textilszobor-kiállítása pedig
augusztus 3-áig tekinthetı meg a körmendi várban, a Batthyány kastélykápolna kiállítóhelyén, a Batthyány-Strattmann László Múzeum nyitvatartási
idejében.
 A Hagyományok Háza Magyar Népi Iparmővészeti Múzeumának legújabb
szerzeményeibıl Napjaink népi iparmővészete címmel rendezett kiállítás
augusztus 8-áig (H-Cs: 9-16, P: 9-13 óráig) látogatható a Budapest, I. ker.
Szilágyi Dezsı tér 6. sz. alatti idıszaki kiállítóteremben.
 Szentkereszti István hásságyi Kapoli-díjas fafaragó népi iparmővész, A
Népmővészet Mestere ,,Életem alapeleme a FA'' címő kiállítása augusztus 1jén 17 órakor nyílik a Dómmúzeum (Pécs, Káptalan u. 8.) földszintjén, és 17éig tekinthetı meg.
 Semes-Bogya Eszter faszobrász és Szelezsám György festımővész
alkotásaiból rendeznek kiállítást a Bakonyban, Súron, a Római Katolikus
Templom felújításáért augusztus 15-16-17-én tartandó jótékony célú
fesztiválon. Semes-Bogya Eszter Az Éden elvesztése címő szobrát és az
Örökkön Örökké címő dombormővét árverezésre ajánlotta fel, ezzel szeretné
segíteni szülıfaluját. A szervezık adományokat is szívesen fogadnak a SÚRI

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY 62900029 10000953 számú számlájára. (Az adományok az adóból leírhatók!) További
információ: polgarmester@sur.hu
 Körmenden, a Batthyány-kastélyban található Körmendi Kulturális
Központban augusztus 31-éig, naponta 10-16 óráig látogatható a XVII.
Országos Fazekas Pályázat anyagából rendezett kiállítás.
 Elfelejtett ısök árnyai – Hagyományos és mai nemezmunkák címmel
Szegeden, a Vármúzeumban szeptember 7-éig tart az a kiállítás, amelyen
Árvai Anikó - Vetró Mihály, Bukits Zoltán (Kıszeg), Fráter Nagy
Melinda, Horváth Éva (Zalaegerszeg), Huszti Kinga (Budapest), Kovács
Máté (Hajdúszoboszló), Kövecses Mónika (Kapolcs), Mezei Erzsébet
(Zenta), a Nádudvari Kézmőves Mőhely, Nagy Mari, Nagy Melinda,
Nátránné Hegyi Györgyi, Szabados Éva, Szabó Adrianne, Szaniszló Judit
(Tinnye), Túri Emese - Túri Enikı (Zenta), Varga Dóra (Szeged), ifj.
Vidák István és Vidák István munkái mellett régi türkmén és kirgiz takarók
is láthatók – a kiállítást rendezı Vidák István és Nagy Mari –
magángyőjteményébıl. A kazah nemezházat a Néprajzi Múzeum kölcsönözte.
 Pungor R. Dóra textilmővész "HONFOGLALÓK ÉS HONTALANOK"
címő kiállítása a Zempléni Fesztivál keretében Sárospatakon, A Mővelıdés
Házában (Eötvös u. 6.) szeptember 30-áig, "VIA CRUCIS" és
"HONFOGLALÓK” címő kiállítása pedig az ausztriai Kismartonban, az
Eszterházy Kastélyban 2008. október 8. és 2009. február 25. között lesz
látható.

A NÉPI IPARMŐVÉSZETI GYŐJTEMÉNY PROGRAMJA
Kecskemét, Serfızı u.19. T/F.: 76/327-203
E-mail: nim01@citromail.hu; muzeum.nepiipar@freemail.hu;
web: www.museum.hu/kecskemet/nepiiparmuveszeti
Nyitva: keddtıl szombatig 10-17 óráig.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS:
• A népi iparmővészet fél évszázada (hímzés, szövés, faragás, fazekasság,
népi kismesterségek).
IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
• Verseghy Ferenc fazekas népi iparmővész A habán kerámia továbbélése
címő, augusztus 30-áig nyitva tartó önálló kiállítása.
• A Duna-Tisza közi Népmővészeti Egyesület tagjainak kiállítása. A
közelmúltban Csokonai közösségi díjjal kitüntetett, több mint negyed százada
mőködı népmővészeti egyesület tagjai mutatkoznak be az elmúlt évek
legszebb alkotásaival. Láthatóak hímzések, szıttesek, csipkék, fazekas
munkák, faragások (használati tárgyak és szobrok), mézeskalácsok,
gyöngyök, hímes tojások, kékfestı anyagok, viseletek, vesszıbıl font
tárgyak, bırmíves alkotások, nemez szınyeg, szalmafonások, kések,
hangszerek, paszományok és festett bútorok. Látogatható augusztus 30-áig.
A JÁTÉKKUCKÓ egész évben, nyitvatartási idıben várja a gyerekeket.
KEZDİ LÉPÉSEK A KÉZMŐVESSÉG FELÉ – nyári kézmőves tábor
augusztus 11-15-éig.
A táborba, mely naponta 8-16.30-ig tart, 5-15 éves korig várjuk a
jelentkezıket. Elsajátítható kézmőves technikák: batikolás, nemezelés, fonal
munkák, agyagozás, bábkészítés.
Információ: Nagy Edit 76/327-203.
A DÍSZÍTİMŐVÉSZ SZAKKÖR nyári szünetet tart.

