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Tekintettel a nyári szabadságolásokra, kérem, hogy az
Alapítványt érintő sürgős kérdésekben augusztus 12-ig a 30/3946010-es mobilszámon szíveskedjenek hívni.
Mindenkinek jó pihenést, ill. eredményes programokat kíván:
Gergely Imre titkár
ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2002. június 5. és július 9. között a következők
támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Apostol Ágnes, Bácskai Dorottya, Becze László, Bíró Miklós, Borbás Katalin,
Dezső Ildikó, Farkas Zsuzsanna, Főző Panka, Gerencsér Gergely, Gregorián
Bt., Gy. Erdei Júlia, Hardi Andrásné, Holtság Károly, Horváth A. Hajnalka,
Kiss Nándorné, Lévay Mária, Márton Rozália, Matus Andrásné, Nakazawa
Anna, Paál Sándor, Rojkóné Bakos Ibolya, Schneider Péterné, Szalmási
Klára, Szekeres Gyula, Szlávik Zoltán, Tanosné Boda Zsuzsanna, Tóth
Béláné.
Köszönet mindannyiuknak!

A „MAGYAR KÉZMŰVESSÉG - 2002” és „KOSSUTH ÉS
KORA” c. KIÁLLÍTÁS A VIGADÓ GALÉRIÁBAN
Az Iparművészeti Múzeumban június 16-án zárult nagysikerű
kiállítás után – a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványnak
köszönhetően – a Vigadó Galériában is lehetőséget kaptunk a
„Magyar kézművesség - 2002” valamint „Kossuth és kora” című
kettős pályázat válogatott anyagának bemutatására. A második
kiállítás ünnepélyes megnyitóját június 25-én az új helyszínen: a
Vigadó Galéria földszinti kiállító-termében tartottuk.
Máté Sándor tárogató-művész műsora után a kiállítás szervezői
nevében Farkas Zsuzsa köszöntötte a résztvevőket. Karsai Károly,
Belváros-Lipótváros polgármestere és Dr. Feledy Balázs, a Vigadó
Galéria igazgatója mondott üdvözlőbeszédet, majd Szűcs György, az
Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke nyitotta meg a
kiállítást.
A megnyitó keretében újabb három „Aranykéz” Kézműves Szakmai
Díj átadására került sor. Mint emlékezetes, az Iparművészeti
Múzeumban Vass János bajai pintér, a Bajai Kézműves Egyesület
alapítója és Székely Györgyi budapesti ötvös; itt pedig Farkas
Zsuzsa budapesti tűzzománcos, Bíró Miklós, Lentiben élő fajátékkészítő és Csótár Rezső szentgyörgyvölgyi fazekas vehette át
Gergely Imrétől – utóbbi kettő a Zala megyei Kézműves Tanács
javaslata alapján – a kimagasló szakmai munkáért, alkotói
tevékenységért megérdemelt díjat.
További ünnepélyes percek következtek.
Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából, a Kossuthév tiszteletére Gáspár Pál Szilveszter pusztazámori vésnök,
szobrász emlékplakettet tervezett a pályázat díjazottjai részére. Az
emlékplaketteket a művész most adta át az alkotóknak.
Ezt követően Gergely Imre mondott köszönetet a kiállítás
főrendezőinek: Baloghné Kegyes Loncinak és Mayer Róbertnek,
valamint segítőtársaiknak: Kóté Lászlónénak, R. Nagy Erikának,
Farkas Zsuzsának, Haris Máriának, Mikecz Mihálynénak, Tóth
Évának, Halmos Annának és Mátyus Annának, Sarlós
Györgynének és férjének, továbbá a többi férfi közreműködőnek:
Ács Ernőnek, Bezzegh Péternek, Gáspár Pál Szilveszternek,
Gubányi Istvánnak, Honti Sándornak, Horváth Istvánnak, Pálfi
Jánosnak és Tóth Jánosnak.

