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Tisztelt Kézműves Társaink ! Kedves Olvasóink !
Szeretettel köszöntjük Önöket egy olyan esztendő lezárását
követően, amelyben A Magyar Kézművességért Alapítvány az
Önök segítségének is köszönhetően folytathatta működését.
Reméljük, hogy az új esztendőben is számíthatunk pártfogásukra,
és támogatóink köre, kiállításainknak, hírlevelünknek és egész
tevékenységünknek köszönhetően tovább bővül.
A Magyar Kézművességért Alapítvány

A pályázatra érkezett alkotások díjazására a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus, a Népi Iparművészeti Tanács szakértői
és az Egyházközség képviselője tettek javaslatot. A felajánlott
díjakat az említett bíráló bizottságok rangsorolása alapján az
Alapítvány és a többi támogató szervezet vezető képviselői adták
át.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 50.000 Ft,-os
nagydíját kapta: a Tolna megyei Önkormányzat szekszárdi
Kórházi Óvodájának "101 kiskutya" csoportja Botos Jánosné
vezetésével.

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2000. november 1. és 2001. január 5. között a
következők befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Alföldi Terézia, Arnold Nikolett, Bencze Márton, Botos Jánosné, Bús
Sándorné, Ciprit Bt., Czokné Csepi Mária, Császár Tünde, Csurák Erzsébet,
Farkas Zsuzsanna, Fuggerth J. Ferenc, Gál Zsolt, Galina Lajos, Goldmark
Károly Műv. Kp. (Keszthely), Gombosi Beatrix, Hardi Andrásné, Honti
Sándor, Hudák Család Szövőműhelye, Dr. Keményvári Józsefné, Kis Gyula,
Koczka Kornélia, Kovács Éva, Kunné Paulusz Györgyi, Linka Sándor,
MIOK Alapítvány, Nepp Dénes, Olgyayné Szemler Judit, Péntekné Óvári
Mariann, Robert’s Kft., Sasvári Iván, Szakács Alíz, Szász Júlia Gyöngyi,
SZOKŐ Bt., Vassné Veréb Judit, Vitális Kft., Zaláné Simon Izabella, Zsóri
Balogh Erzsébet.
Az OTP-től érkező értesítések időnkénti hiányosságai miatt kérjük azok
jelentkezését, akik nem találják nevüket a fenti névsorban !
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy az Alapítvány támogatására szánt
befizetéseiket - költségkímélés céljából - lehetőleg OTP-fiókban teljesítsék!
Aki az éves adóbevallás során személyi jövedelemadójának 1 %-át kívánja
támogatásként felajánlani, megteheti ezt az APEH-tól kapott
nyomtatványon, melyen A Magyar Kézművességért Alapítvány elnevezést
és az alapítvány adószámát:
18061976-1-41 kell feltüntetni (ezt az "intézkedést" Gergely Imre felé
kérjük jelezni a 269-2940/481 vagy 482 telefonszámon).

(Képünkön F. Tóth Mária, az NKÖM Közművelődési
Főosztályának főtanácsosa gratulál a gyerekeknek. Fotó: Győri
Lajos)

Köszönet mindannyiuknak!
A VII. BETLEHEMI JÁSZOL PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
ÉRTÉKELÉSE

A Magyar Kézművességért Alapítvány 7. alkalommal rendezte meg
kiállítását a Betlehemi jászol című pályázat alkotásaiból. Az idei
pályázatnak és kiállításnak különös jelentőséget adott a
kereszténység nagy ünnepe: Jézus születésének 2000. évfordulója.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója 2000. december 8-án a
Magyarok Házának Márványtermében a Lugosi Margit által
felkészített veresegyházi hittanos csoport betlehemi műsorával
vette kezdetét. Ezek után Nagy Balázs hangszerkészítő üdvözölte
az alkotókat: hivatásos és amatőr, hazai és határon túli pályázókat,
a sajtó és a kiállítás támogatóinak képviselőit, majd átadta a szót
Rajnai Miklósnak, a Magyarok Háza művészeti és
programigazgatójának, aki a házigazda - a kiállításnak immár
hatodik éve helyet biztosító és védnökségét vállaló Magyarok
Világszövetsége - képviseletében köszöntőt mondott. A megnyitó
beszédet idén is Brückner Ákos Előd ciszterci plébános és Szűcs
György, az IPOSz elnöke mondta.

