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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Kézműves Társaink ! Kedves Olvasóink !
Szeretettel köszöntjük Önöket egy küzdelmes, de eredményes évet követően,
egy újabb – remélhetőleg kevésbé küzdelmes, ám annál eredményesebb
esztendő küszöbén.
Bízunk abban, hogy együttműködésünk idén is folytatódik, és újabb szép
kiállításokat tudunk létrehozni olyan kiemelkedő helyszíneken, mint az
Iparművészeti Múzeum és a Vigadó Galéria. Abban is bízunk, hogy
hírlevelünkön keresztül azok is érdekes és értékes információkhoz jutnak,
akiket nem elsősorban a kiállítási lehetőségek hoznak lázba.
Ismételten köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt évben megtiszteltek
figyelmükkel, támogatásukkal, a pályázatainkon való részvétellel, vagy azzal,
hogy a többieket is érdeklő hírekről, eseményekről tájékoztattak minket.
Külön köszönet azoknak, akik írásban is kifejezték az új évre szóló
jókívánságaikat.
Bármilyen formában, területen, de Mindannyiuk közreműködésére számítunk
– és kérjük azt – az új esztendőben is, amelyhez jó egészséget, békés, nyugodt
körülményeket és eredményes alkotói tevékenységet kívánunk !
A Magyar Kézművességért Alapítvány
1%
Az APEH 2001. november 8-án átutalta számlánkra „az adózó állampolgárok
által” A Magyar Kézművességért Alapítvány javára felajánlott, összesen
81.973,- Ft összeget,
melyet a VIII. Betlehemi jászol kiállítás megvalósítására fordítottunk.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik ilyen módon is segítették munkánkat!
Egyúttal arra kérjük kedves olvasóinkat, kézműves társainkat, hogy ha ezzel
is támogatni tudják a kézművesség hagyományainak ápolására, értékeinek
bemutatására és népszerűsítésére irányuló törekvéseinket, a 2001. évi
adóbevallásuk során Alapítványunk javára ajánlják fel személyi
jövedelemadójuk 1 %-át: az APEH-tól kapott nyomtatványon az Alapítvány
adószámának (18061976-1-41) feltüntetésével! (Ezt az "intézkedést" Gergely
Imre felé kérjük jelezni a 269-2940/481 telefonszámon!)
A Magyar Kézművességért Alapítvány kuratóriuma

A VIII. BETLEHEMI JÁSZOL PÁLYÁZAT
ÉRTÉKELÉSE

A Magyarok Háza hetedik alkalommal adott otthont a Betlehemi jászol
kiállítás megrendezéséhez. A kiállítás megnyitója 2001. december 13-án a
Márványteremben zajlott.
A nagy hó miatt a vidéki résztvevők közül többen nem tudtak eljutni
Budapestre; elmaradt a megnyitók évek óta legkedvesebb színfoltját jelentő
veresegyházi hittanos csoport betlehemes műsora is.
A jelenlevők Andrejszki Katalin előadásában Keresztury Dezső: Aranykapu
c. versét hallgathatták meg.
A házigazda képviseletében Rajnai Miklós, a Magyarok Háza művészeti és
programigazgatója mondott köszöntőt, a megnyitóbeszédeket a
hagyományoknak megfelelően ezúttal is Brückner Ákos Előd ciszterci
plébános és Szűcs György, az IPOSZ elnöke tartotta.
Ezután következett a pályázat eredményhirdetése:
A Képző- és Iparművészeti Lektorátus és az MMI Népi Iparművészeti
Tanácsa bíráló bizottságainak valamint a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma képviselőjének javaslata alapján a Minisztérium 75.000,- Ft-os
nagydíját Erdélyi Tibor budapesti fafaragó; 50.000,- Ft-os különdíját
Szűcsné Novák Mária székesfehérvári tűzzománcművész; a Fővárosi
Önkormányzat egyenként 50.000,- Ft-os különdíját a budapesti Vakok és
Gyengénlátók Általános és Szakiskolája, Kovács Klára Valéria
tűzzománcfestő és Tari Márta mézeskalácsos iparművész vehette át. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat 30.000,- Ft-os díját Kis
Rozália csömöri nyugdíjas műszerész; a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának 25.000,- Ft-os díját Hermann János budapesti miniatűrfaragó; a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Kézműipari

