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Tisztelt Olvasóink !
A 2003-as évzárás sűrű eseményei között mindannyiunknak szüksége volt a
Karácsony és a Szilveszter körüli másfajta elfoglaltságokra, izgalmakra,
kikapcsolódásra és pihenésre. A nagy rohanásban jó volt egy kicsit megállni,
az emberi kapcsolatokkal is törődni, és – a X. Betlehemi jászol kiállítás
légkörének és sikerének is köszönhetően – feltöltekezni.
Nagyon jólesett azokat a személyre szóló (sőt személyes készítésű) üdvözlő
lapokat kézbe venni, sms-eket és e-mail-eket olvasni, amelyek
figyelmességről és szeretetről tanúskodtak - köszönet értük!
Az elmúlt évről átnyúló feladatok és a már hagyományosnak tekinthető
rendezvények megvalósítása ebben az évben különös jelentőséget kap, és még
nagyobb felelősséget ró ránk, hiszen „hivatalosan” 2004. május 17-én lesz

10 éves A Magyar Kézművességért Alapítvány !
Kívánom, hogy az új esztendő ennek szellemében teljen, és legalább olyan
eredményes legyen, mint az előző! Minél többen akarjuk, és minél többen
teszünk is érte, annál könnyebb lesz ezt – együtt ! –megvalósítani…
A szerkesztő

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2003. december 10. és 2004. január 29. között a
következők támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Albert Éva, Ángyán Csilla, Bácskai Dorottya, Bagdi Ibolya, Barnáné Dobos
Jolán, Bíró Miklós, Csikós Éva, Csúcs Endre, Demeter Andrea, Ehrlich
Ivánné, Fekete Anna, Főző Panka, Fuggerth J. Ferenc, Galauner Béláné,
Gregorián Bt. Nagyné Havas Anna, Hajas László, Hardi Andrásné, Heiling
Anna, Hevesi Sándorné, Holtság Károly, Horváth A. Hajnalka, Horváth
Angéla és Csatorday Géza, Inotai Csabáné, Kiss Nándorné, Kollányiné
Hartai Zsuzsanna, Kunné Paulusz Györgyi, Lőrincz Péter, Marsai Ágnes,
Martineczné Kiss Márta, Meichlné Érsek Mária, Mészárosné Kirilla Zita,
Molnár Valéria, Molnárné Bárdi Andrea, Németh János, Oláh Zoltánné, Pálfi
János, Ruszkai József, Szekeres Attila, Szernecz Zoltán, Takács Bernadett,
Tari Márta, Tatainé Csapó Dorottya, Tódorné Héti Ilona, Tóth Éva, Török
János, Dr. Vargay Zoltán, Végvári Vilmos, Virágné Hollósi Ilona.
Köszönet mindannyiuknak!
Az adóbevallások időszakához közeledve
kérjük
kedves olvasóinkat, kézműves társainkat:
ha ezzel is támogatni tudják a kézműves hagyományok megőrzésére és
továbbvitelére, értékeinek bemutatására és népszerűsítésére
irányuló törekvéseinket,
2003. évi adóbevallásuk során – a mellékelt rendelkező nyilatkozaton –
Alapítványunk javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át!
(Ezt a „rendelkezést" Gergely Imre felé kérjük jelezni a 354-3146 számon –
ahogyan ezt Balázs Katalin Ráckevéről és Ternyák Zoltánné Velemből már
meg is tette!)
Adószámunk: 18061976-1-41.
A Magyar Kézművességért Alapítvány
Kuratóriuma

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
 Átfogó kiadvány készül a műemlékvédelemről, amelynek
összeállításához az IPOSZ-tól, az érintett szakmai területekről – többek között
A Magyar Kézművességért Alapítványtól – is kértek hasznosítható
információkat a kiadvány szerkesztői. Alapítványunk rövid ismertetőjében 14
olyan kézműves szakember elérhetőségi adatai is szerepelnek, akik – az
elmúlt években rendezvényeink során szerzett ismereteink és adataink szerint
– tárgyak készítése mellett fából, papírból, agyagból, kovácsolt vasból,
színes- és nemesfémekből készült tárgyak helyreállításával, restaurálásával is
foglalkoznak.

