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A Magyar Kézművességért Alapítvány és a Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesület - az Iparművészeti Múzeum támogatásával

"Kézművesség az ezredfordulón"
címmel nyilvános pályázatot hirdet hazai és határon túli magyar kézművesek, népművészek, népi iparművészek, iparművészek; egyéni jelentkezők és
alkotóközösségek részére.
A pályázaton egy vagy két olyan alkotással lehet részt venni, amelyek természetes alapanyagok felhasználásával, kézműves technikával készültek, két évnél
nem régebbiek, és más országos pályázaton, vagy kiállításon még nem szerepeltek. (Az összetartozó tárgy-együttes, készlet, garnitúra egy alkotásnak számít.)
A pályázatra be lehet nyújtani
az államalapítás korának tárgyi emlékeit felelevenítő,
a népművészet tiszta forrásait, az iparművészet értékeit felmutató, ill.
a hagyományokat megújító, továbbfejlesztő, azokat a ma emberének igényeivel ötvöző, valamint
egyéb, szabadon választott témájú
alkotásokat: használati eszközöket, dísztárgyakat, viseleteket, fegyvereket, ékszereket stb.
A beadásra kerülő tárgyak alapterülete a 60 x 60 cm-t, magassága a 2 métert, a falra akasztható tárgyak mérete a 1,5 x 1 métert nem haladhatja meg.
A pályázat anyagát a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, a Népi Iparművészeti Tanács, az Iparművészeti Múzeum és az NKÖM szakértőiből álló bíráló
bizottság válogatja és minősíti.
A válogatott anyag 2001. május 4. és június 17. között az Iparművészeti Múzeum II. emeleti kupolatermében és annak előterében kerül bemutatásra. A
kiállított tárgyak készítői az ünnepélyes megnyitón oklevelet kapnak, a zsűri által kiemelt alkotók pedig különböző értékű és jellegű díjakat vehetnek át.
A jelentkezés a nevezési lap 1 példányának visszaküldésével és a nevezési díj egyidejű befizetésével történik; határideje: 2001. április 15.
Nevezési díj:
- egyéni jelentkezőknek:
3.500,- Ft
- az Alapítvány támogatóinak és az Egyesület tagjainak:
2.500,- Ft
- alkotóközösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
5.000,- Ft
Az anyaggyűjtés időpontja: április 24-25-én 09-17 óráig. Helyszíne: a Múzeum II. emeleti kupolaterme.
A tárgyak visszaadása: június 18-19-20-án 10 és 16 óra között történik. További tárolásra nincs lehetőségünk, ezért kérjük a tárgyak elvitelének
megszervezését abban az esetben is, ha erre személyesen nem nyílik lehetőség.
További információ, nevezési lap és befizetési csekk Gergely Imrénél kapható (1054 Bp., Kálmán Imre u. 20. Tel: 269-2940/481, 482 és 06/30-9148-059).

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
SzJA-1%: 2000. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át Alapítványunk
javára ajánlották fel: Adonyi Katalin, Dányi Tibor, Gergely Andrea,
Gergely Imre, Gulyás Árpád, Horváth Imre, Kocsis Árpád, Kónya Lajos,
Kovács Mária, Nagy József, Riczel Etelka és Sisa István.
Reklamációnkra pótlólag megérkeztek az OTP-ből a 2000. novemberdecemberében az Alapítvány számláján megjelent – korábban
azonosíthatatlan, emiatt az előző hírlevélből kimaradt - támogatási összegek
befizetőinek bizonylatai: Földesi Antalné, Galauner Béláné, Hidasné Szabó
Piroska, Nagy József, Ősiné Mengesz Mária, Payerné Rigó Enikő, Riznerné
Gáspár Erika, Sayti Krisztina, Stúdió 98 Bt. (Venter Anita), Szinger Margit,
Tari Márta, Végvári Vilmos.
A felsoroltaktól az OTP és a Posta nevében is elnézést kérünk !