A Minisztérium 50.000 Ft,-os nagydíját kapta: Mónus Béla
budapesti fafaragó. (Képünkön Gergely Imre adja át a kiállítás
emléklapját a díjazottnak. Fotó: Győri Lajos)
Ugyancsak a Minisztérium 50.000 Ft-os nagydíját kapta: Nagy
József budapesti üvegcsiszoló.
A Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottságának 50.000,- Ft-os
különdíjait kapta a budapesti Molnár Ferenc Ált. Iskola és a fóti
Károlyi
István
Gyermekközpont
Népművészeti
Szakközépiskola; a Pro Renovanda Cultura Hungariae
Népművészetért Szakalapítvány 20.000,- Ft-os díját a budapesti
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Hajós Alfréd Általános Iskola, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Önk. 20.000,- Ft-os díját a kaposvári Szociális Gondozási
Központ 4. sz. Idősek Klubja kapta; az Iparművészeti Egyetem
különdíjaiban Farkas Zsuzsanna budapesti tűzzománcos és Kis
Gyula siroki fafaragó részesült; a Balázs Vendéglő
vacsorameghívását
Illiszné
Kováts
Ildikó
babakészítő
Budakesziről, az Alabárdos Étterem meghívását Szabóné Varga
Anita budapesti intarziakészítő, a Gundel Étterem meghívását
pedig Simon András budapesti grafikus kapta; a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Önk. díját a pesterzsébeti Német
Hagyományokat Ápolók egyesülete, a Tolna megyei Önk.
ajándékcsomagját Szűcsné Novák Mária székesfehérvári
tűzzománcművész, a Komárom-Esztergom megyei Ker. és
Iparkamara díját Barnáné Pirchala Zsuzsa esztergomi
mézeskalácskészítő vehette át; A Mi Otthonunk Szerkesztőségének
15.000,- Ft-os díját Vass László budapesti intarziakészítő kapta;
Gubán György tűzzománcművész alkotását a Pécsi Értelmi
Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézményének II. csoportja,
Ungvári Mihály festőművész alkotását Palkovics Ferencné
iszkaszentgyörgyi
amatőr
csuhéfonó,
Kemény
Gizella
tűzzománckészítő alkotását Márton Rozália baracskai fafaragó
kapta; a XII. ker. Önkormányzat díját és a Ciszterci Szt. Imre
Plébániatemplom ajándékát Tari Márta budapesti mézeskalácsos
iparművész, a XII. ker. Önkormányzat díjait Badó Bea fazekas és
Basa Jánosné amatőr kézműves, a Home Art 313 Kft. díját Czimer
Józsefné székesfehérvári mézeskalácsos vette át; a BKIK
Kézműipari Tagozatának 10-10.000,- Ft-os díjait a budapesti
Demetrovits Péter keramikus, Szász Károly üvegfestő tanuló és
Vassné Veréb Judit kézműves kapta; a SZOKŐ Bt. 10.000,- Ft-os
díját a budapesti Szív utcai Óvoda nagycsoportos óvodásai
kapták Baranyai Sándorné vezetésével; A Magyar
Kézművességért Alapítvány 10.000,- Ft-os díját Szlobonyi Attila
vajdasági tojásazsúrozó, az Alapítvány ajándékkosarát pedig a
keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ Kerámia
Műhelye Simon Edit vezetésével kapta; az Országos Művészi
Kézműves Egyesület egy-egy ajándékkosarát kapták Csonka
Katalin zalaegerszegi textilfestő, valamint Radetzky Jenőné és
Csík László székesfehérvári kézművesek; R. Nagy Erika
keramikus alkotását Becze László kolozsvári intarziakészítő, a
KIKKA Hungária Kft. díját Bús Sándorné dorogi amatőr
kézműves és gyermekei: Gábor és András vehették át; az MV
Iparos Újság díját: Simon András grafikusművész egy-egy alkotását
Kovács Zoltánné debreceni csuhéműves és Dr. Tomoriné Czeti
Mária verőcei csuhéfonó, az MV Iparos Újság díját és a Ciszterci
Szt. Imre Plébániatemplom ajándékát Komjáti Nápik Rózsa
vajdasági amatőr csuhéfonó kapta; a Ciszterci Szt. Imre
plébániatemplom ajándékát Brückner Ákos Előd plébános úr a
következőknek adta át: a Fóti R. K. Egyházközség Gondviselés
Óvodájának Margaréta csoportja, Baloghné Kegyes Lonci
zsámboki fafaragó, a Budai Ciszterci Szt. Imre Gimnázium 5/a
osztálya Ferenczyné Saás Kinga vezetésével, a budapesti
Herman Ottó Általános Iskola 4/a és 4/b osztálya, Homolya
Lozika csuhéfonó a vajdasági Szabadkáról, Kaczián Gábor
budapesti keramikus, Kaposi Lászlóné győrvári amatőr kézműves,
Kovács Nikolett és Gergő veresegyházi hittanosok, Márialigeti
Borbála budapesti
tanuló, Nagy Judit sárszentlőrinci
zománcműves, Persányi István budapesti amatőr keramikus, a
budapesti Szent Gellért Óvoda Mókus csoportja, Szilágyi
Erzsébet és Pálfi Csaba kézművesek az erdélyi Nagykapusról,
Wokiné Wieger Mariann budapesti kézműves és a dombóvári
Zrínyi Ilona Általános Iskola 2/c osztálya.
Gergely Imre, az Alapítvány titkára köszönetet mondott a kiállítás
rendezőjének: Baloghné Kegyes Loncinak és segítőinek: Nagy
Balázsnak, Kóté Lászlónénak, R. Nagy Erikának, Farkas
Zsuzsannának, Balogh Leventének, Gubán Györgynek, az
előkészítésben közreműködő Gergely Andreának és Kovács
Gyöngyvérnek, valamint a kísérőprogramok szervezőjének:
Tömöry Mártának, a Magyar Művelődési Intézet munkatársának.
A pályázatról és a kiállításról a következő sajtóorgánumok
tudósítottak:

