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Augusztus 9-21. között évi rendes nyári szabadságomat
töltöm, amelyhez hasonló jó pihenést, ill. eredményes programokat
kívánok mindenkinek:
Gergely Imre titkár
ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2004. június 11. és július 29. között a következők
támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Bagdi Ibolya, Barna P. Ila, Bodó Károly, Csibi László, Csordás Katalin,
Czupp Pál, Marlene Dietrich, E. Somogyi Andrea, Faragó Gáborné, Farkas
Balázsné Petrikowsky Mariann, Fürjesiné Ferencsik Ibolya, Ganevné Székely
Katalin, Hamvasné Bohák Mária, Hardi Andrásné, Dr. Karácsony Gyuláné,
Kerepesi Mari, Keresztury Zsuzsanna, Kézműves Foglalkoztató - Eszenyiné
Hallgató Katalin, Kovács Zoltánné (Debrecen), Kövér György, Lepizsán
Attila, Márton Rozália, Meichlné Érsek Mária, Melikánt Tibor, Mezőné
Implom Eszter, Molnárné Bárdi Andrea, Mundi Jánosné, Mundrusz Tamásné,
Ócs József, Ősz Margit, Pozsony Katalin Rita, Pupek Teréz, Dr. Sturcz
Zoltánné, Szernecz Zoltán, Szirmay Andrásné, Tatainé Csapó Dorottya, Tóth
Béláné, Tóth Klára, Tölgyesi Ildikó, Vagnerné Balla Erzsébet, Vassné Veréb
Judit, Zsóri Balogh Erzsébet.
Az OTP-től pótlólag megérkezett bankszámlakivonat-melléklet szerint április
1-jén Dr. Bánky Bulcsúné, Berzéki László és Molnárné Virág Éva fizettek be
támogatást Alapítványunk számlájára.
Köszönet mindannyiuknak!

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
 100 JÁSZOL KIÁLLÍTÁS RÓMÁBAN
A Vatikáni nagykövetség továbbította felénk az idei, 29. alkalommal
megrendezésre kerülő 100 jászol kiállítás felhívását és jelentkezési lapját.
Bár a tavalyihoz hasonlóan várhatóan idén sem fogja a Külügyminisztérium
anyagilag támogatni a magyar részvételt, ennek ellenére szeretnénk
megszervezni az alkotások kijuttatását.
Az olasz nyelven kitöltött jelentkezési lapokat és a kiállításra szánt
betlehemekről készült jó minőségű színes (10 x 15 cm-es) fotókat
szeptember végéig kell kiküldenünk a szervező részére, ezért szeptember
közepéig várjuk azok jelentkezését, akik (kisméretű) alkotásukkal részt
szeretnének venni ezen a szép hagyományokkal rendelkező kiállításon.
 Folytatódik az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával
indult, Kézművesek Európában elnevezésű program, amelynek gyakorlati
megvalósítása a NAC konzorcium-ot alkotó Noldex Rt., A Magyar
Kézművességért Alapítvány és a Compexpo Kft. együttes munkájának
köszönhető.
A fokozatosan épülő, fejlesztés alatt álló internetes portál a
www.kezmuvesportal.hu címen már megtekinthető.
A projekt céljairól, a portál felépítéséről, már elérhető szolgáltatásairól és a
további tervekről (a turisztikai alkalmazást célzó, GPS-koordinátákra épülő
kézműves útvonalak, térképek összeállításáról; az értékesítési lehetőségek
bővítését segítő internetes áruház létrehozásáról; a portál nemzetközi
kiterjesztéséről) július 22-én az Apáczai Kiadó Kft rendezvénytermében, a
konzorciumot alkotó szervezetek képviselőinek jelenlétében Debreczeni
István, a Noldex Rt. vezérigazgatója tartott sajtótájékoztatót, amit
munkatársainak szakmai bemutatója és kivetítős demonstrációja egészített ki.
A konzorcium várja a további jelentkezőket. A részvételi feltételekről és a
jelentkezés módjáról érdeklődni lehet a Kézművesek Európában
Szerkesztőségének 260-2430-as telefonszámán, az iroda@noldex.hu e-mail
címen, valamint A Magyar Kézművességért Alapítvány 354-3146-os
telefonszámán.
 Szívesen tesszük közzé a következő felhívást - amivel egy festőművész
kézművesekhez kapcsolódó, hagyományok megőrzését célzó elképzeléseinek
megvalósítását segíthetjük!

„Keresem azokat a Magyarországon élő és dolgozó kézműves
mesterembereket, akik szakmájukat hagyományos, régi eszközökkel
végzik.
Szeretnék nyomukra bukkanni ezeknek az általam is nagyra becsült
mestereknek, mert eltökélt szándékom, hogy festményen örökítsem meg
ezeket a kihaló félben lévő mesterségeket. Az elkészült festményeket
kiállításon szeretném bemutatni, amelynek helyet ad elsősorban a Zsámbéki
Művelődési Ház. Innen indult el festői bemutatkozásom, s innen kívánom ezt
a sorozatot is útjára bocsátani.