Tagozatának 25.000,- Ft-os vásárlási utalványát Farkas Zsuzsanna
tűzzománc-készítő; a soproni BIO-Hotel Lövér hétvégi meghívását Markos
Lászlóné keszthelyi nyugdíjas pedagógus és lánya, Markos Éva
mezőgazdasági mérnök; A Magyar Kézművességért Alapítvány 20.000,- Ftos díját és a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia ajándékát a keszthelyi
Goldmark Károly M. K. Kerámia Műhelye, Simon Edit vezetésével; a
BKIK Kézműipari Tagozatának 20.000,- Ft-os vásárlási utalványát és a Szent
Imre Plébánia ajándékát Vass László intarziakészítő iparművész; a BKIK
Kézműipari Tagozatának 20.000,- Ft-os vásárlási utalványát Vassné Veréb
Judit tanár; a Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara díját
Kajla Ferenc tatai kőfaragó; Ungvári Mihály festőművész alkotását
Obradovic Matilka szabadkai szalmázó; Molnár Katalin festőművész
alkotását Tóth Éva budapesti képzőművész; Kemény Gizella tűzzománckészítő alkotását Kálvin Pál esztergom-kertvárosi fafaragó; Gubán György
tűzzománcművész alkotását Galina Lajos eleki faszobrász; az Alabárdos
Étterem vacsorameghívását Máténé Mogyorósi Andrea érdi fogtechnikus; A
Magyar Kézművességért Alapítvány különdíját: Maráczi Zoltán üvegcsiszoló
mester kristályvázáját Naszvadi István pakodi fafaragó; a Pro Renovanda
Cultura Hungariae „Népművészetért” Szakalapítvány egyenként (nettó)
15.000,- Ft-os díját Martineczné Kiss Márta budapesti fazekas és Márton
Rozália baracskai fafaragó; a Magyar Országos Művészi Kézműves
Egyesület 15.000,- Ft-os díját és egy CD-t Gombos István sátoraljaújhelyi
faszobrász és kislánya, Gombos Zsófia tanuló; ugyancsak az Egyesület
15.000,- Ft-os díját Czímer Józsefné székesfehérvári mézeskalács-készítő; a
Magyar Iparművészeti Egyetem kiadvány-csomagját Neukirchnerné Tankó
Zsuzsanna hosszúhetényi díszítőművészeti oktató; a Grand Hotel Hungária
vacsorameghívását Kerekes Éva budapesti sókerámia-készítő; A Magyar
Kézművességért Alapítvány egyenként 10.000,- Ft-os díját és egy-egy
komolyzenei CD-t Kunné Paulusz Györgyi szentendrei rajztanár, ikonfestő
és Sárközi Ágnes szigetszentmiklósi tűzzománcos; ugyancsak az Alapítvány
10.000,- Ft-os díját és Balla Demeter fotóalbumát Kis Gyula siroki
faszobrász, a SZOKŐ Bt. 10.000,- Ft-os díját Veszeczky Andrea bicskei
óvónő érdemelte ki. A XII. kerületi Önkormányzat könyvcsomagjait Basa
Jánosné pedagógus asszisztens, Faragó Gáborné kosárfonó, Hidasné Szabó
Piroska iparművész és Molnár Katalin festőművész; a Kiss Áron Magyar
Játék Társaság könyvcsomagját Kószó Ágnes szegedi pedagógus; a Magyar
Foltvarró Céh könyvutalványát Szabóné Varga Anita budapesti
intarziakészítő; a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia ajándékait pedig
Baloghné Kegyes Lonci zsámboki fafaragó, a diósdi Eötvös József ÁMK
2/A osztálya, Garai Mária budapesti nyugdíjas, Görgényi Emese budapesti
tanuló, Hegyi Benjámin mogyoródi keramikus, Homolya Lozika szabadkai
szalmázó, a budapesti Ida utcai óvoda Továbbmaradós nagycsoportja,
Lugosi Margit veresegyházi hittanár, Metrotta Erika péceli selyemfestő, a
budapesti Molnár Ferenc Általános Iskola 2/C osztálya, Müller György
fafaragó a németországi Kastl-ból és a dombóvári Zrínyi Ilona Általános
Iskola 3/C osztálya kapták.
A kiállítás rendezésében Kóté Lászlóné, Fábry Zoltán, Demetrovits Péter,
Farkas Zsuzsanna, Szabóné Varga Anita és férje nyújtott segítséget. Az
előkészítésben közreműködtek a Pax Pannoniae Kft. munkatársai, az
adminisztrációt Gergely Andrea végezte.
A főrendező Baloghné Kegyes Lonci volt, aki ebben a minőségében utoljára
vett részt kiállításunkon. A továbbiakban „CSAK” választott szakmája szerint
fafaragóként találkozhatunk vele. 1997. óta rendezte lelkesen és
fáradhatatlanul a Betlehemi jászol, 1999. óta pedig az Iparművészeti
Múzeum-beli kiállításokat.
Tisztelt Alkotótársaim, Barátaim !
Sajnálattal tudatom, hogy egészségi állapotom miatt le kell mondanom a
további kiállítások rendezéséről.
Szívből sajnálom ezt, mert igazán nagy örömet szerzett, hogy rendezés közben
„játszhattam” a sok gyönyörű alkotással. Kiállítóként azonban továbbra is
találkozhatunk.
Szeretettel és tisztelettel:
Baloghné Kegyes Lonci