A DEBRECENI MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGEINEK
PROGRAMKÍNÁLATÁBÓL
- Belvárosi Galéria
4024 Debrecen, Kossuth u. 1. Tel.: 52/413-939
Jelenlét címmel a Kapos Art Képzı- és Iparmővészeti Egyesület kiállítása
július 30-áig
- Tímárház - Kézmővesek Háza
4025 Debrecen, Nagy Gál István u. 6. Tel.: 06-30/618-9767
E-mail: timarhaz@dbmuvkozpont.t-online.hu
Állandó Tímártörténeti Kiállítás: a mesterség történetét szemléltetı tárlat,
melynek tárgyait tímár mesterek és leszármazottaik ajánlották föl és
adományozták a debreceni Tímárháznak. A kiállítás keddtıl péntekig 10-17,
szombaton 10-14 óráig tekinthetı meg.
H. Csongrády Márta Néprajzi Fotókiállítása: a tárlaton a DMK Napsugár
nyári táborainak kézmőves munkái is megtekinthetıek, augusztus 29-éig.
Egyedi Kézmőves programajánlatunk
Játékudvar: választható foglalkozások; bırözés, agyagozás, nemezelés,
gyöngyfőzés, gyertyamártás, szövés-fonás, szőrrátét-készítés, mézeskalácsdíszítés, textiljátékok óvodásoknak, általános és középiskolás diákoknak,
felnıtteknek. A választott programok mindegyikét kézmővesek,
népmővészek, népi iparmővészek vezetik. Lehetséges a foglalkozások
kitelepítése más helyszínre is. Az idıpontját szíveskedjenek elıre egyeztetni
Mátrai-Nagy Andrea programszervezıvel a 06-30/618-9767-es telefonon,
aki a részvételi díjakról is felvilágosítást ad.
A foglalkozások alapanyagát minden esetben intézményünk biztosítja.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 A Magyar Kultúra Alapítvány Szentháromság téri épületében április 2428. között került megrendezésre a Budavári Kézmőves Napok címő Kiállítás
és Vásár, amelyen információs megjelenéssel A Magyar Kézmővességért
Alapítvány is részt vett.
 A reneszánsz év tiszteletére május 11-én a XVI. kerületi Mátyás király téren
tartotta Reneszánsz Pünkösd Mátyás földjén címő rendezvényét a Dr. Kresz
Mária Alapítvány, a Corvin Mátyás Gimnáziummal együttmőködve.
 „Örömmel adunk hírt arról, hogy nyitott családi mőtermünk és galériánk: a
Nyitott KÖNYV Mőterem és Galéria 2008. május 22-étıl látogatható.
Terveink szerint a mőteremben kialakított installáción kamara jelleggel
látható lesz a Könyv család idıszakos kiállítása. Megtekinthetık Könyvné
Szabó Éva bırmőves népi iparmővész bırtárgyai, viseletei és kiegészítıi,
egyedi tervezéső táskái és hagyományırzı, honfoglalás-kori motívumokra
építkezı tarsolyai, bır-veretes díszei, protokoll mappái, könyvborítói.
Egyeztetéssel élımunka-bemutatót is vállal, kisebb csoportoknak.
Különleges élményt nyújtanak Könyv Kata festımővész expresszív
olajképei. A fiatal képzımővész legfrissebb alkotásaiból látható összeállítás.
A sort Könyv István János grafikusmővész zárja: egyedi, hagyományos
fekete-fehér tusrajzai mellett a Galéria kiállításán mutatja be legfrissebb
digitál print computer grafikáit, illusztrációit.
Nyitottságunkkal szeretnénk a Simontornya városába érkezıknek új kulturális
és idegenforgalmi színfoltot adni.”
Cím: Tolna megye, 7081 Simontornya, Petıfi u. 12. Tel: 74-486-241, E-mail
cím konyvistvan@gmail.com
A Könyv család munkái egyénenként elérhetıek Tolna megye mővészeti
portálján www.tolnaart.hu
 Pilisvörösvári Galériájában a Varázskı Kft. május 24-én Orchidea és
Bromélia kiállítással egybekötött színes, gazdag programot szervezett,
amelyen élıben megszólalt a világon egyedülálló, fehér márványból készült,
mőködıképes hegedő is (www.varazsko.hu).
 Kánban, a Pékné udvarában május 31-én, a Káni III. Kenyeres Napon
sütési bemutatót tartottak a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje és a II. Béla
Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola részvételével. (A bevételt a
pécsváradi diákok erdélyi útjának támogatására fordították.) A Góré
Galériában mutatták be a hagyományos népi kemencék sütı-, fızı eszközeit.
 Szakmári Klára papírmárványozó idén is részt vett a IX. kerületi Ráday
utcában június 6-7-8-án megrendezett, kiállítással, bemutatóval és – többek
között – könyvheti vásárral összekötött Papírvarázs fesztiválon.
 A Budapesti Vásárközpontban megrendezett asztalos-, faipari és erdészeti
szakkiállítás ideje alatt, június 12-én faipari felnıttképzési konferenciát
szervezett az IPOSZ Kht., amelyen Fábry Zoltán famőves, A Magyar
Kézmővességért Alapítvány társelnöke is elıadást tartott: a magyar
kézmővesség helyzetérıl, nemzetközi kapcsolatairól, a mővészi kézmővesség
továbbképzési és felnıttképzési lehetıségeirıl, a fa értékteremtı
megmunkálásának örömeirıl. A konferencia szakmai füzetében
Alapítványunk is bemutatkozott. Tevékenységünk „kézzelfogható”
eredményeit két legutóbbi nyári kiállításunk színes fotói illusztrálták.
A KÖZELJÖVİ EGYÉB ESEMÉNYEI
 Balatonakarattyán augusztus 15-17. között Akarattyai napok
rendezvénysorozatra kerül sor. Augusztus 15-én csak délután kezdıdnek a
programok, 16-án egész nap tartanak. 17-én, vasárnap egész napos búcsút