A témában eddig elkészült festményeim:
A noszvaji kenyérsütő nénike (Ida néni)
A kádár (Kozma Péter, Szabadszállás)
A faszénégetők (Vértes-hegység)
Szőlőpréselés Bogácson (Hócza Imre, Bogács)
A maszkfaragó (Englert Antal, Mohács)
A szalmafonó (régi fénykép alapján)
A halász (régi fénykép alapján)
A tímár (régi fénykép alapján) (Ezzel a képpel 2003-ban a MAIT által kiírt
pályázaton elnyertem az első- és a különdíjat is!)”
Hornok Magdolna T: 20-511-2980, e-mail: homam@freemail.hu,
HornokM@freestart.hu, WEB: www.festomuvesz.hu/hornok

XI. BETLEHEMI JÁSZOL KIÁLLÍTÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ELŐZETES
A Magyar Kézművességért Alapítvány - a Magyar Országos Művészi
Kézműves Egyesülettel (MOMKE) és a BKIK Kézműipari Tagozatával
együttműködve – 11. alkalommal készül megrendezni a
“BETLEHEMI JÁSZOL”
c. kiállítást, amelyre hamarosan nyílt pályázatot hirdet hazai és határon túli
magyar hivatásos alkotók (kézművesek, népművészek, képző- és
iparművészek) valamint műkedvelők részére.
A pályázat célja: az 1940-es években dr. Schwartz Elemér ciszterci szerzetes
professzor
által
kezdeményezett
betlehem-készítő
mozgalom
hagyományainak felelevenítése, az IPOSz OKKT és a Budai Ciszterci Szent
Imre Plébániatemplom által 1994-ben indított sorozat folytatása, illetve egy
új, a Néprajzi Múzeum által kezdeményezett – a betlehem-készítés XXI.
századi hagyományainak, néprajzi-pedagógiai-vallási szokásainak kutatását
célzó – tudományos felmérés megalapozása, beindítása, ill. annak elősegítése.
Pályázni bármilyen e témában készült (Jézus születéséhez kapcsolódó, a
betlehemi jelenetet ábrázoló), hagyományos és modern stílusú alkotással
egyaránt lehet. Olyan műveket is szívesen fogadunk, amelyek a betlehem
gondolatvilágának a mai életre való utalásait tartalmazzák.
A pályázatra érkező alkotások minősítését a Népi Iparművészeti Tanács és a
Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértői, valamint az Egyházközség
képviselői végzik.
A pályázat válogatott anyaga terveink szerint 2004. december elejétől egy
hónapon keresztül kiállításon kerül bemutatásra. A kiállítás résztvevői
oklevelet kapnak, a kiemelkedő művek alkotói a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, az Alapítvány, az Egyesület, a BKIK Kézműipari Tagozata és
más támogatók díjait vehetik át.
A jelentkezés határideje és az alkotások beadásának időpontja 2004.
november első felére várható, ezért már most - a nyári szabadságot
követően - javasoljuk a pályázatra való felkészülés megkezdését!
(Az előző két évben megjelent sikeres színes fotóalbum mintájára idén is
szeretnénk a kiállítás anyagát megörökíteni! A Betlehemi képeskönyvben
minden kiállító 1-1 alkotása szerepelni fog. Elképzelésünket ismét csak
összefogással tudjuk megvalósítani, ezért a könyv kiadásában nem csupán a
pályázat résztvevőire, hanem – a különleges karácsonyi ajándéknak számító
album megrendelésével – minden kedves olvasónk segítő közreműködésére
is számítunk!)
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PÁLYÁZATOK
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár- és
Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) pályázati felhívásai – 2004.
KIVONAT!
VIDÉKI JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE
(AVOP 3.1)
Pályázhatnak: Természetes és jogi személyek; őstermelők; egyéni
vállalkozók; gazdálkodó szervezetek és integrációik; mezőgazdasági
tevékenységet folytató egyéb jogi személyek; belföldi székhellyel rendelkező
mikro- és kisvállalkozások.
Beadási határidő: folyamatos.
A támogatás fő céljai:
 agrártevékenységek diverzifikációja
 minőségi mezőgazdasági termékek marketingje
 idegenforgalom fejlesztése
 falusi turizmus fejlesztése
 kézműipari tevékenységek fejlesztése.
A támogatással megvalósuló fejlesztések esetében a fenti operatív célok közül
legalább egynek teljesülnie kell.
A pályázati felhívás a szűkebb értelemben vett vidéki térségekre koncentrál.
Az intézkedés a vállalkozók mezőgazdaságon belüli és kívüli tevékenységi
köreinek bővítését célozza, különös tekintettel az egyedi, kiváló minőségű
termékek előállítására, a termékek értékesítési lehetőségeinek javítására.
