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Búcsúzunk…
Szomorú eseménnyel zárult a 2002-es esztendő. Nemrég értesültünk róla, hogy – hosszas szenvedés után, néhány nappal 70. születésnapja előtt – elhunyt
HOTTER JÓZSEF
pécsi könyvkötő mester, Alapítványunk elnöke. Temetése 2003. január 2-án történt.
Hotter József egyike volt azoknak az iparos vezetőknek, akik egy-egy közösség kialakítása és összetartása érdekében – régi jelzőt használva – társadalmi munkát
vállalva önzetlen szolgálatot teljesítettek; ugyanakkor figyelemmel kísérték, és igyekeztek lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek a 90-es évek eleje óta a
magyar társadalmi és gazdasági életben is bekövetkeztek.
Mint majdnem minden vezetőét, Hotter József érdemeit is mindenki a saját értékítélete szerint könyveli majd el, de a tények önmagukért beszélnek: az ország első
szakmai ipartestületének, a Könyvkötők Országos Ipartestületének alapító elnöke volt (amely tisztségről néhány héttel halála előtt mondott le); a KIOSZ Országos
Vezetősége által 1981-ben létrehozott, majd az IPOSz Országos Elnöksége mellett működött Országos Kisipari Kézműves Tanács (OKKT) alapító tagjai közé
tartozott, majd az első elnök, Bartha Lajos ötvösművész visszavonulása után egy évtizeden keresztül annak elnöki tisztségét is betöltötte; hosszú éveken keresztül
tagja volt az IPOSz Országos Elnökségének, valamint Felügyelő és Etikai Bizottságának; 1993-ban pedig őt kérte fel és bízta meg az IPOSz vezetése A Magyar
Kézművességért Alapítvány elnöki funkciójának ellátásával.
Olyan vezető volt, aki tehetséges, értelmes, törekvő, fiatalabb iparosokat, kézműveseket gyűjtött vezető-társnak maga köré, és hagyta önállóan dolgozni,
kibontakozni őket. Nem kívánt állandóan szerepelni, előtérben lenni, tudta, hogy Pécsről nem lehet egy országos szerveződés napi, gyakorlati irányítását végezni;
de ameddig betegsége engedte, minden fórumon megjelent, és képviselte az adott közösség országos szintű szakmai, képzési, együttműködési és más területeken
megfogalmazott érdekeit, ahol és amikor erre szükség volt.
Sokrétű élettapasztalata, jóindulatú észrevételei, praktikus tanácsai, egyénisége és szarkasztikus humora hiányozni fog.
Nyugodjék békében !
Gergely Imre
A Magyar Kézművességért Alapítvány titkára

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2002. november 20. és december 31. között a
következők támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Bajnok Ildikó, Barabás Mária, Beöthy Lászlóné, Berkes Imréné, Blanár
Katalin, Botos Jánosné, Goldmark Károly Művelődési Központ (Keszthely),
Görögné Tóth Ágnes, Hardi Andrásné, Héring Mátyás, Kasztner Erika,
Katonáné Kalmár Terézia, Kissné Nagy Kata, Kiszely Lászlóné, Kónya
Gyula, Kováts Judit, Lakóné Vincze Ildikó, Lóránt Jánosné, Mundi Jánosné,
Nagy Mari, Naszvadi István, Ősiné Mengesz Mária, Révész Márta, Serfőző
Helén, Dr. Sturcz Zoltánné, Szabó László, Szatyor Győző, Szuper Miklósné,
Takács Bernadett, Tanosné Boda Zsuzsanna, Tölgyesi Ildikó, Varga Istvánné,
W. Wieger Mariann, Wiedermanné Éltető Mária, Zugmann Ilona, Zsófi Bálint
Miklós.
Két banki nap bizonylatai nem érkeztek meg időben, ami miatt néhány
befizető neve hiányzik a felsorolásból – ezért az érintettek szíves türelmét
kérjük. Az ő nevükkel együtt következő számunkban közöljük azok nevét is,
akik már 2003-ra fizettek be az Alapítványra.
Kérjük kedves olvasóinkat, kézműves társainkat, hogy ha ezzel is támogatni
tudják a kézművesség hagyományainak ápolására, értékeinek bemutatására és
népszerűsítésére irányuló törekvéseinket, a 2002. évi adóbevallásuk során – a
mellékelt rendelkező nyilatkozaton – Alapítványunk javára ajánlják fel
személyi jövedelemadójuk 1 %-át:! (Ezt az "intézkedést" Gergely Imre felé
kérjük jelezni a 269-2940/481 telefonszámon!)
Adószámunk: 18061976-1-41, számlaszámunk: 11705008-20436209.
Ternyák Zoltánné velemi csuhéfonó – még a felhívás megjelenése előtt –
jelezte, hogy Alapítványunknak utaltatja személyi jövedelemadójának 1 %-át.
Köszönet mindannyiuknak!

A IX. BETLEHEMI JÁSZOL PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
A IX. Betlehemi jászol pályázatra csaknem százötven hazai és tíz határon túli
magyar alkotó hozta, ill. küldte el munkáit. Az MMI Népi Iparművészeti
Tanácsa, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, az NKÖM Közművelődési
Főosztálya és a Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom képviselőiből
álló zsűri 224 alkotást javasolt kiállításra.
A kiállítás új helyszínen: a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában került
megrendezésre 2002. december 12. és 2003. január 5. között.