TV-műsorok: M 1-2 – Híradó, Naprakész, Csak ma, Népzenei
Magazin  TV 2 – Jó reggelt Magyarország, Tények  Duna
Televízió – Híradó, Virradóra  RTL Klub – Üzenet, Delelő
(Ünnepnaptár)  Magyar ATV – Híradó  Protestáns Média
Alapítvány  Bp TV  City TV  Pécs TV.
Rádió-műsorok: Kossuth Rádió – Krónika, Napközben,
Programajánló, Szülőföldünk  Petőfi Rádió  Danubius  INFO
Rádió  Budapest Rádió  Infórum Rádió  Sláger Rádió  Civil
Rádió  Magyar Katolikus Rádió  Vörösmarty Rádió 
Százhalombattai Rádió.
Írott sajtó: MTI Tükör  Pályázatfigyelő  Sansz  Népszabadság 
Szabad Föld  Országjáró  Magyar Polgármester  Képes Extra 
Vasárnapi Hírek  Mai Nap  Vasárnapi Blikk  Metro Újság 
COOP Újság  Fejér Megyei Hírlap  Heves Megyei Hírlap 
Petőfi Népe  Tolnai Népújság  Zalai Napló  Kisalföld 
Dunaújvárosi Hírlap  Budai Polgár  Hegyvidék  Keresztény Élet
 Evangélikus Élet  MV Iparos Újság  IPOSz Híradó.
ELŐZETES FELHÍVÁS !

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy
A Magyar Kézművességért Alapítvány és a Magyar Országos
Művészi Kézműves Egyesület 2001. májusában ismét kiállítási
lehetőséget kap az Iparművészeti Múzeumban.
A kiállítás anyagát hagyományainkhoz híven ezúttal is pályázat
útján alakítjuk ki, amelyen hazai és határon túli magyar alkotók,
kézművesek, népművészek, népi iparművészek, iparművészek
vehetnek részt.
A pályázat várható témakörei:
- fegyvermesterek fortélyai
- napjaink kézműves remekei.
Ez utóbbi témakörben főként míves használati tárgyak készítőinek
jelentkezését várjuk:
- népművészet,
- iparművészet,
- egyéb kategóriában.
A kiállítás részleteiről, feltételeiről jelenleg folynak a tárgyalások a
Múzeum vezetőivel, ezért a pályázati felhívás teljes, részletes
szövegét hírlevelünk következő számában tudjuk közzétenni. (A
felhívás hamarosan a Pályázatfigyelőben és a sajtóban is
megjelenik.)
A kiállítás májusi időpontja miatt már most kérjük mindazokat,
akik részt kívánnak majd venni a pályázaton, kezdjék el beadandó
alkotásaik tervezését és kivitelezését, annak érdekében, hogy ezen a
kiállításon is a magyar kézművesség remekei kerülhessenek
bemutatásra.
PÁLYÁZATOK

Felhívás a Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti ösztöndíj
elnyerésére
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet
fiatal iparművészek részére a 2001. évi Kozma Lajos Kézműves
Iparművészeti Ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet
folytató tehetséges, fiatal kézműves-iparművészek alkotómunkáját,
művészi fejlődését.
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik
eddig még nem részesültek miniszteri ösztöndíjban, illetve azok,
akik a meghirdetett időtartam alatt nem részesülnek más itthoni
vagy külföldi ösztöndíjban vagy PhD-ösztöndíjban.
Az ösztöndíjak odaítéléséről a miniszter által kinevezett szakértői
kuratórium dönt. Ösztöndíjban részesülhet: évente 5 fő.
Pályázati korhatár: 35 év.
Az ösztöndíj bruttó összege: 64.000.- Ft/hó.
Időtartama: 1 év, amelyet a szakmai kuratórium az évente esedékes
beszámoló anyag alapján további két alkalommal, összesen 3 évre
meghosszabbíthat.
Az ösztöndíjat 1-3 évre szóló programmal lehet megpályázni,
évenkénti lebontásban. A pályázat nyerteseinek munkatervük
megvalósításáról, az elért eredményeikről évente a minisztérium
által biztosított nyilvános beszámoló kiállításon kell számot adniuk.
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A Kuratórium a beszámoló a1apján dönt az ösztöndíj további
folyósításáról illetve visszavonásáról.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
1/ A pályázó eddigi alkotói munkásságát ismertető szakmai
önéletrajzot és dokumentációt,
2/ Az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírását
(munkatervet),
3/ Az eddigi munkásságot reprezentáló 5 alkotást.
A pályázatokat a Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz kell
benyújtani, személyesen munkaidőben vagy postai úton.
Felelős munkatárs: Benkő Cs.Gyula
Cím: 1014 Budapest, Úri utca 54-56. Telefon: 356-7444/132 v. 120
A pályázat és a művek beadásának időpontja: 2001. február 19.
hétfő, 10 és 16 óra között.