Kézműipari tevékenység fejlesztése – Kódszám: 3.1.4
a) Kézműipari vállalkozások eszközfejlesztése, termékfejlesztés.
b) A piacra jutás, értékesítés ösztönzése érdekében a marketing eszközök
fejlesztése (bemutatkozó anyagok, kiadványok).
c) Bemutató üzemek, műhelyek kialakítása.
Azokat a kézműipari tevékenységet folytató mikro- és kisvállalkozásokat
támogatják, melyek egyedileg vagy kisszériában, kisüzemi módszerekkel
állítják elő termékeiket; a hagyományos kismesterségek, a népi mesterségek,
a tárgyalkotó népművészet, a népi iparművészet körébe sorolhatók.
A támogatás formája: vissza nem térítendő fejlesztési támogatás, európai
uniós és nemzeti forrásból.
Kézműipari tevékenység fejlesztése esetén a támogatás mértéke a
fejlesztés összes elszámolható költségének: 50-65%-a.
 A fejlesztések elszámolható összköltsége kézműipari fejlesztés
esetén 30 millió forint.
xxx
Többek
között
népművészeti
alkotóházak
kialakítására,
továbbfejlesztésére kínál lehetőséget a
FALUFEJLESZTÉS ÉS -MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS
SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE (AVOP 3.4)
c. pályázati téma.
Pályázhatnak: Mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, civil
szervezetek, önkormányzatok, egyházak és egyházi jogi személyek.
Beadási határidő: folyamatos
(További részletek a pályázati csomagban!)
xxx
Általános tudnivalók – mindkét pályázatra vonatkozóan!
A pályázatokat egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező
másolati példányban kell benyújtani. A pályázati adatlapot további egy
példányban CD-R lemezen is be kell nyújtani. A pályázati csomag letölthető a
www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu címekről, valamint beszerezhető az
MVH Kirendeltségein és a megyei földművelésügyi hivataloknál.
A pályázatokat postai úton folyamatosan, a beruházás megvalósítási helye
szerint illetékes kirendeltségre lehet benyújtani.
Forrás: Pályázatfigyelő

CÉGÉR PÁLYÁZAT
A tevékenységre utaló kifejező cégreklámok bizonyára nem csak a budapesti
kis üzletekre, műhelyekre jellemzőek, hanem országszerte megsokasodtak.
Ezért az MV Iparos Újság szerkesztősége úgy döntött, játékos pályázatot
hirdet a legszebb cégérek bemutatására.
Ha az Ön, vagy ismerőse műhelyét, üzletét szép cégér díszíti, küldjön róla
fényképet a szerkesztőség postacímére: 1390 Budapest 62. Pf.: 166.
Írják meg a műhely tulajdonosának nevét, címét, mert erre szükség lesz a
rangsor összeállításához. Az MV Iparos Újságban sorszámozva teszik közzé a
képeket, és a helyezések az Önök véleménye, egytől ötig adott pontszáma
alapján alakul ki. Az első három helyezett értékes jutalmakban részesül.
(A lap legfrissebb számában jelent meg az első két pályázat: 1. sorszámmal a
Játék Céh, 2.-sel az Üvegbarlang Tiffany Stúdió és Műhely cégérének fotója!)

Az ITDH Kht. meghirdette a 2004-ben kollektív magyar megjelenést célzó II.
kategóriás kiállítási programját is. Ennek keretében egyéni pályázati úton
180 nemzetközi kiállításra, vásárra lehet jelentkezni, melyhez vissza nem
térítendő támogatás kapható. Az időpontokról, helyszínekről, profilokról
bővebb felvilágosítás: ITDH Igazgatóság, T: 472-8162, e-mail: kiallit@itd.hu,
honlap: www.itdh.hu.


További – különböző témájú – aktuális 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 Keszthelyi Ipartestület tisztújító közgyűlésén – Szűcs György, az IPOSZ
elnöke és Kurucz Zsigmond, a szövetség örökös tiszteletbeli elnöke
jelenlétében – vette át az Ezüstkoszorús Mester kitüntetést Csonka Ferenc
könyvkötő.
 A Népi Iparművészeti Tanács információja szerint a XXVII. Országos
Kapoli Antal Faragópályázatra 56 alkotó 228 pályamunkát küldött be,
amelyek közül a zsűri 138 alkotást fogadott el, 90-et nem javasolt kiállításra.