Az OTP újabb értesítései szerint 2001. január 9. és március 9. között a
következők befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Ábrók Angelika, Albert Éva, Dr. Aszalós Károlyné, Bagdi Ibolya, BakaDeák Kinga, Baloghné Kegyes Lonci, Barna P. Ila, Barnáné Dobos Jolán,
Bencze Márton, Bene István, Benedek Rita, Bernáth Judit, Bicskei Barbara,
Bokály 2000 Bt., Borbás Irma, Borbás Katalin, Botta Anna, Czimer
Józsefné, Császár Tünde, Csiki Lóránt, Csongrádiné Szuper Viktória, Dávid
Sándor, Dezsőné Malmos Éva, Eöry Márta, Erdélyi Lajosné, Erdész Judit,
FA-CO Kft., Faragó Gáborné, Feigl Miklósné, Dr. Fejéregyházi
Barnabásné, Ferenczyné Saás Kinga, Főző Panka, Frics Ildikó, Gál CIG
Kft. (Gál Judit), Gál Zsolt, Gáspár P. Szilveszter, Geleji Vilmosné, Gera
Klára, Ginter József, Gombási Tamás, Gulyás Árpád, Hábori György,
Hardi Andrásné, Héring Mátyás, Hermann István Balázs, Holtság Károly,
Hoppán György, Horváth Imre, Illiszné Kováts Ildikó, Járdán József, Kálvin
Pál, Karajz Anna, Katona Júlia, Katona László, Kemény Gizella, Kemény
Judit, Kertész Olga, Kerti Viktor, Kincses Sziget 1492 Bt. (Bereczky
Hajnalka), Kiss Áron Magyar Játék Társaság, Kiss Leizer Anna, Kissné
Nagy Kata, Kiszely Lászlóné, Kmeth Jolán, Knittel Ilona, Koszta Zsófia,
Kovács Klára Valéria, Kovács Mária, Kováts Judit (Mór), Krasznai
Ferencné, Kristóf Márta, Kun Erzsébet, Lengyel Géza, Lőrincz Péter,
Luktor Ferenc, Maráczi Zoltán, Markó Krisztina, Máthé Imre és Éva,

Molnár Katalin, Dr. Molnárné Szabó Anikó, Mónus Béla, Mundi Jánosné,
Művelődési Központ (Kiskunlacháza), Nádas László, Nagy Jenőné, Nagy
Judit (Pécs), Nagy Judit és Nagy Zoltán, Nakazawa Anna, Nemes Ferenc,
Nyers Csaba Károly, Páduai Miklós, Payerné Rigó Enikő, Ragács György,
Rátkai Sándor, Dr. Sági Lajosné, Sárvíz Művészeti Alapiskola, Seregély
József, Simon András, Somogy Kertje Bt., Soós Margit, Steinbach Ernő,
Szabó László János, Szalmási Klára, Szalóky István és Kelemen Lajos,
Szatyor Győző, Szentkereszti István, Szomor Ágnes, Szűcsné Novák Mária,
Takács Bernadett, Tanosné Boda Zsuzsanna, Tárnokiné Horváth Magdolna,
Dr. Tomori Pálné, Tóth Sándorné, Török János (Bp.), „Tűz-Fészek” Alkotó
Közösség (Toldi Tamásné), Ungvári Mihály, Várőri Ferenc, Zalai Károly,
Zana Krisztina, Zemplenszky Gyula, Zugmann Miklósné, Zsolnai Mihály.
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!
Köszönet mindannyiuknak!
PÁLYÁZATOK
 A Népművészet Ifjú Mestere – 2001. (részlet a Pályázatfigyelőből)
Az NKÖM minisztere augusztus 20. alkalmából 15 főnek adja át a
Népművészet Ifjú Mestere címet.
Pályázni lehet az alábbi kategóriákban:
I. Előadóművészet.
II. Tárgyi alkotóművészet (15-35 éves kor) fazekas; faragó (kéreg, szaru,
csont, fa, bútor); gyermekjáték-készítő; kovács; népi bútorműves; népi
ékszer- (fém, gyöngy, lószőr) készítő; szűcs, bőrműves; rézöntő; szalma-,
gyékény-, csuhé és vesszőfonó; textilhímző, szövő (gyapjú, vászon), nemezviselet-, csipke-, paszománykészítő, kékfestő; tojásfestő; népművészeti
forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri
tárgyegyüttesek tervezői és kivitelezői (játszótéri plasztikák, építészeti,
belsőépítészeti megoldások); népi hangszerek, hangkeltő eszköztök, melyek
megfelelnek a népi hangszerkészítés formai és funkcionális
követelményeinek.
Pályázati követelmények:
A pályázónak szakmai önéletrajzot és
dolgozatot kell benyújtania. Az önéletrajz tartalmazza a pályázó szakmaiművészeti tevékenységének összefoglalását – indíttatás, tevékenységének
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környezete, mesterei, előadásokon, kiállításokon, pályázatokon való
szereplések, tervek.
A dolgozat tartalmazza a pályázónak a megismert tájegységekben,
stílusokban szerzett elméleti, technológiai ismereteit, jártasságát, a
beküldött pályamunkák szakmai elemzését, szakrajzát. A pályázati
munkákra vonatkozóan indokolja témaválasztását.
