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AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI

Tisztelt Olvasóink!

Legújabb hírlevelünket a
megszokottnál jóval hoszszabb idı alatt tudtuk elkészíteni és megküldeni
Önöknek, amiért szíves
megértésüket kérjük!
A késedelmet nagyobbrészt
a pályázati beszámolók, a
támogatók részére készítendı szakmai és pénzügyi
elszámolások, a kiállítások
megvalósítását, legjobb
résztvevıinek elismerését
és albumának kiadását
célzó valamint Alapítványunk mőködését segítı
kérelmek és benyújtandó
újabb pályázatok határideinek torlódása, nyári kiállításunk többlet-feladatokkal
járó elıkészítése és megvalósítása idézte elı, ami a
nem határidıhöz kötött
feladatok ellátását háttérbe
szorította. Ráadásul ez a
munka a még mindig tartó
gazdasági válság és a kultúra területét is érintı megszorítások, szerkezeti átalakítások miatt sokkal több
idıt, energiát és szervezést
igényelt – sajnos a korábbiaknál „szerényebb hatékonysággal és eredménynyel”.
A késedelem másik súlyos
oka az volt, hogy meghibásodott Alapítványunk laptopja. A hiba kiderítése,
majd a Winchester cseréje,
az adatok visszanyerésére
tett (részben eredménytelen) erıfeszítések szintén
rengeteg idıt igényeltek.
Mentéseket ugyan folyamatosan végeztünk, de az emailen érkezett adatok egy
része sajnos elveszett,
márpedig a hírlevélanyagok zöme ma már
ezen az úton érkezik. Ezért,
aki nem látja ebben a hírlevélben a korábban elküldött
anyagát, kérjük, hogy ismételje meg a küldést, és a
következı számban természetesen megjelentetjük.
A bekövetkezett késedelmet még gazdagabb tartalommal és még több színes
hírrel, információval szeretnénk ellensúlyozni!
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 Az Alapítványunk számlájára támogatást befizetık listáját a következı
hírlevélben közöljük.
Elızı hírlevelünk óta Dósa Borbás
Katalin, Feketéné Papp Éva, Gergely
Andrea, Gergely Imre, Harangozó
Rita, Simon Teodóra, Szendrei Judit,
Szepesi János és Tímárné Molnár
Márta jelezte, hogy idén (is) Alapítványunknak ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1%-át:
Szabó Melinda utólag értesített, hogy
tavalyi adóbevallása készítésénél tett
ugyanígy.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézmővességért
Alapítvány Kuratóriuma
 Tisztelt Olvasóink, Támogatóink –
különös tekintettel a vállalt befizetésükkel elmaradók – figyelmébe!!!
Kérjük, hogy az alapítványi támogatások
befizetéséhez ne várjanak a korábban
megismert és postán kapott „sárga csekk”
megérkezésére! Az aláírt csatlakozási
szándéknyilatkozatban vállalt gyakorisággal: negyed-, félévente, vagy ettıl eltérı
idıpontokban átutalással, vagy KPbefizetéssel (lehetıleg OTP-fiókban, de ha
ez nincs elérhetı közelségben, akkor
bármely bankfiókban, takarékszövetkezetnél, illetve postai csekken) is lehet teljesíteni a támogatások elküldését. A lényeg,
hogy a befizetéskor A Magyar Kézmővességért Alapítvány földrajzi címe helyett
az Alapítvány számlaszámát: 1170500820436209 kell feltüntetni!
 A postai levélkezelés szabályainak,
gyakorlatának szigorítása miatt arra kérjük
mindazokat, akik postai úton küldik el
leveleiket Alapítványunknak: annak érdekében, hogy az IPOSZ postájával együtt
elhozhassák a leveleinket, a következı
címzést használják:
Gergely Imre, IPOSZ, AMKA, 1392 Bp. 62.,
Pf.: 289.

www.amka.hu
AZOKAT A HÍREKET,
AMELYEKET AZ IDİ
RÖVIDSÉGE, VAGY A
TÉMA SÜRGİSSÉGE
MIATT NEM LEHET A
HÍRLEVÉLBEN IDİBEN ELJUTTATNI
ÖNÖKHÖZ, ALAPÍTVÁNYUNK HONLAPJÁN
OLVASHATJÁK.

A Magyar Kézmővességért Alapítvány –
együttmőködı partnereivel: az IPOSZ-szal,
a BKIK Kézmőipari Tagozatával és a
Ciszterci Egyházközséggel közösen – idén
18. alkalommal hirdeti meg

Betlehemi jászol
címő pályázatát. A pályázaton természetes alapanyagok felhasználásával készült,
a betlehemi jelenet szereplıit ábrázoló, a
betlehemezés népszokásait megörökítı, a
betlehem mának szóló üzenetét megfogalmazó és az adventi-karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó, a Karácsony külsı jegyeinek számító, ünnepélyességét biztosító
népmővészeti, kézmőves iparmővészeti és
képzımővészeti alkotásokkal lehet részt
venni. Hazai és határon túli magyar alkotók, egyének és alkotói közösségek, hivatásos és mőkedvelı alkotók jelentkezését
egyaránt várjuk. A pályázat anyagát ezúttal is szakértıkbıl álló zsőri fogja elbírálni,
amelynek tagjai a legkiemelkedıbb alkotások díjazására is javaslatot tesznek.
A pályázat válogatott anyagát 2011.
december 5. és 2012. január 15. között
ezúttal is a Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban mutatjuk be.
A pontos részleteket tartalmazó pályázati
felhívás hamarosan megjelenik, a felkészülés érdekében azonban már most
tájékoztatjuk az érdeklıdıket, hogy az
anyaggyőjtés idıpontja november
közepére, második felére várható!
Jelentkezni már most is lehet Gergely
Imrénél az Alapítvány elérhetıségein.

KÖSZÖNET !
… Albert Éva budapesti bırmőves iparmővésznek, Berszánné Román Erzsébet
budapesti tojásdíszítı népi iparmővésznek, Dobiné Vass Júlia nádudvari fazekas népi iparmővésznek, a Népmővészet
Ifjú Mesterének, a Hevesi Népmővészeti
és Háziipari Szövetkezetnek, a budapesti
KM Par-Ker Kft.-nek, M. Gubán György
csányi tőzzománcmővésznek, Molnár
Katalin budapesti festımővésznek, a
Paloznaki Hímzıkörnek, Ruzsa Ilona
keszthelyi ikonfestınek, Szlávik Zoltán
kecskeméti rézmőves mesternek, Varró
Gabi egri selyemfestınek, Vass László
budapesti intarzia-készítı iparmővész
özvegyének, akik alkotásaik felajánlásával
segítették a Magyar kézmővesség – 2011
és A négy évszak – kézmőves szemmel
címő pályázatunk zsőri által kiemelt résztvevıinek díjazását;
… Kissné Sponga Zsuzsanna budapesti
hímzı népi iparmővésznek, aki szütyıinek
és könyvjelzıinek a kiállításon történt

értékesítésébıl befolyt összeggel támogatta Alapítványunkat;
… Dobiné Vass Júlia nádudvari fazekas
népi iparmővésznek, a Népmővészet Ifjú
Mesterének, aki a mostani kiállításon
bemutatott alkotásait ajánlotta fel további
jótékony célú felhasználásra;
… Pál Tibor szigetszentmiklósi formatervezınek, aki újabb IKEA-vitrinek átadásával segítette nyári és segíti további kiállításaink értékes, törékeny darabjainak
esztétikus és biztonságos bemutatását!
Tisztelt Alkotók!
Továbbra is kérjük és elıre is köszönjük azok tárgy-felajánlásait, akik ezzel
szívesen és önzetlenül hozzájárulnának
pályázataink legjobb résztvevıinek díjazásához, a tevékenységünket segítı
szponzorok támogatásának ellentételezéséhez, a kiállításainkról beszámoló médiumok munkatársainak továbbá önkéntes
segítıink munkájának elismeréséhez!
Alapítványunk

Magyar kézmővesség –
2011 és
A négy évszak –
kézmőves szemmel
címő nyári kiállításának értékelése külön
betétlapon olvasható!
Büszkék vagyunk a kiállítás rendkívüli
sikerére, kiemelkedı látogatottságára –
amit a rendkívül erıs, magas színvonalú
anyag, a kedvezı bemutatási lehetıséget nyújtó kiállító-terem, a kiváló kiállítás-rendezési munkát végzett csapat
(nevüket a betétlapon soroltuk fel) és az
intenzív sajtó-megjelenés eredményeként tapasztalhattunk.
A kiállításunkról már korábban is tudósító médiumok (pl. MTI, DUNA TV, Magyar Nemzet, MV Iparos Újság, A Mi
Otthonunk, Lánchíd Rádió, Katolikus
Rádió, vidéki napilapok, kultúrával is
foglalkozó internetes oldalak) mellett
szerepelt a kiállítás a Magyar Turizmus
Zrt., a Budapesti Turisztikai Szolgáltató
Nonprofit Kft. honlapján és a MOL benzinkútjainál ingyenesen kapható STÍLUS
& LENDÜLET Magazin Kultúra rovatában is.
Köszönet illeti mindezért Simsik Ágnest
és Fekete Zoltánt, az IPOSZ munkatársait, Sarkadi Nagy Emíliát, az MV
Iparos Újság fıszerkesztıjét, Bálint
Ágnest, a Magyar Mezıgazdasági
Múzeum és Rakács Anettet, a Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit
Kft. munkatársát.
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 Emlékezés Tarnainé
Zórád Matildra
Megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy Tarnainé
Zórád Matildot, az Alsóörsi
Csipke Mőhely alapító tagját
január 21-én kísértük utolsó
útjára.
Hiszem, hogy ez nem véletlen. Magyarországon ekkor
ünnepeljük a Magyar Kultúra
Napját. Matildka sokat tett a
magyar kultúráért, a
balatonendrédi csipkeverés fennmaradásáért. Életének
szerves része volt a csipkekészítés, tervezés. Nem múlt
el olyan nap, hogy ne dolgozott volna. Kreativitásával,
szorgalmával húzta maga után a csipke mőhely tagjait.
Utolsó munkája még szerepelt a Magyar kézmővesség –
2011 címő kiállításon. Mindig hiányozni fog. Az Alsóörsi
Csipke Mőhely és a magyarországi csipkés társadalom
örökös tagja marad...
Szuper Miklósné népi iparmővész
az Alsóörsi Csipke Mőhely vezetıje
 Elment A Szegedi Papucs-készítı Mester…
2011. március 8-án, életének 98. évében meghalt Rátkai
Sándor szegedi papucs-készítı, a Népmővészet Mestere.
Megtisztelı volt számunkra – A Magyar Kézmővességért
Alapítvány és kiállításaink minden résztvevıje számára –,
hogy idıs kora ellenére, számtalan szakmai siker elérése