15 alkotó kapott díjat ill. jutalmat, a következők szerint:
Kapoli-díj (+ plakett és vándorkürt), 100.000.- Ft – Balatonlelle Város díja:
Mónus Béla népi iparművész, Budapest;
az NKÖM Nagydíja (100.000.- Ft): Horváth Béla, A Népművészet Mestere,
Budapest;
I. díj (80.000.- Ft – az MMI díja): Erdélyi Tibor, A Népművészet Mestere,
Budapest;
II. díj (70.000.- Ft – az MMI díja): Csepeli István népi iparművész,
Dunaföldvár;
II. díj (70.000.- Ft – az MMI díja): Balogh Mihály népi iparművész, Hottó;
III. díj (60.000.- Ft – az MMI díja): Lukács Lajos, A Népművészet Mestere,
Budapest;
III. díj (60.000.- Ft – az MMI díja): Szabó István népi iparművész,
Hajdúszoboszló;
III. díj (60.000.- Ft – az MMI díja): Kovács Zoltán népi iparművész,
Debrecen.
Különdíjak:
- a Népművészeti Egyesületek Szövetsége díja (50.000.- Ft): Tóth Lóránt, A
Népművészet Ifjú Mestere, népi iparművész, Kazincbarcika;
- a Pro Renovanda Cultura Hungariae „Népművészetért” Szakalapítványa díja
(30.000.- Ft): Szondy Sándor, A Népművészet Mestere, Miskolc;
- a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága díja (20.000.- Ft): Gosztonyi
Zoltán, A Népművészet Mestere, Kaposvár;
- a Kontakt Tourist díja (30.000.- Ft): Horváth László, Balatonlelle;
- a Somogy Megyei Közgyűlés díja: Buzsák István, Buzsák.
Könyvjutalomban részesült:
- Ferenczi István népi iparművész, Budapest;
- Szepesi János népi iparművész, Budapest.
 Ugyancsak a Népi Iparművészeti Tanácstól értesültünk a XXIV. Kis
Jankó Bori Országos Hímzőpályázat eredményéről.
A Hímzőpályázatra 109 alkotó 454 pályamunkát küldött be. A zsűri ebből 69
alkotó 198 pályamunkáját fogadta el kiállításra, és a következő díjakat
osztotta ki:
Kis Jankó Bori díj
- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 80.000.- Ft-os díja: Vajtóné Szabó
Ilona népi iparművész (Taktaharkány), kivitelezők: a Taktaharkányi
Hímzőkör tagjai;
- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 80.000.- Ft-os díja:
Farkas Jp Bertalanné, A Népművészet Mestere (Bodony), kivitelező:
Kovács Jánosné népi iparművész (Bodony);
I. díj
(a Magyar Művelődési Intézet 60.000.- Ft-os díja):
- Szuper Miklósné népi iparművész (Balatonfüred), kivitelezők: Szuper
Miklósné, Tormásné Kertész Erika, Csongrádiné Szuper Viktória;
- Zeleiné Pap Bernadett (Mezőkövesd) tervező, kivitelező;
II. díj
(a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 50.000.- Ft-os díja):
- Párniczky Józsefné népi iparművész (Székesfehérvár), kivitelezők: Berki
Györgyné, Szántó Lászlóné;
- Janzsó Imréné népi iparművész (Tarcal), kivitelezők: Kádas Imréné, Tóth
Ferencné;
(a Magyar Művelődési Intézet 40.000.- Ft-os díja):
- Bordás Ottó népi iparművész (Gyöngyös) tervező, kivitelező;
III. díj
(a Magyar Művelődési Intézet 40.000.- Ft-os díja):
- Szilágyi Erzsébet (Románia, Nagykapus) tervező, kivitelező;
- Holló Istvánné népi iparművész (Ózd), kivitelező: Galambosi Istvánné;
(a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 40.000.- Ft-os díja)
- Eperjesi Lászlóné Paranai Mónika népi iparművész (Százhalombatta)
tervező, kivitelező;
- Élő Lajosné népi iparművész (Dombóvár), kivitelezők: Élő Lajosné, Fehér
Lászlóné, Vincellér Józsefné;

Különdíjak:
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 20.000.- Ft-os díja:
- Szidor Jánosné népi iparművész (Debrecen) tervező, kivitelező;
A Magyar Művelődési Intézet 20.000.- Ft-os díja:
- Tóth Aranka népi iparművész (Hajdúszoboszló) tervező, kivitelező;
A Pro Renovanda Cultura Hungariae „Népművészetért” Szakalapítványának
30.000.- Ft-os díja:
- Kovács Ferencné népi iparművész (Recsk) tervező, kivitelező;
A „Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány” 30.000.- Ft-os díja:
- Bárdos Sándorné, A Népművészet Mestere (Recsk);
A Népművészeti Egyesületek Szövetségének 50.000.- Ft-os díja:
- Kerekes Endréné népi iparművész (Gelse), kivitelező: Vekkerdi Józsefné;
A Coats Magyarország Kft. 20.000.- Ft-os vásárlási utalványai:
- Csapó Frigyesné (Mosonmagyaróvár) tervező, kivitelező;
- Fekete Erzsébet népi iparművész (Kecskemét) tervező, kivitelező;
- Fűkőné Szatmári Melinda (Taktaharkány) tervező, kivitelező;
- Kiss Gáborné (Ostffyasszonyfa) tervező, kivitelező;
- Marton Sándorné népi iparművész (Hódmezővásárhely), kivitelező: Barna
Istvánné;
Póta József mezőkövesdi textilkereskedő 15.000.- Ft-os vásárlási utalványa
és a Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet tárgyjutalma:
- Porkoláb Ferenc népi iparművész (Derecske) tervező, kivitelező;
A B.-A.-Z. Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet tárgyjutalma:
- Taktaharkányi Hímzőkör;
Mezőkövesd Város Önkormányzatának tárgyjutalma:
- Matyó Népművészeti Egyesület Hímzőköre.