„A Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Dunaföldvár
Önkormányzata és a Zala megyei Népművészeti Egyesület
országos pályázatot ír ki
A BOT ÉS A RÖNK-BÚTOR témakörökben.
A bot feltételezhetően egyidős az ember megjelenésével.
Készítőjének, illetve használójának funkció szerint munkaeszköze,
támasza, és a szép tárgy egyben gyönyörködtetésére is szolgál. A
rönk; szék, pad, asztal, stb., étkezéshez, pihenéshez vagy hús, fa
stb., darabolásához egyszerűbb formájában már korábban
megjelent. A lakás bútoraként inkább az utóbbi időben vált
népszerűvé. (A „rönk-bútor” szakmai szempontú elemzésére eddig
még alig került sor).
Egy-egy pályázó - tetszés szerinti anyagában és méretben - 10 db
tárgyat küldhet be. (Valamennyi pályaműhöz csatolni kell műtárgy
jegyzéket; az alkotó nevével, lakcímével, a tárgy anyagának,
méretének és javasolt árának a feltüntetésével.)
A Bíráló Bizottság:
a bot műfajban 5 db tárgyat, illetve tárgycsoportot összesen
150. 000 Ft-tal,
a rönk-bútor kategóriában ugyancsak 5 db tárgyat, illetve bútor
együttest összesen 400. 000 Ft-tal jutalmaz.
A Bíráló Bizottság által kiválogatott legjobb munkák 2001. május
13-tól augusztus 5-ig Dunaföldváron a Faragó Galériában, majd
szeptember 1-től október 28-ig Zalaegerszegen kerülnek
bemutatásra, árusítással egybekötött kiállításon. (A nem eladható
tárgyakat magántulajdonként kezeljük.)
A zalaegerszegi kiállításhoz szakmai konferencia is kapcsolódik.
Beküldési határidő: 2001. május 2-4 közötti napokon.
A pályamunkák átvételi helye: Faragó Galéria – Dunaföldvár,
Várkert, Rátkai köz 2. - tel.: 75/54-1000
A tárgyak szállításáról a pályázónak kell gondoskodnia.”
FELHÍVÁS
Március első hetében kulturális programmal összekötött árverést szerveznek
Mészárosné Göncz Mónika budapesti bőrműves kisfia megsegítésére. Az
árverés bevételét a Ewing sarcoma-ban szenvedő Máté gyógykezelésének
költségeire fordítják. Itt kerülnek értékesítésre az eddig felajánlott tárgyak –
amelyeket köszönettel vett a család -, de szívesen fogadunk az árverésre
további felajánlásokat is. (Mészárosné Göncz Mónika: 4669-736, 20/9506641; Gergely Imre: 269-2940/481)
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK

 A Budai Református Egyházközség – az NKÖM támogatásával
- „Reformáció és magyarság” címmel képzőművészeti pályázatot
írt ki hazai és határon túli alkotók részére. A pályázat nyertesei a
következők voltak:
Nagydíj: Varga Zoltán szobrász; I. díj: Kun Éva keramikus,
Jókainé Kiss Éva képzőművész, Gaál Éva festőművész, Soltra
Elemér képzőművész, Votin Dóra festőművész, a Pécs-Belvárosi
Ref. Nőszövetség kézihímzői, Borsi Antal képzőművész; II. díj:
Miró Eszter képzőművész, Mözsi-Szabó István festőművész,
Orth István grafikusművész, Krajtsovits Margit porcelánfestő,
Kozák Éva keramikus, Honti Sándorné kézihímző, Rudó Anna
ötvös.

 A Kiss Áron Magyar Játéktársaság november 11-én tartott
beszámoló és tisztújító Közgyűlésén Kiss Áron Díjat kapott Dr.
Barsi Ernő néprajzkutató, Dr. Györgyi Erzsébet, a Társaság soros
elnöke és Haider Edit társelnök.
 Az MMI Népi Iparművészeti Tanácsa - 2000. november 27-i
ülésén - az alábbi alkotóknak ítélte oda a népi iparművész címet:
Czúgh Zsuzsanna fazekas, Csapó Angéla szövő, Császár
Józsefné tojásfestő, Decsi Kiss Jánosné gyöngyfűző, Fejes
Mártonné hímző, Gál Attila bőrműves, Gálné Kovács Gyöngyi
gyöngyfűző, Gyebrovszky János játékkészítő, Győry Erzsébet
fazekas, Hajdú Tiborné babakészítő, Harasztovics Róbert
fafaragó, Holló Istvánné hímző, Jakab Gábor fazekas,
Lekrinszki Mátyás ács és bútorkészítő, Neszáderiné Kállai
Mária vertcsipke készítő, Oláh Márta gyöngyfűző, Szalai
Norbert fafaragó.
 Az MV Iparos Újság idei első száma több ipartestület jubileumi
évben tartott üléséről tudósított, melyeken kézműveseink közül –
másokkal együtt - elismerésben részesültek a következők:
a Budafok-Tétény Általános Ipartestületnél Aranykoszorús Mester
lett, és „A kézműipar szolgálatáért” emléklapot kapott Molnárné
Ferencz Rózsa hímző (akinek kezemunkáját dícséri az ipartestület
zászlajának hímzése);
az Erzsébet- és Terézvárosi Általános Ipartestületnél IPOSZ-díj
kitüntetésben részesült Kóté Lászlóné bőrdíszműves, életműdíjat
kapott Szilárd Gyula iparművész.
Minden kitüntetettnek és díjazottnak gratulálunk!
AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
A Magyar Kézművességért Alapítvány kibővített kuratóriuma
december 4-én tartotta első ülését, melyen az alapító IPOSz
képviseletében részt vett Szűcs György elnök és Dr. Nádai László
alelnök is.
A kuratórium legfontosabb állásfoglalásai, határozatai:
 Az Alapítvány önállóan, alapítójától függetlenül, de annak
támogatásával működik.
 Az Alapítvány és a Magyar Országos Művészi Kézműves
Egyesület a magyar kézművesség ügyének szolgálatában közösen
dolgozik.
 Létfontosságú az Alapítvány pénzügyi helyzetének megerősítése,
ennek érdekében
a működést segítő pályázati lehetőségek felkutatása,
a szponzor-szervező munka fokozása (az e téren kiemelkedő
teljesítményt nyújtók egyidejű honorálásának megoldásával),
az Alapítvány közhasznú minősítésének kérelmezése
(amelyhez a kuratórium az IPOSz segítségét kéri).
 Az Alapítvány támogatja a XI. kerületben tervezett kézműves
stúdió-galéria-nyitott műhely létrehozására irányuló elképzelést.
 Az Alapítvány elfogadja a Magyar Foltvarró Céh felkérését, és
támogatást nyújt a Céh nemzetközi pályázatának kiírásához.
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA

 November 13-án nyílt Békéscsabán, a Városháza Mokos
termében Feigl Miklósné könyvkötőmester kiállítása.
 A dunaújvárosi evangélikus templomban november 19. és
Ádvent harmadik vasárnapja között volt látható Takácsné Ambrus
Éva csuhéműves és Kovács Árpád festőművész kiállítása.
 Közös kiállítást rendeztek Csúcs Endre, Győri Erzsébet
keramikusok, Fodorné László Mária és Komjáthiné Horváth
Ágnes szövők, valamint Nepp Dénes szíjgyártó alkotásaiból az
MMI Népi Iparművészeti Bemutatótermében november 20. és
december 15. között.
 November 23. és december 15. között rendeztek kiállítást „Édes
és csípős” címmel Dávidné Szmelo Judit mézeskalácskészítő és
Szűcs Édua karikaturista alkotásaiból az IDEA-S Galériában.
 Markó Krisztina játékkészítő iparművész kiállítása november
30-tól december 17-ig volt látható a Karinthy Szalonban.
 „A teljesség felé” címmel rendezett közös kiállításon
mutatkoztak be a Campona Bevásárlóközpontban november 30. és
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december 22. között Empsperger Ferenc gyökérszobrász, Eszesné
Kósa Mária, Nemes Anna és Homoki Gabriella festőművészek,
Horváth Ildikó grafikus, Fóris Barbara textiles, valamint Erdős
Anna, Fülöp Ildikó, Gy. Kamarás Katalin, Nemes Natália és V.
Lőrincz Ágnes keramikusok
 „Virágok és keresztek” címmel rendezett közös kiállítást
december 4. és 24. között a Pestújhelyi Közösségi Házban Hoppán
György fafaragó és Szendrei Judit tűzzománc művész.
 A Bocskai Galériában december 8-18 között rendeztek kiállítást
Andrejszki Katalin bőrműves, Szabó Márta ötvös és Torma
Katalin faműves munkáiból.
 Molnár Katalin festőművész „Együtt” című kiállítását
december 8-tól 2001. január 10-ig láthattuk a budapesti Tető
Galériában.
 Badó Bea keramikus kiállítása december 9-17-ig volt látható a
Hidegkúti Galériában.
 December 10-23-ig volt látható a Hotel Gellért Teaszalonjában
Vass László intarziaművész és Ujhelyi Jenő képzőművész
kiállítása.
 W. Wieger Mariann „Colours from India” címmel rendezett
tárlatot a XII. ker. Művészeti Központban. A december 12-31-ig
tartó kiállítás kísérő eseménye a WM Művészeti Stúdió
növendékeinek VIII. bemutatkozása volt.

 Január 5-21-ig hétfő kivételével naponta 11-18h-ig láthatóak az
Újpest Galériában (Bp., IV. Árpád út 66.) az Újpesti
Közművelődési Kör művészeinek – köztük Hoppán György
fafaragónak – alkotásai.
 Kalocsán, a Művelődési Központ Kisgalériájában január 12-28.
között naponta 10-18h-ig tekinthető meg Markos Lászlóné és
Markos Éva Julianna csuhébaba-készítők kiállítása.
 Január 20-án 10 órakor nyílik a Karinthy Frigyes Általános
Művelődési Központban (Bp., IV. Kápsztásmegyer, Hajló u. 2-4.)
Szomor Ágnes foltvarró kiállítása, amely február 16-ig
munkanapokon 8-18h-ig látogatható.
 A Textilmúzeum és az Aranykézmíves Társaság „Foltmunkák
– folttechnikák” címmel kiállítás-sorozatot rendez 2000. december
6. – 2001. február 18. között Óbudán, a Textilmúzeumban (Bp., III.
Lajos u. 138.). Az első (Kézzel varrott textilek, tradicionális foltok
című) kiállítást – amely december 31-ig volt látható, az alábbiak
követik:
január 6-21.:
„Szekszárdi foltok Budapesten”
január 23.- február 4.: „Kékfestős foltok”
február 6-18.:
„Modern foltok”
A kiállítások megnyitói 11 órakor kezdődnek.
 A „Télen fűt, nyáron hűt” című - a taplófeldolgozás
mesterségét és művészetét bemutató – kiállítás 2001. március 3-ig
látható Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeumban (Serfőző u.
19.). A múzeum januárban zárva tart.