Az ünnepélyes megnyitó programjában Várallyay Katalin és Petra
karácsonyi énekeket adtak elő, Dr. Seres Zsuzsanna, a Magyar Kultúra
Alapítvány programvezetője és Dr. Nagy Gábor Tamás, a Budavári
Önkormányzat polgármestere üdvözölte a résztvevőket. Megnyitóbeszédet
mondott Brückner Ákos Előd ciszterci plébános és Szűcs György, az
Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke.
A szervezők ezután Baloghné Kegyes Loncit, kiállításaink állandó
főrendezőjét köszöntötték 70. születésnapja alkalmából, majd a pályázat
eredményhirdetése következett:
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) Közművelődési
Főosztályának egyenként 50.000,- Ft-os nagydíját kapta: Erdélyi Tibor
budapesti fafaragó és Zsóri Balogh Erzsébet szentendrei iparművész. A
keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ 50.000,- Ft-os díját a
Művelődési Központ Kerámia Műhelye, Simon Edit vezetésével; az
NKÖM Közművelődési Főosztályának egyenként 25.000,- Ft-os különdíját
Kovács Klára Valéria budapesti tűzzománcfestő és Martineczné Kiss
Márta budapesti fazekas; a Magyar Kultúra Alapítvány díjait: egy-egy
hétvégi meghívást a Hotel Kulturinnov-ba Juhos Edit sepsiszentgyörgyi
ikonfestő és Kovács Dénes székelyudvarhelyi üvegfúvó – ill. képviselőjük –
vehette át. A Bio-Sport Hotel Lövér hétvégi meghívását Nagy József
budapesti kristály-gravour; a Somogy kertje Kft. hollóházi készletét és A
Magyar Kézművességért Alapítvány 20.000,- Ft-os díját Kunné Paulusz
Györgyi szentendrei rajztanár, ikonfestő; Sárközi Ágnes tűzzománcos
alkotását és a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ
könyvcsomagját a makói Kertvárosi Általános Iskola Népi kézműves
szakköre; a Fejér Megyei Önkormányzat 20.000,- Ft-os díját Szűcsné Novák
Mária székesfehérvári tűzzománc-készítő; a Zala Megyei Önkormányzat
20.000,- Ft-os díját Naszvadi István pakodi fafaragó; a Békés Megyei
Önkormányzat 20.000,- Ft-os díját Galina Lajos eleki faszobrász; a Vas
Megyei Közgyűlés elnökének 20.000,- Ft értékű tárgyjutalmát Ternyák
Zoltánné velemi óvónő; A Magyar Kézművességért Alapítvány 20.000,- Ftos díját és a Terner és Harasztia Kft társasjátékát a rétsági Kézműves
Műhely, Lami Annamária felkészítésével; az Alabárdos Étterem
vacsorameghívását és A Magyar Kézművességért Alapítvány ajándékaként
Tari Márta 2003-as falinaptárát Demeter Andrea budapesti fazekas; a
Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesület 20.000,- Ft-os díját Kis
Gyula siroki faszobrász; a Kalangya KKT Szerkesztőségének nettó 15.000,Ft-os díját és A Mi Otthonunk egy éves előfizetését, valamint A Magyar
Kézművességért Alapítvány ajándékaként Tari Márta 2003-as falinaptárát
V. Andrejszki Katalin budapesti bőrműves érdemelte ki. A Pro Renovanda
Cultura Hungariae "Népművészetért" Szakalapítvány egyenként nettó
15.000,- Ft-os díját és A Magyar Kézművességért Alapítvány ajándékaként
Tari Márta 2003-as falinaptárát Radetzky Jenőné székesfehérvári népművelő
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és Sipos Ferencné győri csuhéfonó; a Fejér Megyei Önkormányzat 15.000,Ft-os díját Takácsné Ambrus Éva székesfehérvári csuhéműves; a Csongrád
Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ könyvcsomagját és a Magyar
Országos Művészi Kézműves Egyesület 10.000,- Ft-os díját Ruzsa Ilona
szegedi ikon-, táblakép- és tűzzománc-festő; Payerné Rigó Enikő alkotását és
az MV Iparos Újság díját Fekete Pál marosvásárhelyi agyagszobrász; Zsóri
Balogh Erzsébet iparművész alkotását Kerekes Éva budapesti sókerámiakészítő; Ruzsa Ilona tűzzománcfestő alkotását Karsay Istvánné nagykőrösi
fafaragó; Maráczi Zoltán üvegcsiszoló alkotását Sárközi Ágnes
szigetszentmiklósi tűzzománcos; Ungvári Mihály festőművész alkotását Kis
Rozália csömöri csuhéfonó; Gubán György tűzzománcművész alkotását
Dolányi Judit turai óvodapedagógus; a BKIK Kézműipari Tagozat díjait és A
Magyar Kézművességért Alapítvány egyenként 10.000,- Ft-os díját Pap
Anita budapesti mézeskalácsos és Vassné Veréb Judit budapesti kosárfonó;
a Veszprém Megyei Önkormányzat díjaként egy ajkai kristálykészletet