A Ford Motor Company Természeti és Kulturális Örökségért Díj Bíráló
Bizottsága 2003. december 16-án köszönőlevéllel és „A kulturális örökség
értékeinek megőrzéséért kifejtett tevékenység elismeréséül” DIPLOMA
OKLEVÉL-lel értékelte A Magyar Kézművességért Alapítvány pályázatát, a
betlehem-készítés hagyományainak megújításáért 10. éve végzett munkáját.
 A X. Betlehemi jászol kiállítást értékelő megbeszélés zajlott január 15-én a
Néprajzi Múzeumban, a Közönségkapcsolati Osztály vezetője: Rónai Tiborné
kezdeményezésére. Ezúton is köszönet illeti mindazokat, akik az invitálást
elfogadva részt vettek a megbeszélésen – Dézsi Bence, Ehrlich Ivánné,
Fábry Zoltán, Garai Mária, M. Kiss Katalin, M. Sarlós Erzsébet,
Martineczné Kiss Márta, Meichlné Érsek Mária, Obermayerné Vitéz
Katalin, Persányi István, R. Nagy Erika –, és személyesen mondták el;
illetve akik – mint Bálint Júlia, Baráth Miklósné, Kőhegyiné Sánta Judit
és Sánta Ibolya, Pócsné Hermanics Mária, Rózsa Györgyné, Skornyák
Ferencné és Török János – írásban küldték el a kiállítás helyszínével,
rendezésével, látogatottságával, sajtójával, kísérő rendezvényeivel (élő
betlehemes, kézműves ajándékvásár), az ügyelettel és a tájékoztatással
kapcsolatos észrevételeiket, pozitív élményeiket, segítő szándékú kritikáikat,
ötleteiket és javaslataikat.
Reméljük, hogy az összegyűjtött és „átadott” tapasztalatok elősegítik a
Múzeum vezetésének döntését a következő kiállítás befogadására!
 Visszaérkeztek a római betlehemek!
A Magyar Kézművességért Alapítvány szervezésében 2003. november 29. és
2004. január 6. között 14 kézműves munkái képviselték Magyarországot
Rómában, a XXVIII. 100 jászol nemzetközi kiállításon. Basa Jánosné
pedagógus-asszisztens, Czipóné Borbás Rózsa, Neukirchnerné Tankó
Zsuzsa és Sárközi Ágnes tűzzománc-készítők, Gyulay Mária, Kószó Ágnes
és Pappné Rácz Ildikó csuhéfonók, Markó Krisztina játéktervező
iparművész, Marsai Ágnes képzőművész, Naszvadi István és Nemes
Ferenc faragó népi iparművészek, Sarlós Erzsébet szobrász, Vágó Szilvia
keramikus és Vass László intarzia-készítő iparművész alkotásai az elmúlt
napokban hazaérkeztek Rómából, és időpont-egyeztetés után (T: 354-3146)
átvehetők Gergely Imrétől, az Alapítvány irodájában.
(A mostani kiállítási anyag ügyintézési, biztosítási és vámköltsége sajnos
alapítványunkat terhelte, miután a Külügyminisztérium – a pénzügyi
rendelkezések szigorítására hivatkozva – az utolsó pillanatban kihátrált annak
finanszírozásából, és csak a diplomáciai pecsét alkalmazásával járult hozzá az
anyag kiszállításához – amit a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
köszönhetünk!)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS !
A fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Magyar Kézművességért
Alapítvány – az IPOSZ-szal, a Magyar Országos Művészi Kézműves
Egyesülettel (MOMKE) és a BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve
„Magyar kézművesség – 2004.” és
„Balassi korának 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 célja: a magyar kézművesség teljes
keresztmetszetének (kézműves, iparművészeti és népművészeti alkotások:
használati és dísztárgyak, lakberendezési, lakás-felszerelési eszközök,
hangszerek, 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 Balassi-emlékévhez kapcsolódva – a 450
éve született Balassi Bálint előtt kívánunk tisztelegni azáltal, hogy korának: a
török hódoltság időszakának, a török elleni harcoknak és a végvári vitézek
életének tárgykultúráját elevenítjük fel. A pályázatra tehát nem elsősorban
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portrékat, hanem a kort felidéző használati eszközöket, dísztárgyakat,
viseleteket, ékszereket, fegyvereket stb. várunk.
Jelentkezési határidő: április 25.
Az anyaggyűjtés várható időpontja: május 1-2-3. 10-16h-ig.
Helyszíne: az Iparművészeti Múzeum (Bp., IX. Üllői út 33-37.) földszinti
galériája.
A pályázatra 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 21. és június 20. között az Iparművészeti
Múzeum földszinti galériáján kerül bemutatásra!
Az eredményhirdetéssel összekötött ünnepélyes megnyitó tervezett időpontja:
május 20/21.
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 21-én, 22-én és 23-án 10-16 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.)
A nevezési díj azonos a tavalyival:
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: 354-3146; mobil: 06-30/394-6010; e-mail: amka@chello.hu