Az írásos dolgozatok benyújtása kötelező !
Az önéletrajzot és a dolgozatot 2 példányban a pályázati anyaggal együtt
kell beküldeni 2001. április 30-ig a Magyar Művelődési Intézet címére
(1011 Bp., Corvin tér 8.). Nyilvános értékelést a dolgozat elbírálása után
(május végén) tartanak a tárgyi kategóriában.
 A Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Titkársága és a
balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár meghirdeti
a XXVI. Országos Faragópályázatot
id. Kapoli Antal Kossuth-díjas fafaragó, a Népművészet Mestere emlékére.
A pályázat célja: a magyar népi faragóművészet hagyományainak
felhasználásával és továbbfejlesztésével, a mai ízlésnek megfelelő,
kiemelkedő színvonalú népi iparművészeti tárgyak (dísztárgyak és
használati eszközök) készítése.
Pályázni csak új, még nem zsűrizett alkotásokkal lehet, legfeljebb 5
darabbal, bútor esetén 1 garnitúrával.
A pályázat jeligés és minden faragó részt vehet rajta. A pályázathoz
adatlapot kell kitölteni, mely az MMI-nél és a Művelődési Háznál
szerezhető be.
A pályázatokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a balatonlellei
Városi Művelődési Ház és Könyvtárba (8638 B.lelle, Kossuth u. 2-4.).
A postai beküldés határideje: 2001. május 18. (A postán feladott tárgyakért
felelősséget nem vállalunk!)
Személyes átvétel: 2001. május 19-20-án 8 és 16 óra között Balatonlellén,
a Városi Művelődési Házban.
A beérkezett pályamunkákat a rendező által felkért szakmai zsűri bírálja el
és ítéli oda a pályadíjakat, melyek a következők:
id. Kapoli Antal Emlékdíj
100.000 Ft
I. díj
70.000 Ft
II. díj
60.000 Ft
III. díj
50.000 Ft
valamint különdíjak.
A pályázat eredményhirdetése 2001. június 16-án 11 órakor lesz
Balatonlellén, a Városi Művelődési Házban. Ugyanakkor nyílik a legjobb
pályamunkákból rendezett kiállítás is, mely 2001. szeptember 20-ig tart
nyitva.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: a Magyar Művelődési Intézet
Népi Iparművészeti Titkársága (1011 Bp., Szilágyi Dezső tér 6., tel.: 2018734) és a Városi Művelődési Ház, Balatonlelle (tel.: (85) 554-128).
 Kis Jankó Bori születésének 125. évfordulóján a Magyar Művelődési
Intézet Népi Iparművészeti Titkársága és a mezőkövesdi Közösségi Ház
meghirdeti a
XXIII. Országos Kis Jankó Bori hímzéspályázatot.
A pályázat célja a magyar népi hímzések és viseletek hagyományainak
megőrzése és továbbfejlesztése, a régebbi, kevésbé ismert stílusok
felkutatása és feldolgozása, továbbá olyan népi iparművészeti hímzések
készítése, amelyek mind művészeti, mind használati érték szempontjából
megfelelnek a mai kor követelményeinek.
A pályázaton bárki részt vehet. Csak olyan önállóan tervezett alkotásokat
lehet beküldeni, amelyek országos pályázaton, kiállításon a Magyar
Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Titkársága Bíráló Bizottsága előtt
nem szerepeltek és kereskedelmi forgalomba még nem kerültek.
Pályázni csak új alkotásokkal, maximum öt önálló darabbal lehet. Az
összetartozó tárgy-együttes vagy garnitúra önálló pályamunkának számít.
Kivitelező önállóan nem vehet részt a pályázaton. A pályázat jeligés. A
pályamunkákhoz zárt borítékban a felhívás mellékletét képező adatlapot
kell kitölteni. (Az adatlap beszerezhető az MMI-ben vagy a Közösségi
Házban.)
Beküldési határidő: 2001. június 15-ig beérkezőleg.
Személyes átvétel: június 5-15-ig, munkanapokon 8-16 óráig. A pályázati
tárgyakat a Közösségi Ház (3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.) címére
kell eljuttatni. A pályázat eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitására
2001. július 7-én (szombaton) 11.00 órakor kerül sor a mezőkövesdi
Közösségi Házban. A kiállítás július 7-től október 15-ig tekinthető meg.
Pályázati kategóriák
I. Öltözködés: A különböző tájegységek viseleteinek és azok
mintakincsének felhasználásával készült öltözékek.
II. Lakástextíliák: A népi hímzéshagyományokat feldolgozó lakástextíliák,
együttesek.