Az ünnepélyes megnyitó végén Gergely Imre tájékoztatta a
megjelenteket arról az örömteli hírről, hogy – a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Iparművészeti Kollégiumához benyújtott pályázatnak,
a Varázskő Kft támogatásának és az előrendeléseknek köszönhetően
– több éves próbálkozás után végre sikerült egy olyan reprezentatív,
háromnyelvű, színes fotóalbumot megjelentetni, amely a kiállítás
anyagára épülve átfogó képet ad napjaink magyar kézművességéről.
Az album – amelyhez Simon Károly, az Iparművészeti Múzeum
főigazgatója és Szűcs György, az IPOSZ elnöke írt ajánlót –
korlátozott számban még kapható Gergely Imrénél.
Kiállításunk a Vigadó Galériában július 5-ig tartott nyitva.
PÁLYÁZATOK
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) egyfordulós pályázatot hirdet
a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK”
elismerő cím elnyerésére.
A pályázat célja
A magyar kézművesség múltból hozott modern értékeinek elismerése.
Egy-egy tájegység, kisrégió egyedi arculatára jellemző termékek
bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása.

A magyar vállalkozói kultúra elmélyítése és a piaci helyzet javítása
azáltal, hogy a kézművesség és a turizmus adottságait közvetlenül
összekapcsolva segíti a régiófejlesztést.
2. A pályázat tárgyát képező termékcsoport
A gazdasági kamarákról szóló (hatályon kívül helyezett) 1994. évi XVI.
törvény 1. számú melléklete (kézműves szakmák jegyzéke) szerinti
szakmákban előállított termék. A jegyzék megtekinthető az MKIK
Közgazdasági és Képzési Igazgatóságán és a területi kereskedelmi és
iparkamarák irodáiban.
3. Pályázati feltételek
Pályázatban részt vevő termék: a pályázaton minden, a pályázat témaköreinek
megfelelő késztermékkel részt lehet venni, amelyek Magyarországon
készültek és kerülnek forgalmazásra.
Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, amely, ill. aki pályázatban részt vevő
terméket állít elő.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Egy pályázatban egy termék vagy
termékcsalád szerepelhet. Nem képezheti pályázat tárgyát technológiai
eljárás.
Pályázni a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerése” című
űrlap kitöltésével és beküldésével lehet, melyhez csatolni kell a következőket:

A termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb egy gépelt oldal
terjedelemben.

A termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotókat,
prospektusokat.

A termék eredetiségének igazolása érdekében a termék történetének,
ipartörténeti múltjának leírását, legfeljebb egy gépelt oldalon.

A hagyományos elismertség igazolása érdekében a termék helyi,
tájegységi, regionális kötődésének ismertetését, legfeljebb egy gépelt
oldalon; amennyiben rendelkezésre áll: dokumentumok benyújtását.

A turisztikai hasznosíthatóság érdekében a termék forgalmazási
körének, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó
jellegének ismertetését, legfeljebb egy gépelt oldalon.

A termék piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása,
referenciák felsorolása).

Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az adatainak közzétételéhez
hozzájárul.

Nyilatkozatot arról, hogy a pályázott termék, termékcsalád harmadik
személy szerzői jogait nem sérti. Ha erre alapítva harmadik személy a
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pályázat kiírójával szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen
helytállási kötelezettséget vállal.
A pályázatot/pályázatokat tartalmazó teljes dokumentációt 3 példányban kell
eljuttatni az alábbi címre:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.
(A küldeményen kérjük feltüntetni: Magyar Kézműves Remek)
Az űrlap igényelhető az MKIK Közgazdasági és Képzési Igazgatóságán és a
területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.
4. A pályázat benyújtási határideje: 2002. augusztus 31.
5. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a kiíró által felkért zsűri bírálja el, és dönt a díjak
odaítéléséről. A zsűri a pályázati terméket/termékcsaládot eredetiben
bekérheti, illetve megtekintheti, melynek módját a pályázóval előzetesen
egyezteti. A zsűri munkáját szükség szerint felkért külön szakértők is segítik.
A zsűri az értékelésnél a következőket veszi figyelembe:
Az elismerő cím elnyerésének feltétele a termék/termékcsalád
a) eredetisége,
b) tájegységhez, régióhoz kötődése,
c) hagyományos elismertsége,
d) kiváló minősége,
e) turisztikai hasznosíthatósága.
A nyertes termékek készítőjének nevét annak külön hozzájárulása nélkül a
pályázat kiírója a saját kiadványaiban megjelentetheti.
6. Díjazás
A zsűri által a legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsoportok elnyerik a
„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet, amelyet „MAGYAR
KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím emblémájával díszített magyar-angol
nyelvű kitüntető oklevél, valamint plakett tanúsít.
A díjazott terméken/termékcsaládon elhelyezhető az elismerő cím elnyerését
tanúsító ismertető kártya.
Az ismertető kártya tartalma:

A termék neve, gyártója

Származási helye Magyarország térképén, a település, kistérség, régió
szerint kiemelve

Az elismerő cím elnevezés, megszerzésének éve

Rövid utalás a termékkel kapcsolatos magyar kézműves hagyományra.
7. Nevezési díj

kereskedelmi és iparkamarai tagoknak:
5. 000,- Ft + áfa,

más pályázóknak:
25. 000,- Ft + áfa,
amelyet benyújtott pályázatonként kell fizetni az MKIK számlájára átutalással
vagy postai csekken. További tudnivalók a pályázati adatlapon találhatók.
8. Eredményhirdetés
A pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, a díjazott
pályázatok nyilvános bemutatásával együtt első alkalommal 2002.
októberében kerül sor.
9. A címet elnyert termék ellenőrzése
A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert
terméket/termékcsaládot az adományozó ellenőrizheti, és ha az/azok
minősége nem felel meg a díj odaítélésekor benyújtott termék minőségének, a
„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” cím nyilvánosan visszavonható.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak az MKIK Közgazdasági
és Képzési Igazgatósága (Tel: 474-51-91; fax: 474-51-97.), valamint a területi
kereskedelmi és iparkamarák.
Formatervezési Nívódíj 2002.
A gazdasági miniszter és az oktatási miniszter huszonharmadik alkalommal
hirdeti meg nyílt pályázatát az Formatervezési Nívódíj elnyerésére.
A pályázaton kilenc nívódíj, az Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma valamint a Magyar Formatervezési Tanács különdíja
kerül kiosztásra.
A pályázaton olyan gyártott, vagy kereskedelmi forgalomra érett,
formatervezett, három évesnél nem régebbi termékkel lehet részt venni, amely
a Magyar Köztársaság területén készült, és döntő arányban hazai alkotói
tevékenységet testesít meg. Pályázni csak olyan termékkel lehet, amelynek
szellemi tulajdonjoga más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.
A pályázatot belföldi székhelyű jogi személyek, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, valamint magyar állampolgárságú
és magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek nyújthatják
be.
Értékelési szempontok:

a formatervezés színvonala;

a termék műszaki színvonala;

a termék piaci megjelenése;

környezetvédelmi szempontok.
A pályázatokat neves szakmai zsűri értékeli. A díjazott termékek kiállításra
kerülnek az Iparművészeti Múzeumban.
A pályázatokat a Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács
Irodája címére (1054 Bp., Garibaldi u. 2.) kell elküldeni, "NIF 2002"
megjelöléssel.
A pályázat beérkezésének határideje: 2002. szeptember 6.