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
A Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Titkársága
és a balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár meghirdeti a
XXVII. Országos Faragópályázatot
id. Kapoli Antal Kossuth - díjas fafaragó, a Népművészet Mestere emlékére
A pályázat célja: a magyar népi faragóművészet hagyományainak
felhasználásával és továbbfejlesztésével, a mai ízlésnek megfelelő,
kiemelkedő színvonalú népi iparművészeti tárgyak (dísztárgyak és használati
eszközök) készítése.
Pályázni csak új, még nem zsűrizett alkotásokkal lehet; legfeljebb 5
darabbal, bútor esetén 1 garnitúrával.
A pályázat jeligés, és minden faragó részt vehet rajta. A pályázathoz adatlapot
kell kitölteni, mely az MMI-nél és a Művelődési Háznál szerezhető be.
A pályázatokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a balatonlellei Városi
Művelődési Ház és Könyvtárba (8638 Balatonlelle, Kossuth u. 2-4.).
A postai beküldés határideje: 2004. május 13.
(A postán feladott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!)
Személyes átvétel: 2004 május 14-15-én 8 és 16 óra között Balatonlellén, a
Városi Művelődési Házban.
A beérkezett pályamunkákat a rendező által felkért szakmai zsűri bírálja el, és
ítéli oda a pályadíjakat, melyek a következők:
id. Kapoli Antal Emlékdíj
100.000 Ft
I. díj
80.000 Ft
II. díj
70.000 Ft
III. díj
60.000 Ft
valamint különdíjak.
A pályázat eredményhirdetése 2004. június 12-én 11 órakor lesz
Balatonlellén, a Városi Művelődési Házban. Ugyanakkor nyílik a legjobb
pályamunkákból rendezett kiállítás is, mely 2004. szeptember 12-ig tart
nyitva.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
MMI Népi Iparművészeti Titkársága (1011 Bp., Szilágyi Dezső tér 6., tel.: (1)
201-8734); Városi Művelődési Ház, Balatonlelle (tel.: (85) 554-128).
A Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Titkársága,
a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány és a
Matyó Népművészeti Egyesület meghirdeti a
XXIV. ORSZÁGOS KISJANKÓ BORI HÍMZŐPÁLYÁZATOT
A pályázat célja: a magyar népi hímzések és viseletek hagyományainak
megőrzése és továbbfejlesztése, a régebbi, kevésbé ismert stílusok felkutatása
és feldolgozása, továbbá olyan népi iparművészeti hímzések készítése,
amelyek mind művészi, mind használati érték szempontjából megfelelnek a
mai kor követelményeinek.
A pályázaton bárki részt vehet. Csak olyan önállóan tervezett alkotásokat
lehet beküldeni, amelyek országos pályázaton, kiállításon, a NIT Bíráló
Bizottsága előtt nem szerepeltek, és kereskedelmi forgalomba még nem
kerültek.

Pályázni csak új alkotásokkal (max. 5 tétellel) lehet, az összetartozó tárgyegyüttes vagy garnitúra egy pályamunkának számít. Kivitelező önállóan nem
vehet részt a pályázaton.
A pályázat jeligés. A beadott darabokhoz lezárt, jeligével ellátott borítékban
mellékelni kell a pályázati adatlapot.
A hímzéseket a Közösségi Házba kell eljuttatni (3400 Mezőkövesd, Szent
László tér 24.) legkésőbb 2004. június 11-ig.
Személyes átvétel: 2004. június 9-10-11-én, naponta 9 és 16 óra között.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitására 2004. július
10-én 11 órakor kerül sor a mezőkövesdi Közösségi Házban. A kiállítás 2004.
október 17-ig tekinthető meg.
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:
1. Öltözködés
A különböző tájegységek viseleteinek és azok mintakincsének
felhasználásával készült öltözetek
2. Lakástextíliák
A népi hímzéshagyományokat feldolgozó lakástextíliák, együttesek
PÁLYADÍJAK:
Kisjankó Bori díj:
80.000 Ft
I. díj:
60.000 Ft
II.díj
50.000 Ft
III. díj
40.000 Ft
Különdíjak felajánlás szerint
A pályadíjak a Bíráló Bizottság döntése alapján kerülnek kiosztásra vagy
átcsoportosításra a beérkezett pályamunkák színvonalának megfelelően. A
díjak fele a tervezőt, fele a kivitelezőt illeti meg. Kiállításra a zsűriszámot
kapott hímzések kerülnek.
A kiállításra nem kerülő darabokat a megnyitó után, a kiállítottakat a kiállítás
zárását követően lehet átvenni. A postai úton küldött tárgyakért felelősséget
nem vállalunk!
Bővebb felvilágosítás:
MMI NIT - Barsi Hajna (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. tel.: 1/2018734)
Közösségi Ház - Molnár József (3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. tel.:
49/411-873, e-mail : muvelodes@lhcom.hu )
Matyó Népművészeti Egyesület - Zeleiné Pap Bernadett (3400 Mezőkövesd,
Kisjankó Bori u. 7. tel.: 49/411-686, e-mail: matyoegy@hu.inter.net ).