Pappné Rácz Ildikó dudari óvónő; a Magyar Borok Háza ajándékcsomagjait
Kajla Ferenc tatai kőfaragó, Nemes Ferenc szigetújfalui faragó és Szabó
György agancsfaragó Dunakesziről; a BKIK Kézműipari Tagozat díját és A
Magyar Kézművességért Alapítvány ajándékaként Tari Márta 2003-as
falinaptárát Tóth Éva budapesti képzőművész; a Kiss Áron Magyar Játék
Társaság könyvcsomagját és A Magyar Kézművességért Alapítvány
ajándékaként Tari Márta 2003-as falinaptárát Veszeczky Andrea bicskei
óvónő vehette át. A budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom díjait
kapták: Czene Jánosné veresegyházi óvodapedagógus, Illiszné Kováts
Ildikó babakészítő Budakesziről, Járominé Zárai Györgyi pécsi
díszgyertya-készítő – aki a Baranya Megyei Önkormányzat díját is megkapta
–, Kádár Gabriella budaőrsi keramikus, Kálvin Pál Esztergom-kertvárosi
fafaragó, Márton Rozália baracskai fafaragó, Pupek Teréz nagytarcsai
csuhéfonó, Sarlós Györgyné szobrász Budakesziről, a budapesti Szent
Gellért Óvoda Kézműves csoportja, Vágó Szilvia törökbálinti keramikus,
Vass László budapesti intarziakészítő iparművész és Virágh Jánosné
vigántpetendi csuhéfonó.
A kiállítás minden résztvevője oklevelet kapott, melyet a megnyitó
befejezését követően Gergely Imre, A Magyar Kézművességért Alapítvány
titkára adott át.
Köszönet a kiállítás rendezőjének: Baloghné Kegyes Loncinak és segítőinek:
Kóté Lászlónénak, Kovács Klára Valériának, Sarlós Györgynének és férjének,
R. Nagy Erikának, Vassné Veréb Juditnak, Bezzegh Péternek, Basa
Jánosnénak, Fentné Fodor Évának, valamint az előkészítésben közreműködő
Gergely Andreának.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS !
A Magyar Kézművességért Alapítvány –
a Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesülettel
és a BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve –
„Magyar kézművesség – 2003.” és
„Rákóczi és kora kézműves hagyományai” címmel
kettős, nyílt pályázatot hirdet!
A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók, népművészeti vagy
iparművészeti tevékenységgel foglalkozó kézművesek, egyéni jelentkezők és
alkotóközösségek egyaránt részt vehetnek; természetes alapanyagok
felhasználásával készült, maximum 3 olyan alkotással, amelyek más országos
pályázaton még nem szerepeltek. (Az összetartozó tárgy-együttes, készlet,
garnitúra 1 alkotásnak számít.)
A pályázat első részének tematikája és célja: a magyar kézművesség teljes
keresztmetszetének (kézműves, iparművészeti és népművészeti alkotások:
használati és dísztárgyak, lakberendezési, lakás-felszerelési eszközök,
játékok, viseletek és ékszerek, fegyverek stb.) bemutatása – ráirányítva
egyúttal a figyelmet a ritka, vagy kihalófélben lévő mesterségekre ill. a
hungarikumnak számító kézműves szakmákra, termékekre is.
A pályázat második részével a 300 éve kezdődött Rákóczi-szabadságharc
emléke előtt kívánunk tisztelegni azáltal, hogy Rákóczi korának kézműves
tárgykultúráját elevenítjük fel. A pályázatra tehát nem elsősorban portrékat,
hanem a kort felidéző alkotásokat, használati eszközöket, dísztárgyakat,
viseleteket, ékszereket, fegyvereket stb. várunk.
Jelentkezési határidő: április 25.
Az anyaggyűjtés várható időpontja: május 2-3-4. 10-16h-ig.
Helyszíne: az Iparművészeti Múzeum (Bp., IX. Üllői út 33-37.) földszinti
galériája. (A helyszín terjedelmes és súlyosabb tárgyakkal - gépkocsival - a
Hőgyes Endre utcai teherportán keresztül is megközelíthető!)
A beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
Válogatásukat és minősítésüket a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, a Népi
Iparművészeti Tanács és az Iparművészeti Múzeum szakértői végzik.
A pályázat válogatott anyaga május 16. és június 22. között az Iparművészeti
Múzeum földszinti galériáján kerül bemutatásra!
Az eredményhirdetéssel összekötött ünnepélyes megnyitó tervezett
időpontja: május 15. A kiállításra bekerült tárgyak készítői ennek keretében
elismerő oklevelet kapnak, a zsűri által kiemelt alkotók pedig különböző
értékű és jellegű díjakat vehetnek át.