Jelentkezési lapok és a kiírás teljes szövege személyesen átvehető a Magyar
Szabadalmi Hivatal Ügyfélszolgálatán: 1054 Bp., Akadémia u. 21., valamint
a Magyar Formatervezési Tanács Irodájában: 1054 Bp., Zoltán u. 10., vagy
letölthető a http://www.om.hu, http://www.gm.hu, http://www.mszh.hu
honlapokon.
Információs forródrót: 474-5561.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
„ A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében”
című millenniumi rendezvénysorozat keretében nemzetközi fotópályázatot
hirdet.
A pályázat célja bemutatni a Kárpát-medence ezer éves kézműves értékeit,
dinasztiáit és a napjainkban újjáéledő mesterségeket.
A pályaműveket 2002. szeptember 16-ig várják a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara székházába.
A beküldött képanyagot a szervező bizottság értékeli, és az elfogadott
alkotásokból kiállítás nyílik a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kiállító termében. A három legjobbnak ítélt alkotás a kiírók díját
kapja.
Minden beküldő szerző az értékelésről tájékoztató levelet kap, megkapja
továbbá a kiállítás meghívóját, katalógusát.
A pályázaton részt vehet: minden amatőr vagy hivatásos fotográfus
Beküldhető: a témakörhöz tartozó egyedi fotó, mely a szerző eredeti
felvétele, s szerzői és személyiségi jogot nem sért.
Beadható: szerzőnként 5 fekete-fehér, vagy színes fotó passzpartú nélkül,
melynek mérete 25x35 cm vagy 24x30 cm.
A pályázati anyaghoz kísérőjegyzéket kell mellékelni. A jegyzék – a képek
hátoldalán feltüntetendő adatokkal azonosan – tartalmazza:

szerző nevét és lakcímét

felvétel címét

felvétel készítésének időpontját és helyét

képjegyzék aláírásával a pályázat feltételeinek elfogadását
Beküldési cím és kiállítás helye:
BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
6000 Kecskemét, Árpád körút 4.
A képeket visszaküldésre alkalmas csomagolásban kérik elküldeni. A
szállítás során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállalnak.
Kiállítási naptár:
Beérkezési határidő 2002. szeptember 16.
Zsűrizés
2002. szeptember 18.
Értesítés a zsűrizésről 2002. szeptember 20.
Kiállítás ideje:
2002. szeptember 26. – 2002. október 15.
Kiállítás-megnyitó: 2002. szeptember 26.
Népművészet a Bakonyban
A Bakony Turizmusáért Egyesület pályázatot ír ki a Bakonyban és környékén
élő népművészek számára.
Pályázati feltételek:
- életkori megkötés nincs,
- a pályaművek technikája: vegyes, az alkotások jellege nincs behatárolva
(faragás, mézeskalács, hímzés, szűr, szövés, kosárfonás, gyékény, szalma,
kovácsoltvas, bőr, agyag, stb.)
- egy alkotó max. 3. pályaművet küldhet.
Beküldési (beadási) határidő: 2002. szeptember 20., név, cím
feltüntetésével.
Cím: Városi Művelődési Központ, 8420 Zirc, József A. u. 1.
Tel: 88/593-810.
Az alkotásokat szakértő zsűri bírálja el, az értékelésről az alkotók október 31ig írásban értesítést kapnak.
Díjazás: a zsűri az alkotók között max. 200.000,- Ft összegben pénz-, ill.
tárgyjutalmat oszt ki.
A beküldött pályaművek A Bakony Turizmusáért Egyesület tulajdonává
válnak, az anyagot az egyesület vándorkiállítás keretében a megyében – igény
szerint – bemutatja.
„Kultúra 2000"
A KultúrPont Iroda – az Európai Unió „Kultúra 2000" keretprogramjának
hivatalos magyarországi koordinátora – tájékoztatást küldött arról, hogy az
Európai Unió Bizottsága megjelentette a keretprogram 2003. évre vonatkozó
pályázati kiírását.
A korábbi éveknek megfelelően a benyújtandó projektekkel szemben
támasztott leglényegesebb elvárás, hogy ne egy nemzethez kapcsolódóak
legyenek, hanem a támogatandó tevékenységek európai dimenzióval
rendelkezzenek. Ennek gyakorlati megvalósítása területektől függően
legalább 3-5, vagy annál is több különböző ország társzervezőinek kötelező