További – különböző tartalmú és témájú – pályázati felhívások olvashatók a
havonta megjelenő Pályázatfigyelő-ben és a SANSZ-ban, folyamatosan e két
szaklap, valamint a Nemzeti Kulturális Alapprogram internetes honlapjain:
a www.pafi.hu, a www.sansz.ngo.hu, illetve a www.nka.hu címen.

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK, ÜNNEPNAPOK
 A Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Tanácsa az elmúlt
évben 2 alkalommal – október 2-ai és december 17-ei ülésén – döntött népi
iparművész cím odaítéléséről.
A döntés eredményeként október 2-a óta Barna István (Monok), Hegedűs
Zoltán (Baja), Simon Gyula (Ölbő) és Szabó Elemér (Sárvár) kosárfonók;
Beke Sándorné (Nádudvar) és Naszvadi Magdolna (Szigetszentmárton)
fazekasok; Boros Ferenc (Debrecen), Kovács László (Kaposvár) és Vass
Tamás (Debrecen) fafaragók; Deák Csabáné Szupper Krisztina (Csömör)
és Dömötör Erzsébet (Decs) gyöngyfűzők; Fofrovics Istvánné (Tállya) és
Horvát Margit (Csente – Szlovénia) hímzők; Gerencsér László
(Kecskemét) és Majda József (Kondorfa) kovácsok; Katona Vilmosné
(Tokod) csuhéfonó; Nagy Zoltán (Budapest) és Tarjányi József István
(Csongrád) késesek; Palicz Zoltánné (Nyíregyháza) szalmafonó; Raffai
Mihályné (Békéscsaba) és Tátrai Zita (Kazincbarcika) vertcsipke-készítők;
Tóth Sándor és Varga Dóra (Ada – Vajdaság) nemezkészítők;
december 17-e óta pedig Andrási Mihály József (Karcag), Bíró László
(Eger) és Merényi József (Miskolc) fafaragók; Árva Beáta (Nyírábrány),
Farkas Balázsné (Balatonfüred), Knittel Ilona (Budapest) és Orosz
Istvánné (Berettyóújfalu) szövők; Bodnár Lászlóné (Szerencs), Domján
Zsuzsanna (Zalaegerszeg), Gyönyörűné Erdei Judit (Sáránd) és Szászi
Zoltánné (Nagydobos) hímzők; Ivanicsné Szabó Gitta (Balatonkeresztúr)
tojásfestő; Kintli Lajosné (Csatár) vertcsipke-készítő; Luka Lajos (Túrkeve)
fonottbútor-készítő; Motkó Géza (Debrecen) kosárfonó; Pappné Rácz Ildikó
(Dudar) csuhéfonó; Rácz Erika Magdolna (Berettyóújfalu) rézműves; Sík
Diána (Kustánszeg) és Sipos Tamás (Székesfehérvár) bőrművesek;
Szalontai István (Nagyhegyes) késes valamint Venczelné Danyi Judit
(Zalaegerszeg) gyöngyfűző – viselhetik a népi iparművész címet.
 Az MV Iparos Újság idei 1. számából értesültünk arról, hogy tavaly a
Dorogi Ipartestület jubileumi, tisztújító közgyűlésén Aranykoszorús Mester
kitüntető címet kapott többek között Papp Pál díszműkovács, és
Ezüstkoszorús Mester címet Szenczy György kalapos.
 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a magyar kézművesség múltból
hozott értékeinek elismerésére 2001-ben alapította a Magyar Kézműves
Remek címet, amelynek 2003. évi kiírására huszonhárman nyújtották be
pályázatukat. A 23 pályázó közül a következők nyerték el – és vehették át
2004. január 8-án, az Iparművészeti Múzeum aulájában tartott ünnepségen a

Kamara elnökétől – a kitüntető címet: Debreczeni Sándor késkészítő
(Miskolc), Dezső Ildikó rongyműves (Vecsés), Dupsi József alföldi
tarhonyakészítő (Orosháza), Hajdú Tiborné népviseletes baba-készítő
(Mezőkövesd), Kerekes Ibolya hímző (Szeged), a Kusinszki és Társai Kft.,
fogatkészítők (Szerencs), Nepp Dénes szíjgyártó, lószerszám-készítő
(Szekszárd), az Ovi-Ház Kft., kültéri fajáték-készítők (Szekszárd), Radics
László mézeskalács-készítő (Debrecen), Szűcsné Novák Mária tűzzománc
dísztárgy-készítő (Székesfehérvár) és Vajda László kovács (Tiszaeszlár).
Emléklapot kaptak: Andrásiné Peszeki Ágnes mézeskalács-készítő (Karcag),
Enyingi Mihály keramikus (Herend), György Attila Ottó fajáték-készítő
(Szigetújfalu), Hengsperger Cecília ruhatervező (Nyíregyháza), a Jóri és
Társa Kft., linó festmény-készítők (Budapest), a Kert-kő Bt. (Miskolc),
Molnárné Virág Éva hímző (Szentmártonkáta), Mucsi Géza mézeskalácskészítő (Budapest), Róth Béla keramikus (Oroszló), a Szűcs Asztalosipari
Kft. (Szekszárd) és a Vi and Vo Kft., gobelinhímzők (Úrhida).
 A Magyar Kultúra Napján Hiller István, a nemzeti kulturális örökség
minisztere az Iparművészeti Múzeumban megrendezett ünnepségen Csokonai
Vitéz Mihály Alkotói Díjat adott át hét alkotó- ill. előadó-művésznek –
közöttük Hegedűs József tószegi fafaragónak.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak !

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Kerekes Ferencné és Kerekes Ibolya „Foltmozaikok és
gyöngynyakékek” című közös kiállítása január 31-éig volt látható a
Maroslelei ÁMK Könyvtárának kiállítótermében.
 Január 31-éig tartott Diós Gabi keramikus és Konda Szilvia textiltervező
iparművészek közös kiállítása is, a Fiatal Iparművészek Stúdiójának
Galériájában (Bp., V. ker. Kálmán I. u. 16.).

 Barkos Bea iparművész tűzzománc-kiállítása január 23-án kezdődött
Szeged-Kiskundorozsmán, a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
 W. Wieger Mariann képző- és iparművész Ahogy én látom című
kiállítása február 5-én nyílt a Hungarocar 2000 Rt. Suzuki Ház Galériájában
(Bp., XIV. Egressy út 17-21.).
 A Magyar Kultúra Hete rendezvény-sorozat nyitóprogramja volt
Szigetszentmiklóson, a Városi Galériában (Tököli út 19.) Sárközi Ágnes
iparművész tűzzománc-kiállítása, amely február 7-éig tekinthető meg.
 Sárospatakon, A Művelődés Háza Galériájában február 18-áig (naponta 1018h-ig) látható a Díszítőművészeti Kör 30 éves fennállásának jubileuma
alkalmából rendezett kiállítás.