Országos vándorkiállítás indul január 22-én, a Magyar Kultúra
Napján a budapesti Pitypang utcai Általános Iskolában, Gubán
György tűzzománc-művész képeiből. A
"Magyarország
gyöngyszemei" c. kiállítás az Árpád-házi királyoktól napjainkig a
magyar történelem, tudomány és kultúra legjelentősebb alakjaival
ismerteti meg a látogatókat - azokkal, akik miatt büszkék lehetünk
magyarságunkra, akik egyúttal jelentős értékeket adtak az
egyetemes emberiségnek is.
A kiállítás jelmondata: "Ismerd és tiszteld a múltadat - szebb lesz a
jövőd !" jelzi az alkotó és a felhívást megfogalmazó szervezetek
szándékát, akik a magyar történelem, szellemi élet, kultúra és
kézművesség
hagyományainak
megőrzésével,
ápolásával
foglalkoznak, és szeretnék népszerű formában megismertetni a
fiatalokkal a magyar történelem kimagasló alakjait, felkelteni
érdeklődésüket az általuk képviselt korszakok iránt, és elérni, hogy
akarják jobban megismerni: hogyan éltek, hogyan gondolkodtak,
mit csináltak, mivel foglalkoztak elődeink !
A vándorkiállítás megvalósítása érdekében az MVSZ Magyarok
Háza, a Nemzeti Társas Kör, a Magyar Alkotók és Gondolkodók
Független Szakértői Társasága valamint A Magyar Kézművességért
Alapítvány felhívással fordult az ország általános és
középiskoláihoz.

Azok jelentkezését várják egyhetes - keddtől keddig terjedő időszakokra, akik szívesen befogadnák a kiállítás anyagát (több,
mint ötven tűzzománc képet), amit bemutatásra előkészítve,
tablókon, magyarázó szöveggel kiegészítve kapnának meg. Az
iskolák közreműködése, feladata: a megnyitó előkészítése, a helyi
sajtó és a civil szervezetek mozgósítása lenne.
További információval szolgál és a jelentkezéseket várja: Gubán
György a 06-70/317-1717 telefonszámon.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI

 2000. október 20-án avatták fel a törökországi Rodostóban
Mikes Kelemen emlékművét, melyet a Rodostó Alapítvány
felkérésére - az NKÖM támogatásával – Mónus Béla budapesti
fafaragó készített. A háromalakos tölgyfa szoborcsoport Rodostó főterén,
II. Rákóczi Ferenc szobra mellett áll. Az eseményt a Duna Televízió is
bemutatta.
 A Magyar Művelődési Intézet (MMI) Népművészeti Főosztálya
kérdőíves felmérést indított a népművészettel foglalkozó alkotók körében. A
több oldalas adatlap a Főosztályon (T: 201-3766), a NIT Bemutatótermében
(T: 201-8734) és Gergely Imrénél (T: 269-2940/481) is hozzáférhető.
 Az MMI Népi Iparművészeti Tanácsa (NIT) országos értekezletet
szervezett 2000. december 7-ére a Néprajzi Múzeum Dísztermébe, a népi
iparművészet átfogó és minden fontos részletre kiterjedő felülvizsgálatáról
készített elemző anyag megvitatására. A NIT – felismerve, hogy a népi
iparművészet a XX. század utolsó évtizedében milyen nehéz helyzetbe
került – 1999. elején határozta el a felülvizsgálat beindítását. A
felülvizsgálat során az egyes szakágak, műfajok legjobb ismerői, szakértők,
néprajzkutatók, művészettörténészek, majd alkotó népművészek is
készítettek értékeléseket, melyeket menet közben – 1999. december 7-én
Kecskeméten, a Népi Iparművészeti Múzeumban rendezett konferencián –
is megvitattak. A részanyagokból készült összefoglaló elemzés a népi
iparművészet jelenlegi helyzetének minden vetületével (múltjával, az egyes
szakágak követelményeivel és sajátos problémáival, a népművészet és az
iparművészet
viszonyával,
a
képzés-továbbképzés
reformjának
szükségességével, a bírálat és a minősítés jelenlegi gyakorlatával, a
gazdasági helyzet e területre gyakorolt hatásával, a tárgyalkotó népművészet
társadalmi megbecsülésével, az értékesítési lehetőségek szűkülésével, a
nemzetközi kapcsolatokkal és a továbblépés módozataival) foglalkozott.
Az elkészült írásokat és a konferencia anyagát a NIT 2001-ben megkísérli
kiadni, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen.
A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI

 A Mátray-Ház Kft (Mátray Magdolna ügyvezető: 34/369-277)
január 26án 15h-ra előadásra hívja a csipkekészítőket
az MMI földszinti tanácstermébe. Dr. F. Dózsa Katalin
művészettörténész, múzeumi főigazgató helyettes előadása – A
honfoglaló magyarok és a korai középkor viselete Európában,
különös tekintettel Szent István korára – a III. „Aranycsipke díj”
c. pályázat felkészítő sorozatának része. (A pályázati felhívás
hírlevelünk előző számában olvasható.)
Részvételi díj: 1.500,- Ft/fő, amit a helyszínen lehet befizetni.
 Részletek a Budapesti Vásárközpont 2001. I. félévi
programjából:
február 8-10.: Magyar Kert (Szervező: FABA Kkt.: 26/328-411)
február 25-27.: Budapesti Divatnapok, Farmer- és Sportnapok,
Lakástextil Napok (Szervező: MDI 1998 Kft.:
266-3720)
március 4-7.: UKBA Nemzetközi cukrászati, sütőipari és
gasztronómiai szakkiállítás (Szervező:
HUNGEXPO Rt.: 263-6074)
március 8-11.: Szépség és Egészség (Szervező: HUNGEXPO Rt.:
263-6082)
ART Budapest Nemzetközi Művészeti Vásár
(Szervező:
HUNGEXPO Rt.: 263-6091)
Karát Nemzetközi ékszer, drágakő és óra
szakkiállítás és vásár (Szervező: HUNGEXPO Rt.:
263-6082)
március 21-25.: Utazás Nemzetközi idegenforgalmi kiállítás
(Szervező: HUNGEXPO Rt.: 263-6113)
március 22-25.: FeHoVa Fegyver, Horgászat, Vadászat
nemzetközi kiállítás (Szervező: HUNGEXPO Rt.)

5

 Az ITD Hungary Kht. Tengerentúli Fejlett Országok
Igazgatósága idei kiállítási programjában San Francisco, New
York, Tel Aviv, Dallas, Tokyo is szerepel.
A cég - információs standján - az alábbi rendezvényeken ingyenes
lehetőséget biztosít áruminták, termékprospektusok elhelyezésére:
Toronto Gift Show (Nemzetközi Ajándék Vásár) 2001.
március,
Fukuoka International Trade Show (Nemzetközi Fogyasztási
cikk Vásár) 2001. szeptember 13-16.
További információval Szilágyi Anna szívesen áll rendelkezésre.
Tel: 317-4862, 318-0051, 318-0284. Fax: 317-4369.
A MOMKE HÍREI

2001. február 27-én Budapesten rendezi a Magyar Országos
Művészi Kézműves Egyesület a – taggyűlésével és kamarakiállítással összekötött - III. Országos Kézműves Találkozót.
A várható témák: az Egyesület bírósági bejegyzése; a 2001. évi
munkaterv ismertetése; tájékoztatók a legújabb adózási
jogszabályokról, a külföldi vásárokon való részvétellel és a
vámoltatással kapcsolatos tudnivalókról, a népi iparművészet
helyzetének felülvizsgálatáról, a Nemesviden
megvalósuló
Szafaripark kézműveseket érintő elképzeléseiről és más aktuális
kérdésekről.
A részvételi díj várhatóan 2.000,- Ft körül alakul – amelyből az
Egyesület (tagdíjbefizetést teljesített) tagjai és az Alapítvány
támogatói kedvezményt kapnak. A jelentkezéseket február 15-ig
Gergely Imre titkár várja a 269-2940/481, vagy a 06-30/9148-059es számon.
KÖSZÖNET…

… Csór Ferencné soponyai csuhéfonónak, Farkas Imréné és Dr.
Lakatos Tiborné bősárkányi óvodapedagógusoknak, Kondás
Bertalanné sajóládi keramikusnak, Molnár Nóra budapesti amatőr
kézművesnek, Rézmann Józsefné bodajki cukrásznak és Simon
András budapesti grafikusművésznek akik a VII. Betlehemi jászol
pályázatra beadott alkotásaikat jótékonysági célra felajánlották A
Magyar Kézművességért Alapítvány részére.
A korábban felajánlott alkotások közül Markos Lászlóné és
Markos Éva keszthelyi csuhébáb-készítők alkotását a betlehemi
kiállításaink támogatásának elismeréséért a december 8-i
megnyitón Brückner Ákos Előd ciszterci plébános; Matus
Andrásné nézsai csuhéfonó két csuhé-betlehemét a december
közepére szervezett gyermekfesztiválra, tombola-ajándékként az
MVSz Fővárosi Szervezete; Karajz Anna budapesti üvegműves
vázáját pedig – hírlevelünk 2000-ben történt térítésmentes nyomdai
előállításáért – Csépe Sándor, az Ipoly-Print Kft. ügyvezetője kapta.