bevonásával lehetséges. Ezen túlmenően a Társult Országok, így
Magyarország pályázóitól elvárt, hogy a partnereik közül legalább egy az
Európai Unió tagállamai közül kerüljön ki.
A pályázatok beadási határideje:
október 15. a rövid távú,
október 31. a hosszú távú projektek esetében.
Pályázni szinte a kulturális élet valamennyi területéről lehetséges (kivéve
az audiovizuális területet és az iskolai rendszerű oktatást), de 2003-ban az
„előadóművészet" területe elsőbbséget élvez. A vizuális művészet, a
kulturális örökség, a könyvek, olvasás és műfordítás szintén támogatott
terület.
Pályázni rövid (egy éven belül megvalósuló) és hosszú távú (két-, hároméves)
projektekkel egyaránt lehet, az elnyerhető támogatás összege elérheti
pályázatonként akár a 300.000 eurót (kb. 75 millió forint) is, amely összeg
kiegészítő támogatás, azaz a projekt összköltségvetésének legfeljebb 50-60
%-a. A fennmaradó részt a pályázónak és a külföldi társszervezőknek közösen
kell előteremteniük.
A pályázati kiírás eredeti angol változatát, illetve annak magyar nyelvű
nyersfordítását megküldte Alapítványunknak a KultúrPont Iroda. A kiírás
idegen nyelveken, illetve a pályázati űrlap letölthető az Iroda internetes
honlapjáról, vagy átvehető mágneslemezen az Iroda címén.
A KultúrPont Iroda címe: 1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26.
Tel: 413-7565 fax: 413-7574
e-mail: info@kulturpont.hu, honlap: www.kulturpont.hu

100 JÁSZOL KIÁLLÍTÁS RÓMÁBAN – VÁLTOZÁS !!!
A Külügyminisztériumtól kapott tájékoztatás szerint módosult a 100
Jászol Nemzetközi Kiállítás jelentkezési határideje. Legkésőbb
szeptember 14-ig továbbíthatjuk a szervezőknek az olasz nyelvű
jelentkezési lapokat, a kiállításra szánt alkotásokról készült színes
fényképekkel együtt.
A határidő-módosítás miatt – a június végén kiküldött anyag után –
lehetőség nyílt néhány további jelentkezés elküldésére.
További információk kaphatók Gergely Imrétől a 30/394-6010
mobilszámon.
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
Az I. Százrózsás Hímzőpályázat eredménye
A pályázatra 30 alkotó 63 pályamunkát küldött be, melyből kiállításra 48 dbot javasolt a zsűri, 15 tárgy pedig elutasításra került. A 48 pályamunkából 17
db zsűriszám nélkül kerül kiállításra A 31 zsűriszámos alkotásból 4 db "A"
kategóriás.
Díjazottak:
I. díj:
Radácsi Piroska népi iparművész, Hajdúszoboszló,
II. díj:
Szuper Miklósné népi iparművész, Budapest,
III. díj:
Zeleiné Pap Bernadett, Mezőkövesd.
Különdíjak:
Matyó NHSZ: Sugárné Mezei Mária népi iparművész, Mezőkövesd.
Megyei Közművelődési Intézet: Török Eta népi iparművész, Zalaegerszeg.
Mezőkövesd Város Önkormányzata: Kertész Istvánné, A Népművészet
Mestere, Mezőkövesd.
Póta és Társa Kft.: özv. Nagy Károlyné, Tard.
B.A.Z. Megyei Önkormányzat: Máténé Sztachó Margit, Miskolc és Tóth
Mária, Budapest.
Mezőkövesdi Ipartestület: Baranka Miklósné, Tard.
Matyó MGSZ: Nagy Miklósné, Tard.
Matyó Népművészeti Egyesület: Török Eta népi iparművész, Zalaegerszeg.
Modine Kft.: Radácsi Piroska népi iparművész, Hajdúszoboszló.
Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk !

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 „Növénydézsák és utcabútorok a Belvárosban” címmel június 26-ától
július 11-éig tartott a HEREDITAS Kulturális Egyesület kiállítása a
HEREDITAS Galériában
 Június 24. és július 15. között az Újpalota Közéleti Házban bemutatkozó
kiállítást rendezett a VIWAL Tanoda Kézműveseket Képző Közhasznú
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Egyesület; amelyen a Tanoda alkotói mellett a Gregorián Bt. papír-filigrán
munkái és Kiss Zsuzsi csuhéfonó alkotásai is szerepeltek.

 Szekszárdon, a Művészetek Házában (Szent István tér 10.) július 13. és
augusztus 4. között hétfő kivételével minden nap 10-18h-ig tekinthető meg a
Magyar Foltvarró Céh és a Szekszárd környéki Foltvarró Egyesület
rendezésében a „Szőlő és a bor” c. VII. Országos Foltvarró Kiállítás –
amelyhez kapcsolódva július 13-14-én Országos Foltvarró Találkozót is
tartottak.
 A Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Bemutatótermében
(Bp., I. Szilágyi D. tér 6.) augusztus 9-ig hétfőtől csütörtökig 8-16h, pénteken
8-13h között tekinthető meg a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének –
Pethőné Szabó Piroska hímző, Misik Tamásné csuhéfonó, Sasvári János
bútorkészítő, bútorfestő, Szepesi János fafaragó, Ferkó István
díszműkovács, Török János vesszőfonó, Törökné Petró Mária
gyermekjáték-készítő és Takács Béla mézeskalács-készítő – közös kiállítása.
 A FiókaART Galéria (Bp., VIII. József krt. 62.) „Kert” c. minigrafika
tárlatán augusztus 17-ig 30 fiatal művész – köztük Dobesch Máté és Hollósi
Éva – alkotásai is láthatóak hétfőtől péntekig 10-18h, szombaton 10-13h-ig.
 A Népművészet Ifjú Mestere pályázat díjazottjainak kiállítása
augusztus 16. és szeptember 6. között hétfőtől csütörtökig 8-16h, pénteken 813h-ig látható a Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti
Bemutatótermében (Bp., I. Szilágyi D. tér 6.).
 Szeptember 10-ig látható a Néprajzi Múzeumban „Nyeregbe !” címmel a
Múzeum teljes nyereg-gyűjteménye, valamint kölcsönzött nyergek és a
hozzájuk kapcsolódó tárgyak. A kiállításon önálló egységekként kerül
bemutatásra a különböző néprétegek nyereghasználata, de a lovassport
kiemelkedő eredményeinek is külön terem állít emléket.
 Augusztus 16. és szeptember 30. között a hevesi Móricz Zsigmond
Művelődési Központban (Heves, Erkel F. u. 2.) naponta 8-18h-ig látható a
XVI. Országos Szőttespályázat válogatott anyaga. (Információ: 36/545-234,
346-811.)
 A Pro Renovanda Cultura Hungariae „Népművészetért”
Szakalapítvány – alkotóközösségek részére, tárgyegyüttesek létrehozására
kiírt – pályázatának díjazott munkáit augusztus 10. és október 12. között
Kecskeméten, a Népi Iparművészeti Múzeumban mutatják be.

A NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM aktuális programjai:
Kecskemét, Serfőző u.19. T/fax: 76/327-203, E-mail: nim01@axelero.hu
Nyitva tartás: K- Szo: 10-17h- ig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: A népi iparművészet fél évszázada - napjaink
tárgyformáló népművészete
KAMARA-KIÁLLÍTÁS:
Kalotaszeg - válogatás Zana Dezső
gyűjteményéből (viselet, kerámia, hímzett és szőtt népi textilek)
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK: Augusztus 10-én 11 órakor a Pro Renovanda
Cultura Hungariae „Népművészetért” Szakalapítvány meghívásos
pályázatának eredményhirdetése és a kiállítás megnyitója
- „Számadás” – Dugár János fazekasmester kiállítása október 12-ig
- Hagyományos játékok
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Különböző korcsoportok részére népi kézműves foglalkozásokat szervezünk,
melyeket csoportosan, előzetes bejelentés alapján lehet igénybe venni.
Ízelítőül ajánlatunkból: rongybabakészítés, batikolás, bőrözés, csuhéfonás,
körmönfonás, szalmafonás, gyöngyfűzés.
Jelentkezés, információ: Baksayné Nagy Edit.
DISZÍTŐMŰVÉSZ KÖR: Vezeti: dr.Varga Ferencné népi iparművész
Nyári szünet után első összejövetel: szeptember 3-án, 14-16 óráig
NAPRAFORGÓ FOLTVARRÓ KÖR:
Július 20-án és augusztus 3-án 14-17 óráig, vezeti: Berényi Zsuzsanna
A FESTŐISKOLA szeptemberben folytatódik.