16. évfolyam 2-3. szám
után is fontosnak tartotta
részvételét az általunk
meghirdetett pályázatokon
és kiállításainkon.
Büszkék vagyunk arra,
hogy ismerhettük ıt, és arra
különösen, hogy 2008-ban
rendezett nyári kiállításunk
ünnepélyes megnyitóján, a
Vajdahunyadvárban tılünk
vehette át utolsó országos
elismerését, a pályázatra
küldött és a zsőri által
kiemelkedı színvonalúnak ítélt szegedi papucsaiért.
Büszkék vagyunk, hogy emlékezetes napot, örömteli
perceket szerezhettünk neki, mert miközben 95 évesen, egyik kezével botjára támaszkodva, másik kezével
fiába karolva meghatottan jött ki díját átvenni, a megnyitó több száz fıs közönsége vastapssal fejezte ki
elismerését, megbecsülését, szeretetét a legidısebb
résztvevınek, a szegedi papucs-készítés mesterének.
Sándor bácsi a hagyományok tiszteletét, a szakma
szeretetét, kiemelkedıen magas színvonalú ismeretét
és mővelését bizonyította egész életével, alkotói tevékenységével – amelynek során a népmővészet területén elérhetı legmagasabb kitüntetést: a Népmővészet
Mestere címet is megkapta.
Rátkai Sándort 2011. március 21-én kísérték utolsó
útjára Szegeden, a Dugonics temetıben.
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 Az MV Iparos Újság interneten is elérhetı a
www.iparosujsag.hu címen, sok érdekes rovattal, hasznos tudnivalóval, érdekképviseleti hírekkel, jogszabálymagyarázattal, pályázat-figyelıvel, hitel-lehetıségek,
kiállítások, vásárok, üzleti lehetıségek közreadásával.
 Szívesen tesszük közzé a következı felhívást:
„Belvárosi nyitott kerámia mőhelybe (http://
ceramicafe.hu/) munkatársakat keresünk. Olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik értik és szeretik a
kerámiát, nyitottak az emberekkel való kommunikációra,
szeretik a gyerekekkel való foglalkozást és nem riadnak
vissza a mőhelymunkától sem. Jelentkezni lehet a
regina@ceramicafe.hu e-mail címen.”
 Tojásházat hozott létre, és ehhez tojásfestık, díszítık, -karcolók jelentkezését, ajánlatát továbbra is
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.
 Tisztelt Olvasóink!
Ismét szép számban érkeztek az egyéni vagy csoportos
kiállításokra invitáló meghívók és más fontos hírek –
köztük különbözı pályázatok eredményeirıl, vagy elismerésekrıl szóló információk.
Továbbra is várjuk Kedves Olvasóink meghívóit, híradásait, újságcikkeit, információit és (lehetıleg jó minıségő)
fotóit – akár saját, akár társaik, közösségeik kiállításairól, eseményeirıl, eredményeirıl. Kérjük, segítsék ezzel
munkánkat, hogy hírlevelünk még tartalmasabb és
színesebb legyen!

Emlékét tisztelettel megırizzük!

PÁLYÁZATOK
 IV. Diploma Nélkül – Képzımővészeti
pályázat a 10. Magyar Festészet Napja alkalmából (KIVONAT!)
A Bakelit Multi Art Center és a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus
Mővészeti Programok Fıosztálya képzımővészeti pályázatot hirdet autodidakta mővészek
számára. A pályázat célja, hogy segítse a tehetséges mővészek elırelépését, valamint
bemutatkozási lehetıséget biztosítson számukra.
A jelentkezık munkáit pályázat keretén belül
válogatják ki, melynek leadási határideje:
2011. szeptember 26.
Pályázati feltételek: a pályázaton indulhat
minden 18. életévét betöltött alkotómővész, aki
nem rendelkezik képzımővészeti vagy iparmővészeti diplomával, illetve nem hallgatója állami
képzımővészeti vagy iparmővészeti felsıoktatási intézménynek.
Téma: HARMÓNIA
A pályázatokat festmény és grafika kategóriákban várjuk.
Egy mővész maximum három alkotással pályázhat.

Pályázni kizárólag személyesen lehet, a
kiállítandó mővek behozatalával (cím: Bakelit
Multi Art Center Budapest, IX. ker., Soroksári
út 164.). Az alkotásokat szeptember hónap
minden hétfıjén, 13-19 óra között vesszük át.
Az október 18-án nyíló kiállítás a Magyar
Festészet Napjának hivatalos programja. A
kiállítás a Bakelit Multi Art Center termeiben
kerül kivitelezésre, megtekinthetı október 18.
- november 8. között.
Kontaktszemély: Paróczay Csaba mővészeti vezetı.
Mobil: 06-30/950-3780,
e-mail: szinhaz@bakelitstudio.hu
Csináld magad! – A Pályázatfigyelı
(www.pafi.hu) internetes pályázatírás tanfolyama
Folyamatosan induló tanfolyamainkon az
ötlet megfogalmazásától a pályázati őrlapok
kitöltéséig az Ön aktuális (pályázati vagy
projekt-) ötletére alkalmazva lépésrıl lépésre
haladunk végig együtt a pályázat kidolgozásának folyamatán!



A tanfolyam ára: 12.500 – 80.000 Ft között
van, attól függıen, hogy Ön mennyi szolgáltatásunkat veszi igénybe a tanfolyam során.
Ajánlott haladási ütem:
- 9 héten át heti egy foglalkozás szerda esténként, amelyek felvételét a tanfolyam befejezıdése után további 9 hétig megtekintheti;
- a foglalkozások között a beiratkozási kategóriától függı elektronikus kapcsolattartással.
A tanfolyam során folyamatos tanácsadást
biztosítunk.
A képzés tanárai, akik segítik Önt:
Gerı Péter, „az élethelyzethez igazított tanulás” felnıttképzési módszertan kifejlesztıje,
Halpern Péter, a Budapesti Gazdasági Fıiskola projektvezetés-tanára,
Huszerl József, a Pályázatfigyelı fıszerkesztıje
Tudnivalók a tanfolyamokról: http://
tanfolyam.pafi.hu
A kurzussal a nemrég kiírt Új Széchenyi Terv
pályázatokra is felkészülhet!
A Pályázatfigyelı szerkesztısége

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK

Nemrég tudtuk meg, hogy 2010-ben kifejtett magas színvonalú szakmai tevékenysége
elismeréseként Pintér Miklós budapesti tojásfestı, tojásdíszítı a bulgáriai Velingrád Történeti Múzeumának elismerı oklevelét kapta.
 Utólag értesültünk Vass János bajai pintér, kupakészítı népi iparmővész kitüntetésérıl is, aki 2010. december 8-án a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által
alapított elismerést: Az Év Kézmővese díjat
vehette át.

hogy a Rómában 35. alkalommal megrendezett „100 jászol” nemzetközi kiállításon szerepelt magyar alkotások közül Kolozsvári
Antalné pátyi csuhébáb-készítı betleheme II.
helyezést ért el. A kinti zsőri kiemelte, hogy az
alkotó fantáziája, a felhasznált anyag természetessége és a szerkesztés egyszerősége
folytán a mő teljes mértékben közvetítette a
ház melegét és a Szent Család életét. A rangos elismerést a magyar kiállítási anyag hazaérkezését követıen A Magyar Kézmővességért Alapítvány titkárától vehette át az alkotó.


Gyıriványi Gábortól, hazánk vatikáni
nagykövetétıl kaptunk tájékoztatást arról,


Hóbor Lajosné budapesti textiljátékkészítı és oktató a babakészítés területén

kifejtett sikeres tevékenységéért március 23án a Magyar Bababarátok Egyesületének
különdíját, a babakészítés oktatása területén
végzett eredményes, odaadó munkája elismeréseként pedig április 9-én a Gyıri Barokk és
Baba Alapítvány által most alapított különdíjat
vehette át – elsıként a díj történetében!
 A március 31. és április 3. között Portugáliában megrendezett IX. Nemzetközi Csokoládé Fesztivál csokoládé-készítı verseny amatır kategóriájában 4. helyen végzett
Berszánné Román Erzsébet mézeskalácskészítı, aki elsı magyarként vett részt a rendezvényen.
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 Kivonat a XV. Országos Baba- és Mackókészítési Verseny díjazottainak listájából
(Gyır, Zichy-palota, 2011. április 8.)
Mővészbabák, önálló tervezéső
Porcelán kategória (Miniatőr) - 1. díj: Kolumbán Zsuzsa
Textil - 3. díj: Orbánné Balogh Katalin
Kerámia - 2. díj: Martineczné Kiss Márta
Egyéb -1. díj: Kustárné Almási Zsuzsa
Viselet kategória
Népviselet - 1. díj: Bocsi Éva
- 2. díj: Molnárné Riskó Erzsébet
- 3. díj: Kuti Veronika
Korhő, történelmi viselet
- 1. díj: Perlik Tímea
- 1. díj: Orbánné Balogh Katalin
Babavilág - 1. díj: Schneider Péter és Péterné
Mackó kategória
Mackó 60 cm-ig - 1. díj: Simon Kriszta
Miniatőr mackók - 2. díj: Mirkné Szelicsán Helga
Fantázia - 2. díj: Rocháné Bődy Annamária
- 2. díj: Bogdánné Csikós Éva
Játékbaba - 2. díj: Kuti Veronika
A díjazottak alkotásait is bemutató 15. Nemzetközi Baba- és Játék-Kiállítás április 9-22.
között volt látható a Zichy-palotában.

A Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti
Tanácsadó Testületének 2011. április 18-án
tartott ülésén a következı alkotók kapták meg
a népi iparmővész címet:
ifj. Albert Attila fazekas, Baráth Sándor faszobrász,
Berszánné Román Erzsébet hímestojás-festı,
Dózsáné Mihálka Erzsébet hímestojás-festı, Élı
József fafaragó (busómaszk-faragó), Hadadiné Oláh
Julianna csipkekészítı, Kerülı Jánosné hímzı,
Kissné Sponga Zsuzsanna hímzı, Kováts Judit
fazekas, Lakatos László fazekas, Lázár Éva gyékényfonó, Maczkó Zsolt kádár, Nagy György fazekas,
Prókai György fafaragó (busómaszk-faragó), Simon
Istvánné csipkekészítı, Soós Melitta mézeskalácskészítı, Szabó Elemér fafaragó, Székely László
fafaragó, Szolanics Elvira fazekas, Tóth László késes, Tóthné Dénes Anikó viseletkészítı, Vajda László
kovács, Varga Józsefné hímzı.



 Budafok-Tétény, Budapest Fıváros XXII.
Kerületi Önkormányzata május hónapban a
kerületben élı Bagdi Ibolya hímzı népi iparmővészt tisztelte meg a "Hónap Mővésze"
címmel, aki így lehetıséget kapott a Polgármesteri Hivatal épületében, illetve a helyi
újságban, a Városházi Híradóban történı
bemutatkozásra.