Mestereket keresünk - „élő” múzeumba !
Tisztelt Kézművesek, Iparművészek, Népi Iparművészek!
A külföldi és a hazai turisták által is szívesen látogatott Szentendre
központjában, a Templomdombon hagyományos kézműves
mesterségek élő bemutatóját szervezzük. A „Templomdombi
Mesterek” a századelő vásári hangulatát idéző környezetben, korhű
vásári sátrak alatt végzik munkájukat. A kézműves bemutatók
mellett élő népzenével, a helyben sütött cipó illatával és kiváló
magyar borok ízével kívánjuk fokozni a látogatók hangulatát. A
rendezvény szezonális jelleggel: május 1. és október 1. között
minden nap 9-18 óráig tart nyitva.
Az élőmunka-bemutatóhoz olyan mestereket keresünk, akik az
alábbi feltételek mellett élnének ezzel a lehetőséggel:
 A mester a bemutató idejére tiszteletdíjat kap
 A munkavégzés hagyományos eszközökkel történik
 A vállalt időszakban – ami természetesen a teljes
időtartamnál rövidebb is lehet - biztosítani kell a bemutató
folyamatosságát
 A résztvevő folytathatja megszokott termelő tevékenységét
 Lehetőséget biztosítunk a helyszínen lévő üzletben a mesterek
termékeinek értékesítésére

 A sátraikban elhelyezhetők saját ismertető anyagaik
 Együttműködésünket szerződésben kívánjuk szabályozni
Azon mesterek, iparművészek, népi iparművészek számára akik az
élő bemutatóban nem vesznek részt, felajánljuk termékeik
bizományosi árusítását.
Minden további információt megadunk, készek vagyunk a mielőbbi
személyes találkozásra, megbeszélésre.
Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését, kérjük, jelezze
számunkra az alábbi telefonszámon, címen:
Gál Judit: T/F: 214-6471 mobil: 06-20/330-6917, 1014 Bp.,
Országház u. 5.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
EQUATOR Kreatív Csoport Kft.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN

 A Duna Televízió november 11-én a „Felelet az életnek” című
műsorában Vass László intarzia-készítő szakmai életútját,
munkásságát mutatta be.
 A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lapja tájékoztatott
arról a tavaly november közepén Szekszárdon rendezett
pályaválasztási hétről, amelyen többek között Nepp Dénes
szíjgyártó mester is bemutatót tartott a továbbtanulni szándékozó
fiataloknak.
 „A könyvkötő stílust teremtett” és „A könyvkötészet mestere”
címmel két cikk is tudósított Feigl Miklósné békéscsabai
kiállításáról.
 November 19-én az M-1 „Főtér” című műsorában – amely
Szarvast és környékét mutatta be – Kiszely Orsolya Eszter
viseletkészítő is szerepelt.
 A Belváros-Lipótváros Önkormányzat lapjának december 7-i
számában „Mesélő mézesek” címmel jelent meg ismertető Dávidné
Szmelo Judit mézeskalácsos tevékenységéről és a Lázár utcai
IDEA-S Galériában rendezett kiállításáról.
 Tari Márta mézeskalács-készítő alkotásaival fényképekkel
illusztrált, terjedelmes írásokban ismertette meg az olvasókat a Házi
Praktika 2000/2. száma és a november 14-i Népszabadság Budapest
melléklete. Az alkotó szerepelt a Duna Televízió ünnepi
stúdiójának „Vissza a kezdetekhez” című karácsonyi műsorában is,
melynek különleges megjelenéséhez betlehemi témájú munkáit
használták „díszletként”.
 Az MV Iparos Újság idei 1. száma Szlobonyi Attila szabadkai
tojásazsúrozóval készített interjút – abból az alkalomból, hogy a
VII. Betlehemi jászol kiállítás megnyitóján A Magyar
Kézművességért Alapítvány díját kapta.
KÖNYVAJÁNLÓ

 Néprajzi ritkaság ! A magyar formavilág ősi mintakincsét
mutatja be Huszka József: „A magyar turáni ornamentika
története” című szakkönyvében, 2.300 ábrával ! Eredeti
utánnyomással megjelentette: Nyers Csaba Károly (Bp., VI. ker.
Teréz krt. 31. T/fax: 3120-542) Ára: puhakötéssel, fűzve: 1.800,Ft; keménykötéssel, fűzve: 2.500,- Ft
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-2 Írországi cég üveg- és kristálytermékek gyártóival keres
kapcsolatot.
KD-9 Belga vállalkozás solymász-kesztyűket, csengőket, erős
textiltáskákat vásárolna.
KD-11 Nagy mennyiségben vásárolna fonott kosarakat belga cég.
A fenti, üzleti ajánlatot tett cégek neve, címe postai pénzesutalványon az MV
Iparos Újságtól (cím: 1390 Bp. 62. Pf.: 166. Tel: 311-2235) a kódszám - és
ipartestületi tag esetén a tagkönyv számának - feltüntetésével rendelhető
meg. A szolgáltatás díja címenként ipartestületi tagoknak: 500 Ft, nem
ipartestületi tagoknak: 700 Ft. (Az üzleti ajánlatok tartalmáért,
aktualitásáért a lap nem vállal felelősséget - mivel nincs módja tételesen
ellenőrizni azokat -, a forrás hitelességét azonban szavatolja.)
Köszönet a Hotter-Minerva Nyomdának a Hírlevél
színvonalas nyomdai előállításáért