 Korbely Zsuzsa budapesti selyemfestő egyik munkája, az Iparművészeti
Múzeumban rendezett kiállításunkon szerepelt Magyar lovas mandala lett „A
hónap mandalája” a Mandala című magazin értékelése szerint, amely alapos
elemzést is közölt az alkotásról a www.mandala.lap.hu web-oldalon.
 A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított „Király Zsiga”
díjat a Kuratórium az idén Párniczky Józsefné székesfehérvári hímzőnek
ítélte. A díj átadására augusztus 21-én kerül sor.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak !

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Koncz Gyöngyi művésztanár „A tavasz pillanatai” című kiállítását június
3-30. között a Fóti Református Egyház Gyülekezeti termében rendezték meg.
 Június 25-étől egy hónapon keresztül a szegedi Heller Ödön Művelődési
Házban tekinthették meg az érdeklődők Barkos Beáta „Eleink jelei” című
tűzzománc-kiállítását.
 A Művészetek Völgye egyik eseményeként Erdős Anna kerámikus
SZOBOR-ITTAS c. kiállítása – a kerámia-plasztikákon Fehér Anna
ékszereivel – július 23. és augusztus 1. között Kapolcson, a Kastélykispincében volt látható.
 A Margitszigeti Víztoronyban a fiókaART és a Kilátó Galéria augusztus 2áig tartó, Labirintus című tárlatán 43 alkotó – köztük Dobesch Máté, Hollósi
Éva és Udvardi Emese – munkái is szerepeltek.

 A Jászberény és környéke Ipartestület szervezésében 7. alkalommal került
megrendezésre a „KÉZ-MŰ” kiállítás, amelyet július 31-én Fábry Zoltán, a
MOMKE elnöke nyitott meg. A Klapka György Szakközép- és
Szakmunkásképző Iskolában augusztus 8-áig (09-18h-ig) látható kiállításon
közel 20 mesterség - faműves, kádár, épületszobrász, keramikus, ötvös,
üvegcsiszoló, szűcs, hímző, csipke- és gobelin-készítő, foltvarró, gyöngyfűző,
babakészítő, fotós stb. - alkotásai szerepelnek.
 Ugyancsak augusztus 8-áig tart nyitva az ócsai műemléktemplom
szomszédságában található Tájházban Gera Klára nemezelőművész önálló
kiállítása.
 Kunné Paulusz Györgyi szentendrei ikonfestő Iparművészeti múzeumi
kiállításunkon szerepelt alkotása, az izbégi plébániatemplom keresztelő
kútjának zárókupolája augusztus végéig a pismányi templomban tekinthető
meg.
 A Kondor Béla Közösségi Házban (Budapest, XVIII. ker., Kondor Béla
sétány 8.) augusztus 9. és szeptember 2. között minden nap 09-20h-ig látható
Zsolnai Mihály fafaragó népi iparművész kiállítása.
 A XXVII. Országos Kapoli Antal Faragópályázat válogatott anyagából
rendezett kiállítás szeptember 12-éig (hétköznap 11-18h, szombaton 09-14h
között) látogatható Balatonlellén, a Kossuth Lajos u. 2-4. sz. alatt található
Városi Művelődési Házban. (A faragópályázat díjazottjainak listája
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK… c. rovatunkban olvasható!)
 Őriszentpéteren szeptember 15-éig a Teleház földszinti bemutatóterme ad
otthont Szakonyi-Nagy Ágnes iparművész kiállításának.
 Szernecz Zoltán intarzia-készítő önálló kiállítása október 1-jén nyílik, és
15-éig naponta 08-1530-ig látható Aszódon, a Helyőrségi Művelődési Klubban
(Kossuth Lajos u. 10.).
 Mezőkövesden, a Közösségi Házban (Szent László tér 24.) október 17-éig
tekinthető meg a XXIV. Országos Kis Jankó Bori Hímzőpályázat
kiállítása. (A hímzőpályázat díjazottjainak listája EREDMÉNYEK,
ELISMERÉSEK… c. rovatunkban olvasható!)