A IV. Százrózsás Hímzıpályázat és Kiállítás értékelése
A pályázat és kiállítás díjkiosztó és megnyitó
ünnepségére 2011. június 24-én került sor a
mezıkövesdi Matyó Múzeumban. A kiállítást
F. Tóth Mária, a Nemzeti Erıforrás Minisztérium nyugalmazott fıtanácsosa nyitotta meg.
A zsőri döntése alapján a pályázatra beérkezett 121 alkotásból 105 darab kerül bemutatásra.
A megnyitó ünnepség keretében a következı
díjakat osztották ki:
I. díj – 40.000 Ft
Tervezı-kivitelezı: Zeleiné Pap Bernadett népi iparmővész (Mezıkövesd)
II. díj – 25.000 Ft
Tervezı-kivitelezı: Barankai Miklósné (Tard)
II. díj – 25.000 Ft
Tervezı-kivitelezı: Tóth Aranka népi iparmővész
(Hajdúszoboszló)
II. díj – 25.000 Ft
Tervezı: Radácsi Piroska, a Népmővészet Mestere
(Hajdúszoboszló)
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Kivitelezık: Radácsi Piroska, Andrási Károlyné, Diószegi Istvánné, Balogh Mihályné, Sóvári Józsefné,
Ács Tiborné
II. díj – 25.000 Ft
Tervezı: Fiser Józsefné népi iparmővész (Gyöngyös)
Kivitelezık: Fiser Józsefné, Verebélyi Balázs
III. díj – 20.000 Ft
Tervezı-kivitelezı: Dr. Ditrói Zoltánné (Gyır)
Különdíjak:
1. Mezıkövesd Város különdíja – tárgyjutalom
Kincses Ágnes népi iparmővész (Komló)
2. Póta János különdíja – 10.000 Ft értékő vásárlási
utalvány
A sárospataki Lórántffy Zsuzsanna Hímzımőhely
(tervezı: Koscsó Istvánné, kivitelezık: Koscsó
Istvánné, Mátyás Péterné, Vályi Andrásné, Fekésházi
Erzsébet, Major Jánosné, Sztankóné Németh Anna,
Hajdú Istvánné, Gondáné Tarr Katalin)
3. A mezıkövesdi Matyó Múzeum különdíja – könyvjutalom
Szabó Józsefné, a Népmővészet Mestere (Mezıkövesd)
4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság különdíja – könyvjutalom
Zuberec Vera (Újvidék - Novi Sad)
5. A Matyó Népmővészeti Egyesület különdíja – könyvjutalom
Parragi Ágnes és Domján Zsuzsa (Zalaegerszeg)
6. A Matyó Népmővészeti Egyesület különdíja – könyvjutalom: Dr. Doba Istvánné (Zalaegerszeg)
7. Póta János különdíja – 5.000 Ft értékő vásárlási
utalvány
A békéscsabai Rozmaring Hímzı Szakkör (tervezı: Dr.
Illés Károlyné, kivitelezık: Bogárné Szıke Erika,
Lukoviczki Györgyné, Monostori Györgyné, Simity
Veronika)
8. Póta János különdíja – 5.000 Ft értékő vásárlási
utalvány: Marton Jánosné és Tóth Antalné
9. Póta József különdíja – 5.000 Ft értékő vásárlási
utalvány
A mezıkövesdi Borsóka Hímzıkör (tervezı: Zeleiné
Pap Bernadett, kivitelezık: Pap Jánosné, Radványi
Mártonné, Kovács Gáspárné, Kovácsné Bulyáki
Margit)
A matyó tájegységet idézı szebbnélszebb hímzések 2011. szeptember 30-áig
láthatók a mezıkövesdi Matyó Múzeumban.
Forrás: Zeleiné Pap Bernadett
 A Népmővészet Mesterei – 2011
Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából, a Mesterségek Ünnepe megnyitóján a
budai Várban adta át Réthelyi Miklós nemzeti
erıforrás miniszter a Népmővészet Mesteredíjat azoknak a népmővészeknek, akik munkásságukkal a népmővészet megırzésében,
értékmentésében, átörökítésében, fejlesztésében kimagasló eredményeket értek el. A díj
fontosságát jelzi az is, hogy a Népmővészet
Mestere-díj kitüntetettjeinek tevékenysége és
tudása 2008-ban felkerült a szellemi kulturális
örökség listájára.
A Népmővészet Mestere cím idei 10 kitüntetettje közül a tárgyalkotók:
Gadányi Pál dudás, dudakészítı, Párniczky
Józsefné hímzı népi iparmővész, özv.
Szigethy Istvánné csipkekészítı, Schmidt
Sándor fafaragó, Sütı Levente Lehel festıbútorasztalos, fafaragó.
Forrás: Népszava

A Népmővészet Ifjú Mesterei – 2011
A kultúráért felelıs minisztérium a fiatalok
népmővészeti elıadói, tudományos és alkotótevékenységének, a magyar nemzeti és a
magyarországi nemzetiségi hagyományok
ápolásának ösztönzésére évente pályázatot
hirdet a fiatal (15-35 éves) alkotó- és elıadómővészeknek, a Népmővészet Ifjú Mestere díj
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elnyerésére. Az 1961-ben alapított díjat az
augusztus 20-ai ünnepségek során tizenöt
fiatal kaphatta meg.
A 2011-es év Népmővészet Ifjú Mesterei
tárgyalkotó kategóriában:
Bese Botond gödi hangszerkészítı, Csík
Tamás csabrendeki kovács, Hákli Tímea
debreceni fazekas, Repkáné Jakab Ildikó
miskolci viseletkészítı, Szecsıdi András
hegyhátszentpéteri zsúptetı-készítı, Ticzer
Beáta budapesti bırmőves, Vidák Anna
budapesti nemezkészítı.

Hagyományosan az augusztus 20-ai
ünnepség keretében adják át Kunhegyes
Pro Urbe-díját, amit a város kulturális életében végzett, néphagyományt ápoló több
évtizedes, szakmailag kiemelkedı és lelkiismeretes munkája elismeréseként Czupp Pál
fafaragó népi iparmővész kapott ebben az
évben.
 Sólyom Irén ırbottyáni gobelinvarró, a
2010. évi Betlehemi jászol-kiállítás díjazottja
a település augusztus 20-ai ünnepségén
İrbottyán Község Önkormányzatának
Díszoklevelét vehette át.
 Augusztus 25-én Decsen konferenciával
és kiállítás-megnyitóval összekötött rendezvény keretében adták át a Tolna Megyei
Népmővészeti Egyesület által ÉKESSÉGEK
címmel meghirdetett „BEREKAI ÉVA” Országos Népi Ékszer Pályázat díjait.
Az eredményhirdetés során a Decs Nagyközség
Önkormányzata által felajánlott 50.000 Ft-ot, a pályázat fıdíját, a „BEREKAI ÉVA-DÍJAT” Gold Mariann
budapesti gyöngyfőzı; a Tolna Megyei Önkormányzat
50.000 Ft-os díját Turós Istvánné (Müller Éva) budaörsi csipkekészítı, a Népmővészet Ifjú Mestere; a
Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület 30.000 Ft-os
díját Nemes Ferenc szigetújfalui faragó népi iparmővész; Oláh Márta népi iparmővész 20.000 Ft értékő
ajándékcsomagját Dr. Magyar Erzsébet felsızsolcai
gyöngyfőzı népi iparmővész; a NESZ 20.000 Ft-os
díját Kovács Anna pörbölyi népi ékszer-készítı; Oláh
Márta népi iparmővész öt alkalomból álló oktatócsomagját Lauber Györgyné budapesti gyöngyfőzı népi

iparmővész; a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1-1
könyvcsomagját Dr. Farkas Gabriella nagykırösi
lószırékszer-készítı, Fülöpné Sipos Ildikó zalaegerszegi csipkekészítı népi iparmővész és Bérczes
Csilla budapesti gyöngyfőzı népi iparmővész, a
Népmővészet Ifjú Mestere; a NESZ 10.000 Ft-os díját
Bakó Ernı köröshegyi fémmőves kapta.
A pályázat válogatott anyaga a decsi Faluház és Civil Közösségek Háza kiállítótermében (Decs, Rákóczi u. 2-8.) szeptember 25éig tekinthetı meg.
A rendezvény megvalósítását az NKA is
támogatta.
Forrás: Decsi-Kiss Jánosné
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KÉZMŐVESEK
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A KÖZELMÚLT EGYÉB
ESEMÉNYEI

A JELEN ÉS A KÖZELJÖVİ
EGYÉB ESEMÉNYEI

 A Szlovák Kézmőves Szövetség 2011. május 20-22.
között Pöstyénben rendezte meg a III. Nemzetközi
Folklór Fesztivált, amelyre meghívta magyarországi
partnerének, az Ipartestületek Országos Szövetségének
4 tagú delegációját is.
A fıként gyakorló kézmővesekbıl álló delegáció megszervezésére az IPOSZ A Magyar Kézmővességért
Alapítványt kérte fel. A fesztiválon az AMKA-t – ezen
keresztül az IPOSZ-t és Magyarországot – Metzker
Tibor budapesti hangszerkészítı népi iparmővész és a
Bajai Kézmőves Egyesület két tagja: Szabó József
fafaragó és Vass János pintér, fakupa-készítı népi
iparmővész képviselte, akik (sajátjukon kívül) több
kézmőves társuk színes kiállítási anyagával és élı
mesterség-bemutatóval is gazdagították megjelenésüket.
A delegációt elkísérte Fekete Zoltán, az IPOSZ Nemzetközi Igazgatóságának szlovákul (is) beszélı fıtanácsosa.

 A Limfóma Világnapi Jótékonysági Kézmőves
Vásárra várják a kézmőveseket szeptember 15-ére
(csütörtök), 8-18 óráig. A rendezvény helyszíne: Budapest, VI. kerület Jókai tér.
A Magyar Rákellenes Liga megbízásából idén immár 4.
alkalommal kerül sor Magyarországon a Limfóma Világnap megrendezésére. Szeptember 15-én a Föld szinte
minden országa zöldbe borul, így igyekeznek felhívni az
emberek figyelmét a limfómára, erre a kevésbé ismert
rosszindulatú, nyirokrendszeri betegségre. A Limfóma
Világnap ötlete az Egyesült Államokból ered, azzal a
céllal, hogy orvosok, betegszervezetek, betegek és
családtagjaik összefogásával létrejöjjön egy felvilágosító
kampányt errıl a betegségrıl.
A vásáron 4 nm-es, fedett, vásári standot tudnak
biztosítani, árammal, terület-foglalási engedéllyel,
melynek bérleti díja 20.000 Ft + áfa az egész napra.
A részvételi szándékot írásban vagy telefonon várja:
Honecz Andrea kommunikációs szakreferens (Daylight
Kommunikációs Intézet Kft.,
telefon: (36-1) 438-0814, fax: (36-1) 335-0338, mobil:
(36-30) 446-9028,
e-mail: andrea.honecz@daylightmedia.hu)

 A Fehérvári Kézmővesek Egyesülete június 18-án
Székesfehérváron, a Rác utcai Skanzenben rendezte
meg a Késesek, Kovácsok és Fegyvermővesek VIII.
Országos Találkozóját, a Tőzzel-vassal Fesztivált.
 A Kaptár Egyesület július 6-10. között Magyarlukafán
tartotta II. Nemezmővészeti Alkotótáborát.
A táborról cikket és képeket a www.magyarlukafa.hu
oldalon lehet olvasni.
 Hövej Község július 16-án tartott falunapi rendezvénye keretében adták át a LEADER pályázati támogatással felújított Csipkemúzeumot.
Ekkor nyitották meg Szigethy Istvánné állandó kiállítását, és mutatták be Vargáné Molnár Zsuzsanna Így
pókolnak Hövejen címő könyvét.
A szerzı a höveji csipke megırzéséért és fennmaradásáért végzett munkája elismeréseként „Hövejért” emlékérmet vehetett át.
 A Hagyományos Értékek Megırzéséért Alapítvány és a Csillagvirág Népmővészeti Egyesület
augusztus 5-8. között Hevesen, a Városi Mővelıdési
Központban, a XIX. Országos Szıttespályázat kiállításának helyszínén rendezte meg a VII. Nemzetközi
Szıtteskonferenciát, amelyen F. Tóth Mária, a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Közmővelıdési Fıosztályának
ny. fıtanácsosa mondott megnyitót. A pályázat szakmai
értékelését Dr. Csiffáryné Dr. Schwalm Edit néprajzkutató tartotta.
 Semes-Bogya Eszter faszobrász, a Történelmi
Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend tagja
felajánlásképpen megfaragta faluja, Súr életfáját, mely-

nek avatását augusztus 20-án tartották.
Az avatáson részt vett az egész világon kizárólag karitatív tevékenységet végzı Lovagrend is.