rendezünk. A búcsú során délelıtt fıként gyerek-programok, délután felnıttprogramok fogják szórakoztatni a közönséget. A búcsú alatt büfé fog
rendelkezésükre állni. Este jazz ill. tánczene lesz. Helyszín szokás szerint a
Rákóczi parkban a színpad és környéke.
A rendezvény során reggel 9.00 órától sötétedésig szeretnénk kézmőves
vásárt is tartani. A vásáron helypénzt nem kell fizetni. A résztvevıknek
maguknak kell asztalról/sátorról gondoskodniuk. Nagyon örülnénk, ha
helyszíni élımunka-bemutatót is tudnának tartani. Kérjük a kiállítókat, hogy a
rendezvény során kizárólag kézmőves termékeket árusítsanak!
Aki részt kíván venni vásárunkon, szíveskedjék részvételi szándékát Kiss
Tamásné egyesületi elnök részére a 30/384-4656 mobilszámon SMS-ben
jelezni.
Kardos Gáborné
Balatonakarattyai Fürdıtelep Egyesület
 A Magyar Kereskedelemi és Iparkamara Kézmőves és Turisztikai
Kollégiumai néhány évvel ezelıtt útjára indították A kézmővesség ezer éve a
Kárpát-medencében elnevezéső kiállítás- és konferencia-rendezvénysorozatot.
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Történelmi városaink, Eger, Kecskemét, Esztergom, Sopron, Gyula,
Sárospatak, Szeged után Szombathely városa adott otthont ennek a jeles
eseménynek 2008. április 18-20. között. A rendezvény eseményei nem
korlátozódnak azonban a - minden évben hagyományosan megrendezésre
kerülı - Szent György Napi Kézmőipari Vásár idıtartamára, idén
kiegészülnek a reneszánsz kézmővesség bemutatásával a Savaria
Történelmi Karnevál keretében.
A karneválhoz kapcsolódó Kézmőipari Vásár – híven hagyományaihoz – a
kézmőveseknek ebben az évben is biztosít bemutatkozási lehetıséget, különös
tekintettel a reneszánsz kézmőves értékekre.
Idıpont: 2008. augusztus 22-24.
Helyszín: Szombathely, Savaria tér
A vásáron való részvételt abban az esetben tudjuk biztosítani a
kedvezményes bérleti díj: 1.500,- Ft/m2/nap ellenében, ha a kézmőves
vállalja, hogy az értékesítés mellett bemutatókkal is színesíti a programot.
Jelentkezési határidı: 2008. július 31.
A jelentkezés elfogadásáról, az ehhez kapcsolódó szerzıdés megkötésével
kapcsolatos teendıkrıl és az álláshely számáról a Savaria Történelmi
Karnevál Közhasznú Közalapítvány értesíteni fogja.
A szervezık elérhetısége: Szabó Tímea, Takács Tamás, tel: 94/506-640
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
9700 Szombathely, Honvéd tér 2. fax: 94/316-936
e-mail: vmkik@vmkik.hu
 A Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti
Osztálya, Heves Város Önkormányzata, a Hevesi
Népmővészeti és Háziipari Szövetkezet és a
Hagyományos Értékek Megırzéséért Alapítvány a
XVIII. Országos Szıttespályázat mellett augusztus
29-31. között megrendezi a
VI. Nemzetközi Szıtteskonferenciát,
amelynek témaköre: Tárgyalkotók a kulturális
turizmus szolgálatában.
A konferencia során a szervezık arra törekednek,
hogy a témakörhöz kapcsolódva gyakorlati példákat
is szolgáltassanak az alkotóknak, a kulturális és idegenforgalmi
szakembereknek és érdeklıdıknek, ezért a rendezvényt két helyszínen:
Hevesen és Palócföldön szervezik.
Jelentkezési lap a VI. Nemzetközi Szıtteskonferenciára az internetrıl is
letölthetı: www.hevesfolkart.hu.
A jelentkezést és az érdeklıdést fogadja
Báder Miklósné
Iván Károlyné
Pataki Miklósné
36) 346 811
20/9104 345
30/4940 044
A pályázat anyagából rendezett kiállítás szeptember 30-áig tart nyitva.
Információ, bıvebb felvilágosítás: Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti
Osztály 1011 Budapest, Szilágyi Dezsı tér 6. Barsi Hajna Tel./fax: (o6-1)
201-8734 e-mail: barsi.hajna@hagyomanyokhaza.hu web-cím:
www.hagyomanyokhaza.hu
 A Mátray-Ház Kft. augusztus 30-31-én Bábolnán tartja a Csipke Ünnepe
rendezvénysorozat SZÁZSZORSZÉP elnevezéső idei programját: a
csipkekészítık magyarországi találkozóját; amelynek lelke, fıszervezıje:
Mátray Magdolna csipkekészítı népi iparmővész, A Népmővészet Mestere
(30/9616-007, -008, www.matarayhaz.hu).
 Egy kiállítás, ahol minden megtörténhet…
Szeretne egy igazi otthonra lelni? Ki ne szeretne…
Legyen Önnek is otthona a SYMA Sport- és Rendezvényközpont! 2008.
október 10-12. között A LEGJOBB OTTHON kiállítás keretén belül
bemutathatja: mi az a termék, vagy szolgáltatás, ami nélkül elképzelhetetlen
az otthonteremtés.
EME Hungary
BNR Budapesti Nemzetközi Rendezvény- és Kiállításszervezı Kft. 1012
Budapest, Várfok u. 7-9. Tel: (+36 1) 225-8630, Fax: (+36 1) 212-2175
E-mail: info@eme-hungary.com
További információ a www.alegjobbotthon.hu weboldalon látható.
 A Kultúrpont Irodától kapott elızetes információk szerint idén, a 6. Szentek
Mővészete / Születése Európai Kiállításon (amelynek házigazdája Brüsszel
és Olaszország lesznek) néhány fával, vagy terrakottával foglalkozó mővész,
szobrász vagy kézmőves szentekrıl, vagy a szentek születésérıl készült