Pályadíjak:
Kis Jankó Bori díj
60.000 Ft
I. díj
50.000 Ft
II. díj
40.000 Ft
III. díj
30.000 Ft

Különdíjak felajánlás szerint. A pályadíj fele a tervezőt, fele a kivitelezőt
illeti. A Bíráló Bizottságnak jogában áll - nem megfelelő színvonalú
pályamunkák beérkezése esetén - a pályadíjakat átcsoportosítani,
pályadíjakat visszatartani. A kiállításra kerülő tárgyak zsűriszámot kapnak.
A kiállított pályamunkákat a kiállítás zárása után személyesen adja át, vagy
postán küldi el a Közösségi Ház. A kiállításra nem kerülő tárgyakat a
megnyitó után lehet átvenni. A postai úton visszaküldött tárgyakért
felelősséget nem vállalunk.
További felvilágosítással szolgál a Közösségi Ház (Tel: 49/411-873, 500134, 500-135; fax: 412-201) vagy az MMI Népi Iparművészeti Titkársága
(1011 Bp., Szilágyi Dezső tér 6. Tel: 2018-734).
 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar Művelődési
Intézet, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány,
az Újkerti Közösségi Ház, valamint a kézműves kategóriákat gondozó
intézmények meghirdetik a
IV. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZATOT
11 - 25 ÉVES FIATALOKNAK
A pályázattal a meghirdetők lehetőséget kívánnak teremteni a
Magyarországon és az ország határain túl élő, a hagyományos kézműves
tevékenységekkel foglalkozó magyar fiataloknak a bemutatkozásra, a
megmérettetésre, ill. hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.
Pályázni az alábbi kategóriákban és helyszíneken lehet :
1.- Faragás: (kéreg, fa szaru, csont) Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa
(Bp, 1201 Pöltenberg E. u. 10-12.; Székely Éva)
A pályamunkák beadásának ideje : 2001. 09.10. - 09.18.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2001.10.06.
2.- Fazekas :
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Szakiskolája (8900 Zalaegerszeg,
Kisfaludy u. 7-11. tel: 92/ 314 – 580; Prokné Tirner Gyöngyi)
A pályamunkák beadásának ideje : 2001. július 2 - 7.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2001. aug. 25.
3.- Fonható szálas anyagok: (gyékény, szalma, vessző, sás, csuhé) Megyei
Művelődési Központ és Kézműves Szakiskola (5600 Békéscsaba, Luther
u. 6. Tel : 66/ 325 - 598, 66/442 – 122; Kölcseiné Balázs Mária)
A pályamunkák beadásának ideje : 2001. október 1-5.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2001. október 18-19.
4.- Szövés : (gyapjú, vászon,) és nemez; Vörösmarty Mihály IMK (7150
Bonyhád, Széchenyi tér 2. tel: 74/ 451-455; Szabóné Énekes Éva)
A pályamunkák beadásának ideje : 2001. szept. 10-15.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2001. szept.28-29.
5.- Hímzés, csipke, viselet, népi ékszer:
Balatonalmádiért Alapítvány (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.;
C.Tóth Hajnalka (tel.: 88/ 438-956)
A pályamunkák beadásának ideje : 2001. június 18-20.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2001. június 30.-július 1.
6.- Bőrműves : (szíjgyártó, bőrtárgy készítő ...)
Grassalkovich Művelődési Központ és Kézműves Szakiskola, (3000
Hatvan, Grassalkovich kastély tel.: 37 / 346-125; Takács Ágnes)
A pályamunkák beadásának ideje : 2001. aug. 27-30.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2001. szept. 20-21.
7.- Népi gyermekjáték és tojásfestés, gyertyaöntés, mézeskalács:
Bihari Népművészeti Egyesület (4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 36.
Tel.:54/402-194, 54/402-390; Török Istvánné)
A pályamunkák beadásának ideje : 2001. okt. 8-10.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program:2001. okt. 25-26.
Pályázhatnak :
Egyének : 3 - 5 db tárggyal vagy egy összetartozó kollekcióval
Közösségek és szakiskolák : 5 db tárggyal vagy egy összetartozó
kollekcióval.
Pályázatokat az alábbi felirattal ellátva fogadunk el :
1. Az alkotó neve, életkora, címe (iskolája)
2. A pályamunka megnevezése, mérete, anyaga, értéke
Szakköröknél, iskoláknál, szervezeteknél a közösség, intézmény pontos
címe (irányítószám, hely, utca, házszám, telefon), a csoport szakmai
vezetőjének neve.
Díjak, értékelés:
A beadott pályamunkákat életkoronként külön értékeljük.