 Fennállásának 10. évfordulóját a Magyar Kultúra
Alapítvány Székházában (Budai Vár, Szentháromság tér
6.) augusztus 27-én nyílt, MEGÚJULÓ HAGYOMÁNYOK címő jubileumi kiállítással és az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban szeptember 3-án tartott,
Hagyományırzés a nagyvárosban címő konferenciával
ünnepli a Pest-budai Kézmőves és Népmővészeti
Közhasznú Egyesület.
A konferencia programjában Prokopp Mária, Pál
Miklósné, Birinyi József, Mednyánszky Miklós, Milner
Angéla, Gyenes Tamás, Jedlovszki Rezsı elıadásai
hangzottak el; A megújuló hagyományok címő kötetet
Angster Mária mutatta be; mesélt: Kunkovács László.
A kiállítás – amelyen az egyesület tagjai között Badó
Bea fazekas, Bárány Mara gyékényfonó, Bérczes
Csilla gyöngyfőzı, Berszánné Román Erzsébet tojásfestı, Csézli Lukács fajáték-készítı, Faragó Gáborné
kosárfonó, Gyenes Tamás szuszékkészítı, Gyıriné
Szécsényi Mária viseletkészítı, Jedlovszki Rezsı
fafaragó, Kamocsay Judit szövı, Kelemen Márta
selyemfestı, Lengyel Beáta viseletkészítı, Libisch
Gyızıné lószırfonó, Mikecz Mihályné textiljátékkészítı, Milner Angéla mézesbábos, Molnár Valéria
kosárfonó, Nagy Gyöngyi gyöngyfőzı, Nagy-Pálné
Pádár Ágnes szövı, Nemes Hajnal tojásdíszítı, Parcz
Anna fazekas, nemezelı, Ragóné Tegzes Márta szalma-, gyékényfonó, Somogyi Sándor agyaghangszerkészítı, Tüskés Tünde szalmafonó is bemutatkoznak –
szeptember 17-éig (minden nap 10-18 óráig) látogatható.
 II. Országos Tőzzománc Konferencia
2011. október 1-jén és 2-án rendezik a Csokonai Mővelıdési Központ Pestújhelyi Közösségi Házában
(Budapest, XV. ker. Szőcs István u. 45.) a közmővelıdési és oktatási intézményekben mőködı tőzzománcozó
alkotóközösségek és szakkörök vezetıinek és tagjainak,
közmővelıdési intézmények vizuális kultúrával foglalkozó szakembereinek második szakmai konferenciáját.
Témája: a kortárs zománcmővészet hatása, helye és
szerepe az amatır mővészeti csoportok és alkotókörök
mőködésében.
Célja: a címben szereplı kiemelt témakör körüljárása,
valamint hogy közelebb hozza egymáshoz az amatır
csoportokat. Az elıadások és szakmai gyakorlatok
mellett az amatır alkotóköröknek, szakköröknek lehetıséget biztosítanak arra, hogy egy alkalmi kiállítás keretében tagjaik legsikeresebb munkáit bemutassák, elemezzék.
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Gyergyádesz László, a kecskeméti Nemzetközi Zománcmővészeti Alkotómőhely vezetıje fölajánlott az idei
konferencia idejére egy kiállítást, ami a kortárs zománcmővészet legjavát reprezentálja. Ez a kiállítás lenne az
alapja az elméleti elıadásoknak és a szakmai gyakorlatoknak is.
A konferencia Dr. Feledy Balázs mővészeti író gondolatindító elıadásával kezdıdik. A szakma jeles képviselıi közül Sisa József, Morelli Edit, Hollósi Katalin,
Gergely Judit és Szendrei Judit is tartanak elıadást,
szakmai beszélgetést vagy gyakorlat-vezetést a témában.
A szervezık szeptember 15-éig kérik kitöltve visszaküldeni a konferencia jelentkezési lapját!
A jelentkezési lap – a konferencia és szakmai továbbképzés tervezett programjával – megtalálható A Magyar
Kézmővességért Alapítvány honlapján, vagy további
információkkal együtt kérhetı:
Nagy Edittıl a 06-1/410-7168-as és 06-70/621-1517-es
telefonon,
Szendrei Judittól a 06-1/419-0780-as és 06-20/4699410-es telefonon, vagy
e-mailben: tuzzomanc.konferencia@gmail.com
 FELHÍVÁS a Budapesten rendezendı magyar
termékek vásárára!
Tisztelt Kézmővesek és Termelık!
Hagyományteremtı szándékkal, civilszervezetek összefogásával Budapesten elsıként ez év ıszén: október 9én, vasárnap rendezzük meg Pestszentlırincen, a
Bókay Kertben (XVIII. ker. Szélmalom utca 33.) a magyar termékek vásárát, a Pestszentlırinci Vasárnapi
Vásári Vigadalmat.
A VÁSÁR célja a hagyományırzı módon megrendezett
nívós nép-, iparmővészeti és ıstermelıi vásár, amelyben lehetıséget teremtünk a hazai termékek készítıi
számára a közvetlen értékesítésre. Az ıstermelıi és
kézmőves kirakodóvásár mellett népzenei és néptánc
programok valamint gyermekfoglalkozások színesítik a
rendezvény egész napos programját.
Részvétellel kapcsolatos információk:
A vásáron történı részvétel meghívásos, regisztrációhoz kötött és térítésmentes! Bérleti díj nincs! Csak
a regisztrációval rendelkezı kiállítókat tudjuk fogadni! Kiállító helyet (területet) biztosítunk, de az árusításhoz saját installáció szükséges!
Installáció: saját, max. 3 x 2 m-es mérető, és lehetıség
szerint természetes anyagból készüljön!
Részvételi feltételek:
A kitöltött és aláírt részvételi szándéknyilatkozat visszaküldése szeptember 15-éig (a szándéknyilatkozat viszszaküldése nem jogosít a vásárban történı automatikus
részvételre!).
Lehetıség van mesterség-bemutatóra is, ezt kérjük,
külön jelezzék!
A helyek száma korlátozott, ezért kérjük a mielıbbi
jelentkezést.
Kizárólag hazai, saját tervezéső és készítéső tárgyakkal,
ill. termékekkel lehet megjelenni.
A vásár programja:
A vásár október 9-én, vasárnap 9 órától 18 óráig tart.
Az árusító installációk felállítása, a termékek kipakolása
és az autóval történı behajtás vasárnap reggel 7-9
óráig lehetséges.
Parkolás: külön Parkolóban, ill. a Bókay Kert melletti
utcákban.
Összepakolás: vasárnap 18 óra után.
Kérjük, hogy a szervezıtıl igényelhetı (vagy az AMKA
honlapján megtalálható) részvételi szándéknyilatkozatot
kitöltve, valamint az árusítandó portékákról továbbá az
installációról készült fotót mielıbb, de legkésıbb szeptember 15-éig címünkre eljuttatni szíveskedjen:
elnok@zoldsorompo.hu vagy info@zoldsorompo.hu
Pethı Ágota
a vásár fıszervezıje
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KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Vargay Zoltán intarzia-készítı Visszapillantás – 10 év

intarzia táblaképekben címő kiállítását március 8-ától egy
hónapon keresztül tekinthették meg az érdeklıdık az I.
kerületi Angelika Kávézó és Étteremben.
 A tolnai Bezerédj Pál Szabadidıközpont kiállítóterme
március 23. és április 15. között adott otthont Keresztes
Zsuzsa rongyképész Utak és emlékek… címő kiállításának.
 Március 25. és április 30. között a Pestszentlırinci
Karinthy Kéttannyelvő Gimnáziumban rendezték meg a
XVIII. kerületi Szabad Alkotók Köre néhány tagjának,
köztük Nagy-Pálné Pádár Ágnes gyapjúszövınek Égi
jelek – ıselemek címő kamara-kiállítását.
 A Radisson Blue Béke Hotel Zsolnai termében április
8. és május 2. között volt látható Bese Mária kerámikus
és Vargay Zoltán intarzia-készítı kiállítása
 A XII. kerületi Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériája
április 12-étıl május 3-áig mutatta be dr. Tegze Judit
grafikus DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS címő kiállítását.
 Április 15-17. között Hódmezıvásárhelyen tekinthették
meg az érdeklıdık Szlávikné Buzás Irén tojáskiállítását.
 A Keszthelyi Népmővészeti Alkotóházban április 23-án
dr. Petánovics Katalin néprajzkutató nyitotta meg Csízy
Istvánné balatongyöröki tojáskarcoló népi iparmővész
hímes tojás-kiállítását, ami május 29-éig tartott nyitva.
 Facsar-Veszeczky Andrea NYÁRI BETLEHEM címő
5. önálló báb- és bábszobor-kiállítása május 10-étıl 29éig volt látható a bicskei Batthyány-kastélyban, a Kossuth
Zsuzsa Gyermekotthonban.
 Lesznik Angéla és Pataky Tibor iparmővész házaspár Föld mosolya, fa lelke címő kiállítása május 21-én
nyílt a budafoki Kerámiaparkban.
 A szigetszentmiklósi Városi Galériában május 26. és
június 16. között volt látható Beretvás Csanád szobrász
"EDDIG" címő kiállítása.
 A Túri Fazekas Múzeumban május 27-étıl június 29Kézmővesek, népmővészek, iparmővészek
figyelmébe!

A TULIPÁNOS LÁDA
A Magyar Kézmővesség Kincsestára
www.tulipanoslada.eoldal.hu
Ezen a módon szeretnénk a továbbiakban is
népszerősíteni a magyar népmővészek és
iparmővészek zsőrizett munkáit. A
kézmővesek számára ez nem csupán a képes
bemutatkozás lehetıségét jelentené, hanem
munkáik árusításához szeretnénk közvetítı
szerepet vállalni honlapunkon keresztül. Ezek
éig
tartott Dobiné
Vass Júlia e-mailben
nádudvari fazekas
népi
feltételeirıl
telefonon,
adunk
iparmővész,
a Népmővészet
Ifjú Mestere,
Tóth Aranka
felvilágosítást.
Képgalériánkban
szívesen
hírt
hajdúszoboszlói
szövı, hímzı népi
iparmővészkészítık
és Császi
adunk a honlapunkon
szereplı
Ferenc
k i á l l í thajdúszoboszlói
á s a i r ó l , fafaragó,
v a g y a Népmővészet
v á s á r o k bMestean,
re
– a Hajdú-Bihar Megyei
Egyesület
rendezvényeken
valóNépmővészeti
részvételérıl
stb.tagjai
–
–amennyiben
Két kezünkkel küldenek
címő közös képet
kiállítása,
amit Hubert
és/vagy
pár Erzséírott
bet
az egyesület elnöke nyitott meg.
sortetnográfus,
az eseményrıl.
 A Érdeklıdésüket
XVIII. kerületben várja
mőködı
ff fehéren
Pádár
Ágnes: feketén
GALERIE június
3-ától 18-áig295-4860;
adott otthont Schmidt
30/280-53-73;
e-mail: tulipanoslada@gmail.com.

Gabriella festımővész és Zsolnai Mihály fafaragó
népi iparmővész közös kiállításának.
 Illéssy Zoltánné Naszádos Ilona tőzzománcos,
Galla Endre festımővész és Vass László intarziakészítı iparmővész alkotásai június 6-ától július 3-áig
voltak láthatók a Kırösi Csoma Sándor Kıbányai
Kulturális Központ – volt Pataky Mővelıdési Központ –
Kı-Café Galériájában.