szobrai részére kiállítási lehetıséget nyújtanak.
Az elképzelés szerint a mővészek nevét egy listába foglalják, és ez a speciális
lista széles körben lesz terjesztve nemzetközi szinten. Minden résztvevıtıl
fognak kérni egy videófelvételt, amely a munkáikat mutatja be. A kiválasztott
videók speciális TV-adásokban lesznek bemutatva a legnépszerőbb európai
tv-csatornákon, mint pl. a RAI International.
 Egy másik hír szerint e-mailben kérnének tılünk is fotókat az ország
népviseletének tipikus fejfedıirıl (mind nıi, mind férfi fejfedıkrıl),
amelyek lehetıleg XVI-XVII-XVIII. századiak legyenek. Az Európa
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Parlament – ADLE Csoport egy kulturális kutató projektjéhez lenne rájuk
szükség, a kultúrák közötti dialógus európai éve alkalmából.
Ha valakit érdekel valamelyik elképzelés, kérjük, jelezze ezt Gergely
Imre felé!
GRATULÁLUNK ...
… Szabóné Varga Anita budapesti intarzia-készítınek és férjének, akiknek
március 18-án született 2. gyermeke a következı SMS-t „küldte”: „Örömmel
értesítelek, hogy megérkeztem, 3800 grammal, 57 centivel. Anyukám és én is
jó egészségnek örvendünk. Puszi: Szabó Julcsi.”;
…. Vass János bajai pintérnek, aki április 26-án e-mail-ben küldött értesítést:
„Örömmel tudatom, hogy a második unokám ma megérkezett! Tomó Zalán
3,45 kg és 51 cm! Anyuka és pici jól vannak!”
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Major Laura gyıri nemezkészítı márciusi
kolozsvári kiállításáról több helyi napilap is
beszámolt, a kolozsvári TV is készített vele
riportot. A cikkek idézték a Mővészeti Múzeum
igazgatónıjének köszöntıjét, aki kifejezte
örömét, hogy magyarországi mővészek csoportos
tárlatai után végre egyéni kiállítást is vendégül
láthat az intézmény; a kolozsvári fıkonzul feleségének szavait, aki kiemelte,
hogy múlt és jelen, kellemes és hasznos fonódik össze Major Laura
munkáiban; valamint a tárlatot értékelı mőkritikus gondolatait, aki
rendkívülinek tartotta, hogy az alkotó a nemezelés ısi technikáját sajátossá,
egyedivé és korszerővé alakította azáltal, hogy találó ötlettel társította a
legfinomabb ausztrál merinói gyapjút és a hernyóselymet, és kísérletezı, új
utakat nyitó alkotóként megteremtette önálló mővészi világát.
 Az Orosházi Élet címő hetilap A természet ölelésében, az Orosházi
Harangszó böjt-húsvéti száma pedig A keserő pohár címő, fotóval illusztrált
cikkében számolt be Varga Béla helyi fafaragó tárlatáról – a Gyıry Vilmos
Evangélikus Szeretetszolgálat elsı képzımővészeti kiállításáról –, amelyen
elsı alkalommal került bemutatásra A keserő pohár címő legújabb
faragványa: a gyékényesi evangélikus templom oltárképének mása.
 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplap április 11-ei és a Redemptio
áprilisi száma is foglalkozott Czupp Pál kunhegyesi fafaragó népi
iparmővész Fába vésett gondolatok címő helyi, majd szolnoki kiállításával.
Az utóbbi cikkébıl azt is megtudtuk, hogy 2008 ıszétıl az alkotó – uniós
támogatással, lakása padlásterében kialakított – saját galériájában
(Kunhegyes, Arany J. u. 69.) fogadja látogatóit.
 Pünkösd alkalmával ünneplik szerte a világban a keresztény misztika egyik
legnagyobb csodáját, a Szentlélek kiáramlását. Az errıl szóló értekezés
illusztrációjaként Csonka Ibolya veszprémi ikonfestı alkotása, a Magyar
kézmővesség – 2007 címő albumunkban is szerepelt A Szentlélek eljövetele
címő ikon került a Ferenczi kiadó honlapjára (www.hh16.hu).
 Május 27-én az MTV1 Unser Bildschirm címő német nyelvő – magyar
feliratos – mősora közölt portrémősort (amit 29-én az m2-n ismételtek meg)
Ament Éva tárnoki bútorfestırıl. A magyar nyelvő változatot kora ısszel az
Együtt címő mősorban adják majd le.
 Az m2 csatorna Tanuljunk szakmát! Szakképzési körkép címő mősorának
május 31-ei adásában – Cseh Anetta szerkesztı-riporter kamerája elıtt –
Bezzegh Péter fahangszer-készítı, Fentné Fodor Éva textiljáték-készítı,
Gera Klára nemezelı, Gy. Kamarás Katalin keramikus, Kasztner Erika
papírmőves és Szántó Szabolcs késes mutatták be mesterségüket.
 Vass László intarzia-készítı iparmővész Kerengı címő alkotása díszíti az
MV Iparos Újság májusi számának hátsó borítóját; a lap júliusi számában
pedig Gisztl Anna ruhakészítı mester Reneszánsz címet viselı gyönyörő nıi
öltözéke nyújt elızetes ízelítıt a kiállításunkról a következı számban
megjelenı íráshoz.
 A márciusban Japánban járt faragó delegáció egyik tagja, Hermann János
magfaragó iparmővész az Újlaki Hangok júniusi számában megjelent, Néhány
emlékképem, emlékmorzsám Japánból címő írásában osztotta meg élményeit,
tapasztalatait az olvasókkal, és fogalmazta meg gondolatait, benyomásait a
tıle megszokott fanyar stílusban.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
 IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
– Az IPOSZ március 13-án tartott sajtónapi ünnepségén résztvevı húsz