Minden kategóriában első, második, harmadik és különdíjak.
Nevezési díj: egyéneknek
500.- Ft / kategória
közösségeknek és szakiskoláknak: 1.500.-Ft / kategória
A felsorolt kategóriákban, a megjelölt helyszíneken kiállításokon mutatjuk
be a pályamunkákat, és ekkor kerül sor a szakmai értékelésekre is. Ezt
követően minden kategóriából a díjazottak jutnak tovább az Ifjú
Kézművesek Országos Kiállítására, melynek szervezője és helyszíne: az
Újkerti Közösségi Ház (4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19.), koordinátora: Dr.
Tar Károlyné.
Az országos kiállítás megnyitója és a hozzá kapcsolódó Vándorlegény
konferencia tervezett ideje: 2001. november 15 ( és 16.) További információ
a megjelölt helyszíneken kérhető személyesen vagy telefonon.

SZÉCHENYI-TERV
Február közepén ismertette a Gazdasági Minisztérium a Széchenyi-tervet,
amelynek keretében (20-50 %-os mértékű) vissza nem térítendő
támogatásra folyamatosan, december 31-ig nyújthatók be a pályázatok.
Kiemelt figyelmet érdemelhet a vállalkozás-erősítő program, ezen belül pl.
a kézműves kisipari tradíciók újraélesztését célzó pályázat.
A pályázatokkal kapcsolatos programcsomagok, részletes útmutatók és
adatlapok megtalálhatók és letölthetők a Gazdasági Minisztérium honlapján:
www.gm.hu címen, továbbá nyomtatott formában térítésmentesen
beszerezhetők a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, valamennyi
munkaügyi kirendeltségnél, a Magyar Turizmus Rt. regionális marketing
igazgatóságainál és a megyékben működő jelentősebb ipartestületeknél.
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 Az Esztergomi Ipartestület február elején tartott közgyűlésén a közösség
érdekében végzett társadalmi munkájáért – öt társával együtt - oklevelet
vehetett át Kassai Zenona könyvkötő.
Gratulálunk!
FELHÍVÁS
Egyeztetési gondok miatt későbbre tolódik a március első hetére tervezett,
kulturális programmal összekötött árverés 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 alkotások, tárgyak – amelyeket
köszönettel vett a család -, de szívesen fogadunk az árverésre további
felajánlásokat is. (Mészárosné Göncz Mónika: 4669-736, 20/950-6641;
Gergely Imre: 269-2940/481) A felajánlók összesített listáját hírlevelünk
következő számában közöljük.
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Nemrég értesültünk arról, hogy Vadász M. Dániel fafaragó – Váradi
Gábor festő és Sztojkó József bábukészítő társaságában – 2000. július 2122-én sikeresen szerepelt alkotásaival a Tiszaburán megrendezett IX. Romafalunapi program kiállításán.
 Az MMI népi iparművészeti bemutatótermében 2001. február 5-23.
között rendezték meg „A Balaton-felvidék népművészete” című kiállítást, a
Veszprémi Kézműves Műhely népművészeti egyesület tagjainak – Bárány
Szilveszter és Tanka Tamás csizmadiák, Farkas Balázsné szövő, Gazdag
Károlyné csipkeverő, Gy. Kamarás Kata keramikus, Kohus László
kovács, L. Holló Éva szövő, Márczi Imréné hímző, Dr. Molnárné Szabó
Anikó gyöngyfűző, Mónus Béla fafaragó, Nagy László fazekas, Nemes
Ferenc faragó, Schmidt Ferenc keramikus, Szabó László bútorkészítő és
Tamás Sándorné csuhébaba-készítő – alkotásaiból.
 Málnási Judit textiltervező Csomagolás kiállítása február 6-23-ig volt
látható a FISE (Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület) galériában.
 Február 12. és március 9. között a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc
Gimnázium Galériája adott otthont Csonka Katalin festőművész,
selyemfestő és a hazánkban élő, londoni születésű Cliff Boyce díszgyertyakészítő iparművész közös kiállításának.
 A Budapesti Vásárközpontban március 8-11. között rendezték meg a
KARÁT 9. Nemzetközi ékszer, drágakő, óra szakkiállítást és vásárt.

 Március 5-én nyílt és 23-án zárul az MMI népi iparművészeti
bemutatótermében (Bp., I., Szilágyi D. tér 6.) Zala megyei alkotók csaknem hetven kiállító - tárlata, amely hétfőtől csütörtökig 8-16h-ig,
pénteken 8-13h-ig látható.