Kedves Lonci! Köszönjük!
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ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP újabb értesítései szerint 2001. november 10. és 2001. december 31.
között a következők támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk
számlájára:
Ábrók Angelika, Albert László, Badó Bea, Balázs Péter, Balla Veronika és
Kozár Lászlóné, Balogh Sándor, Besenyei Ágnes, Borbás Katalin, Csurák
Erzsébet, Dányiné Bedő Anikó, Demeter Andrea, Dóka Kriszta, Erdős Anna,
Ferenczyné Saás Kinga, Galauner Béláné, Geleji Vilmosné, Grózer Csaba,
Gulyás Árpád, Halász Zsóka, Haraszti Enikő, Hardi Andrásné, Héring
Mátyás, Hóbor Lajosné, Honti Sándorné, Horváth Ágota (Kézművesek
Baranyai Egyesülete), Horváth Imre, Kasztner Erika, Kis Gyula, Kiss
Mátyás, Koczkás József, Laluska Erzsébet, Linka Sándor, Lőrincz Péter,
Markó Krisztina, Markos Éva, Masáth Katalin, Máthé Imre és Éva, Megyeri
Józsefné, Mundi Jánosné, Nakazawa Anna, S. Fehér Anna, Sasvári Iván,
Szabó László (Kecskemét), Szabó László János, Szalmási Klára, Szalóky
István és Kelemen Lajos, Szász Júlia Gyöngyi, Szatyor Győző, Sztefanidiszné
Frics Ildikó,Tóth Éva, Tóth István (Karcag), Turi Kiss Ágnes, Ujvári Tibor,
Vadász M. Dániel, Varga Istvánné és Pázmándi Zsolt, Végvári Vilmos,
Zemplenszky Gyula, Zsófi Bálint Miklós.
Köszönet mindannyiuknak!

VENDÉGKÖNYV
A VIII. Betlehemi jászol kiállításnak a korábbiaknál is több látogatója volt. A
vendégkönyvben örömmel olvastuk a kiállító alkotóknak és a rendezőknek is
szóló sok elismerő véleményt, köszönetet.
A beírások közül szeretnénk egyet szó szerint idézni, és a kiállítás
résztvevőinek figyelmébe ajánlani:
„Csodálatos alkotások, csodálatos kiállítás. Minden kiállítót szeretnék
meghívni a 32. Nemzetközi Képzőművészeti és Gyűjtő Kiállításra, melyet
2002. április 25-30-a között Bácska Topolyán szervezünk….
Tisztelettel: Bada István, a Jugoszláviai Gyűjtők Egyesületei Szövetségének
elnöke. 1173 Bp., Pesti út 71/1. T: 256-2481”
ELŐZETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS !
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy
A Magyar Kézművességért Alapítvány
és a Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesület
2002. május-júniusában ismét kettős kiállítási lehetőséget kap:
az Iparművészeti Múzeumban, majd a Vigadó Galériában!
A kettős kiállítás anyagát hagyományainkhoz híven ezúttal is pályázat útján
alakítjuk ki, amelyen hazai és határon túli magyar alkotók, kézművesek,
iparművészek, népművészek, népi iparművészek vehetnek részt.
A pályázat várható címe:
- Kossuth és kora
- Magyar kézművesség – 2002.
A pályázat első része a 200 éve született Kossuth Lajos emléke előtt kíván
tisztelegni. A pályázatra nem kizárólag portrékat, hanem Kossuth korát
felidéző használati eszközöket, dísztárgyakat, viseleteket, fegyvereket stb.
várunk.
A pályázat második részének tematikája és célja: a magyar kézművesség
teljes keresztmetszetének (kézműves, iparművészeti és népművészeti
alkotások: használati és dísztárgyak, lakberendezési, lakásfelszerelési
eszközök, viseletek és ékszerek stb.) bemutatása – ráirányítva a figyelmet a
hungarikumnak számító, ill. ritka, vagy kihalófélben lévő kézműves
szakmákra.
A pályázat anyagának gyűjtése május első napjaira várható, ezért már
most felhívjuk mindazok figyelmét, akik részt kívánnak majd venni a
pályázaton, kezdjék el beadandó alkotásaik tervezését és kivitelezését, hogy
időben elkészülhessenek velük!
A pályázati felhívás teljes, részletes szövegét hírlevelünk következő
számában tesszük közzé.

PÁLYÁZATOK
A PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE ALAPÍTVÁNY
“Karácsony Sándor emlékére” szakalapítvány
pályázata
Célja: a helyi művelődési igények kielégítésére, a hagyományok ápolására
szerveződő kulturális közösségek, egyesületek támogatása.
Pályázni lehet: a helyi hagyományok feltárására, ápolására, újraélesztésére
szerveződött közösségek, egyesületek, csoportok, alkotóműhelyek
tevékenységének támogatási igényével.
Az idei évben kiemelten támogatjuk azokat a közösségeket, amelyek az egyes
foglalkozási csoportok, régi mesterségek hagyományait újítják meg,