újságíró, rádiós és televíziós szakember (más elismerések és ajándékok
mellett) A Magyar Kézmővességért Alapítvány tavaly nyári kiállításáról
készült album tiszteletpéldányát is átvehette. Virágné Márta Nóra szegedi
keramikus korábban felajánlott alkotását a DUNA TV – Alapítványunk
kiállításairól rendszeresen tudósító – Gazdakör címő mősorának szerkesztıje:
Gellér Rózsa kapta.
– 2007. április 1-jével az IPOSZ megkapta a szakmai vizsgabizottsági tagok
delegálásának feladatait az alábbi hét szakmában:
- Asztalos, - Bırdíszmőves, - Cipıfelsırész-készítı, - Cukrász,
- Kárpitos, - Kozmetikus, - Szobafestı, mázoló és tapétázó
A „Gazdasági érdekképviseletek közös szakmai vizsgabizottsági tagok
névjegyzékébe történı felvételre” az IPOSZ Érdekképviseletét Segítı
Közhasznú Társaság (IPOSZ Kht.) pályázatot írt ki, amelyre várjuk a fenti
szakmákat gyakorló vállalkozók jelentkezését.
A pályázatok benyújtása folyamatos, elbírálásuk minden év március 31éig, illetve október 30-áig történik.
A vizsgabizottsági pályázatok benyújtásával kapcsolatban az IPOSZ Kht.
elérhetıségein adnak felvilágosítást, adatlapot, formanyomtatványokat.
Varró Zsuzsanna ügyvezetı igazgató
IPOSZ Kht. 1054 Bp., Kálmán I. u. 20. T.: 269-2589, 354-3174, 354-3143
E-mail: varro@iposz.hu ; kalna@iposz.hu
 MAGYAR ORSZÁGOS MŐVÉSZI KÉZMŐVES EGYESÜLET
A MOMKE vezetıi kérik az Egyesület tagjait, hogy a korábban kiküldött
csekken, átutalással, vagy KP-befizetéssel (számlaszám: 1171104120859507) teljesítsék kötelezettségüket, mert az Egyesület anyagi helyzete
az ellehetetlenüléséhez, megszőnéséhez vezethet!
 MAGYARORSZÁGI KOVÁCSMÍVES CÉH
Beszámoló
a kovácsmőveseknek szervezett – az Egész életen át tartó tanulás Leonardo da
Vinci program támogatásával megvalósult – ausztriai továbbképzı
tanulmányútról
Ausztria, Mauerbach,
2008. 01. 07. - 02. 02.
2008. 02.11. - 03. 08.
A Magyarországi Kovácsmíves Céh 1991 óta mőködı országos hatókörő, a
magyar díszmőkovácsokat összefogó egyesület. Célja a kovácsmővesség
hagyományainak ápolása, fejlesztése, megismertetése, a szakmában mőködı
mesterek továbbképzése, a szakmai alapképzés segítése, tagjainak
érdekvédelme. Eddigi fı tevékenységei: kiállítások, konferenciák,
kovácstalálkozók, továbbképzı mesterkurzusok szervezése és lebonyolítása.
A Céh tagjai népi iparmővészek, iparmővészek, kovácsmesterek az ország
egész területérıl. Tiszteletbeli tagjai a szakterület nemzetközileg elismert
képviselıi.
A Céh a továbbképzési programjához kapcsolódva „Stílusgyakorlatok”
továbbképzı tanulmányutat szervezett tagjainak és érdeklıdı kovácsoknak,
amit az Egész életen át tartó tanulás Leonardo da Vinci programja
segítségével sikerült megvalósítani.
A tanulmányutak 2×4 hetes idıtartamban, két turnusban összesen 14
szakember részvételével szervezıdtek. A továbbképzést a lehetı legnagyobb
kör számára igyekeztünk elérhetıvé tenni. A tanfolyamon való részvétel
lehetıségét közzétettük a Céh, az IPOSZ és a NESZ honlapján.
A projektben 4 céhtagon kívül 10 fiatal céhen kívüli szakember vett részt az
ország egész területérıl (Zala, Pest, Komárom-Esztergom, Borsod-AbaújZemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékbıl és Budapestrıl).
Az elsı turnus 2008. január 7-étıl február 2-áig, a második 2008. február 11étıl március 8-áig tartott. A két turnus szakmai tartalma megegyezett. A
továbbképzés Mauerbachban, a Mőemlékvédelmi Szövetség Továbbképzı
Intézetében valósult meg.
A Mauerbachi Mőemlékvédelmi Szövetség Restaurátor Továbbképzı Intézete
(Bundesdenkmalamt, Restaurierwerkstätten Baudenkmalpflege) 1984-ben
alakult az egykori Karthauzi Kolostorban. Az Intézet a történelmi
kézmővességek fenntartására és fejlesztésére hivatott, az épített örökség
védelmében kulcsfontosságú szakmákban a Gazdasági Kamarával közösen
rendez tanfolyamokat, továbbképzéseket.
Az épületkomplexumban a továbbképzés rendelkezésére állt egy jól felszerelt
kovács tanmőhely, szállási és étkezési lehetıség. Az Intézet munkatársai nagy
tapasztalattal rendelkeznek hasonló programok lebonyolításában.
A kovácsmőhely vezetıje és a kovácsmővészeti továbbképzések szaktanára
Mag. Walfrid Huber kovács iparmővész volt.
A továbbképzés célja a kovácsmővészet stíluskorszakainak alapos
megismerése volt, a történelmi kézmőves technikák tanulásán, gyakorlásán és
alkalmazásán keresztül.
Egy-egy turnus négy hete alatt a résztvevık 112 óra mőhelygyakorlaton és 36
óra elméleti képzésben vettek részt.
Az elméleti képzésben megismerték a kovácsmővesség stílus-korszakait
(barokk, rokoko, klasszicizmus, historizmus, szecesszió, jelenkor), jellemzı
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alkotásait. A mőhelygyakorlatok alatt a stílus-korszakokra jellemzı kézmőves
technikákat gyakorolták, és mintadarabokat készítettek.
A programhoz szakmai kirándulások kapcsolódtak:
1. Bécsben megtekintették a kovácsmővészet legjelentısebb emlékeit.
2. Meglátogatták a Bécsi Iparmővészeti Múzeum vasgyőjteményét, és
restaurálási elıadást hallgattak az Iparmővészeti Egyetemen.
3. Melk, Krems, Wachau kolostorainak és a városoknak a megtekintése,
kovácsoltvas emlékek elemzése.
A
kurzus
sikeres
elvégzésének
elismeréseként a résztvevık az Osztrák
Mőemlékvédelmi Szövetség és az Osztrák
Lakatos- és Kovácsegyesület által kiállított
tanúsítványt valamint Europass mobilitási
igazolványt kaptak.
A továbbképzés befejezése után a
résztvevık a Céh 2008. március 14-én
tartott
évnyitó
közgyőlésén
élménybeszámolót tartottak. Egyöntető vélemény szerint a kurzus rendkívül
hasznos volt, szakmailag mindannyian sokat fejlıdtek. Külön kitértek a
kurzust vezetı Mag. Walfrid Huber napjainkban már példa nélküli
szaktudására, a történelmi stíluskorokban való jártasságára és kiváló
képességére, tudásának átadásában.
Megállapodtunk abban, hogy a Céh ez évi rendezvényein (május 29-31.:
Nemzetközi Kovácstalálkozó, Sopron; augusztus 1-3.: Továbbképzı
szaktábor, Aszód; szeptember 12-14.: Nemzetközi Kovácsmővészeti
Szimpozium, Miskolc) a kurzuson készült mintadarabokat kiállítjuk, és a
résztvevık képviselıi diaképes élménybeszámolót tartanak tapasztalataikról.
Magyarországon évtizedek óta súlyos gondok vannak a díszmőkovács
képzésben. A Mauerbachban megvalósított továbbképzés azt a célt szolgálta,
hogy a mőködı díszmőkovácsoknak lehetıséget nyújtson szakmai,
mővészettörténeti és szaknyelvi ismereteik bıvítésére. Nagy örömünkre
szolgál, hogy mindezen célokat a megvalósult továbbképzések sikeresen
szolgálták.
 MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH
A Céh megújult honlapja a http://hunpatch.com/ címen található.
A II. félévre elıjelzett rendezvények:
július 31. - augusztus 9.: Berényfolt-kiállítás (Jászberény)
augusztus 14-17.: Birminghami Quilt Fesztivál
szeptember 18-21.: Európai Foltvarró Találkozó (Ezüstvölgy)
október 4-9.: IV. Tőbarátság Foltvarró Fesztivál és Kiállítás (Kovács Pál
Mővelıdési Központ: Tiszafüred, Örvényi út 6.)
október 8-12.: VII. Határtalanul Foltvarró Kiállítás (Magyar Kultúra
Alapítvány székháza: Budapest, I. ker. Szentháromság tér 6.)
Gelencsérné Lazarovits Klára
 JÁTÉK CÉH
Ebben az évben júliusban a Játék Céh alkotótábora Tápon, a „Hegysor”
skanzenben került megrendezésre. Szállásunk, valamint a Céh tagjainak
alkotásaiból megrendezett kiállításnak is a Balaskó Attila és Oroszi Emma
házaspár által vezetett kis skanzen vályogházai adtak otthont. A kiállítást a
faluból és a környezı településekrıl, valamint Gyırbıl és Pannonhalmáról is
többen meglátogatták.
Táborunk vendégei voltak: Zsidek Katalin babakészítı és restaurátor,
Tészabó Júlia egyetemi tanár, Kelle Antal formatervezı, Siegfried Zolle,
egy nemzetközi alapítvány vezetıje (az alapítvány sérült gyerekeknek tervez
játékokat), valamint Shudarshan Khanna, az Indiai Egyetem formatervezı
tanszékének vezetıje.
A gazdag szakmai program mellett kirándulásra és a kertbe kitett asztalok
mellett jó hangulatú közös munkára is volt lehetıségünk.
Táborunk az NKA Népmővészeti Kollégiumának támogatásával jött létre.
Gémesné Deák Júlia
a Játék Céh titkára
 KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG
A KÁMJT tevékenységét, híreit az érdeklıdık megismerhetik Forgó címő
lapjának
legújabb
számából,
vagy
a
Társaság
honlapjáról:
http://www.kamjt.hu
dr. Györgyi Erzsébet
soros elnök
 HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI IPARMŐVÉSZETI OSZTÁLY
1011 Bp., Szilágyi Dezsı tér 6. Tel.: 201-8734.
Zsőrinapok Budapesten, 2008. II. félévében (keddi napokon)
Beadási
határidı
szeptember 2.