A tárgyak visszaadása: június 23-án és 24-én 10-17 óra között történik.
További tárolásra nincs lehetőségünk, ezért kérjük a tárgyak elvitelének
megszervezését abban az esetben is, ha erre személyesen nem nyílik
lehetőség. (Jótékony célú felajánlást természetesen szívesen fogadunk.)
Nevezési díj:
egyéni jelentkezőknek:
4.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak és a MOMKE
valamint a BKIK (tagdíjfizető) tagjainak:
3.000,- Ft
alkotóközösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
6.000,- Ft
További információ, nevezési lap és befizetési csekk Gergely Imrétől kapható
(Postacím: 1392 Bp. 62. Pf. 289.; személyesen: Bp., V. Kálmán I. u. 22.; Tel:
269-2940/481; Mobil: 06-30/394-6010).

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
Pályázati felhívás a 2003. évi
KOZMA LAJOS KÉZMŰVES IPARMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ
ELNYERÉSÉRE
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet fiatal
iparművészek részére a 2003. évi Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti
Ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató
tehetséges, fiatal kézműves-iparművészek alkotómunkáját, művészi
fejlődését.
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal iparművész, aki már önálló
művészi tevékenységet tud felmutatni.
Ösztöndíjkeret: évente 5 fő
Pályázati korhatár: 35 év
Az ösztöndíj bruttó összege: 64.000.- Ft/hó
Az ösztöndíj időtartama egy év, amelyet a kuratórium az év elteltével
benyújtandó beszámoló anyag elbírálása alapján két alkalommal, összesen
három évre meghosszabbíthat.
A Kozma Lajos kézműves-iparművészeti ösztöndíjasok az évente
megrendezésre kerülő beszámoló kiállításon adnak számot elvégzett
munkájukról.
A pályázatokat (önéletrajz és munkaterv) személyesen vagy postai úton a
Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz kell benyújtani. Felelős munkatárs:
Benkő Cs.Gyula, tel: 356-7444/132 m.
A művek beadásának helye: Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűriterme
(1014 Bp., I. Úri u. 54-56).
Időpontja: 2003. február 24. hétfő 9 és 15 h között
A művek visszaadásának időpontja: 2003. február 28, péntek 9-15h között.
A pályázati kiírás teljes szövege kérhető Gergely Imrétől, és megtalálható a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma honlapján: www.nkom.hu.

A PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE
“Karácsony Sándor emlékére” szakalapítvány pályázata
A pályázat célja: a helyi hagyományok feltárására és a művelődési igények
kielégítésére szerveződő kulturális közösségek, egyesületek támogatása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2003. március 20.
A pályázat szövege a Pályázatfigyelő januári számában, az Alapítvány
titkárságán, vagy a recepción (Professzorok Háza 1146 Bp., Ajtósi Dürer sor
19-21. tel.: 343-3913, 343-9706) is olvasható, ill. beszerezhető.
FELHÍVÁS JÁTÉKKÉSZÍTÉSRE
a Kiss Áron Magyar Játék Társaság támogatásával
A Kőszeg Galéria és a Játékudvar kilencedik alkalommal hirdeti meg
játékpályázatát: Nyugtalan életünk nyugodt pillanataiért.
A pályázat célja: A nem agresszív játékok népszerűsítése, népcsoportok,
tájegységek jellegzetes játékhagyományainak újraélesztése, továbbfejlesztése,
új játékok, készítők felkutatása, forgalmazási lehetőségek segítése, a
kézművesség és a játékkészítés iránti érdeklődés növelése.
Feltételek: A pályázat nyílt, azon mindenki korlátozás nélkül részt vehet.
Természetes anyag(ok)ból (pl. fa, textil, nemez, papír, fém, csuhé, nád,
vessző, stb.) készült, a pályázó által gyártható, vagy készíthető munkákat
várunk: logikai játékokat, manipulatív játékokat, házakat, modelleket,
ólomkatonákat, várakat, bababútorokat, hagyományőrző játékokat, kockákat,
társasjátékokat, stb.
A legjobb játékok kiállításokon vesznek részt: Kőszegen a várban 2003.
május 17-től augusztus 18-ig, októberben – novemberben Egerszalókon;
lehet, hogy a beküldött játékokat más helyszínen is kiállítjuk.
A játék jellegétől, minőségétől függően a kiállításon kívül a Játékudvar és a
Kőszeg Galéria a forgalmazásban segít.
A pályamunkákat azonosításra alkalmas kísérőlevéllel (név, cím, telefonszám,
a játék leírása) kérjük eljuttatni
postán:
Kőszeg Galéria, Jurisics vár Művelődési Központ,
9730 Kőszeg, Rajnis u. 9.
személyesen:
Kőszegen - hétfő kivételével naponta 10-17 óra között.

Budapesten - Játékudvar, 1092 Ferenc krt. 10. (szemben
a Mester utcával)  215-6864
Információ kérhető 1/322-68-59, 30/26-06-834, 20/530-98-32 számon.
E-mail cím: foldes75@ freemail.hu
Részvételi díjat nem kérünk, de csak azokat a nagy értékű játékokat adjuk
vissza a készítőnek, akivel erről külön megállapodunk.
Beküldési határidő Kőszegre: 2003. április 25.
Budapesten: 2003. április 18.