 Járdán József fegyvermester „A kard nem csak fegyver” című kiállítása
a Magyar Millennium 2001. Ózd ünnepség-sorozat keretében március 1-30ig látogatható, az Általános Művelődési Központ Galériában (Brassói út 1.).
 A Rátkai Márton Klubban (Bp., VI. ker. Városligeti fasor 38.) március 630-ig munkanapokon 8-20h között látható Hoppán György fafaragó,
tűzzománcos és Vass László intarziakészítő „A fa szerelmesei” c. kiállítása.
 Február 28-án nyílt és március 31-ig tekinthető meg Hábori György
üvegművész és Dobos Éva grafikusművész „Kísérletek repülésre” című
kiállítása a Fióka ART Galériában (Bp., VIII. József krt. 62.).
 Százhalombattán, a „Matrica” Múzeumban (Gesztenyés út 1-3.) „Élő
Népművészet” címmel rendeztek kiállítást az „Iharos” Népművészeti
Egyesület tagjainak alkotásaiból. A kiállítók: Ament Éva bútorfestő, Bangó
Alíz és Somogyi Dóra keramikusok, Bátki Zsuzsa és Bérczes Csilla
gyöngyfűzők, Beke Mária és Győri Tamás játékkészítők, Botta Mónika
nemezelő, Demeter Zoltán és Imre Sándor fafaragók, Garamvölgyi
Eszter, Leveleki Gyöngyvér és Sipos Piroska kéziszövők, Rózsahegyi
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Viktória szíjgyártó, Somogyi Sándor okarina-készítő, Tankó Anna
hímző, tojásfestő valamint a Kemence Műhely. A kiállítás április 17-ig tart
nyitva.
 Ugyancsak Százhalombattán, a Barátság Művelődési Központ
galériájában március 15-én nyílt Szabó Ottó kézdivásárhelyi származású
faszobrász tárlata, akinek állandó kiállítása a rétimajori Halászati
Múzeumban látható.
 Február 24. – április 29-ig látható a Néprajzi Múzeumban a „Kisó
kendői – Kendők és asszonyok a 20. sz. végén” c. kiállítás.
 Az MMI népi iparművészeti bemutatótermében március 28. és április 6.
között „A Magyar Állami Népi Együttes 50 éve” című dokumentumkiállítás; április 9-30-ig Szabó Ottó Százhalombattán élő kézdivásárhelyi
faszobrász kiállítása látható.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Zalai Károly István bakonyjákói szűrkészítő mestert – aki millenniumi
szűrt készített és ajánlott fel a sümegi Ferences rendnek – 2000. december
9-én a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend lovagjává avatták.
 Komárom városában, a nemrég óta látogatható, kiemelkedő műemléki
környezetben található Monostori Erőd Hadkultúra Központban március 15én látványos erődnyitással kezdődött az évad. Az esemény keretében
nyitották meg „A kenyér útja” című állandó kiállítást, amelyre mindenkit
szeretettel vár a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje és a Monostori Erőd KHT.
További információ: Baltás Lászlóné, a „Pékné” szerkesztője, T: 275-5683.
A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
 A Pesti Vigadóban március 14-18. között rendezik meg az EnteriőrMiliő 2001 című 5. Nemzetközi üveg, porcelán, kerámia, antikvitás és
beltéri dekoráció szakkiállítást és vásárt, amelyen egyre több –
lakberendezési, lakásfelszerelési cikkek előállításával foglalkozó –
kézműves, iparművész és népművész vesz részt.
 Húsvéti vásárt és bemutatót szervez a Néprajzi Múzeum két hétvégén:
március 31-én és április 1-jén, valamint április 7-8-án. (T: 473-2441).
 Részletek a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége és a Magyar
Művelődési Intézet által összeállított Népművészeti Eseménynaptár 2001.
I. félévi programjából:
  március 10-24. Magyar Szent Korona és Egyházi Textíliák Kiállítása
– Békéscsaba. Inf.: Megyei Művelődési Központ - Pál Miklósné (5600
Békéscsaba, Luther u. 6. T: 66/442-122 F: 66/445-765)
  április 6-8. Országos Fazekas Találkozó – Hódmezővásárhely.