Zsőri napja

Zsőri szakágak

szeptember 16.

Fém, bır, szálasanyag, nemez

szeptember
30.

október 14.

Fa, hangszer, játék, fazekasság,
mézeskalács, tojás

november 4.

november 18.

Hímzés, viselet,
szıttes, gyöngy

csipke,

baba,

 KÉZMŐVESEK BARANYAI EGYESÜLETE
Az egyesület május 24-én tartott egész napos programjában immár 10.
alkalommal szerepelt az Aprómarok Gyereknap – kézmőveskedéssel,
kézmőves portékák vásárával, tombolahúzással összekötve, a Kispostavölgyi
Néprajzi Délutánok címmel indított sorozat elsı eseményeként pedig Mezei
Ottó A sváb fazekasságról címő elıadása hangzott el.
A június 12-ei és július 10-ei elıadásokat követı további néprajzi elıadások
idıpontjai:
•
augusztus 14. (csütörtök) 18 óra
•
szeptember 11. (csütörtök) 18 óra
Az 1998-ban alapított egyesület idén ısszel egy kiállítással – a Janus
Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának Guzsalyas termében rendezendı
bemutatkozással – szeretné megünnepelni 10. születésnapját.
Információ: Horváth Ágota elnök, 72/440-244, 30/5484-628.

DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY FAZEKAS
KÖZPONT
1165 Budapest, Csinszka u. 27. Tel/Fax: 407-15-02
Email: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
Honlap: www.kma.uw.hu
Sajtóközlemény
2008. május 15.
A Dr. Kresz Mária Alapítványt 1991-ben alapították. 1992-ben kezdıdött
meg az az értékmentı munka, melyet Kresz Mária hagyatékaként emlegetünk.
17 éve a Pipitér óvoda Csinszka utcai épületében kaptunk helyet, s azóta ott
végezzük tevékenységünket. 2003-ban közhasznú szervezetnek minısítette az
alapítványt a Fıvárosi Bíróság.
Elsısorban módszertani központként a népi fazekasság oktatása és
megismertetése a célunk, valamint a népi hagyományok továbbadása az ifjabb
nemzedékeknek. Akkreditált képzéseink, pedagógus továbbképzésünk van, s
részt veszünk a népi játék és kismesterségek oktatója képzésben is. Kézmőves
mesterségekben – fafaragás, gyöngyfőzés, nemezelés, kosárfonás –
szervezünk szakköröket, táborokat felnıtteknek, gyerekeknek szakköröket,
tanórán kívüli foglalkozásokat tartunk, a családokat a jeles napokhoz kötıdı
kézmőves foglalkozásokkal várjuk nyílt napjainkon. A tanórán kívüli
csoportos foglalkozások keretében az elmúlt években a XVI. kerületi
Önkormányzat Képviselı Testületének Kulturális és Sport Bizottsága révén
majdnem minden önkormányzati fenntartású általános iskola eljutott hozzánk.
Pályázatok útján rendezvényeinket támogatja a Kulturális és Sport Bizottság,
és a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága.
A kerületi gyereklétszám emelkedése már rég óta beszéd tárgya. Felmerült,
hogy a Csinszka utcai épület alkalmas lenne az átalakításra, bıvítésre.
A sajtótájékoztatón Kovács Péter polgármester úr bejelentette, hogy a mostani
beiratkozások során a Pipitér Óvodába jelenleg 50 új óvodás korú gyerekkel
többen jelentkeztek a következı évi férıhelyekre. Ez teszi sürgıssé az óvoda
bıvítését.
Polgármester úr támogatásáról biztosított minket, s bejelentette, hogy az
alapítvány tevékenységére a Vidámvásár u. 72-ben lévı volt Községháza
(Kultúrház) jelenleg még nem a kerület tulajdonában levı épületét
választották ki, és a tulajdonviszonyok rendezése után rendelkezésére
bocsátják. Abban mindkét fél megegyezett, hogy az épület jelenlegi
állapotában nem felelne meg az alapítvány összes tevékenységének,
felújításra lenne szükség, melyben az Önkormányzat segítséget adna az
alapítványnak.
Nagy jelentıséget tulajdonít az Önkormányzat a Fazekas Központ Cinkotára
költözésének. Egy kulturális és turisztikai központ létrehozását tervezik a
cinkotai evangélikus mőemlék templom, a katolikus mőemlék jellegő
templom, a Tájház és az említett Községháza bevonásával. Ebben tökéletes
helye lenne a Cinkotáért Közhasznú Egyesülettel egy épületben lévı a
Fazekas Központnak. A tervek kivitelezését az Önkormányzat Európai Uniós
pénzbıl pótolná ki, melyre már be is adta a pályázatot.
Amíg a tulajdonviszonyok rendezıdnek, s a felújítás megkezdıdhet, esetleg
átmeneti megoldásként egy másik épületbe költözne az alapítvány, melyrıl
még nem született megállapodás.
Komplex kézmőves gyerektáborok
Napközis tábor jellegő alkotótáborokkal már évek óta várjuk a gyerekeket a
Fazekas Központban. 8.00 órától 16.00 óráig szakképzett játszóházvezetık
tartalmas, kreativitást fejlesztı foglalkozásokat tartanak nekik, ahol
természetes anyagokkal dolgoznak.
Foglalkozások: agyagozás, gyékényezés, csuhéfoglalkozás, nemezelés,
gyöngyfőzés, termésékszerek és -bábok készítése, fajátékok fabrikálása,
bırözés, stb.
Háromszori étkezést, valamint délutáni ügyeletet biztosítunk.
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Az elkészített tárgyakat a gyerekek hazavihetik.
Turnusok: Július 21-25.
−
Július 28 – augusztus 1.
−
Augusztus 4-8.
Ára ≈ 23.000 Ft, testvéreknek kedvezmény!
A programváltozás jogát minden táborunknál fenntartjuk!
Szeptembertıl induló képzéseink
Játszóházi foglalkozásvezetı tanfolyam (OM 274/103/2004)
A Dr. Kresz Mária Alapítvány Fazekas Központja akkreditált népi játszóház
vezetıi tanfolyamot tart nem csak pedagógusoknak. Elméleti néprajzi és
gyakorlati kézmőves oktatáson vesznek részt. Számos kézmővességgel
találkoznak: fazekasság – agyagozás, bırmunkák, fonás és szövés, nemezelés,
csuhé- szalma és vesszımunkák, kosárfonás, gyékényszövés, bábkészítés,
gyöngyőzés, fajáték és népi hangszerkészítés, valamint az ünnepkörökhöz
kapcsolódó szokások gyakorlása: tojásfestés, mézeskalács-készítés,
betlehemkészítés.
Az idıigényesebb munkákra egyhetes nyári tábor tartozik a képzéshez.
A képzés 95.000 forint, részletfizetés lehetséges!
Fazekas szakmunkás képzés (OKJ 31 5293 01)
A szakmunkásvizsgára felkészítı tanfolyamunk két éves, elméleti és
gyakorlati oktatásból áll. A két éves képzés alatt egyszer részt kell venni a
hallgatónak egy egyhetes nyári táboron, ahol intenzíven dolgozhat a
mesterségben.
A tanfolyam havonta 20.000 vagy 25.000 forint, az elméleti képzés 7000
forint alkalmanként, az egy hetes nyári tábor 40.000 forint (40 óra).
Mesterkurzus
Minden gyakorló fazekasnak és most végzett fazekas szakmunkásnak
javasoljuk Mesterkurzusunkat. A képzés a fazekas szakmunkás képzésre épül,
része a népi kismesterségek oktatója képzésnek (OKJ 54 8407 01).
A Mesterkurzus ára 8000 forint alkalmanként.
Kerámia Klub
Minden olyan érdeklıdınek, aki szeretné kipróbálni a fazekasságot, de nem
akar szakmunkásvizsgát tenni, kéthetente szombaton várjuk 9 órától Fazekas
Klubunkban! A hagyományos fazekasságon kívül más területekkel is
megismerkednek (rakuzás, öntés).
Klubtagsági díj: 6400 Ft alkalmanként.
Cserépkályha készítı tanfolyam
Elméleti elıadások során a szakma kiváló ismerıi és gyakorlói mutatják meg
a cserépkályha felépítését, részeinek, fontos elemeinek metódusát. A
gyakorlati
feladatok
során
készítenek
kályhabögrét,
csempét,
megismerkednek a kéményfajtákkal és a kályhatípusokkal a népi
cserépkályhától a modern kályhákig.
 ARTCHAIKA EGYESÜLET – KERÁMIAPARK
Tel.: 362-2413, info@keramiapark.hu, www.keramiapark.hu
Szakmai programok – 2008. II. félév
Szeptember 27. szombat 17.00 Kiállítás, elıadás: BÁBOK Tóth Éva
bábkészítı kiállítása, az M színház báb-elıadása.
Október 25. szombat 17.00 Kiállítás: ÉLİ NÉPMŐVÉSZET II. –
ERDÉLYI ÉLETKÉP Páll Magdi, Páll Róza virágozó asszonyok – Korond
– székelyföldi díszített kerámiák. Elıadás: Csoma Gergely vetített képei és
elıadása Erdélyrıl.
November 29. szombat 17.00 Kiállítás: Beke Györgyi keramikus alkotásai.
Nyári táborok:
Augusztus 4 – 8.: Kerámiatábor gyerekeknek. Japán kerámiák és
kalligráfia – Vezeti: V. Lırincz Ágnes, Borsányi Klára
Szeptember 8 – 12: Alkotótábor szakmabelieknek – mázak redukcióban II.
„szerves anyagok hatása”.
A Kerámiaparkban kerámia-készítı szakmában felnıttképzés keretében
szakmai gyakorlat és OKJ-s képesítés is megszerezhetı. A szakmában vizsgát
szervezünk, amire jelentkezıket várunk.
Vinczéné Lırincz Ágnes
JOGSZABÁLYFIGYELİ
 A Magyar Közlöny 2008/87. számában jelent meg a 11/2008. (VI. 13.)
IRM-rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirıl
szóló korábbi rendelet módosításáról. A jogszabály az új TEÁOR-számok
miatti
változás-bejelentés
határidejét
2008.
december
31-éig
meghosszabbította.
Forrás: MV Iparos Újság
 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ingyenes céginformációs
honlapján (www.cegjegyzek.hu) online módon ismerheti meg az érdeklıdı a
cégjegyzékbe bejegyzett társaságok legfontosabb adatait: aktuális vagy törölt