munkakultúrájának emlékeit tárják fel. Újrateremtik a régi közösségeket,
megismertetik településük lakóival saját múltjukat, közös értékeiket.
Az elbírálás során előnyben részesülnek hagyományőrző, hagyományteremtő
civil közösségek.
Az alapítvány nem tud támogatni egyéni pályázatokat, iskolai csoportokat,
önkormányzati iskolákat és művelődési intézmények által szervezett
programokat, fesztiválokat, külföldi utakat és nagy értékű beruházásokat,
beszerzéseket, üzleti célú kezdeményezéseket.
A pályázat feltételei: a pályázatokat csak pályázati űrlapon, 2 példányban
lehet beküldeni az alapítványhoz. A hiánytalanul kitöltött adatlap mellett a
pályázók legfeljebb 2 oldalnyi terjedelemben írják le helyzetüket, működési
feltételüket, korábbi tevékenységüket.
A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatandó tevékenység részletes leírását,
a résztvevők körét és a felhasználásra vonatkozó tételes költségvetést, benne a
más forrásból kapott támogatást.
Egy pályázatra 20-150 ezer forint támogatás adható. Egy pályázó csak egy
pályázatot nyújthat be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2002. március 20.
A PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE ALAPÍTVÁNY
„Népművészetért” szakalapítvány
pályázata
A szakalapítvány pályázatot hirdet alkotó csoportok részére olyan
népművészeti, népi iparművészeti tárgyegyüttesek elkészítésére, melyek
stílusukban és hangulatukban összehangoltan tartalmazzák, illetve
továbbfejlesztik a magyarországi népművészet legjobb hagyományait. Olyan
újonnan készített tárgyegyüttesek megvalósítását várjuk a pályázóktól,
melyek megalkotásában több népművészeti szakág alkotói vesznek részt, és
amelyek a mai lakáskultúrában, a mindennapi életben jól használhatóak.
Példaként említhető:
- lakásberendezés (szoba, gyermek- és ifjúsági szoba, konyha, étkezősarok,
előszoba, valamennyi berendezésével, bútor, textília, kerámia, étkészlet,
dísztárgyak, szőnyeg, stb.);
- textilkollekciók a kiegészítőkkel (teljes öltözet, leány kelengyéje, egy
háztartás teljes textiligénye stb.);
- egyéb, más jellegű együttesek, az alkotók fantáziája szerint (pl. ballagási,
esküvői, keresztelői, stb. alkalmakra készített együttesek).
A pályázat elsődleges feltétele, hogy az elkészített tárgycsoport összehangolt
legyen, és egységes népművészeti stílust képviseljen.
A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet. Az alkotó együttesek
megszervezését a résztvevőknek kell megoldani.
Pályadíjak:
fődíj:
2 db első díj:
3 db második díj:
Közönségdíj
különdíjak:

600.000.-Ft
400.000.-Ft
300.000.-Ft
200.000.-Ft
100.000.-Ft

Díjat csak az a pályázat nyerhet el, amelyben legalább három szakág alkotói
vesznek részt. A díjakat a szakalapítvány kuratóriuma szakértők bevonásával
állapítja meg. A kuratórium jogosult arra, hogy díjakat ne adjon ki, vagy a
díjakat összevontan kezelje. A pályadíjak adómentesek.
Jelentkezési határidő: 2002. február 15.
Cím: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, 1146 Budapest, Ajtósi
Dürer sor 19-21.
A pályázatban fel kell tüntetni a pályázat témáját, a pályázatban résztvevők
nevét és azt a népművészeti szakágat, amelyben dolgoztak, továbbá a
népművészet területén elnyert címeiket (pl. a népművészet mestere, népi
iparművész stb.). A jelentkezéseket a kuratórium 2002. március 1-jéig
visszaigazolja. A borítékra kérjük felírni: “Népművészetért”.
A pályázat elkészítésének és beküldésének határideje: 2002. július 20.
A beküldés helyéről később értesítjük a résztvevőket.
Az elfogadott pályamunkák kiállításon vesznek részt.
A pályázatra beküldött tárgyakkal – a kiállítás bezárása után – az alkotók
szabadon rendelkeznek.
ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
valamennyi szakalapítvány felhívásához
Pályázatot csak alapítványi pályázati űrlapon, a szükséges mellékletekkel
kiegészítve fogadunk el. Az űrlapok - a “Kollégiumokért” szakalapítványét
kivéve - egységesek, minden szakalapítványi pályázathoz felhasználhatók,
fénymásolhatók. Egyéni űrlapot kell kitölteni, ha egy, kollektívet, ha egynél
több személy, csoport, intézmény pályázik. Pályázati űrlap igényelhető
személyesen a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány titkárságán,
vagy a recepción (Professzorok Háza 1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19-21.),
illetve postai úton nagyalakú (A4-es), felbélyegzett válaszboríték küldésével.
A felhívásokat az INTERNETEN www.prof.iif.hu/prc alatt is közzétesszük,
ahonnan a szükséges pályázati űrlapok is - a “Kollégiumokért”
szakalapítványé kivételével - letölthetők.