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 Az MMI Népi Iparművészeti Tanácsa 2002. december 16-i ülésén a
következők részére „népi iparművész” címet adományozott: Ambrus Sándor
fazekas, Babati Lászlóné népviseleti babakészítő, Bakonyi Róbertné
fazekas, Balogh Ildikó tojásfestő, Bárány Szilveszter lábbeli-készítő,
Baranyi Jánosné és Baranyi Zsuzsanna tányérfestők, Bátor Margit szövő,
Berta Katalin tojásfestő, Bódi Győzőné hímző, Bogdán Klára fazekas,
Böröczki Ágnes kosárfonó, Czímer Józsefné mézeskalács-készítő, Csonti
Melinda tojásfestő, Csuti Tibor fazekas, Dancsecs Diána bőrműves,
Dolbert Ferenc hímző, Gelsei Sándor bútorfestő, Hadiné Szalai Gabriella
kosárfonó, Harangozó Rita fazekas, Honti Sándorné hímző,
Hopenthalerné Karakó Anikó gyöngyfűző, Juhász Lászlóné tojásfestő,
Kálmán Jánosné üvegfonó, Konyári László játékkészítő-fafaragó, Kovács
Zsolt fafaragó, Legeza József szövő, Loósné Nagy Ilona nemezkészítő,
Lovász Ibolya Erzsébet hímző, Máhr Klára szövő, Dr. Mező Tamásné
tojásfestő, Molnár Jánosné szövő, Panák Ferenc kékfestő, Paszternák
András fafaragó, Pencz József halászeszköz-készítő, Preisinger Gyula
bőrműves, Rács Róbert fazekas, Radeczky Jenőné bútorfestő, Ráth Béla
fafaragó, Simon Károlyné hímző, Szabó Pál Antalné hímző, Szatmári
Ferenc kosárfonó, Szepesi János fafaragó, Takács Tamara fazekas, Tanka
Tamás lábbeli-készítő, Tóth Lóránt fafaragó, Tóthné Kiss Szilvia
vertcsipke-készítő, Trombitás József fafaragó, Vastag Éva fazekas, Virágné
Márta Nóra fazekas és Zsovár Anita szövő.
 A Magyarországért Alapítvány 29. díjkiosztó rendezvényén, 2002.
december 21-én a Szent Margit Gimnázium dísztermében adták át a Magyar
Örökség-díjakat. A mostani 3 díjazott között – Balázs Árpád zeneszerző és
Böjte Csaba ferences atya társaságában – képzőművészeti munkássága
elismeréseképpen, a szakrális szobrászatot megújító formavilágáért V.
Majzik Mária keramikus, szobrászművész is átvehette a rangos elismerést.
 Vértes Ildikó kőszegi mézeskalács-készítőtől és a Vas Népe 2002.
december 30-i számából értesültünk arról, hogy a Hagyományok Háza is írt
ki betlehem-készítő pályázatot, amelyre 54 alkotás érkezett. A pályázat 3
résztvevője: Gyulai Mária csuhéfonó, Nyitrai Erzsébet gyékénykötő és
Vértes Ildikó mézeskalács-készítő – beadott alkotásaik elismeréseként –
Karácsony előtt személyesen képviselhette hazánkat a franciaországi
Muzeray-ben, amely a betlehemi jászolok „fővárosának” számít.
 Betlehem-készítő versenyt hirdetett Vas megyében a kőszegi Írottkő
Natúrpark Egyesület is, amelyen megosztott I. díjat kapott Vértes Ildikó
mézeskalács-készítő és Ternyák Zoltánné csuhéfonó. Ugyancsak megosztott
II. díjat kaptak az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola 5/a és 5/b
osztályos tanulói; a III. díjat pedig Siposné Kiss Zsuzsanna kenyérbetleheme nyerte.
Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk !

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 2002. december 5-től 2003. január 14-ig volt látható a Hricsovinyi
Galériában Ungvári Mihály festőművész tárlata.
 Az országos Betlehemi jászol kiállítás ötletét átvéve, a lajosmizseivel
párhuzamosan Zalaegerszegen is rendeztek betlehemi kiállítást. 2002.
december 6-22. között a Göcseji Múzeumban a Zala Megyei Múzeumok
igazgatósága és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület „Népi betlehemek”
c. kiállításán több mint 30 alkotás került bemutatásra.

 A BUDAnetART Galéria és internetkávéházban (Bp., XI. Budafoki út 22.)
január 24-én kezdődött „A humor jegyében – szólások és közmondások”
címmel W. Wieger Mariann és a WWM Művészeti Stúdió kiállítása.
 A fiókaART Galériában (Bp., VIII. ker. József krt. 62.) február 4-ig H-P:
10-18h, Szo: 10-13h között tekinthető meg Kiss Anikó képzőművész „Ff
(Fekete-fehér)” című kiállítása.
 Kovács Zoltánné csuhéműves „Népi életképek” c. kiállítása február 14-ig,
munkanapokon 8-16h-ig látogatható a Hortobágyi Faluházban (Hortobágy,
Kossuth L. u. 8.).
 Az MMI Népi Iparművészeti Bemutatótermében (Bp., I. Szilágyi Dezső
tér 6.) február 26-ig, H-Cs: 8-16h, P: 8-13h-ig tekinthető meg a Dr. Kresz
Mária Alapítvány Fazekas Központ kézműveseinek kiállítása.

A NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM aktuális programjai:
(Kecskemét, Serfőző u.19. T/fax: 76/327-203; E-mail: nim01@axelero.hu)
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: A népi iparművészet fél évszázada
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KAMARA-KIÁLLÍTÁS: Kalotaszeg - válogatás Zana Dezső
gyűjteményéből ( viselet, kerámia, hímzett és szőtt népi textilek)
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:

50 éves a kecskeméti Díszítőművész Szakkör – jubileumi kiállítás február 28-ig.

A XV. Országos Fazekaspályázat kiállítása
ELŐADÁS:
Közép-ázsiai utazások a nemez nyomában - február 15-én 14 órakor.
előadók: Nagy Mária – Vidák István iparművészek
Buda Ferenc - költő
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK:
Csoportok részére nyitvatartási időben, egyénileg szombatonként 15 órától
előzetes bejelentés alapján.
Információ: Baksainé Nagy Edit 76/327-203.
DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR:
Minden kedden 14-16 óráig.
Vezeti: dr.Varga Ferencné népi iparművész.
NAPRAFORGÓ FOLTVARRÓ KÖR:
Február 8-án 14-17 óráig.
Vezeti: Berényi Zsuzsanna.
FESTŐISKOLA:
Szerdán és pénteken 16-18 óráig.
Vezeti: B. Tóth Edit festőművész.
GYÖNGYFŰZŐ TANFOLYAM
20 órás (10 alkalom)
Minden pénteken 14.30-tól.
Vezeti: Szelesné Kása Ilona népi iparművész.
ÖSSZEJÖVETELEK, RENDEZVÉNYEK HELYSZÍNÉÜL KÍNÁLJUK
a múzeum tágas termeit, hangulatos udvarát, pogácsasütéssel, népzenei
műsorral kiegészítve.
NYITVA TARTÁS: keddtől szombatig 10 – 17 óráig.
BELÉPŐDÍJ: 200,-Ft, kedvezményes: 100,-Ft.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 2002. november 26-án „Virágot öltöttem, virágba öltöztem” mottóval a Le
Méridien Budapest Hotelben rendezett divatbemutatót Südy Erika, az
S.E.Collection alapítója. A bemutató divattervezője Bein Klára volt.
 A Rómában megrendezett XXVII. „100 jászol” nemzetközi kiállítás
magyar anyaga – az előző lapszámunkban felsorolt 17 résztvevő összesen 22
alkotása – február első hetében érkezik vissza Budapestre. Ezt követően az
alkotások előzetes időpont-egyeztetés alapján átvehetők Gergely Imrétől.

A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
 Nürnbergben 2003. március 19-22. között rendezik meg a
HOLZHANDWERK c. faipari kézműves szakkiállítást és vásárt, amelyre
szakmai utat szervez az ERFATOURS Utazási Iroda. A részvételi díj
(autóbusszal, szállással, félpanzióval) cca. 60.000.- Ft. Jelentkezni lehet Kiss
Gabriellánál a 201-2453 telefonszámon.
 A Szent István Egyetem Budai Arborétumában (Bp., XI. ker. Villányi
út 29-43.) 2003. április 25-26-27-én ismét megrendezésre kerül a tízezres
tömegeket vonzó Dísznövény Szakkiállítás és Vásár, amelyre kézművesek
jelentkezését is várja a szervező ASSA Kft. ügyvezetője: Krébecz József, a
365-0894, 365-1076 és 20/934-6204 telefonszámokon.
 Sümegprága Önkormányzata 10. alkalommal rendezi meg az országos
szintű Fazekas-találkozót. A versennyel, tapasztalatcserével, mesterség- és
termék-bemutatóval, kulturális programokkal, lovaglási és borospincelátogatási lehetőségekkel összekötött hagyományápoló rendezvényen más
kézműves szakmák képviselői is részt vehetnek – kizárólag saját készítésű
termékekkel! További információ és jelentkezés: Kulcsárné Nagy Ágnesnél,
az Önkormányzat telefon- és faxszámán: 87/550-038.