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 A NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM aktuális programjai:
Kecskemét, Serfőző u.19. T/fax: 76/327-203; E-mail: nim01@axelero.hu,
muzeum.nepiipar@freemail.hu (Nyitvatartás: keddtől szombatig 10–17h)
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: A népi iparművészet fél évszázada – napjaink
tárgyformáló népművészete (hímzés, szövés, faragás, fazekasság, népi
kismesterségek)
KAMARA-KIÁLLÍTÁS: Kalotaszeg - válogatás Zana Dezső
gyűjteményéből (viselet, kerámia, hímzett és szőtt népi textilek)
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
- „Évszakok gyöngyei” - népi és iparművészeti gyöngyök országos kiállítása
szeptember 11-éig.
- Magyar Nemezkészítők Országos Kiállítása (takarók, viseletek, kiegészítők)
július 27-étől szeptember 18-áig.
- Szabadtéri szoborgaléria a múzeum udvarán október 30-áig.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Megjelent a Csongrád megye Mórahalmi kistérségében található Öttömös
község praktikus, kétnyelvű zsebtérképe, amelynek helyi nevezetességeket
bemutató illusztrációs anyagában Dönczi András szegedi fafaragó köztéri
emlékoszlopai is láthatók.
 Június 25-én Miskolcon, a Nagy Lajos király útja 18. sz. alatt megnyílt a
Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a Mandorla Közművelődési
Egyesület Diósgyőri Kézműves Alkotóháza.

A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
 A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület augusztus 15-én, vasárnap ismét
egész napos búcsút rendez Balatonakarattyán, a Rákóczi parkban.
Kézműves vásárt is tartanak, amelyen nem kell helypénzt fizetni! (Asztalról,
sátorról mindenki maga gondoskodik.) A szervezők szívesen fogadják az élő
mesterség-bemutatót tartó kézműveseket is.
A búcsú alatt büfé fog rendelkezésre állni.
Aki részt kíván venni a vásáron, jelentkezzen Kardos Gábornénál a 0620/931-7284 számon!
 Heves várossá nyilvánításának 20. évfordulójára, augusztus 20-ára viseletbemutatót szervez a településen a Hevesi Népművészeti és Háziipari
Szövetkezet.
 Szeptember 9-23. között Győrben, a Zichy-palotában rendezik meg a VIII.
Nemzetközi Babakiállítást és a VII. Országos Baba- és Mackókészítési
Versenyt. A kiállítás alkalmából fotópályázatot hirdetnek – amelynek témája:
gyermek és baba (mackó); szeptember 12-én pedig baba-, mackó- és
játékvásárt szerveznek.
A kiállítást és a versenyt szeptember 24-25-én a VIII. Közép-Európai
Babakonferencia követi.
További információ és jelentkezési lap a rendezvény szervezőjétől kapható:
Zichy-palota, 9022 Győr, Liszt F. u. 20. T/f.: 96/320-289, 311-316. E-mail:
info@zichypalota.hu www.zichypalota.hu .
 Kiállítók és árusok jelentkezését várjuk
a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napokra (október 1-2-3.)
Helyszín: Tokaj, Bethlen Gábor utca,
valamint
a Terézvárosi búcsú rendezvényére (október 15-16-17.)
Helyszín: Budapest, VI. ker. Hegedű utca - Templom tér
A kirakodóvásárokon kizárólag zsűrizett népművészeti és iparművészeti
termékekkel lehet részt venni.
A részletekről érdeklődni a Bacchus Arts Stúdió Kft.-nél lehet, a 201-9427-es
telefonszámon, a 488-7093-as faxszámon, vagy az info@nyitottpince.hu email címen.
KÖSZÖNET…
…Barna P. Ila egri kéziszövőnek, Demeter Andrea budapesti fazekasnak,
Kovács Imréné tedeji szűrrátét-készítőnek, Nagyné Havas Anna budapesti
papírfiligrán-készítőnek, Radics Zoltán debreceni mézeskalács-készítőnek és
Virágné Hollósi Ilona kalocsai hímzőnek, akik az Iparművészeti
Múzeumban rendezett kiállításunkon szerepelt alkotásaikat ajánlották fel
Alapítványunknak!
A Magyar Kézművességért Alapítvány
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
 MAGYAR ORSZÁGOS MŰVÉSZI KÉZMŰVES EGYESÜLET
Az Egyesület vezetése reméli, hogy a mellékelt csekk megkönnyíti a
hátralékok rendezését, és a 2004. I-II. féléves tagdíjak (lehetőleg OTPfiókban történő) befizetését.
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HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Filmsztárok és a zene nagyjai – tűzzománcban címmel egész oldalas cikk
jelent meg az MV Iparos Újság legutóbbi, 13-14. számában Gubán György
tűzzománcozó iparművész (Magyar Kultúra Alapítvány székházában
rendezett) kiállításáról, amelyen a film és a zene világának klasszikusait és
élő nagyjait fotó-realista tűzzománc képeken megörökítő legújabb
sorozatának darabjai szerepeltek.