 Nagyváradon, a Partiumi Magyar Mővelıdési Céh
szervezésében, a Partiumi Keresztény Egyetem
galériájában június 7-étıl rendezték meg KolozsváriDonkó Rebeka zománcmőves „Nézz egy kicsit a
fejembe!” címő kiállítását.
 A Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület pályázatának Az
élet születése, sarjadása a képzımővészetben és az
irodalomban címő alkotói kiállítása – amelyen Tegze
Judit alkotása is szerepelt – június 14-éig volt látható
Pilisvörösváron.
 A Paloznaki Hímzıkör 18. éves Örökségünk
Hímzés-kiállítása június 11-én kezdıdött és július 3áig tartott Paloznakon, a Faluház nagytermében.
 Az Ócsai Tájházban június 18-ától augusztus 21éig láthatták az érdeklıdık a csángók mindennapi
életét, kézmőves termékeit, népviseletét bemutató
Életképek Csángóföldrıl címő kiállítást.
 M. Sarlós Erzsébet Virágok üzenete címő jubileumi kiállítása június 26-ától július 3-áig volt látható
Budakeszin, az Erkel Ferenc Mővelıdési Házban. A
kiállítás megnyitóján az alkotó unokái: Szávin Márk
(klarinét) és Szávin Viktor (trombita) voltak a közremőködı mővészek.
 A Magyar Népi Iparmővészeti Múzeumban (Bp., I.
ker. Fı utca 6.) július 1. és szeptember 4. között volt
látható Palóc baba-ruha – Viseletek régen és ma
címmel Bocsi Éva babakészítı népi iparmővész és
Fehér Jánosné viselet-készítı, a Népmővészet
Mestere munkáiból összeállított idıszaki kiállítás.
 A Verıcén július 8-10. között 5. alkalommal megrendezett „Erdélyország az én hazám” Világtalálkozó
kiemelt programjai közé tartozott Tomcsányiné
Szemere Sarolta A mennyezet virágai címő kiállítása.
 A Jászberényi Nyár 2011 – Vigadalmi Napok programjai között augusztus 10-étıl 20-áig tekinthették
meg Oszvald Nándor aranykoszorús ötvösmester

tárlatát, amelyen A Magyar Kézmővességért Alapítvány kiállításain szerepelt és díjat nyert különleges
dísztárgyakat (pl. a Mayflower és más nevezetes
hajók aranyozott ezüst kicsinyített mását, királyok,
maharadzsák kedvenceinek számító autók, motorok
modelljeit) is bemutatták.
 A Magyar Kultúra Alapítvány várbeli épületének
szélfogójában augusztus 13-31. között várta látogatóit Keresztes Zsuzsa a legújabb rongyképeibıl rendezett kiállításán.
 A Pilisi Klastrom Fesztivál keretében Markolt
György és M. Gémesi Katalin szobrászmővészek
alkotásaiból nyílt kiállítás augusztus 20-án
Pilisszentkereszten, a Kántor Házban.
 Erdélyi Tibor, a Népmővészet Mestere, népi
szobrász A fának második élete címő kiállítása augusztus 25. és szeptember 1. között volt látható a
Klebelsberg Kultúrkúriában.
 A SZÉN (Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva) rendezvény keretében augusztus 26-27-28-án a Dunaparti
Mővelıdési Házban rendezték meg az IKON Csoport
(tagjai között Bozsó Zsuzsa, Paulusz Györgyi,
Rácz Zita, Vizúr János) képzımővészeti kiállítását.
 A Kettıspont Mővészeti Egyesület – tagjai között
Bisztriczky Réka fazekas – közös kiállítását szeptember 4-éig tekinthették meg az érdeklıdık Szentendrén, a Régi Mővésztelepi Galériában.
  
 A Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti Osztály
Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum idıszakos
kiállítótermében (Budapest, I. ker. Szilágyi Dezsı tér
6.) szeptember 16-áig (H-Cs: 9-16, P: 9-13 óráig)
tekinthetı meg a Népmővészet Ifjú Mestere pályázat 2011. évi kiállítása.
 Hevesen, a Városi Mővelıdési Központban (Erkel
Ferenc u. 2.) szeptember 30-áig, hétfıtıl szombatig

8-17 óra között tekinthetı meg a XIX. Országos
Szıttespályázat anyagát bemutató kiállítás.
 A Rózsa Mővelıdési Házban (Budapest, XVIII.
ker. Városház utca 1-3.) szeptember végéig látható
Kiss Orsika kavicsgrafikus Élet a kavicsokon címő

kiállítása. A megnyitón az alkotó hálával emlékezett
meg nemrég elhunyt mesterérıl, Bálványos Huba
Munkácsy-díjas grafikusról.
Az alkotó elızetes bejelentés alapján személyesen
fogadja vendégeit. (Bejelentkezés a 06-1/291-5960as, vagy a +36-20/557-5688-as számokon.)
 A „Szır-Kör” nemezkészítık közösségének
Nemezrege címő kiállítása szeptember 3. és november 25. között, keddtıl péntekig 9-16, szombaton és
vasárnap 10-17 óráig látogatható az Ócsai Tájház
Turján Házában (Ócsa, Békési Panyik Andor u. 4-6.).

KÉZMŐVESEK
VÁLOGATÁS A NÉPI IPARMŐVÉSZETI
GYŐJTEMÉNY PROGRAMJAIBÓL

Kecskemét, Serfızı u. 19. Tel./Fax: 76/327-203;
nim01@citromail.hu,
muzeum.nepiipar@gmail.com ;
www.nepiiparmuveszet.hu
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: A népi iparmővészet fél évszázada – hímzés, szövés, faragás, fazekasság, népi kismesterségek
KAMARA-KIÁLLÍTÁS: Kalotaszeg – válogatás Zana
Dezsı győjteményébıl (viselet, kerámia, hímzett és
szıtt népi textilek).
A DÍSZÍTİMŐVÉSZ SZAKKÖRBEN hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkedhetnek meg minden kedden 1416 között dr. Varga Ferencné népi iparmővész, a Népmővészet Mestere vezetésével.
A JÁTÉKKUCKÓ egész évben, nyitvatartási idıben
várja a gyerekeket.
NYITVATARTÁS: keddtıl szombatig 10 – 17-ig.
VÁLOGATÁS A DMK EGYSÉGEINEK
PROGRAMJAIBÓL
Tímárház – Kézmővesek Háza
4026 Debrecen, Nagy Gál István u. 6., tel.: 52/ 321-260
és 06 (30) 618 9767
E-mail: timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu
A „MÚLTIDÉZİ MESTERSÉGEK” sorozatban március
4. és április 29. között Baji Imre fonottbútor-készítı,
május 6-ától július 8-áig Petrovics Sándor sás- és
gyékényfonó mester kiállítása volt látható. Július 15. és
szeptember 9. között Tóth Sándor szíjgyártó mester
mutatkozik be a Kisgalériában, szeptember 16. - november 18. között pedig Dezsıné Borbély Emma szövı
kiállítása tekinthetı meg.
Szeptember 23. - december 31. „A CÍVISVILÁG EMLÉKEZETE” - debreceni mesterségek bemutatója. Helyszín: Kiállítóterem.
„ALKOSS VELÜNK!” - játszóházi foglalkozások
(elızetes bejelentkezés alapján csoportok számára 400
Ft/fı)
Szeptember 13.: Szélkelepce-készítés
Szeptember 27.: Röppentyő-készítés
A DEBRECENI TÍMÁRMESTERSÉG TÖRTÉNETE
A Tímárház valaha szárítóként funkcionáló épületrészében állandó tímártörténeti kiállítás tekinthetı meg, ami
bemutatja az egykor messze földön ismert és híres
debreceni tímármesterséget. A kiállításon az egykoron
élt debreceni tímármesterek leszármazottai felajánlásából származó – elsısorban dokumentális jellegő –
anyag, valamint a tímármesterség alapvetı szerszámaiból, eszközeibıl álló győjtemény látható. A kiállítás
valamennyi darabja digitális formában is használható,
így lehetıséget nyújt az érdeklıdık számára az elmélyültebb kutatómunkára is.
A Debreceni Kézmővesek bemutatója a Kézmőves
Alapítvány győjteményébıl a Tímárház termeiben
látható.
LÁTVÁNYMŐHELYEK:
A látványmőhelyekben különbözı kézmőves tevékenységek tekinthetık meg: szőrrátét-készítés, hímzés,
gyöngyfőzés, szappanfızés, bırözés. A helyben tevékenykedı népi iparmővészek közremőködésével bepillantást nyerhet a látogató a munkafolyamatokba.
HAGYOMÁNYİRZİ KÖRÖK FOGLALKOZÁSAI A
TÍMÁRHÁZBAN:
Tiszta Forrás Hímzı Kör: cs.: 14.00-16.00
Szövı szakkör: k.: 15.00-18.00
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ kérhetı Mátrai-Nagy Andrea
mővelıdés-szervezıtıl az 52/321-260-as és a 30/6189767-es telefonszámon.
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HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 A Helyi Téma és a XIII. Kerületi Hírnök A
rejtızködı mővész, A tojásfestés öröme és
Angyalföldi hímes tojások címmel az elmúlt
idıszakban fotókkal illusztrált több cikkben –
legutóbb április 19-én a Hírnök A húsvéti csoda címő írásban – értékelte a kerületben élı
Pintér Miklós tojásdíszítı szakmai tevékenységét („…a tojásdíszítés mővészetét a csoda
rangjára emelte…”), ismertette életútját, szenvedélyeit, és mutatta be tojásra festett miniatőr
képeit.
 A Békés Megyei Hírlap április 22-ei száma
Fából faragott történelem címő, az alkotóról és
faragásairól készült képpel illusztrált cikkben
foglalkozott Varga Béla orosházi fafaragóval
abból az alkalomból, hogy egyik munkája (a
magyar kiállítási anyag részeként, A Magyar
Kézmővességért Alapítvány szervezésében - a
szerk.) Rómában került bemutatásra; április
21-én pedig kiállítása nyílt a csabacsődi
könyvtárban.
 Kónya Lajos tatabányai hegedőkészítı
mester alkotói tevékenységét A rönktıl a hangversenyteremig címő közel félórás kisfilmben
mutatta be a DUNA TV április 23-án. A csatorna másnapi, Kirakat címő mősorában szintén a
hegedőkészítés volt a téma.
 A május 25-én megjelent Blikk Nık magazin
Az élet írta címő rovatában Kék-fehér hagyomány címmel fotókkal gazdagon illusztrált

Kézmővességért Alapítvány nyári kiállításának három díjazottját: Bordácsné Kishonti
Erika szövı népi iparmővészt, a Népmővé-

szet Mesterét, Simon Edit keramikust,
fazekas népi iparmővészt és Bereczky
Csaba fafaragó népi iparmővészt, a Népmővészet Mesterét – mindhárman a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ
szakmai mőhelyeinek vezetıi – Ruzsics
Ferenc, a város polgármestere is elismerésben részesítette a XIX. Zalai Borcégér megnyitóján.
 Nyári kiállításunk díjazottjával, a fıváros
II. kerületében élı és alkotó Kolumbán
Zsuzsa babakészítı népi iparmővésszel, a
Népmővészet Mesterével készített, fotókkal
illusztrált terjedelmes interjú jelent meg a
kerületi önkormányzat lapja, a Budai Polgár
augusztus 12-ei számában. A „Hátha valami kis mag marad a jövıre” címő írásban az
alkotó azt is megfogalmazta, hogy szívesen
készít a gyerekek érdeklıdését felkeltı,
elfeledett népszokásokat megjelenítı babákat is.
 Semmelweis Tibor hangszerkészítı
mesterrel, a hazai hangszerészet „atyjával”,
az idén 20 éves Hangszerészképzı Iskola
megalapítójával beszélgetett a riporter az
MR1 Kossuth Rádió Arcvonások címő mősorának augusztus 17-ei adásában.