Inf.: Polgármesteri Hivatal - Lökös Györgyi (6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1. T: 62/242-622)
  április 15. - május 3.: Bp., Vigadó Galéria, május 13. - október 15.:
Dunaföldvári Faragó Galéria V. Országos Népi Szobrászati Kiállítás
Inf.: Népművészeti Egyesületek Szövetsége - Ígyártó Gabriella (1011 Bp.,
Corvin tér 8. T/F: 214 – 3523)
  június 1-3. Európai Folklórfesztivál, XX. Országos Táncháztalálkozó és kirakodóvásár - Budapesti Vásárközpont (Hungexpo)
Inf.: Táncház Egyesület - Hollókői Lajos (1011 Bp., Corvin tér 8., T/F:
214-3521, T: 212-0264)
  június 3-4. Pünkösdi sokadalom és Játékvásár - népművészeti
bemutatók és kézműves vásárok - Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre
Inf.: NESz - Ígyártó Gabriella (1011 Bp., Corvin tér 8. T/F: 214-3523 T:
214- 3147)
  június 17. Velemi Búcsú - VI. Kőszeg-Hegyaljai Borverseny - Velem
Inf.: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (9701 Szombathely, Ady tér
5. T: 94/312-535/119 m)
  Millenniumi Sokadalom rendezvénysorozat, a Kárpát-medence
népművészetének, hagyományainak, mesterségeinek ünnepe
június 3.
- Szentendre - megnyitó
június 8-10.
- Diósgyőr
június 9.
- Komárom
június 15-17.
- Abádszalók
június 23-24.
- Tata
június 29- július 1. - Gyula
  június 21-26. Örökség Gyermek Népművészeti Tábor - Zánka
Inf.: Örökség Egyesület - Csasztvan András (1072 Bp., Akácfa u. 32. T/F:
322-2893)
A MOMKE HÍREI
2000. október 25. és 2001. február 27. között a következők fizettek tagdíjat:
Csonka Katalin, Dobesch Pál, Hajdu Gyula, Kónya Lajos, Kovácsné Ament
Éva, Kutas Endréné, Marschek Zoltánné, Pócsné Hermanics Mária, Sereg
Mátyásné, Szlávik Zoltán, Tóth Sándor, Tóth Sándorné, Vágó Enikő, Vass
János.
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KÖSZÖNET…
…Illiszné Kováts Ildikó budakeszi-i babakészítőnek, aki a legutóbbi
Betlehemi jászol kiállításon díjazott alkotását a helybeli református
templomnak, és a Kaposvári Szociális Gondozási Központ 4. sz. Idősek
Klubjának, akik a kiállításon ugyancsak díjat kapott alkotásukat a
budapesti Pető Intézetnek ajándékozták; továbbá Zalai Károly István
bakonyjákói szűrkészítőnek, aki egy fehér zsinóros mellényt ajánlott fel az
Alapítvány részére.
A Budai Papírmerítő Műhely – Gulyás Ferenc és Gergő – Szent Istvánt
ábrázoló alkotását az IPOSz-ban rendezett Sajtónapon Tamás Mihály
újságírónak adták át.

Fontos új szabály, hogy a számla kibocsátójának az általa kiállított számlát
- alaki és tartalmi hitelességének igazolása céljából, az azonosító adatok
feltüntetése mellett - sajátkezűleg alá is kell írnia.
 Az Szja-törvény módosítása során
a) változatlanok maradtak a 2000. évi adómértékek, az adósávok csak kis
mértékben változtak:
0480.000,- Ft
20 %
480.0011.050.000,- Ft
30 %
1.050.00140 %
b) A 2001. évben is érvényben van az a rendelkezés, mely szerint a szellemi
szabadfoglalkozásúként végzett - szerzői jogi védelem alá tartozó tevékenységből (tehát zsűrizett termékek értékesítéséből) származó
jövedelem 25 %-a, legfeljebb évi 50.000,- Ft a kiszámított személyi
jövedelemadóból levonható (39. § 2. bek.).

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
GRATULÁLUNK…
 Február 11-én sugározta a Duna TV „Rönktől a koncertteremig –
Szilánkok a hegedűkészítés történetéből” című filmjét, amelyben az olaszmagyar hangszerész kapcsolatokról; Cremonáról, a hegedűkészítés
fellegváráról; a magyar hangszerkészítők nemzetközi megítéléséről és
sikereiről; továbbá az Esztergomban rendezett legutóbbi nemzetközi
hangszerkiállításról is szó esett. A hegedűkészítés fortélyait a Kónya
dinasztia tagjai: a tatabányai Kónya Lajos és fia, valamint a Cremonában
élő Stefano Conia mutatták be.
 Március 16-án és 30-án (15.30-tól) az m2 „Magyar Ház” c. műsora a
németországi Burg Kastl-ban működő Magyar Gimnáziumot és
művésztanárait – köztük a 30-i adás a kiállításainkon is többször sikerrel
szerepelt Müller György fafaragó népi iparművészt – mutatja be.
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 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.