Kézművesség a XXI. században Budapesten
„A nagy titok tudói”
címmel a BKIK Kézműipari Tagozata szeptember 30. és október 6. között
ismét kézműves hetet rendez – Kazinczy Ferenc klasszikus epigrammájának:
„Jót s jól ! Ebben áll a nagy titok” szellemében.
Részletek a tervezett programból:
október 3.: Fazekas konferencia
Helyszín: a Kézműipari Tagozat székháza
október 3-4.: Forma, Tér, Stílus kiállítás – ami a lakásunkat szebbé
teheti
Helyszín: a Kézműipari Tagozat székháza
október 5.: Divatbemutató – 2002-2003. őszi-téli divatja
Helyszín: Marriott Szálloda Bálterme
A jelentkezéseket a 431-8972-es telefonon Tengerdy Gabriella várja.
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A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI

KÖSZÖNET…

A
Károlyi
István
Gyermekközpont
Népművészeti
Szakközépiskolája június 14-én a Fóti Művelődési Házban tartotta
évzáró előadását és kiállítását.

… Maráczi Zoltán budapesti üvegcsiszolónak, a Tápéi Tűzzománc
Tanodának, a sárbogárdi Terner és Harasztia Kft.-nek, Ungvári
Mihály kötegyáni festőművésznek és Zsóri Balogh Erzsébet
szentendrei tűzzománcművésznek – akik a „Magyar kézművesség –
2002” c. pályázat díjazásához járultak hozzá alkotásaikkal;
… Kis Gyula siroki faszobrásznak – aki az előző „100 jászol” c.
kiállításról Rómából hazaérkezett alkotását;
… továbbá Bajnok Ildikó budapesti üvegfestőnek, Barna P. Ila egri
kéziszövőnek, Albert László szilvásváradi fémékszer-készítőnek,
Radics Zoltán debreceni mézeskalács-készítőnek, Tálos Zoltán
paksi tiffany-üveg készítőnek valamint a sárbogárdi Terner és
Harasztia Kft. játéktervezőinek – akik a „Magyar kézművesség –
2002” c. kiállításon szerepelt alkotásaikat ajánlották fel
Alapítványunknak.

A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
 A XIV. Duna-menti Folklór Fesztivál július 16-21-ig tartó bajai
eseményei között kiemelten szerepel a Bajai Kézműves Egyesület
kiállítása és az Egyesület által szervezett kézműves programok:
bemutató, kirakodóvásár és kézműves játszóházak gyermekeknek.
 A Szekszárdi Vásárban kialakított Kézműves utcába saját
termékeiket árusítani kívánó kézműveseket várnak. A minden hónap
2., 4. (és 5.) vasárnapján megrendezésre kerülő vásáron a
kézművesek részére az árusítás díjtalan; sátorról, asztalról mindenki
maga gondoskodik.
A jelentkezéseket Bódi Gábor várja a 30/9724-237 mobil számon.
A JÁTÉK CÉH HÍREI
Ebben az évben a Mesterségek ünnepén (augusztus 17-20.) a kiemelt
téma a játék. A Vár területén több helyszínen is lesznek játékkal
kapcsolatos rendezvények:
Rondella játékudvar: kézműves játékszerek, külföldi játékkészítők,
Játék Céh, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, stb.;
Kolduskapu: népi sportjátékok, bigézés, gólyaláb, sárkány-eregetés.
A rendezvényhez kapcsolódva a Magyar Nemzeti Galéria „Játékos
terek” címmel nagyszabású játékkiállításnak ad otthont, ahol neves
hazai és külföldi alkotók mutatkoznak be természetes anyagokból
készült játékaikkal.
A kiállítás már augusztus 14-től látogatható, de hivatalos, ünnepélyes
megnyitóját augusztus 17-én 11 órakor tartják. A kiállítás – melyet
Bereczky Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója nyit meg –
augusztus 25-ig tekinthető meg.
Gémesné Deák Júlia titkár