beszélgetést közölt Skorutyák János bácsalmási kékfestı népi iparmővésszel, aki itthon és
Európa-szerte sokat tett a kékfestés technológiájának népszerősítéséért. Az immár negyedik generáció tagjaként munkálkodó mester az
évtizedek során turistalátványossággá vált,
több mint 130 éves családi mőhelyben készíti
világszerte elismert textíliáit. Nyugdíjasként ma
is dolgozik, ha (pl. Japánból) megrendelést
kap, de hosszú távú tervei között már inkább a
kékfestıház és az ısi szerszámok megırzése
szerepel.
 Faragott oszlopok címmel a Jász-NagykunSzolnok megyei Új Néplap június 9-ei és augusztus 12-ei száma arról tudósított, hogy
Czupp Pál kunhegyesi fafaragó népi iparmővész újabban tornácoszlopok faragásával eleveníti fel a népi kultúrát. Lakókörnyezete is
tükrözi, hogy ott fafaragó él, hiszen a családi
házukhoz készített kerítés faragott oszlopfıi
örökítenek meg kunsági (juhász-, gulyás-,
kanász- és csikós-) arcokat.
 A Zalai Hírlap augusztus 5-én fotóval illusztrált cikkben számolt be arról, hogy A Magyar

 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új
Néplap augusztus 22-én írt arról, hogy a
város kulturális életében végzett, néphagyományt ápoló több évtizedes, szakmailag
kiemelkedı és lelkiismeretes munkája elis-

meréseként Czupp Pál fafaragó népi iparmővész kapta idén Kunhegyes Pro Urbedíját. Az alkotó további elismerését jelenti,
hogy helyet kapott a KI KICSODA JászNagykun-Szolnok megyében 2011 címő
lexikonban. (Hasonló kiadvány közel 100
éve jelent meg a megyében.)
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SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
 IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
A Magyar Kézmővességért Alapítványt 1993ban létrehozó IPOSZ 2011. május 24-én tartotta XXIV. Tisztújító és Programalkotó Közgyőlését.
A Közgyőlést megelızı regionális fórumokon
230 tagszervezet elnöke, képviselıje és ügyvezetıje minısítette a szövetség 2007 óta
végzett munkáját, összegyőjtve a családi,
mikro- és kisvállalkozások illetve az ipartestületek mőködésének gyakorlati tapasztalatait, a
következı évek elvárásait.
Az IPOSZ az elmúlt négy évben következetesen az ipartestületek és a tagság vállalkozói
gyakorlatára, tapasztalataira építette érdekképviseleti munkáját, gazdaságpolitikáját. Középtávú gazdasági programot, számos törvény- és jogszabálytervezetet, felmérést készített, véleményezett; érvek, tények, adatok,
javaslatok sokaságát juttatta el az országgyőlési képviselıkhöz, kormányzati szervekhez,
hatóságokhoz, jogalkotókhoz; az érdemi párbeszéd és az érdekegyeztetés fontossága
mellett érvelt.
Az IPOSZ-t alkotó, jogilag önálló 181 ipartestületbe, 19 megyei szövetségbe és 30 országos
szakmai szövetségbe tömörülı több mint 40
ezer mikro-, kis- és középvállalkozás 230-240
ezer alkalmazottat, segítı családtagot foglalkoztat, 7-8 ezer szakmunkástanulót képez,
200 kézmőves-kézmőipari szakmát képvisel.
Gazdasági szerepe így meghatározó a településeken a termelésben, a szolgáltatásban és a
foglalkoztatásban is. Az IPOSZ határozott
meggyızıdése, hogy fejlesztésük társadalmi
és gazdasági érdek. Ehhez összefogás, hatékony kormányzati intézkedések szükségesek.
A közgyőlés elfogadta a „Szolgáltató IPOSZ és
ipartestületek a megyék gazdasági erejének
erısítéséért, a gazdasági térségek és helyi
piacok fejlesztéséért” címő gazdasági valamint
a 2011. évi Cselekvési Programot.
A Közgyőlés megválasztotta az IPOSZ tisztségviselıit is. Az IPOSZ országos elnöke ismét
Szőcs György lett, alelnöknek Géresi Józsefet, Hancz Istvánt és Kassai Róbertet, a
Felügyelı Bizottság elnökének Késhegyi
Lászlót választották.
Forrás: IPOSZ Sajtószolgálat
 HAGYOMÁNYOK HÁZA
Az intézménytıl érkezett a következı felhívás:
„Szeptembertıl családias viseletvarró tanfolyam indul a PicurMőhely szervezésében,
melyre szeretettel várom az érdeklıdıket! Úgy
tervezzük, hogy hétfınként jönnénk össze
délután 5-7-ig.
Megismerkedünk olyan hímzésekkel, díszítı
öltésekkel, melyeket népviseleten és mai ruhákon is lehet alkalmazni, valamint varrunk viseleti darabokat is.”
További részletek: Sárospatakiné Fazekas
Judit – tel: 379-6881, 70-395-1471,
e-mail: fjpicur@gmail.com,
honlap: www.picurmuhely.hu
 MAGYAR HANGSZERÉSZ SZÖVETSÉG
A Magyar Hangszerész Szövetség – a BKIK
Kézmőipari Tagozat, Mővészi Kézmőves Osztály közremőködésével – szakmai elıadásokkal, pódiumbeszélgetéssel, interaktív, zenés,
táncos hangszerbemutatóval, koncerttel összekötött 3 napos konferenciát és hangszerkiállí-

tást szervezett Hangszerek napja címmel
május 20-21-22-én az Iparmővészeti Múzeumban,
a
Zeneakadémia
Hangszerészképzı Iskolájának 20 éves
fennállása alkalmából. A hangszerkiállítás
látogatói ötvennél több résztvevı munkáit –
régi nagy mesterek mellett mai vonóspengetıs hangszer-készítık (köztük Kónya
Lajos, Kovács Emil, Romanek Tihamér),
vonókészítık, népi hangszer-készítık
(köztük Gáts Tibor, Szerényi Béla), fafúvós
és rézfúvós hangszer-készítık, zongorakészítık, hárfakészítık, cimbalomkészítı és
orgonaépítık alkotásait – csodálhatták meg.
Ugyancsak a Magyar Hangszerész Szövetség szervezte Életünk a zene! címmel június
10-11-én a Szent István Király Zenemővészeti Szakközépiskolában a magyarországi
vonós hangszer-készítık kiállítását – többek
között Baki Róbert, Gulyás Béla, Guminár
Tamás, Holló Bence, ifj. Kónya Lajos,
Kónya Lajos, Korán Csaba, Romanek
Tihamér részvételével.
 FIATAL IPARMŐVÉSZEK STÚDIÓJA
EGYESÜLET (FISE)
A FISE galériájában (Bp., V. ker., Kálmán
Imre u. 16.) március 8-ától 26-áig Vajda
Melinda grafikusmővész ILL-LUSKA címő
kiállítása, március 30-ától április 19-éig
Borkovics Péter, Gáspár György és Sipos
Balázs Ferenczy Noémi-díjas üvegmővészek, május 11-28. között Lajosi Dóra textilmővész és Szabó Edit keramikusmővész
Erdı címő kiállítása volt látható.
Keszthelyen, a Balaton Kongresszusi Központ és Színházban május 3-ától 29-éig
tekinthették meg az érdeklıdık a FISE textiltervezıinek – Kanics Márta, Lajosi Dóra,
Paczona Márta, Páger Bernadett,
Szentiványi-Székely Enikı – Majális címő
kiállítását.
 KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG (KÁMJT)
Elnök: Dr. Györgyi Erzsébet, levelezési cím:
1024 Bp., Buday László utca 7., tel.: 315
6193, 20 493 5412, e-mail: gyorgyie36@tonline.hu
A KÁMJT tevékenységét, a játék- és babavilág híreit az érdeklıdık megismerhetik
Forgó címő lapjának legújabb számából,
vagy honlapjáról: www.kamjt.hu
 MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH
Jelentıs foltvarró kiállítások:
Augusztus 26-28.: XIII. Országos Foltvarró
Kiállítás – Tatabánya
November 19.: "15 évesek a Csillaghegyi
Öltögetık" – Budapest, Békásmegyer,
Mővelıdési Ház
Részletek, további kiállítások, egyéb programok a Magyar Foltvarró Céh honlapján
(http://hunpatch.com)
Forrás: Gelencsérné Lazarovits Klára
 DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY, FAZEKAS KÖZPONT
Budapest, XVI. ker., Sasvár u. 101. (Centi
Suli) Ny.sz.: 01-0041-06
Tel/fax: 407-1502,
e-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
honlap: www.kma.uw.hu

- Beszámoló a VII. Országos Fazekas
Inasversenyrıl
A Dr. Kresz Mária Alapítvány által rendezett
VII. Országos Fazekas Inasversenyre 2011.
május 28-án került sor a Fazekas Központban.
Az elızı versenyekhez képest módosítottuk pl.
a feladatokat és a pontozás módját. Lényeges
változtatás volt, hogy korcsoportok szerint
szerveztük a megmérettetést, idén a 16
év felettieket, a felnıtteket vártuk a versenyre,
míg az "Ifjúsági korcsoport", vagyis a 16 évnél
fiatalabbak a kiírt pályázatunk alapján elkészített tányérok beküldésével vehettek részt a
szakmai programon.
Az idei versenyre 5 képzıhelyrıl összesen 14
versenyzı jelentkezett.
Az "Ifjúsági kategória" pályázatán 2 képzıhely
9 diákja vett részt.
Szakmai zsőri értékelte az inasverseny résztvevıinek munkáját: Csupor István néprajzkutató (Néprajzi Múzeum), Fazekas Ferenc (a
NESZ Fazekas Szakmai Bizottságának elnöke), oktatók/felkészítı tanárok.
A verseny elsı 6 helyezettje díjban részesült,
de valamennyi résztvevı a felkészítı tanárokkal együtt kapott emlékplakettet és emléklapot.
Díjakat a Budapest Kerámia Kft.-n kívül a
Skanzen (tiszteletjegyek) és az alapítvány
(szakkönyvek, fakések, cseréptálak, emlékplakett, oklevél/emléklap) ajánlott fel.
A verseny feladatai között szerepelt agyaggyúrás, tányércsíkozás, fülhúzás és fülezés, valamint tányérdíszítés adott minta alapján.
Az "Ifjúsági kategória" pályázatára beérkezett
9 tányér közül a leadott szavazatok alapján
választottuk ki az I-II-III. helyezettet, akik szintén kaptak oklevelet és jelképes díjat.
Az értékelés eredményeként az inasverseny
helyezettjei:
I. Borsy Csilla (Fót)
II. Csizi Viktória (Sárospatak)
III. Csomósné V. Lívia (KMA, Bp.)
IV. Rovó Gabriella (Fót)
V. Takács Márk Zoltán (Gyır)
VI. Horváth Boglárka (Nádudvar)
Az "Ifjúsági kategória" helyezettjei:
I. Tokár Gergı (Debrecen, oktató: Bagossy
Sándor)
II. Nagy Cintia (AS - Bp., oktató: Gyné Ónodi
Katalin)
III. Kovács Réka (AS - Bp., oktató: Gyné Ónodi Katalin)
Halmai Krisztina Diana
operatív vezetı
- A Dr. Kresz Mária Alapítvány ısszel induló
következı képzéseire még lehet jelentkezni!
„JÁTÉK ÉS TÁNC GYERMEKEKNEK” c. 60
órás, akkreditált pedagógus továbbképzés:
2011. 10. 01. - 2012. 02. 21. (OKM4/254/2009)
Népi játék, néptánc alapú mozgásfejlesztés és
tehetséggondozás az óvodában és az alsó
tagozatban. (Részletes leírás és CD)
Képzési napok: szombat 9-17 óráig (7 alk.)
Vezeti: Szegvári Ildikó néptánc-pedagógus,
koreográfus
Részvételi díj: 55.000 Ft/fı (3 részletben fizethetı)
NÉPI JÁTSZÓHÁZVEZETİI tanfolyam – Érettségihez kötött 120 órás akkreditált képzés,
pedagógusoknak 120 kreditpont!
(OKM3/346/2009)
A tanfolyam résztvevıi természetes alapanyagok felhasználásával megismerkednek
számos kézmőves technikával, és bıvítik is-
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mereteiket a néprajz területérıl. A végzett
hallgatók tanúsítványt és a Magyar Mővelıdési Intézet által kiállított igazolványt kapnak a
tanfolyam elvégzésérıl, sikeres záróvizsga
esetén.
Tandíj: 115.000 Ft, ami 4 részletben fizethetı.
Regisztrációs díj: 5.000 Ft/fı.
A tandíj tartalmazza a nyári tábor valamennyi
költségét is! Vizsgadíj külön fizetendı.
NÉPI KÉZMŐVES - FAZEKAS (OKJ-s) tanfolyam
Kétéves, 750 órás, szakmát adó tanfolyam,
amely gyakorlati és szakmaelméleti képzésbıl
áll. Gyakorlat: heti 1 alkalom (5 óra). Szakmaelmélet: havonta egyszer szombatonként,
elıre kiadott órarend alapján, mindösszesen 9
alkalommal. A kötelezı óraszámba beletartozik 1 nyári tábor teljesítése. A tanfolyam résztvevıi megismerik a népi cserépedények formavilágát, a formák kialakításának technikáit,
a díszítıtechnikákat valamint a Kárpátmedence fıbb fazekas központjainak jellemzıit. A végzett hallgatók szakmunkás bizonyítványt kapnak.
Gyakorlati tandíj: 23.000 Ft/fı/hó. Elmélet:
8.000 Ft/fı/alkalom. Regisztrációs díj: 5.000
Ft/fı/tanév. Nyári tábor: 46.000 Ft/fı. Vizsgadíj külön fizetendı.
- Ízelítı az Alapítvány egyéb ıszi/téli programjaiból
 habánfestı kurzus
 kosárfonó tanfolyam
 lószırékszer-készítı tanfolyam
 gyerekszakkör (agyagos/fazekas)
 családi nyitott napok
Bıvebb információ és jelentkezés: az Alapítvány elérhetıségein.