A teljes pályázati anyagot - beleértve az olvashatóan kitöltött, aláírt űrlapot is
- 2 példányban, külön-külön összetűzve kell benyújtani; postai úton, vagy
személyesen a titkárságon, legkésőbb a beadási határidő napján. Az űrlap
jobb felső sarkába be kell írni a megpályázott szakalapítvány nevét.
Amennyiben a formális feltételek nem teljesülnek, a pályázat automatikusan
kizáródik. Pályázati anyagok megőrzése, illetve visszaadása nem áll
módunkban. Pályázatot, vagy annak utólagos kiegészítését a határidő lejárta
után nem fogadunk el. A korábban már támogatásban részesített pályázók
újabb pályázatot csak akkor nyújthatnak be, ha elszámolási (beszámolási)
kötelezettségüknek eleget tettek A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni lehet az
alapítvány titkárságán személyesen, vagy a 343-3913, 343-9706 számú
telefonon hétfőtől csütörtökig 10-15 óráig, pénteken 10-12 óráig.

Pályázat – ösztöndíjra
Az AQUA Stúdió a múlt század hangulatát idéző fürdőszobai és konyhai
kerámiák gyártásával és forgalmazásával forgalmazik. Új termékkel. a
tárgyainkhoz illő csempékkel bővítjük kínálatunkat. Kétféle alapszínre, 25-30
féle adott mintacsaláddal dolgozunk.
Olyan, számítógépes gyakorlattal is rendelkező pályázók jelentkezését várjuk,
akik fogékonyak és szeretik a XX. század elejének hangulatát és stílusait (pl.:
szecesszió, ART DECO).
Kérésünk: az adott szín- és mintaválaszték felhasználásával a tárgyainkhoz
illő fürdőszobai és konyhai burkolat-tervek, vázlatok, látványtervek
elkészítése. Pályázónként minimum 10 tervet szeretnénk kiválasztani.
Ötletdíj:
I. helyezés
100.000,- Ft
II. helyezés
50.000,- Ft
III. helyezés
25.000,- Ft
Cégünk a legötletesebb, leginkább az elképzeléseinkhez illő pályázatok
készítőivel együttműködési szerződést kötne, ösztöndíj fizetése mellett.
Jelentkezési határidő: április 15.
Részletes információt a cég képviselőjétől, Dr. Hontvári Ilonától kaphatnak
(266-0213, 266-0211, 70/213-8218).
Telefonon történő időpont-egyeztetést követően minden érdeklődőt szeretettel
várunk bemutatótermünkben: Terra Center, Bp., V. Párizsi u.-Váci u. sarok.