A NÉPRAJZI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI, PROGRAMJAI
2004. január – június
Állandó kiállítás: A magyar nép hagyományos kultúrája (május 1-jétől
ingyenesen tekinthető meg).
Időszaki kiállítások:
Színes magyar - 2004. február 29-éig.
A fotográfiák elsősorban a 30-as évek végétől követik nyomon a magyar
történelem színesben jól dokumentált eseményeit, ünnepeit, hétköznapjait az
1956-os forradalom leveréséig.
Eredeti – másolat – hamisítvány - 2004. szeptember 30-áig.
A kiállítás két nagyobb témakört dolgoz fel: a hagyomány viszonyát a
másoláshoz és az újításhoz, illetve az eredetiség és a hamisítás kapcsolatát.
Színes néprajzi fotók - Autokróm fényképek - 2004. május 31-éig.
"Aki dudás akar lenni…" Dudák és dudások a Kárpát-medencén innen és túl 2004. május 29.–2005. február 27.
XXII. Magyar Sajtófotó 2003 - 2004. március 26.–április 25.
Programok, előadások – az Eredeti – másolat – hamisítvány c. kiállításhoz
kapcsolódva:
Február 12. 17.00
Eredeti…, másolás…, hamis! – Bálint/Valentin és társaik
Előadó: Tátrai Zsuzsa néprajzkutató
Február 26. 17.00
Turistaművészet, szuvenír, hungarikumok – vitafórum.
Szuvenír – a szükséges rossz címmel Ifju György vitaindító előadása
Március 11. 17.00
Néprajzi tárgyak anyagvizsgálati lehetőségei
Előadó: Torma László restaurátor
Március 18. 17.00
Kézjegy – kerekasztal-beszélgetés népművészek és iparművészek
részvételével az alkotó egyéniségről, hivatásról, eredetiségről.
Március 25. 17.00
Hamisítvány az ókori Keleten régen és ma
Előadó: Kalla Gábor régész
Április 3. 11.00
A matyó bútor változatai
Előadó: Sáfrány Zsuzsa néprajzkutató
Április 15. 17.00
Hagyomány, újítás és eredetiség a kultúrában
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Előadó: Wilhelm Gábor néprajzkutató
Május 10-11.
Hagyomány és eredetiség
Tudományos konferencia
Június 19. 10.00–16.00
Népi és iparművészeti „szuvenírek” bemutatója és vására
Július 24. 10.00–18.00
Népi és iparművészeti „szuvenírek” bemutatója és vására
Augusztus 28. 10.00–18.00
Népi és iparművészeti „szuvenírek” bemutatója és vására
Rendezvények:
Március 5. 10.00–17.00 - a Néprajzi Múzeum Napja
Előzetes!
Értékőrzés – A vasláb-hevederi vízfűrész felújítása. A Kozma Lajos Faipari
SZKI bemutatója
Lappangó színes fotók – otthon. Fotóbörze
Eredeti? Másolat? Hamisítvány? – a látogatók által behozott tárgyak
meghatározása
A Néprajzi Múzeum mozgóképen – válogatás a Néprajzi Múzeum
kiállításaiból, rendezvényeiből
Új szerzemények – kamara-kiállítás
Népzene az iskolákban – a népzenét oktató iskolák találkozója, bemutatója
„Rendezzünk együtt kiállítást!”
Mesterségek titkai – fazekasság, kékfestés, flóderozás, teknővájás
Március 28., április 2–3–4. 10.00–18.00
Húsvételő – húsvétoló. Tavaszi szokások
Hímestojás-vásár és bemutató
Április 3. Tavaszi népszokás-bemutatók az Óbudai Népzenei Iskola
közreműködésével
Május 18. 14.00–18.00 – Múzeumi Világnap
13.00 „Aki dudás akar lenni…” – dudaszintetizátor bemutató vakok és
gyengénlátók részére
Múzeumi esték:
Június 24 19.00 – Szent Iván-napi koncert a KOLO együttessel
(„Aki dudás akar lenni…”)
Június 26. 19.00–23.00 – Szent Iván-napi népszokások Európában
Múzeumpedagógia:
A magyar nép hagyományos kultúrája
Múzeumi órák a hon– és népismeret modul A és B változatán túl a magyar
irodalom, környezetismeret, történelem, földrajz, rajz- és vizuális kultúra
tárgyak ismeretanyagának bővítéséhez; szabadfoglalkozások.
Eredeti – másolat – hamisítvány (szeptember 30-áig)
Rendhagyó tárlatvezetés – játékos feladatok változó témákban, mese, történet
kitalálása, szituációs játékok.
Maszkok és álarcok – foglalkozás három maszk példáján
Tárlatvezetés, filmvetítés, maszkkészítés
Készítsünk másolatot vagy makettet!
A sokszorosításra alkalmas tárgyak és eszközök megfigyelése, a technika
kipróbálása
Kézműves játszóházak (az alábbi napokon 14.00 – 16.00 óráig)
Február 27. Maszkok és álarcok – Maszkkészítés
Március 26. Húsvét – Tojásfestés
Április 30. Eredeti – másolat – hamisítvány – Nyomatok sokszorosítása
Július 23. Szüni-Dödő
Augusztus 27. Szüni-Dödő
További részletes információk a Közönségkapcsolati Osztálytól kaphatók
Tel.: 4732-441, 06-30/555-0039, fax: 4732-442
Honlap: www.neprajz.hu , e-mail: infos@neprajz.hu

A NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM aktuális kiállításairól,
programjairól információ kapható:
Kecskemét, Serfőző u.19. T/fax: 76/327-203; E-mail: nim01@axelero.hu,
muzeum.nepiipar@freemail.hu (Nyitvatartás: keddtől szombatig 10–17h)

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén: február 2-án szentmise keretében
adták át V. Majzik Mária Magyar Örökség-díjas képzőművész Jókai Anna:
Ima Magyarországért c. versére készített domborművét a Magyar Szentek
Templomában (Bp., XI. ker. Magyar tudósok krt. 1.).

A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
Szövő szakkör - Népi szövés
Foglalkozások: péntekenként 16-18 óráig Folyamatos bekapcsolódási
lehetőség! Oktató: Knittel Ilona
Helyszín: Arany János Általános Iskola (Bp., XVI. Bekecs u. 78.)
(A tanfolyam a Corvin Művelődési Ház kihelyezett szakköreként működik.)
Információ: 409-0401
Részvételi díj: 500,- Ft/fő/felnőtt, 400,- Ft/fő/gyermek
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FELHÍVÁS
Kézműves ház épül a helyi Önkormányzat közreműködésével a (Budapesttől
60, Székesfehérvártól 23, Tatabányától 24 km-re található) Fejér megyei
Csákváron. Néhány kézműves szakmában jelentkezőket várnak, akiknek
igényeit, javaslatait már a műhelyek kialakításánál is figyelembe veszik. A
műhely, munkahely mellett szükség esetén garzonlakást is tudnak biztosítani.
A helyszínen található alapanyagok: fa, kő (mészkő, dolomit), agyag, nád,
káka, csuhé. A műhelyekért mérsékelt bérleti díjat és rezsiköltséget kell
fizetni.
További részletes információkkal szolgál: Héring Mátyás díszműkovács,
önkormányzati képviselő. T: 22/254-073.