§ - FIGYELŐ
Az Országos Népművészeti és Háziipari Szövetség titkára, Tóth János
körlevélben adott tájékoztatást az adókra, járulékokra, egyéb költségvetési
befizetésekre vonatkozó törvények 2001-től bekövetkezett változásairól –
melyeket a Magyar Közlöny 2000. november 14-i, 111. számában közzétett
2000. évi CXIII. törvény tartalmaz.
A mellékleteivel együtt összesen 16 oldalas levélből – amelynek 1 példánya
megtalálható Gergely Imrénél is – az ÁFA-törvénnyel, a számlaadással, ill.
az Szja-törvénnyel összefüggő néhány fontos információt emelünk ki:
 A zsűrizett termékek változatlanul a kedvezményes 12 %-os kulcs alá
tartoznak. Az alkotóknak az általuk értékesített termékek számláin az „ÁFA
tv 1. sz. melléklet I/1. 56 sz.”-t kell feltüntetni. A termék megnevezése
mellett fel kell tüntetni azt a zsűriszámot is, amellyel a bíráló bizottság az
alkotást elfogadta. (Ezeken a számlákon vámtarifa számot (Vtsz) viszont
nem szabad feltüntetni, mert azzal a 25 %-os kulcs alá sorolják a terméket.)

2001. január végén ünnepelte 87. születésnapját a magyar kézművesség
egyik legidősebb aktív képviselője: Rátkai Sándor szegedi papucskészítő,
A Népművészet Mestere. Jó egészséget és további eredményes
alkotómunkát kívánunk !
WWW.KEZMUVESALAP.HU
Előző hírlevelünk mellékleteként kérdőívet küldtünk olvasóinknak az
Alapítvány tervezett internetes adatbázisa iránti érdeklődés és igény
felmérésére. Ezzel párhuzamosan elindítottuk a regisztrációt, és második
kísérletre ún.„domain-név”-ként megkaptuk a kezmuvesalap.hu nevet. (Az
elsőre megcélzott kezmuves.hu-t sajnos már birtokolja valaki.) Most
kezdődhet a honlap design-jának kialakítása és tartalommal történő
feltöltése. Az eddig írásban jelentkezett 48 kézművesnek rövidesen
kiküldjük a további teendőkről szóló tájékoztatót, valamint a részletes
kérdőívet, amelyhez visszaküldéskor már mellékelniük kell a szakmai
bemutatkozást és a megjelentetni kívánt fotókat (a honlappal rendelkezők
esetében a pontos elérési útvonalat).
Továbbra is várjuk az érdeklődők jelentkezését.
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
Nagyon jó állapotban lévő fekvő szövőszék, különféle tartozékokkal, ma
már nehezen beszerezhető extrákkal eladó. Erdész Judit Mária népi
iparművész: 3300 Eger, Gyóni Géza út 31. T/F: 36/414-173.
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-47 Osztrák cég kapcsolatot keres lovagló felszerelést és -ruházatot
árusító cégekkel.
KD-51 Norvég cég vásárolna üveg- és porcelán árut, ezüstöt, ezüst
tárgyakat (pl. késeket, evőeszközöket), ezüst ékszereket, gyémántot, acél
evőeszközöket, salátás készleteket, asztalneműt.
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.)
2001-ben
a
Külügyminisztérium
a
Magyar
Befektetési
és
Kereskedelemfejlesztési KHT-n (ITDH) keresztül támogatást nyújt az ún.
„II. kategóriás kiállítási program” keretében több – magyar szempontból
kiemelt – külföldi kiállításon és vásáron való részvétel költségeinek
mérséklésére. A támogatási kérelmet a kiállítás nyitása előtt legalább 35
nappal kell beadni az ITD-hez. A pályázatok elkészítéséhez segítséget
nyújtó nyomtatványt az ITDH címén (1051 Bp., Dorottya u. 4.) és
Regionális Képviseleti Irodáinál lehet beszerezni. Az érintett külföldi
kiállításokról és vásárokról, valamint az elérhető támogatás mértékéről az
ITDH területileg illetékes referensei adnak információt (T: 318-0051, F:
318-3732, e-mail: itd@itd.hu).
Az ITDH információs standot működtet szept. 13-16. között a Fukuoka
International Trade Show, Nemzetközi Ajándék és Belső-dekorációs
Vásáron – ahol térítésmentes lehetőséget biztosít áruminták, kiadványok,
termékprospektusok elhelyezésére. Információ: Szilágyi Anna igazgatóhelyettes T: 317-4862, 318-0051, F: 317-4369, e-mail: szilagyia@itd.hu
Köszönet a Hotter-Minerva Nyomdának a Hírlevél
színvonalas nyomdai előállításáért !