FELHÍVÁS
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(BKMKIK)

„A kézművesség ezer éve
a Kárpát-medencében”
címmel
millenniumi kiállítást, vásárt és konferenciát szervez

2002. szeptember 26-27-28-án,
hazai és határainkon túli, a Kárpát-medencében
élő és alkotó kézművesek részvételével.
A kiállítás és vásár – amelyen csak saját termékekkel
lehet részt venni – Kecskemét központjában: az Erdei
Ferenc Művelődési Központban és az előtte található
téren kerül megrendezésre.
További információ a részvételi feltételekről és
jelentkezési lap a szervezőktől kapható.
Jelentkezési határidő: 2002. július 30.
Cím: BKMKIK, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel: 76/501-502, -508, -535. Fax: 76/501-504.
E-mail: bkmkik@mail.datanet.hu

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.

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Az Iparos Újság 12. száma „A kézművesség sikere” címmel
borítólapján és egy egész oldalas cikkben foglalkozott a „Magyar
Kézművesség – 2002” és „Kossuth és kora” c. kiállításunkkal.
 „Remekelő kézművesek” a címe a Tolnai Kamara júniusi
számában közölt írásnak, amely kiemeli kiállításunk három Tolna
megyei díjazottját – Decsi Kiss Jánosné és Nagy Zoltánné
gyöngyfűzőt, valamint Nepp Dénes szíjgyártót.
 A Duna Televízió „Kalendárium” c. műsora sorozatot kezdett
ritka, kihalófélben lévő, veszélyeztetett, ill. különleges kézműves
szakmák, mesterségek bemutatására. Az IPOSz-on keresztül
Alapítványunk és a Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesület
is lehetőséget kapott a „megszólalásra” és delegálásra.
Az eddigi adások tapasztalatai alapján és a további adásokra való
felkészülés érdekében várjuk azok jelentkezését, akik alkalomadtán
szívesen részt vennének a stúdióban történő beszélgetésen, és néhány
termékük mellett a készítés legfontosabb mozzanatait is bemutatnák
a nézőknek.
A jelentkezéseket várja: Gergely Imre
JOGSZABÁLYFIGYELŐ
Haladék az egyéni vállalkozóknak !!!
Az eredetileg megszabott 2002. június 30-i határidő helyett 2003.
február 15-ig lehet illetékmentesen megújítani a 2000. november 1je előtt kiadott vállalkozói igazolványokat, miután az Országgyűlés
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az erre irányuló
törvénymódosítást.
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 DÍJTALANUL, A MI OTTHONUNKBAN

Ingyenes mester- és ingatlanajánló az „A Mi Otthonunk”-ban!
Kézművesek,
mesteremberek,
népművészek,
képzőés
iparművészek, továbbá mindazok, akiknek tevékenysége kapcsolódik
az otthonteremtéshez, a lakás- és kertépítéshez, korszerűsítéshez,
díjtalanul hirdethetnek az „A Mi Otthonunk”-ban. Az
érdeklődőknek a lapban folyamatosan megjelenő jelentkezési lapot
kell kitölteniük és beküldeni az „A Mi Otthonunk”
szerkesztőségébe (1149 Bp., Róna u. 120-122. T.:469-6474).
Földesi József kiadó-igazgató

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