2003. évi adózási kellékek (adótábla, Tb-járulékok, egyéb fizetési
kötelezettségek, üzemanyagárak és -normák) felsorolásával. A lap az egyéni
vállalkozók 2004. évi járulékairól és más izgalmas kérdésekről is tájékoztat.
(Szerkesztőségének tel./fax-száma: 311-2235, e-mail: ipujs@axelero.hu)
 Az SZJA törvény 46. §-a kiegészült egy új bekezdéssel. Ennek lényege: ha
az egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány számát nem tünteti fel a
bevételéről kiállított bizonylatán (számláján vagy a nyugtáján stb.), akkor azt
adóelőleg terheli, amit a kifizetőnek kell levonnia és befizetnie.
Ráadásul a 47. § értelmében a legmagasabb adókulcs szerinti adót kell
megfizetni – hacsak nem nyilatkozik a vállalkozó arról, hogy az adóévben
összevont adóalapja várhatóan nem haladja meg az adótábla legmagasabb
kulcsú sávjának kezdő összegét.

KÖSZÖNET…
KÖNYVAJÁNLÓ
Ismét szomorú hírrel kell kezdenünk ezt a rovatot!
Tóth Lászlóné Márti
érdi fazekas, aki éveken, sőt évtizedeken keresztül aktív résztvevője, gyakran
szervezője, mozgósítója is volt kézműves vásároknak, rendezvényeknek; aki
évek óta harcolt betegségével, amihez itt közzétett felhívásunk hatására
kézműves társai, kollégái közül többen segítséget nyújtottak tárgyaik,
alkotásaik értékesítésre történő felajánlásával, vagy anyagi támogatással –
január 23-án reggel meghalt.
Temetése február 12-én 11h-kor lesz Érden, a régi 6-os út mellett (a
sportpályával szemben) található Köztemetőben.
Családja rajtunk keresztül mond ismételt köszönetet az iránta megnyilvánult
együttérzésért, szeretetért és minden segítségért. (Az ennek utolsó tételeként
fiának átadott 25.250.- Ft. – ami Barna P. Ila kéziszövő, Daru Péterné
tojásfestő, Fuggerth J. Ferenc tűzzománcos, Gémesné Deák Júlia textiljátékkészítő és Járominé Zárai Györgyi díszgyertya-készítő munkáinak
értékesítéséből származott – már csak temetéséhez nyújt némi segítséget.) Ifj.
Tóth László ígéretet tett arra, hogy édesapjának segítve igyekezni fog
továbbvinni a vállalkozást, a szakmát…
…mi pedig arra, hogy megőrizzük Márti emlékét!
 Zalai Károly bakonyjákói cifraszűr-készítőnek - akinek kérését előző
számunkban tolmácsoltuk (akkumulátoros rokkantkocsit szeretne vásárolni,
hogy a lakásból ki tudjon mozdulni, és el tudja látni az általa létrehozott
Bakonyi Cifraszűr és Betyár Múzeum körüli teendőket) - a legszerényebb
pénz-támogatással
is
segíthetünk:
a
Szentgál
és
Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 73600046-10402324 sz. számlára történő
befizetéssel.
 Benedek Rita köszönettel fogadna teatasak-mandalák készítéséhez filteres
teatasak-borítékokat! Címe: 1519 Budapest, Pf.: 257.
 A X. Betlehemi jászol kiállítás résztvevői közül a következők ajánlották
fel jótékony célra alkotásukat: Bús Sándorné dorogi csuhéfonó, Daru
Péterné békésszentandrási tojásfestő, Fekete Viktorné budakalászi
festőművész, Kis Rozália csömöri csuhéfonó, Lauer Jánosné pécsi
mézeskalács-készítő, Mátyás Csaba tiszakécskei festőművész, Pogonyi
Judit kiskunhalasi mézeskalács-készítő; valamint Inotai Csabáné bajai
mézeskalács-készítő és Kiricsi Józsefné vépi csuhéfonó – akiknek munkái
illusztrációs célra a Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai stúdiójába
kerültek.
Továbbra is várjuk és köszönettel fogadjuk a támogatók jelentkezését!
A Magyar Kézművességért Alapítvány
MAGYAR ORSZÁGOS MŰVÉSZI KÉZMŰVES EGYESÜLET
2003. december 12. és 2004. január 30. között Horváth Angéla és Csatorday
Géza budaőrsi tűzzománc-készítők fizették be tavalyi és idei egész évi
tagdíjukat.
Az Egyesület vezetése ismételten kéri tagjait: mielőbb rendezzék
hátralékaikat, és fizessék be 2004. I. féléves tagdíjukat! A befizetés OTPfiókban, vagy átutalással teljesíthető: a 11711041-20859507 számlaszámra.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
Alkotó időskorúak a Szent Györgyben címmel egész oldalas, fotókkal
illusztrált cikk jelent meg a Szokolyai Híradó tavalyi utolsó számában. A cikk
a helyi Szent György Idősek Otthonát és annak egyik új lakóját: Hevesi
Sándorné kézimunka-készítőt mutatja be az olvasóknak – akik Magdi néni
kiállítás-szervezésre és szakkörvezetésre vonatkozó terveit is megismerhették.
JOGSZABÁLYFIGYELŐ
 A saját maguknak könyvelő vállalkozóknak nyújt segítséget az IPOSZ
lapja, az MV Iparos Újság január 19-én megjelent számában a Mielőtt az
adóbevallást kitöltenénk… című cikk – az általános szabályok, néhány
speciális szempont és az analitikus nyilvántartások ismertetésével, valamint a