KÖSZÖNET…
…Bordás Mihályné csömöri csuhéfonónak, Daru Péterné békésszentandrási
tojásfestőnek, Herczegné Dobozy Valéria albertirsai csuhéfonónak,
Járominé Zárai Györgyi pécsi díszgyertya-készítőnek, Királyné Vértes
Ildikó kőszegi mézeskalácsosnak, Kiss Zsuzsi budapesti csuhéfonónak,
Kunné Paulusz Györgyi szentendrei ikonfestőnek, Mátyás Csaba
tiszakécskei festőművésznek, Naszvadi István pakodi fafaragónak, R. Nagy
Erika budapesti keramikusnak, Tóth Éva budapesti képzőművésznek, Vágó
Szilvia törökbálinti keramikusnak és Vass László budapesti intarziakészítőnek – akik a IX. Betlehemi jászol kiállításon szerepelt alkotásukat –,
továbbá Büki András szombathelyi fegyverkészítőnek, aki egy munkáját
ajánlotta fel Alapítványunk felhívására Tóth Lászlóné Márti érdi fazekas
támogatására.
A DUNA Televízió Kalendárium c. műsora – Kormos Ildikó szerkesztőnek
és a műsor stábjának köszönhetően – január 10-i adásában bemutatta és
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„árverésre bocsátotta” a felajánlott alkotások egy részét: Bordás Mihályné
csuhé Betlehemét, a név nélkül korábban felajánló keramikus alkotását,
Királyné Vértes Ildikó mézeskalács Betlehemét és Kunné Paulusz Györgyi
ikonját. A műsor és az egyik licitáló további érdeklődése eredményeként
máris „elkelt” Bordás Mihályné, Királyné Vértes Ildikó, Kunné Paulusz
Györgyi, Vass László és egy korábbi felajánlásból Zsóri Balogh Erzsébet 11 alkotása. Az összeg egy része (80.000 Ft) már meg is jelent Tóth Lászlóné
számláján – amelyre Czokné Csepi Mária kézikötő is küldött 5.000 Ft-ot.
(Az alkotását név nélkül felajánló budapesti keramikus 2.000 Ft készpénzt
is átadott erre a célra.)
Továbbra is kérjük és várjuk a támogatók jelentkezését, közvetlenül Tóth
Lászlónénál illetve férjénél a 30/386-3043, vagy Gergely Imrénél, az
Alapítvány titkáránál a 269-2940/481 számon!
Készpénzbefizetést vagy átutalást Tóth Lászlóné számlájára lehet teljesíteni,
amelynek száma: Postabank 11991119-98306127.
A Magyar Kézművességért Alapítvány
Tóth Lászlóné, aki maga is a segítők között volt, amikor Mészáros Máté
részére gyűjtöttünk, az első felajánlásokról értesülve csak ennyit tudott
mondani: „Köszönöm minden ismerős és ismeretlen kollégának!”.

SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Kézműipari
Tagozatának hírei
A BKIK Kézműipari Tagozatának alelnökétől, László Pétertől kapott
információk szerint a Tagozat minden hétfőn 15-18h-ig Tanácsadó szolgálatot
működtet a Bp., X. Szent László tér 16. sz. alatt található székházban.
Az adó-, TB-, vám- és egyéb ügyekben igénybe vehető szolgálat a Kamara
tagjainak ingyenes, nem kamarai tagoknak önköltséges.
A Tagozat Üveg-, papír-, kerámiaipari szakmai osztálya a művészi
kézművesek részére 2003. februárjától a Tagozat székházában minden hónap
első hétfőjén klubnapot tart, amelyen szakmai, gazdasági és egyéb, az alkotói
tevékenységgel
összefüggő
kérdések,
problémák
megbeszélésére,
tapasztalatcserére nyílik lehetőség. Az igények alapján ezeket az
összejöveteleket a továbbiakban szakmai előadásokkal is gazdagítani lehet.
Az első klubnap időpontja: 2003. február 3. 16h.
A klubnapokhoz kapcsolódva a Kézműipari Tagozat az Országos Képző- és
Iparművészeti Társasággal (OKIT) közösen – A Magyar Kézművességért
Alapítvánnyal és a Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesülettel
együttműködve – „A piramisoktól Picasso-ig” címmel két féléves
művészettörténeti előadás-sorozatot indít a Tagozat székházában.
A sorozat előadója: Réti Mária művészettörténész, az Országos
Műemlékvédelmi Hivatal munkatársa. A vetítéssel kísért előadásokon
résztvevők a művészettörténeti korszakokon kronológiai sorrendben
végighaladva átfogó ismereteket szerezhetnek minden művészeti ágról és
műfajról, korszakról és stílusról, a legfontosabb alkotásokról.
Az első előadás időpontja: 2003. február 3. (hétfő) 18-20h-ig.
Részvételi díj: tagoknak 350,- Ft/előadás,
minden más érdeklődőnek 500,- Ft/előadás.
A BKIK Kézműipari Tagozata együttműködési megállapodást kötött egy
pályázat-figyelő és -előkészítő céggel, amely térítésmentes szolgáltatást
nyújt az igényeknek megfelelő pályázatok, forráshoz jutási lehetőségek
felkutatásában, segít a pályázatok elkészítésében; és csak eredményes, elnyert
pályázat után számol fel sikerdíjat.
Ha olvasóink körében érdeklődés mutatkozik a fenti szolgáltatás iránt, a
Kézműipari Tagozattal kialakult együttműködés alapján ez a megállapodás
kiterjeszthető Alapítványunk támogatóira és a MOMKE tagjaira is – ezért az
igények felmérése érdekében az érdeklődők sürgős jelentkezését várja
Gergely Imre a Hírlevél fejlécében található címen, vagy telefonszámon.
A Magyar Foltvarró Céh hírei
„Variációk magyar kékfestő anyagokra” címmel rendez nemzetközi quiltkiállítást a Magyar Foltvarró Céh. 33 országból érkezik az a 60, kizárólag
magyar kékfestővel – mint nyomott anyaggal – varrt munka, melyek alkotói
között világnagyságok is vannak. A meghívottak között olyan országok – pl.
Lettország, Litvánia, Bulgária – foltvarrói is szerepelnek, melyeket eddig
nemigen ismert a közönség, de a Cook-szigetekről is érkezik falikép.
A kiállítás megnyitója Gödöllőn, a Petőfi Sándor Művelődési Központban
május 2-án 16.30-kor kezdődik; a helyszínen bemutatók, vásár, szakmai
találkozó és ismerkedés is lesz.
A Céh az egész 2003. évet a kékfestő jegyében tervezi. Április közepén nyit
Pápán az országos éves kiállítás, míg Budapesten a Textilmúzeumban
„Szomszédaink, barátaink” címmel április 22. és május 4. között az osztrákok
kékfestős kiállítása lesz látható.
Május első napjaiban tanfolyamokra, bemutatókra is lehet jelentkezni.
Ezekről a www.foltvarro.hu honlapon olvasható bővebb felvilágosítás.