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 A 13 éve alapított Szegedért Alapítvány kuratóriuma minden évben díjakat
ítél oda a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó, a városnak hírt és
megbecsülést szerző szegedi polgároknak.
Pataki Ferenc festőművész, Varró Vince orvosprofesszor és Csetri Lajos
irodalomtörténész társaságában a 2001. évi díjazottak között volt Rátkai
Sándor papucsos mester is.
Forrás: SANSZ, 2002/1. szám
 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata
„TÁRGYAK, EMLÉKEK, ÉRTÉKEK" - Tárgyi kultúra 2001 címmel
kiírt pályázatán – az október 12-19. között megrendezett, „A Nagy Titok
Tudói” című eseménysorozat keretében - az alábbiak kerültek díjazásra:
Dísztárgy kategória :
I. helyezett Faragó Gáborné kosárfonó
II. helyezett Baranyiné Nyári Zsuzsanna gobelin-készítő
III. helyezett Rózsa Edit tojásfestő
Használati tárgy kategória :
I. helyezett Nagy József üveggravírozó
II. helyezett Erdős Éva faműves
III. helyezett Golarits Erzsébet textiltervező
Különdíj
Szűcsné Novák Mária tűzzománcművész.
Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk!
ÖSSZEGZÉS
A IV. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZATRÓL
„Az Országos Ifjúsági Népi Kézműves pályázatot 1995 óta 2 évente hirdeti
meg a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar Művelődési
Intézet, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány és
az Újkerti Közösségi Ház. Csakúgy, mint az első alkalommal, most is az volt
a kiírók célja, hogy lehetőséget teremtsenek a hagyományos kézműves
tevékenységekkel
foglalkozó
fiataloknak
a
bemutatkozásra,
a
megmérettetésre, hagyományápoló, alkotó tevékenységük továbbfejlesztésére.
A 7 kézműves kategóriában (fonható szálas anyag, szövés - nemez, fazekas,
fafaragás, hímzés - csipke - viselet - népi ékszer, bőrműves, népi
gyermekjáték - tojásfestés - gyertyaöntés - mézeskalács) külön vettek részt a
11-15 és a 16-25 évesek. Mindegyikben további egyéni és közösségi
részvételi lehetőséget teremtettek a meghirdetők.
A pályázat eredménye:
Az ország közel 100 településéről több mint 100 egyéni és 120 közösségi
pályázatot adtak be a fiatalok. Legtöbben most is a 16-25 évesek vettek részt
az egyéni és a közösségi kategóriákban is.
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Összesen mintegy 2000 fiatal 1400 pályamunkáját értékelte a szakmai zsűri.
Örvendetes, hogy évről évre egyre több közösség, iskola vesz részt a
pályázaton.
A 7 helyszínen, illetve az Újkerti Közösségi Házban rendezett, a díjazottakat
bemutató országos kiállításon 119 díjat osztottak ki a fiataloknak.
Ebből
egyéni díjazottak:
11 -15 évesek - 16 díj
16 - 25 évesek - 36 díj
közösségi díjazottak:
11 -15 évesek - 23 díj
16 -25 évesek - 38 díj
A pályázók egyharmada kapott egyéni vagy közösségi díjat. Ők az ország 53
településén végzik hagyományápoló tevékenységüket, példát mutatva ezzel
kortársaiknak is.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma külön elismerésében
részesültek azok a közösségek, intézmények, melyek háromnál több
kategóriában helyezést értek el, azaz a legeredményesebben szerepeltek a
pályázaton. Ez a 6 intézmény a következő: Népi Kismesterségek és
Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája - Nádudvar, Pályakezdő Fiatalok Esély
Alapítvány Kézműves és Szolgáltató Szakiskola - Budapest, Kovács Margit
ÁMK Alapfokú Művészetoktatási és Kézműves Szakképző Iskola - Győr,
Könnyűipari Szakközépiskola és Szakképző Intézet - Debrecen, Szlovák
Általános Iskola és Kollégium - Békéscsaba, Károlyi István Gyermekközpont
Népművészeti Szakközép- és Szakiskola - Fót.
A beadott pályamunkák alapján a legnagyobb érdeklődés 2001-ben a népi
gyermekjáték, a hímzés - csipke - viselet, a fazekas és a szövés - nemez
kategória iránt volt.”
„….. A hagyományoknak megfelelően november 15-től december 7-ig
valamennyi kategória díjazott alkotásaiból kiállítást rendeztünk
Debrecenben, az Újkerti Közösségi Ház galériájában.
Ugyancsak 4. alkalommal került sor - november 15-16-án - a Vándorlegény
konferenciára, melyen szakoktatók, mesterek, ifjú kézművesek,
intézményvezetők, szakkörvezetők vettek részt. A tanácskozást F. Tóth
Mária, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma főtanácsosa nyitotta
meg, illetve zárásként összegezte a résztvevők javaslatait, véleményét, a
következő időszak feladatait. A konferencián előadást tartott többek között
Dr. Bellon Tibor, tanszékvezető egyetemi tanár, muzeológus, Dr. Bánszky
Pál, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke, Dr. Aradi Csaba
ökológus, Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza főtanácsosa, Baranyai
Zoltánné a Kovács Margit ÁMK Alapfokú Művészetoktatási és Kézműves
Szakiskola igazgatója, Magyari Márta, a Déri Múzeum munkatársa.”
Dr. Tar Károlyné igazgató,
az országos pályázat koordinátora
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Kiss Nándorné és Varga Józsefné november 24-ig tartó közös kiállításán
csuhéból készült mesejelenetekben gyönyörködhettek a látogatók a XV.
kerületi Kozák téri Közösségi házban.
 Kézdy Éva keramikus és Gaál János táblaképfestő „A mi
millenniumunk” című, az ünnepi esztendőt záró kiállítását november 15-től
rendezték meg a főváros VI. kerületében található Székely házban.
 Kecskeméten, a Népi Iparművészeti Múzeumban november 24-től
december 14-ig látogathatták az érdeklődők a Berényi Zsuzsanna által
vezetett Napraforgó Foltvarró Kör „Karácsonyi hangulatban” c. kiállítását.
 A Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió KHT és a Fiatal Iparművészek
Stúdiója Egyesület (FISE) szervezésében november 27.-december 7-ig a FISE
Galériájában volt látható a Nemzeti Kulturális Alapprogram
ösztöndíjasainak kiállítása.
 A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület IX. Országos és
Nemzetközi Kiállítása december 1. és 2002. január 5. között a Pataky
Galériában került megrendezésre.
 December 4-21. között „Fény és árnyék” címmel meghívásos kiállítást
rendezett a város Helyőrségi Művelődési Házában a Veszprémi
Hagyományőrző Egyesület, amelyen többek között Szinger Margit
selyemfestő, Fábry Zoltán faműves, Gengeliczky László rönkbútor-készítő
és M. Nagy József faszobrász alkotásai is szerepeltek.
 Dávidné Szmelo Judit mézeskalácsos „Kisült-e már a kalácsom” c.
kiállítása december 6. és 2002. január 3. között Gyöngyösön, a Mátra
Művelődési Központban volt látható.
 Tizenkét szigetszentmiklósi képző- és iparművész – köztük Sárközi
Ágnes tűzzománcos, Szabán György kerámikus és Zsin Judit
szobrászművész – alkotásai szerepeltek az erdélyi Gyergyószentmiklóson, a
Pro Art Galériában december 6. és 2002. január 6. között megrendezett, a
testvérvárosi kulturális kapcsolatok részeként létrejött kiállításon.
 Nagy Judit és Oláh Erika tűzzománcos, Nagy Zoltán fazekas és Török
Levente festő – a Sió Művészcsoport tagjai – december 8. és 2002. január 4.
között a decsi Faluházban rendezett kiállításon mutatták be alkotásaikat.
 A Magyar Kultúra Alapítvány székházában december 10-től 2002. január
6-ig tartó kiállításon mutatkozott be Simon András grafikusművész.
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 Tóth Sándor bőrműves kiállítása december 17-én kezdődött a
bocskaikerti Németh László Általános Iskola aulájában.
 A Gellért Szálló Teaszalonjában december 17. és 2002. január 6. között
voltak láthatók H. Molnár Magda festőművész olaj- és pasztellképei,
valamint Vass László intarziaművész táblaképei.
 December 21. és 2002. január 4. között a keszthelyi Goldmark Károly
Művelődési Központ nagytermében rendezték meg az intézmény kézműves
műhelyeinek Betlehemi kiállítását.