CSONGRÁD MEGYEI KÖZMŐVELİDÉSI, PEDAGÓGIAI ÉS SPORTINTÉZMÉNY
A Rendezvényház Nonprofit Kft. és a Csongrád Megyei Közmővelıdési, Pedagógiai és
Sportintézmény tizedik alkalommal szervezett
megyei iparmővészeti zsőrizést és kiállítást. A
tárgyak zsőrizését a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus szakemberei: Kerezsi Gyöngyi keramikusmővész,
Lıcsey Ágnes mővészettörténész és Virág
Mária, a Lektorátus szakmai elıadója végezték. Az általuk elfogadott, iparmővészeti alkotássá minısített tárgyakat mutatták be a megyei tárlaton. (Iparmővészeti zsőrizés esetén a
szakértık elbírálják az alkotást, majd a mőfaji
és funkcionális követelményeknek megfelelı
munkát szerzıi jogvédelem alá esı alkotásnak minısítik. Az elfogadott egyedi alkotás
zsőriszámot kap, amely a zsőri által meghatározott, a jegyzıkönyvben feltüntetett példányszámban állítható elı.)
A X. Csongrád megyei iparmővészeti kiállítás
június 14-30. között volt látható a Megyeháza
aulájában.
Kovács Szilvia
 WWM STUDIO
A WWM Studio 1996 óta mőködteti folyamatosan induló tanfolyamait. Több mint tíz éves
fennállása alatt saját képzési technikákat alakított ki. Kurzusait egyaránt látogatják kezdık
(felvételi elıtt álló diákok), haladók (iskolai,
vagy munkahelyi követelményekre készülı
fiatalok, felnıttek) és aktív alkotók is.
Mozaik kör (heti egy alkalommal)
Batik Varázs (havi egy alkalommal)
Rajz-festés, divat tanfolyamok (folyamatosan)
Tempo Felvételi Felkészítı Program
Bıvebb tájékoztatás: info@wwmstudio.hu
Honlap: www.wwmstudio.hu
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JOGSZABÁLYFIGYELİ
A nemzeti erıforrás miniszter 35/2011. (VI.27.)
sz. NEFMI rendelete a népi iparmővészettel
kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról
szóló 12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet módosításáról – amely a népi iparmővészeti alkotássá
minısítés kérelmezésének szabályait, a minısítésre, zsőrizésre beadott alkotásokért ill. a népi
iparmővészeti igazolvány kiadásáért fizetendı
szolgáltatási díjat valamint a népi iparmővészeti
igazolvány meghosszabbításának feltételeit is
tartalmazza – a mellékletben olvasható!

KÖNYV-, FOLYÓIRAT- és CD-AJÁNLÓ

Jó szívvel ajánljuk Tisztelt Olvasóink figyelmébe a 17. évfolyamához érkezett Magyar Iparmővészet címő, negyedévenként megjelenı
mővészeti folyóiratot. A lap tematikájában az
ötvösség, fémmővesség, díszlet- és jelmeztervezés, textilmővészet, gobelin, bırmővesség,
kerámia, porcelán, üveg, alkalmazott grafika,
mővészetelmélet, restaurálás; kiállítások, mőhelyek, győjtemények bemutatása és értékelése; könyvismertetés és folyóiratszemle egyaránt szerepel.
Az igényes kivitelő, tartalmas, mővészi fotókkal
gazdagon illusztrált folyóirat színvonalát az
alapító-fıszerkesztı Fekete György belsıépítész és a szerkesztıbizottság tagjai: Dávid
Katalin mővészettörténész, Ernyey Gyula
designer, szaktörténész, Feledy Balázs mővészetkritikus, Mezei Gábor belsıépítész, N.
Dvorszky
Hedvig mővészettörténész,
Schrammel Imre keramikus, porcelántervezı
és Simon Károly designer személye garantálja.
A folyóirat 6.200 forintos éves elıfizetési díjért
megrendelhetı a Magyar Iparmővészet Szerkesztıségében: 1091 Bp., Üllıi út 33-37.
(Iparmővészeti Múzeum), tel.: 218-7582, fogadóórák: kedden és csütörtökön 10-14 óráig.

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK,
GAZDASÁGI INFORMÁCIÓK
 Haláleset miatt intarzia-készítéshez és bútorrestauráláshoz használható különbözı furnérlemezfajták és szerszámok eladók.
Érdeklıdni: Vass Lászlónénál a 407-1003-as
budapesti számon lehet.
 Tojásírók figyelem!
Tojáshéjat forgalmazok: tyúk-, kacsa- és libatojáshéjat, egylukast és kétlukút is. Ára: 40.- Ft-tól.
Báling Aranka népi iparmővész, e-mail:
balinglaszlone@freemail.hu
 Vinczéné Lırincz Ágnes továbbította felénk Zakar
István keramikus alábbi levelét:
"Kedves kollégák! Gyártói kapacitást, mőhelybérletet,
mőködı mőhelyben akár idıszakosan, akár hosszabb idın
keresztül munkavégzési lehetıséget és bármi egyéb olyan
konstrukciót keresek, ami lehetıvé teszi számomra nagy
mennyiségő (5-6.000 db) kerámia termék elıállítását!
Helyigény cca. 50-80 m2, polcok, felszerelés, cca. 1-1,5 m3
égetési kapacitás, lehetıleg 1.180 C-on, de az alacsonyabb hıfok is megfelel, sıt szükséges. Bármi eszetekbe
jut, kérlek keressetek, mert az idı sürget, a határidık
közelednek!”
Köszönettel: Zakar István 20/911-1263"
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 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.
T: 261-9458/33 – László Tünde és 70/545-8865 – Jádi
Krisztina.
Vásárlásával a látássérültek foglalkoztatását segíti
elı!
 Kézmővesek, népmővészek, iparmővészek
figyelmébe!
„A TULIPÁNOS LÁDA – A Magyar Kézmővesség
Kincsestára – az interneten továbbra is elérhetı,
megújult formában, új tartalommal:
www.tulipanoslada.eoldal.hu.
Ezen a módon szeretnénk a továbbiakban is népszerősíteni a magyar népmővészek és iparmővészek
zsőrizett munkáit. A kézmővesek számára ez nem
csupán a képes bemutatkozás lehetıségét jelentené,
hanem munkáik árusításához szeretnénk közvetítı
szerepet vállalni honlapunkon keresztül. Ezek feltételeirıl telefonon, e-mailben adunk felvilágosítást.
Képgalériánkban szívesen hírt adunk a honlapunkon
szereplı készítık kiállításairól, vagy vásárokban,
rendezvényeken való részvételérıl stb. – amennyiben
küldenek képet és/vagy pár írott sort az eseményrıl.”
Érdeklıdésüket várja Pádár Ágnes:
30/280-53-73; 295-4860;
e-mail: tulipanoslada@gmail.com.

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-65 Francia kereskedelmi cég az alábbi termékek
gyártóit keresi: kerámia edények, tányérok stb.,
hímzett vagy csipke-terítı, vallási/egyházi kegytárgyak, zenélı dobozok, mindenféle dísztárgyak (pl.
karácsonyi tárgyak, gyertyák, kerti dísztárgyak, népmővészeti tárgyak stb.).
KD-68 Francia cég olyan magyar cégekkel keres
kapcsolatot, amelyek fajátékok, elsısorban kézi
készítéső játékok (fenyı, bükk, viaszbevonattal)
gyártását vállalnák.
 2005-ben alapított spanyol cég képviselıjétıl érkezett Alapítványunkhoz a következı elektronikus levél
– amire angol nyelvő jelentkezést várnak:
„Van egy üzletünk Valenciában, és nemrégiben
indítottuk el nagykereskedelmi tevékenységünket.
Dekorációs termékeket árusítunk: világítótesteket,
kézmőves darabokat, dekorációs cikkeket és divatékszereket. …Szeretnék kapcsolatba lépni olyan kézmővesekkel, akik kisgyerekeknek készítenek tárgyakat, dekorációs termékeket, illetve akik divatékszereket készítenek.”
Köszönettel és üdvözlettel,
Lydia Civerati
Keops Business S.L.
Avda. Reino de Valencia 22, bajos
46005 Valencia - Spain
Tel. 34-963356241, 34-647 513238 ; e-mail:
keopsbusiness@telefonica.net

A Magyar kézmővesség - 2011 és
A négy évszak - kézmőves szemmel
címő pályázat értékelése
Az AMKA 16. évfolyam 2-3. sz. hírlevelének melléklete