 A Paloznaki Hímzőkör fennállásának 10. évfordulójára megjelent
„PALOZNAK NÉPMŰVÉSZETE 1993-2003” című könyv – amely a
Balaton-felvidéki fehérhímzés újrafogalmazott mintakincsét tartalmazza,
mintegy 70 minta bemutatásával; ára 2.500.- Ft – megrendelhető Stall
Lászlóné címén: 8229 Paloznak, Balatoni u. 2.
 A Matyó Népművészeti Egyesület kiadásában megjelent Varga
Marianna: Mezőkövesdi matyó hímzés című könyve. A keménytáblás,
színes, 104 oldalas könyv és a mellékleteként megjelenő Mintagyűjtemény
részletes leírásokkal, gazdag illusztrációs anyaggal nyújt segítséget a
tervezéshez és kivitelezéshez. A két kötet ára együtt 3.900 Ft + postaköltség.
Megrendelhető: Matyó Népművészeti Egyesület (3400 Mezőkövesd,
Kisjankó Bori u.7., tel.: 49/ 411-686, matyoegy@elender.hu )
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 KALÁRIS - MAGYAR KÉZMŰVES KISMESTERSÉGEK BOLTJA
ÓBUDA KÖZPONTJÁBAN (Bp., III. ker. Vörösvári út 3.)
Fazekas termékek és iparművészeti kerámiák, kézi hímzések, szőttesek, fa
használati tárgyak, faragások, csuhé-, fűzfavessző kosarak, mézeskalács,
történelmi ajándéktárgyak, könyvek, zászlók, címerek, plakettek, valamint
egyéb kézműves termékek árusítása mellett vállalom iparművészek és népi
iparművészek kollekcióinak alkalmi vagy folyamatos bemutatását,
népszerűsítését.
Információ - Hargita Zsuzsanna: 388-2131 (hétfő kivételével 11-től 18
óráig).
 Az Életkép Üzletház bemutatóterme (Bp., XI. Bartók B. út 92-94.) 8 m2
kirakati helyrészt biztosít bútorok, kézműves lakberendezési tárgyak,
textilek kiállítására és értékesítésére. Információ: Bekő Mónika üzletvezető,
T: 365-1459, e-mail: mekong@vnet.hu .
 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
 Gyertyaöntő műhely teljes berendezése (eszközök, alap- és
segédanyagok) eladó. A készletet csak egyben kívánják értékesíteni.
Megtekinthető előre egyeztetett időpontban, Gyulán, Marosán Mihálynál.
Tel.: 66/462-278 – az esti órákban.
Forrás: MV Iparos Újság
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
Az alábbiakban közölt konkrét üzleti ajánlatokkal kapcsolatos bővebb
információk ára címenként ipartestületi tagoknak: 500 Ft, nem ipartestületi
tagoknak: 700 Ft. (Faxon kért válasz: +100 Ft.) A címek postai
pénzesutalványon rendelhetők meg, amelynek hátoldalán kell feltüntetni a
közlemény kódszámát – és ipartestületi tag esetén tagkönyvének számát. Cím:
MV Iparos Újság 1390 Bp. 62. Pf.: 166. T/Fax: 311-2235. (Az üzleti ajánlatok
tartalmáért, aktualitásáért a lap nem vállalhat felelősséget – mivel nincs
módja tételesen ellenőrizni azokat –, a forrás hitelességét azonban
szavatolja.)
 KD-6 Amerikai cég lakástextíliát, dísztárgyakat vásárolna.
 KD-8 Francia cég üvegből, kristályból készült dísztárgyakat venne.
 KD-10 Olasz cég használt hangszereket keres megvételre.
 NÜA-2 Egy német cég porcelán vagy kerámia háztartási edények
gyártóit keresi Magyarországon. Egy speciális sörös kupát szeretne
gyártatni, amelynek rendelési mennyisége – a minta elfogadása után – kb.
1000-2000 db lenne. A kupa kb. 150 mm magasságú, festés és nyomtatás
nélküli.
Forrás: MV Iparos Újság
Köszönet a FLAMING HUNGARY Kft-nek
a hírlevél térítésmentes nyomdai sokszorosításáért !