jegyzékszámát, nevét, székhelyét, telephelyét, fı tevékenységét, jegyzett
tıkéjét, adószámát és azt, hogy felszámolás vagy végelszámolás alatt áll-e.
Forrás: Világgazdaság
KÖNYVAJÁNLÓ
 Festékeskönyv
Csókos Varga Györgyi legújabb mőve könyvritkaság!
A hagyományos népi fonalfestési utasítások és
festınövények
bemutatása
mellett
a
régi
székelykeresztúri kézirat eredeti másolatát ırzi meg a
könyv - talán az utolsó pillanatban -, élı néprajzi
emlékek és szokások, nyelvi, tárgyi, anyanyelvi és
tájnyelvi, a mintakincshez illı, helyszíni kutatás
győjteménye, több mint 150 színes képpel illusztrálva.
Aki ezt a könyvet megveszi, nemcsak egy szép kiadású, érdekes könyvet visz
haza, hanem a hagyományos erdélyi-magyar népi értékek egy darabját ırzi
meg. Ez a könyv a 82 éves szerzı - képzımővész-festı, iparmővész munkásságának összefoglalása.
http://festekeskonyv.glia.hu/

 Május 8-án a Mőcsarnok könyvesboltjában tartott sajtótájékoztatón mutatta
be jubileumi kiadványát, a " huszonötödik év könyvét" a Fiatal Iparmővészek
Stúdiója Egyesület (FISE). Az Egyesület – amely célkitőzése szerint a
pályakezdı fiatalokat segíti önálló alkotói munkájuk elindításában – abból az
alkalomból jelentette meg a kiadványt, hogy tavaly ünnepelte fennállásának
25. évfordulóját. Ez az ezüst katalógus több mint egy képes alkotói névsor. A
FISE története az elmúlt negyedszázad magyar kultúrtörténetének egyik
kevéssé ismert történetét dolgozza fel. A mő egésze – a magyar iparmővészet
iskolateremtı alkotóinak tanulmányain keresztül – a kortárs iparmővészet
helyzetével ismertet meg, szándéka szerint egyszerre szól a szakmához, a
kutatókhoz és az érdeklıdıkhöz.
A kiadvány megvásárolható a FISE Galériájában: Bp., V. ker. Kálmán Imre u.
16. T.: 311-3051, e-mail: iroda@fise.hu, web: www.fise.hu

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 2008 szeptemberétıl társa(ka)t keresek budapesti üzlethelyiség közös
üzemeltetéséhez. A helyiség boltként, valamint iskolások-felnıttek részére
játékházként is üzemelne. Olyan budapesti, saját termékekkel rendelkezı
kézmőves(ek) jelentkezését várom, akivel/akikkel a bérleti díjat, a
nyitvatartási idıt és a marketing tevékenységet meg tudjuk osztani.
Szabó Katalin: 06-70/362-2408, chess@hungarianchess.com
www.sziluettmuhely.hu, www.hungarianchess.com
 Vidéki fiatal fazekas eladná mestersége összes felszerelését, lehetıleg
egyben. Tartalmaz: villanykemencét (hasznos tere: 70x70x90 cm) 11 perforált
lappal; 2 db (lábbal és géppel hajtható) korongot + gépi formázótoronnyal;
fülhúzó prést.
Érdeklıdni a következı címen: Tulipános Láda Magyar Kézmővesek Boltja,
Bp., XVIII. ker. Üllıi út 296. 30/280-53-73; Nagy-Pálné Pádár Ágnes.
 Látássérült fiatal szakmunkások készítik szınyegeinket, melyek
ágytakaróként, falvédıként, futószınyegként egyaránt felhasználhatóak. A
szınyegek a Képzı- és Iparmővészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok
Háza által zsőrizett termékek.
Alapanyaguk: gyapjú-mőszál keverék.
A Szövımőhely címe: Bp., X. ker. Füzér utca 46. Nyitva: H - Cs: 8-13 óráig.
T: 261-9458/33 – László Tünde és 70/545-8865 – Jádi Krisztina.
Vásárlásával a látássérültek foglalkoztatását segíti elı!
 Kiállítás-rendezık felé ajánlkozik különleges borászati és kézmőves
munkaeszköz-győjteményével
Endrıdi Sándor: 30/245-1663
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 Az alábbiakban közölt üzleti ajánlatokkal kapcsolatos bıvebb információkat
önköltségi áron bocsátjuk elıfizetıink rendelkezésére. Címenként ipartestületi
tagoktól 500 Ft költségtérítést kérünk, a nem ipartestületi tagoknak ugyanez
700 Ft-ba kerül. (Faxon kért válasz: +100 Ft.)
Cím: MV Iparos Újság 1390 Bp. 62. Pf.: 166. T/Fax: 354-3172.
(Az üzleti ajánlatok tartalmáért, aktualitásáért a lap nem vállalhat
felelısséget – mivel nincs módja ellenırizni azokat –, a forrás hitelességét
azonban szavatolja.)
KD-39 Olasz vállalat bırtermékeket keres megvételre.
KD-40 Olasz cég kristálytermékeket vásárolna Magyarországon.
KD-47 Kijev megyei cég üvegvázák és –tálak (Walther Glass-termékek is)
magyarországi beszerzéséhez keres üzleti partnert. A cég az ukrán piacon már
10 éve mőködik, porcelán-, üveg- és kerámiatermékek, asztali kellékek ill.
vendéglátóipari felszerelések kis- és nagykereskedelmi forgalmazásával
foglalkozik.
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