 Az MV Iparos Újság ugyanezen lapszáma a borító oldalakon közölt
illusztrációval és tárgyfotókkal, 1. oldalán pedig A kézművesek művészi
bemutatkozása c. értékelő írásával foglalkozott az Iparművészeti Múzeumban
Magyar kézművesség – 2004 és Balassi korának kézműves hagyományai
címmel megrendezett, Mi ezt visszük Európába… mottójú kiállításunkkal.
 A Fejér Megyei Hírlap Fehérvári Hét c. városi magazinjának július 22-én
megjelent száma A mester és tanítványai című cikkében Párniczky
Józsefnét, a kézimunkatervek, a fehérhímzések, a huroköltéses virágok, a
pókolás mesterasszonyát mutatja be; aki a 2003-2004-es közművelődési évad
gazdag eseményei és sikerei között büszkén említette meg saját és
szakköreinek elismerését, díjait az Iparművészeti Múzeumban rendezett
kiállításunkon. (A cikket illusztráló fotó éppen e díj átvételét örökítette meg.)
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 KALÁRIS - MAGYAR KÉZMŰVES KISMESTERSÉGEK BOLTJA
ÓBUDA KÖZPONTJÁBAN (Bp., III. ker. Vörösvári út 3.)
A KALÁRIS – amely az elmúlt egy évben több kézműves társunk
termékeinek árusítására is lehetőséget biztosított – a már megismert profilhoz
illő üzemeltető társat keres.
További információ Hargita Zsuzsannától kapható a (06-1)388-2131-es
telefonszámon (hétfő kivételével 11h-18h között).
 A Magyar Turizmus Rt.-vel kialakított együttműködés keretében lehetőség
nyílik arra, hogy kézműveseink kisebb karácsonyi cég-ajándéktárgyak
készítésére vonatkozó ajánlatot tegyenek. Az ötleteket, javaslatokat, a konkrét
termékekre, darabszámra és árakra vonatkozó ajánlatokat Gergely Imre várja
az Alapítvány elérhetőségein.
 Bőrműves műhelyemben működő kézműves boltba várom más
kézművesek eladásra szánt darabjait. Wágner Károly (Bp., XI. ker.
Szabolcska M. u. 9. T.: 20/233-6394, e-mail: wagner@freemail.hu )
www.kezmuveswagner.fw.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
 Pályázati tanácsadás!
Irodánknál (Charlie és Angyalai Kft.) az első alkalom ingyenes, az esetleges
továbbiak beleszámítanak a megírandó pályázat díjába. A Magyar
Kézművességért Alapítvány támogatói köréhez tartozók és az IPOSZ
(tagdíjfizető) tagjai további 10%-os kedvezményben részesülnek.
Jakab Zoltán 20/3381-537, jakab7@axelero.hu
 Velemérben eladó egy 1900-as évek elején épült kis ház, amely – bár
jelentős felújításra szorul – szépen rendbe hozható. Akit érdekel, az interneten
megtekintheti. Elérési út: www.stop.hu/apronet; keresőszó: az Őrség egyik
legszebb helyén; tárgy: ingatlan.
Németh Mária (Zalaegerszeg), tel.: 30/465-7810.
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-65 Angol cég hungarikumokat, tipikus magyar termékeket vásárolna.
KD-66 Angol cég szőrmegyártókat keres.
KD-68 Görögországi vállalat ékszert keres megvételre.
KD-75 Japán cég fajáték-gyártókkal keresi a kapcsolatot.
KD-76 Japán cég bizsu ékszer importjában érdekelt.
KD-92 Horvátországi cégek többek között kosár-, papír-, kerámiatermékek beszerzésében érdekeltek.
KD-98 Osztrák cég lovaskocsi-, lószerszám-, hintó-gyártókkal keresi a
kapcsolatot.

KD-105 Német vállalkozás lovasruházat gyártására keres partnert
Magyarországon.
Az SP Expo Kft. a Schwarz & Partner nemzetközi kiállítás-szervező
vállalatcsoport tagja. (A Schwarz & Partner hálózat célja a vállalkozások
támogatása üzleti sikereik elérésében Közép- és Kelet-Európában, elsősorban
az alábbi országokban: Ausztria, Cseh Köztársaság, Ukrajna, Szlovákia,
Szlovénia, Lengyelország, Lettország. 2004-től kizárólagos képviselője a
Reed Exhibitions vásárszervező bécsi és salzburgi vásárainak
Magyarországon.)
Egyes vásáraira a cég ingyenes belépőjegyeket tud ajánlani a magyar szakmai
látogatók részére, és katalógus, szórólap, névkártya elhelyezésére is
lehetőséget biztosít.