 Halász Zsóka festőművész „Új esztendő köszöntése” c. kiállítása február
2-ig tekinthető meg a Thermál Hotel Hélia-ban (Bp., XIII. Kárpát u. 62-64.).
 A Fióka Art Galériában (Bp. VIII. József krt. 62.) február 9-ig tart nyitva
Tokodi Edina SPOT kiállítása.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Decemberben kaptunk hírt arról, hogy szeptemberben országos szakmai
konferenciát rendezett a COATS HUNGARY a Békés megyei Gyopároson. A
résztvevők megtekintették a Nagyszénáson rendezett kézimunka kiállítást is.
Az ország különböző tájegységeiről származó kézimunkák a cérnagyár
vezetőit is meggyőzték arról, miért ragaszkodnak a hímzők a „tájjellegű
hímzőszínek”-hez. A kiállításon nagy sikert aratott a Pesztránszky Károlyné
tervezte, a vezetésével működő szarvasi SZIRÉN Ruházati szakkör által kivitelezett, békési motívumokkal díszített 1040 x 290 cm-es, rekordméretű terítő.

A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
Az indiai nagykövet 2001. júniusában - az Iparművészeti Múzeumban
rendezett kiállításunkon - tett látogatásának eredményeként az Új-Delhiben
működő Magyar Intézet kortárs magyar népművészeti textil- és fafaragó
kiállítás rendezését kérte. Fábry Zoltán szervezésében – aki a helyszínen is
segít a kiállítás felépítésében – textil szakágban a Hevesi Alkotóközösség,
Erdész Judit Mária és Fehér Jánosné egri, valamint Tankó Judit budapesti
viseletkészítők, a fafaragók közül pedig Horváth Béla és Mónus Béla
budapesti, Nemes Ferenc szigetújfalui és Szondy Sándor miskolci alkotók
munkái szerepelnek a január 15-én kezdődő kiállításon.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával megvalósuló
kiállítás előkészítésében és szervezésében nélkülözhetetlen segítséget nyújtott
Renner Zsuzsanna, az Iparművészeti Múzeum indiai kultúrával foglalkozó
muzeológusa.
ÚJ ÉV – ÚJ LEHETŐSÉG
a szentendrei templomdombon
Új elképzelésünk szerint az idegenforgalmi szezonban néhány hétvégén
kulturális programokkal színesített kézműves kirakodó vásárt tervezünk,
amelyre érdeklődők jelentkezését várjuk.
Részletes információ kérhető Gál Judittól a 214-6471-es telefonszámon.
EQUATOR Kft.

KÖSZÖNET…
… a VIII. Betlehemi jászol kiállítás azon résztvevőinek – Árvay Imre pápai
könyvtárosnak, Kis Rozália csömöri nyugdíjasnak, csuhéfonónak, Kovácsné
Nagy Katalin bicsérdi operátornak, Nakazawa Anna kecskeméti
bőrművesnek, a Rétsági Általános iskola 3. o. Napközis csoportjának
(vezető: Lami Annamária), Rézmann Józsefné bodajki cukrásznak, Szíjártó
Sándorné egyházashetyei óvónőnek, Szilágyi Gitta tököli nyd. tanárnak, a
Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának és a VIWAL
Kézműveseket Képző Tanodának, akik a kiállításon szerepelt alkotásaikat;
továbbá Tari Márta iparművésznek, aki egy újabb terrakotta szobrát
ajánlotta fel jótékony célra!

Eredményesen zárult a Gellért Szálló Teaszalonjában december 1-jén
rendezett árverés, amelyen Mészáros Máté gyógykezelésének támogatására
csaknem 100 (!) kézműves, népművész, képző- és iparművész alkotásai,
tárgyai kerültek kalapács alá, ill. értékesítésre. (A rendezvény értékelésére a
szervezési munkák és a pénzügyi lebonyolítás lezárása után visszatérünk.)