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Az mtv Trendhagyó c. magazinja 2002. december 6-án rövid híradást
közölt Südy Erikának, az S.E.Collection alapítójának a Le Méridien
Budapest Hotelben rendezett divatbemutatójáról, amelyen Bein Klára
divattervező modelljei szerepeltek.
 Az mtv Navigátor c. műsorának 2003. január 10-i adásában összeállítást
láthattunk Holtság Károly kecskeméti üvegfestő, díszműüveges alkotói
tevékenységéről.
 A Kossuth Rádió Kézjegy c. műsorának január 18-i adása is beszámolt
arról, hogy A Magyar Kultúra Napja alkalmából a XVII. kerületi Dózsa
Művelődési Házban tartott rendezvény-sorozat keretében kiállítás nyílt
Zorkóczy Miklósné népi iparművész babáiból..

JOGSZABÁLYFIGYELŐ
Átsorolták a zsűrizett művészeti termékeket!
Az adótörvények, az egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó és a
társadalombiztosítást érintő, 2003. január 1-jén életbe lépett jogszabályi
változások közül a termékeiket zsűriztető kézműveseket elsősorban az ÁFA
törvény módosítása érinti. A 2002. évi XLII. törvény szerint az eddig 12%-os
ÁFA-kulcs alá tartozó, zsűriszámmal ellátott egyedi vagy meghatározott
példányszámban, nem ipari gyártástechnológiával előállított, jogszabály által
meghatározott minősítés szerint népművészetinek, népi iparművészetinek és
iparművészetinek minősülő termékek értékesítése már tárgyi mentes
értékesítésnek minősül. (Nem tartoznak ide az ipari gyártástechnológiával
előállított termékek még akkor sem, ha azokat népművész vagy iparművész
formaterve alapján ún. esztétikai zsűri minősítette és zsűriszámmal ellátta.)
A Magyar Közlöny 141/2002. számában megjelent törvény 8. sz.
mellékletének 23. pontjában szereplő „…kijelölt üzletekben” kitétel
nyomdahiba miatt tévesen jelent meg; ezt a Magyar Közlöny 2002/156.
száma a 8774. oldalon helyesbítette.
GRATULÁLUNK…
… Keményné Papp Szilvia érdi tanítónak, Betlehemi jászol kiállításunk
résztvevőjének, akinek Balázs nevű, első gyermeke éppen a kiállítás
megnyitója napján: december 12-én töltötte be első hónapját!

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 Harminc különféle kézműves-iparos szakma muzeális értékű
szerszámaiból álló gyűjteményéből megvételre kínálja Jiratkó Albin 1891ben készült, „Vulkánusz műhelye” című, 48x43 cm-es, 25 kg-os
vasöntvényét – amelynek bevételéből magángyűjteménye bemutatására
alkalmas kiállítóterem kialakítását tervezi – Endrődy Sándor pécsváradi
rokkantnyugdíjas. Címe: 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 32.
 DÍJTALANUL, A MI OTTHONUNKBAN
Ingyenes mester- és ingatlanajánló az „A Mi Otthonunk”-ban!
Kézművesek, mesteremberek, népművészek, képző- és 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

KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
Az olaszországi kapcsolatokkal rendelkező, magyar-olasz közös tulajdonú
QUIPU Kft magyar kézműves termékek boltját tervezi Bologna-ban,
amelyhez – már meglévő kapcsolatai mellé – további kézművesek: egyelőre
lakástextíliák (len, kender, pamut, kékfestő méteráru, függöny, kéziszőttes,
terítő stb.) és ruházati kiegészítők (hímzett blúz, kendő, sál stb.) készítésével
foglalkozók jelentkezését várja. (Sikeres bevezetés után a Kft az üzlet
profiljának bővítését, sőt a forgalmazás kiterjesztését is tervezi.)
Elképzelései között szerepel – a bolognai magyar konzullal egyeztetve –
Magyarország nemzeti ünnepeihez kapcsolódó rendezvények, kézműves
mesterség-bemutatók, vásárok szervezése is.
A „beszállítás”-ra vállalkozó kézművesek jelentkezését a Kft képviselője:
Kulifay Attila – a termék(ek) megnevezésével, árával, a gyártható mennyiség
és az átfutási idő megjelölésével – a 218-2528 és 20/428-2835 számon; a
tervezett (első alkalommal augusztus 20-ához kapcsolódó) kézműves vásár
iránt érdeklődők jelentkezését pedig Gergely Imre várja.

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