Az SP Expo Kft. ajánlatából:
 Tracht & Country Classics (Aug. 27-29.) Salzburgi Vásárközpont
(Messezentrum Salzburg)
Nemzetközi tracht és népviselet ruházati divatvásár.
Salzburgban a magyar kiállítók a világ minden tájáról (az USA-tól egészen
Japánig) érkező kereskedőkkel közvetlenül kapcsolatba tudnak lépni.
 Creativ Salzburg Herbst (Szept. 17-19.) Salzburgi Vásárközpont
(Messezentrum Salzburg)
Nemzetközi ajándékötletek, lakás-kiegészítők, design, lifestyle termékek,
étkezési kultúra & konyhai kiegészítők, papír és írószerek, virágkötészet,
barkács-áruk, kézműves termékek, ajándéktárgyak és játékok szakmai vására
- főleg Ausztriából és Dél-Németországból érkező kereskedőknek.
Jelentkezési anyagok és bővebb felvilágosítás:
SP Expo Kiállítás-szervező Kft. / Kovács Melinda: 1026 Bp., Trombitás út 2.,
T/F: 213-6109, 30/63 94 120
E-mail: melinda.k@spexpo.hu, Internet: www.spexpo.hu.
 Az IPOSZ Nemzetközi Igazgatóságától kaptuk a következő információt:
2004. október 1-2-3-án (péntek-szombat-vasárnap) Firenze központjában, a
Piazza Santa Croce-n és a Via Magliabechi-n rendezik meg az V.
Nemzetközi Vásárt, amelyen kedvező feltételek mellett biztosítják a
részvételt:
minden résztvevő rendelkezésére áll majd 6+1 m2 terület,
a szervezők foglalnak és fizetnek minden résztvevő számára 4
éjszakát (csütörtöktől vasárnapig) egy kétágyas szobában,
a szervező fedezi a közterületi adók, az áramhasználat, a hulladékelhelyezés, a vendéglátás, a virágdíszítés, az őrzés és a vásári
belépő költségeit,
az árusítás feltételeiről (sátor, bódé, asztal, ernyő, táblák stb.) a
résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk,
az olasz törvények értelmében az árusítás utáni ÁFA
(élelmiszerekre 10%, egyéb termékekre 20%) befizetése – amihez
a szervezők a helyszínen számlatömböt biztosítanak – a vásár
végén, október 3-án esedékes,
a vásár területén orvosi szolgáltatás és étterem is elérhető lesz,
az árusító területet szeptember 30-án 13h előtt kell elfoglalni.
Lapzártakor érkezett hír: Solti Gábor, az IPOSZ nemzetközi igazgatója
tárgyalásának eredményeként a Magyarországról érkezőknek a szervezők –
az első alkalomra való tekintettel – további kedvezményt nyújtanak: az első 4
jelentkező esetében (2 standon) a részvételi díj megfizetésétől
eltekintenek!!!
A további jelentkezők részvételi díja a nem élelmiszer termékek árusítóira
vonatkozóan: 450 Euro, az élelmiszer termékekre vonatkozóan: 550 Euro.
Az angol nyelvű jelentkezési lapot és az útlevél/személyi igazolvány
másolatát szeptember 5-éig kell kiküldeni a szervezők részére.
Jelentkezési lap kérhető Gergely Imrétől a 354-3146, vagy a 06-30/394-6010
telefonszámon.
 A németországi Sinsheim-ben november 12-13-14-én Ajándékok az egész
világból címmel jubileumi, 15. alkalommal rendezik meg a művészi
kézművesség kiállítását és vásárát. A Karácsony előtt 6 héttel
megrendezésre kerülő vásár profiljában a kerámia, porcelán, üveg, kő,
ékszerek, textíliák, bőr, fa, fém, festmények is szerepelnek. A vásáron
kizárólag saját termékeiket árusító kézművesek vehetnek részt.
A szervezők komplett standokra vonatkozó jubileumi ajánlata:
sorstand – 6 m2-től: 49,50 euro/m2 sarokstand – 6 m2-től: 59,50 euro/m2
További információ és jelentkezési lap kapható: Messe Sinsheim GmbH,
Irene Bleickert Projektleiterin: D-74889 Sinsheim, Neulandstrasse 30.
Tel: 00-49/7261-6890, fax: 00-49/7261-689-207,
e-mail: info@messe-sinsheim.de
 November 18-21. között kerül megrendezésre a
Kölni Kézműves Vásár.
Ez München után a második legnagyobb kézműves vásár Németországban,
melyet kétévente rendeznek meg.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatának a Kölni
Kézműves Kamarával kialakult jó együttműködése alapján kedvezményes
részvételi lehetőség biztosított a kézműves vállalkozások számára.
Jelentkezés, információ: BKIK Kézműipari Tagozata – Burányi János, T:
431-8964, 70/331-6841, e-mail: b.janos@bkik.hu.

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