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 A Szigeti kilátó (havonta megjelenő közéleti és információs lap) „Miklósi
művészek
Gyergyóban”
címmel
decemberben
számolt
be a
szigetszentmiklósi képzőművészek Gyergyószentmiklóson rendezett
kiállításáról. (Ld. a Kiállításról kiállításra rovatot!)
 A Duna Televízió január 4-én vetítette le a „Kónya – Conia” című
ismeretterjesztő filmet, amely a Tatabányán ill. az olaszországi Cremona-ban

élő és alkotó hegedűkészítő Kónya család történetét, Kónya Lajos és fia,
illetve Stefano Conia munkásságát mutatja be.
 A Sikeres Nők januári száma „Sikeres hobbi” címmel kétoldalas, fotókkal
illusztrált cikkben mutatta be és méltatta Tari Márta iparművész életét,
munkásságát, szobrászi és mézeskalács-készítő alkotói tevékenységét.
 Az IPOSZ lapja, az MV Iparos Újság idei 1. száma fő helyen: az újság 1.
oldalán értékelte a VIII. Betlehemi jászol kiállítást „Az ötletek nem fogytak
ki, változatlanul sikeres a Betlehemi jászol kiállítás” címmel.
 Ugyancsak az MV Iparos Újság 1. számából, a „Szikrázó szépség – extra
minőség” c. cikkből értesültünk arról, hogy Csóli Csaba üvegcsiszoló mester
tavaly ősszel Érden felavatta elegáns üzletét.
 Záródolgozat az Alapítványról !
Kellemes meglepetést okozott, hogy Demeter Andrea fazekas – aki a
Felsőfokú Népi játék- és Kismesterség Oktató Képző elvégzése után az ELTE
Tanárképző Főiskolai Karának Művelődésszervező Szakán folytatja
tanulmányait – A Magyar Kézművességért Alapítványt választotta a „Civil
társadalom, nonprofit szervezetek” tantárgy félévi záródolgozatának témájául.

WWW.KEZMUVESALAP.HU


Amint arról már korábbi számainkban hírt adtunk, az Alapítvány – a fenti
címen - megjelent az interneten is. Tavaly ősz óta a fotókat és írásos
bemutatkozást megküldött kézművesek honlapjai folyamatosan készülnek. Az
Alapítvány oldaláról már megtekinthető Béresiné Kézdy Éva fazekas, Bús
Sándorné Vessző Erzsébet csuhéfonó, Faragó Gáborné kosárfonó és a Míves
portékák boltja, Gombos István faszobrász, dr. Hajdú Tamás gombkötő és
paszományos, Haszán Gyula faszobrász, Járdán József nemesfémműves,
Kemény Gizella tűzzománcos, Markó Krisztina játék-készítő, Marozsán
József habán kerámia-készítő, Nagy Balázs tekerőlant-készítő, Vértes Ildikó
mézeskalács-készítő és Zsóri Balogh Erzsébet tűzzománcfestő honlapja.
Előkészületben van a Boróka-Virág Bt., Csizy Istvánné tojásfestő, Kerti
Viktor Dénes faszobrász, Szentkereszti István fafaragó és Takács Bernadett
ólomüveg-készítő oldala.
A beérkező anyagok feldolgozása folyamatosan történik.
VÁRJUK A TOVÁBBI JELENTKEZŐKET !

GRATULÁLUNK…
… Kóczián Csaba pilisszentkereszti fazekasnak, akinek november 30-án –
apás szüléssel – érkezett első gyermeke: Eszter !

A KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG HÍREI
A KÁMJT a FORGÓ c. lap hasábjain keresztül tájékoztatja a játékkészítőket
a „játékos” rendezvényekről, eseményekről, pályázatokról, programokról,
szakkönyvekről. A lap megrendelhető a Társaság és a Szerkesztőség címén:
1033 Bp., Fő tér 1. (Óbudai Múzeum), tel: 250-1020.

KÖNYVAJÁNLÓ
 „Tűvel átdolgozott örökségünk” címmel jelent meg Pesztránszky
Károlyné hímző népi iparművész könyve. Ára: 1.400,- Ft + postaköltség.
Megrendelhető a szerző címén: 5540 Szarvas, Vágóhíd u. 1/1.

KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-321 Import ügynökség szokatlan ajándéktárgyakat, hagyományőrző
tárgyakat importálna, főleg Kelet-Európából.
KD-6 Spanyol cég kézi szövésű szőnyegek iránt érdeklődik.
KD-9 Spanyol céget ajándék- és reklámtárgyak vétele érdekli.
KD-14 Portugál nagykereskedő vásárolna dekorációs célra konyhai és asztali
üvegárut (fehér, sima, maratott, mintás vagy színes üveg).
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
vállalhat felelősséget - mivel nincs módja tételesen ellenőrizni azokat -, a
forrás hitelességét azonban szavatolja.)

Köszönet a FLAMING HUNGARY Kft-nek
a hírlevél térítésmentes nyomdai sokszorosításáért!