2011. július 18-án a Magyar Mezıgazdasági Múzeum I. emeleti Konferenciatermében került sor a Magyar kézmővesség – 2011 és
A négy évszak – kézmőves szemmel címő pályázat eredményhirdetésére és a válogatott anyagából rendezett kiállítás ünnepélyes megnyitójára.
A Magyar Kézmővességért Alapítvány (AMKA) képviseletében Farkas Zsuzsanna tőzzománcos
köszöntötte a megjelenteket: a kiállítókat; Dr. Fehér Györgyöt, a házigazda Magyar Mezıgazdasági
Múzeum fıigazgatóját; Csomós Miklóst, Budapest kultúráért felelıs fıpolgármester-helyettesét;
Birinyi Józsefet, a Hungarikum Szövetség elnökét; Szőcs Györgyöt, az IPOSZ elnökét; Semmelweis
Tibort, a BKIK Kézmőipari Tagozatának alelnökét; a kiállítás, a díjazás és a Magyar kézmővesség –
2011 címő album támogatóinak képviselıit; a sajtó munkatársait és minden megjelent vendéget –
köztük a 91 esztendıs Dr. Barsi Ernı néprajztudóst, aki saját, dedikált könyveit adta át hét díjazott
alkotónak.
A bevezetı után Dr. Fehér György üdvözölte a résztvevıket, majd Csomós Miklós és Semmelweis
Tibor köszöntıje után Birinyi József és Szőcs György megnyitóbeszéde hangzott el.
A beszédeket a pályázat eredményhirdetése követte, amelynek során ismertetett díjazási lista és
sorrend a Hagyományok Háza valamint a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus
szakértıibıl álló zsőri javaslata alapján készült.
A pályázat díjazott alkotói és elismeréseik a díjazás sorrendjében:
A Nemzeti Erıforrás Minisztérium Közmővelıdési Fıosztályának egyenként bruttó 50.000 Ft-os díját
kapta a hevesi Csillagvirág Népmővészeti Egyesület – Pataki Miklósné vezetésével; Némethné
Kozma Ilona ócsai kosárfonó; a veszprémi Méretes Szabó Kft. három férfiszabója: Kıkuti Tímea,
Leimeiszterné Fazekas Éva és Németh Katalin (akik Veszprém Megyei Jogú Város tárgyjutalmát is
átvehették) valamint Zugmann Miklósné gyıri foltvarró, aki Gyır Megyei Jogú Város elismerését is
megkapta. A Fıvárosi Önkormányzat 50.000 Ft-os díját Berszán Katalin budapesti textiltervezı vette
át. Ugyancsak a Fıvárosi Önkormányzat 40.000 Ft-os díját, a II. kerületi Önkormányzat könyvajándékát, a Magyar Kultúra Kiadó és Barsi Hajna ajándékát: Barsi Ernı néprajztudós könyvét és digitalizált
archív zenei felvételeit valamint a Kiss Áron Magyar Játék Társaság kiadványcsomagját kapta
Kolumbán Zsuzsa budapesti babakészítı. A Fıvárosi Önkormányzat egyenként 40.000 Ft-os díját
Hoppán György budapesti fafaragó, tőzzománcos, Szántó Szabolcs budapesti késes és Zsolnai
Mihály budapesti fafaragó; 30.000 Ft-os díját Kamocsay Judit budapesti szövı oktató vehette át.
Albert Éva iparmővész bırszobrát és Dr. Szepes Lászlóné könyvajándékát Kovács Ildikó debreceni
foltvarró, az AMKA 20.000 Ft-os különdíját és M. Gubán György tőzzománcozó alkotását Nesó Sándor berhidai csont-, szaru-, fafaragó; a Hevesi Népmővészeti és Háziipari Szövetkezet palóc szıttesgarnitúráját Dobiné Vass Júlia nádudvari fazekas; Sarkadi Nagy Emília (az MV Iparos Újság fıszerkesztıje, A Magyar Kézmővességért Alapítvány elnöke) 30.000 Ft-os különdíját és a Kossuth Kiadó
mővészeti albumát Cz. Budai Katalin és Czeglédi Tibor bakonynánai festettbútor-készítık vették át.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat elismerését és a Nemesfémmővesek Országos Ipartestületének 20.000 Ft-os díját Szabó Melinda szolnoki ötvös-aranymőves; ugyancsak a Megyei Önkormányzat elismerését, A magyar iparmővészet az ezredfordulón c. kiadványt és a Kossuth Kiadó
mővészeti albumát Simon Istvánné abádszalóki csipkeverı; a KM Par-Ker Kft. különdíját és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Vranai Erika amatır mézeskalács-készítı Csécsrıl, Szlovákiából;
Szigetszentmiklós Önkormányzatának elismerését és Varró Gabi selyemfestı ajándékát Mezıné
Implom Eszter szigetszentmiklósi hímzı, foltvarró kapta. A XXI. kerület, Csepel Önkormányzatának
elismerését és Dobiné Vass Júlia fazekas tárgyjutalmát Borsos Erzsébet budapesti gyöngyfőzı; Vass
László intarzia-készítı iparmővész alkotását Báling Lászlóné nagypalli kézmőves oktató, tojásfestı;
az AMKA 20.000 Ft-os díját, Gyır Megyei Jogú Város ajándékát, a Magyar Iparmővészet folyóirat
2010-es győjteményét és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát a gyıri Kovács Margit ÁMK Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény gyermekbútor-készítıi; Mohács Önkormányzatának különdíját Élı
József mohácsi fafaragó, busómaszk-készítı; Molnár Katalin festımővész alkotását Gál Lívia
gyomaendrıdi miniatőrkészítı; a BKIK Kézmőipari Tagozatának díját, a XII. kerület, Hegyvidéki Önkormányzat könyvcsomagját és Dr. Szepes Lászlóné Európa szövete c. könyvajándékát Orient Enikı
budapesti textiltervezı vette át. Az AMKA 20.000 Ft-os díját és ajándékkosarát a Paloznaki Hímzıkör
– Szuper Miklósné vezetésével; a Bácska Ipartestület elismerését, A magyar iparmővészet az ezred-

fordulón c. kiadványt és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Gregus Pál bajai hangszerkészítı;
Gyır Megyei Jogú Város ajándékát, Ruzsa Ilona tőzzománc- és ikonfestı alkotását, a Magyar
Iparmővészet folyóirat 2010-es győjteményét és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Tóth János gyıri fafaragó; Csorna Város elismerését, Dr. Szepes Lászlóné könyvajándékát és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Papp Gergely csornai fafaragó kapta. A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat elismerését, A magyar iparmővészet az ezredfordulón c. kiadványt és a
Kossuth Kiadó mővészeti albumát Szőcs Imre tiszafüredi fazekas; a Gombás Étterem vacsorameghívását, A magyar iparmővészet az ezredfordulón c. kiadványt, a Magyar Iparmővészet
folyóirat 2010-es győjteményét és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Metzker Pál budapesti
hangszerkészítı; a BKIK Kézmőipari Tagozatának díját és a Kiss Áron Magyar Játék Társaság
kiadványcsomagját Orbánné Balogh Katalin budapesti textiljáték-készítı, a Zala Megyei Önkormányzat könyvutalványát és Keszthely Önkormányzatának díját Bereczky Csaba keszthelyi
fafaragó; a Magyar Kultúra Kiadó és Barsi Hajna ajándékát: Barsi Ernı néprajztudós könyvét és
digitalizált archív zenei felvételeit, az AMKA ajándékkosarát, A magyar iparmővészet az ezredfordulón c. kiadványt és a Magyar Iparmővészet folyóirat 2010-es győjteményét Erdész Judit
Mária egri viseletkészítı; Berszánné Román Erzsébet tojásfestı alkotását és az AMKA ajándékkosarát Tóth Árpád sárbogárdi késes; a Zala Megyei Önkormányzat könyvutalványát, Keszthely Önkormányzatának díját, a Magyar Kultúra Kiadó és Barsi Hajna ajándékát: Barsi Ernı
néprajztudós könyvét és digitalizált archív zenei felvételeit Simon Edit keszthelyi fazekas, keramikus; a Zala Megyei Önkormányzat könyvutalványát és Keszthely Önkormányzatának díját
Bordácsné Kishonti Erika keszthelyi szövı vette át. Albert Éva iparmővész bırszobrát Pál
Tibor szigetszentmiklósi formatervezı; az A Mi Otthonunk Szerkesztıségének 20.000 Ft-os
díját és egyéves elıfizetését a pécsi Világ Világossága Alapítvány rehabilitációs munkahelyének szövı dolgozói – Lırincz Etel irányításával; a XI. kerület, Újbuda Önkormányzatának
30.000 Ft-os vásárlási utalványát Benyó Éva budapesti hímzı; az Európai Magyar Népmővészetért Alapítvány és a Paloznaki Hímzıkör ajándékát valamint a Királyi Borház és Pincemúzeum meghívását Nemes Ferenc szigetújfalui faragó; a Magyar Kultúra Kiadó és Barsi Hajna
ajándékát: Barsi Ernı néprajztudós könyvét és digitalizált archív zenei felvételeit valamint az
AMKA ajándékkosarát a Galgamácsai Hagyományırzı Egyesület Hímzı Szakköre – Gulyás
Magdolna vezetésével; a Budafoki Borkatakomba Étterem vacsorameghívását és Dr. Szepes
Lászlóné könyvajándékát Ágoston Zsolt budapesti famőves; a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Vincze János csengelei fafaragó; a Magyar Kultúra Kiadó és Barsi Hajna ajándékát: Barsi
Ernı néprajztudós könyvét, digitalizált archív zenei felvételeit, az AMKA ajándékkosarát és a
Magyar Iparmővészet folyóirat 2010-es győjteményét Schneider Péter és Péterné hartai bútorfestık; a Magyar Kultúra Kiadó és Barsi Hajna ajándékát: Barsi Ernı néprajztudós könyvét, digitalizált archív zenei felvételeit és az AMKA ajándékkosarát Kiszely Orsolya Eszter budapesti
hímzı kapta. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját ifj. Kónya Lajos
tatabányai hegedőkészítı; az Európai Magyar Népmővészetért Alapítvány ajándékát Sági Rózsa budapesti szövı; a Magyar Kultúra Kiadó és Barsi Hajna ajándékát: Barsi Ernı néprajztudós könyvét, digitalizált archív zenei felvételeit és a Kiss Áron Magyar Játék Társaság kiadványcsomagját Bocsi Éva salgótarjáni népviseleti baba-készítı; a BKIK Kézmőipari Tagozatának
díját Martineczné Kiss Márta budapesti fazekas; Bocsi Éva népviseleti baba-készítı népi iparmővész palóc ajándékcsomagját az Ózdi Mővelıdési Intézmények Aranygyősző Díszítımővészeti Szakköre – Lukácsy Lászlóné vezetésével vette át.
A díjazottak és a kiállítás minden további résztvevıje megkapták A Magyar Kézmővességért
Alapítvány merített papírból készült elismerı oklevelét és az A Mi Otthonunk magazin egyik számát.
A díjkiosztást követıen Tóth Erika Katalin, az Aranyfokos Kézmőves Vándordíj alapítója beszámolt az Aranyfokos és a Kristály Kézmőves Vándordíjakról tartott szavazás eredményérıl.
Az Aranyfokos-t ezúttal ismét Márton Rozália fafaragó vihette haza Velencére, a Kristály-t pedig a veszprémi Méretes Szabó Kft. egyik férfiszabója: Kıkuti Tímea birtokolhatja egy évig
(díját távollétében Leimeiszterné Fazekas Éva vette át).
♦ ♦ ♦
A kiállítás fırendezıje Mayer Róbert volt, a rendezésben közremőködtek: Kóté Lászlóné bırponcoló, Haris Mária szövı, R. Nagy Erika keramikus, Farkas Zsuzsanna tőzzománcos, Izsák
Andrea, Fábry Zoltán famőves és Proszenyák Ferenc.
A kiállítás anyagáról A Magyar Kézmővességért Alapítvány keménytáblás, háromnyelvő színes
fotóalbumot adott ki, amelyben a kiállításra bekerült minden alkotó egy-egy mővének fotója szerepel. A tárgyfotókat és a képfeldolgozást Nagy Balázs készítette, a kiadványt Gergely Andrea
és Gergely Imre szerkesztette. Az album a balatonfőzfıi Tradeorg Nyomdában készült. A fotózáskor segítséget nyújtott Gergely Andrea, Kóté Lászlóné és Polgár Jenı.

