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Tisztelt Alkotók! Kedves Olvasóink!
Jóleső érzés, hogy egyre több pozitív visszajelzést kapunk hírlevelünk
tartalmával kapcsolatban, a megjelent információk érdekességét, sokrétűségét,
színességét, hasznosságát illetően..
A különböző kiállítások, rendezvények, események „aktualitása” miatt néha
kritikai megjegyzések is érkeznek, de azt mindenki megérti, hogy egy
kéthavonta megjelenő hírlevél nem veheti fel a versenyt egy napilap
aktualitásával, nem lehet „naprakész”. Természetesen törekszünk arra, hogy
minél több aktuális hírt adjunk közre, de fontosnak tartjuk, hogy megfelelő
teret kapjanak a már lezárult események is – hiszen ezek „szereplői” is
közülünk valók, és az ő bemutatkozásaikra, eredményeikre ugyanolyan
büszkék vagyunk, mint azokéra, akiknek a kiállításai megjelenésünket
követően nyílnak, illetve még jelenleg is látogathatók! (A kiállítások és egyéb
események ismertetését ezért bontjuk időrendileg két részre.)
A hírlevél szerkesztéséhez, anyagának összeállításához a „hivatalos”
információs csatornák mellett nagy segítséget jelentenek azok a hírek,
meghívók, újságcikkek, amelyeket Kedves Olvasóinktól kapunk (főleg, ha
ezek időben érkeznek!); ezért továbbra is kérjük: járjanak és olvassanak
nyitott szemmel, és osszák meg velünk – hogy megoszthassuk másokkal –
azokat az információkat, amelyek társaikat is érdekelhetik és érinthetik!
A szerkesztő

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2004. július 30. és szeptember 15. között a
következők támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Balázs Katalin, Bányai Zsuzsanna, Baráth Miklósné, Bene István, Benedek
Lászlóné, Bérces Attiláné, Bertalan Ágnes, Bódis István, Bogdán Éva, Borbás
Katalin, Botos Jánosné, Botta Anna, Botya Szilvia, Böcskei Imre, Buglyó
Péter, Csepi Mária, Csézli Lukács, Csikós Éva, Csonka Ibolya, Czigány
Erika, Czímer Józsefné, Daru Péterné, Diós Gabriella, Dobozy Ferencné,
Donkó Benedek és Donkóné Kóródi Anna, Éliás Barbara, Endrődi Sándor,
Erdélyi Lajosné, Erdélyi Tibor, Erdész Judit Mária, Farkas Péter, Fehér
Csaba, Dr. Fejéregyházi Barnabásné, Fekete Anna, Fuggerth J. Ferenc,
Fülöp Noémi, GÁL Üveg Bt., Gera Klára, Grátzerné Bogdán Andrea,
Gregorián Bt – Nagyné Havas Anna., Gulyás Béla, Harangozó Rita, Hardi
Andrásné, Hegedűs Iván – OXA Galéria Bt., Heiling Anna, Herczenik
Gyuláné, Héring Mátyás, Hermann János, Hóbor Lajosné, Holló Istvánné,
Holtság Károly, Horváth Béla, Horváth Éva Katalin, Horváth László,
Jedlovszki Rezső, Károly Hedvig, Kasza Lászlóné, Katonáné Kalmár Terézia,
Kemény Judit, Keszthelyi Péter, Kevi Farkas Zsolt, Kiszely Lászlóné, Knoch
Kft., Komlós Beatrix, Kovács Éva, Kovács Mária, Kováts Judit, Kránitzné
Rikker Ildikó, Krasznai Ferencné, Kun István, Lamella Design Kkt, Lengyel
Géza, Lévay Mária, Lőrincz Péter, Lukács Tibor - PIANURA Kft., Major
Laura, Manu-Craft Bt. Ékszerészműhely, Mátrai Andrea, Matula Zsuzsanna,
Merhej Lucy, Mihály Gyula, Molnár Valéria, Molnárné Bárdi Andrea,
Molnárné Süli-Zakar Zita, Nagy Gyöngyi, Nagy Irén, Németh Mária, Paál
Sándor, Páduai Miklós, Payer Józsefné Rigó Enikő, Révész Késes Műhely,
Rónyai Lászlóné, S. Fehér Anna, Sárközi Ágnes, Szabó György, Szabó
Lajosné, Szabó László, Szabóné Ambrus Ildikó, Szakonyi-Nagy Ágnes,
Szalmási Klára, Szász Júlia Gyöngyi, Szekeres Attila, Szöllősi Katalin, Szűcs
Gézáné, Szűcsné Novák Mária, Takács Ferenc, Tamaska Józsefné Jakab
Margit, Tatainé Csapó Dorottya, Temesvári-Tóth Adrienn, Tímárné Molnár
Márta, Tóth Gábriel, Tóth János, Tóth Mária, Tölgyesi Ildikó, Tőzsér Anna,
Turi Kiss Ágnes, Turós Istvánné, Váradi Emese, Varga Istvánné, Varga Tibor,
Varró Gabi, Venczel Gabriella, Vénusz Ervin, Vértes Ildikó, Zemplenszky
Gyula.
Köszönet mindannyiuknak!

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
 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 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 Alapítványunk 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!)
Elkészült saját honlapom, melyen a mindenkori friss hírek (kiállítások,
eredmények, díjak, személyes információk stb.) olvashatók, és amelyen az
újabb és újabb festményekkel bővülő virtuális kiállításomon barangolhatnak.
A honlap elérhetősége: http://users.freestart.hu/hornokm (Figyelem! A honlap
Netscape böngészővel nem olvasható!)”
Hornok Magdolna T: 20-511-2980, e-mail: homam@freemail.hu,
HornokM@freestart.hu.

Ismét búcsúznunk kell…
Újabb szomorú hírt kaptunk: Kálvin Pál Esztergom-kertvárosi fafaragó
augusztus 16-án, életének 74. évében elhunyt. Pali Bácsi a kezdetektől részt
vett a kiállításainkon, a leghűségesebb, a leglelkiismeretesebb és a
legszerényebb alkotók közé tartozott. Faragásait minden alkalommal
elfogadta, többször díjazásra is javasolta a zsűri, Ő ennek ellenére a
következő pályázatra is úgy adta be munkáit, hogy örülni fog, ha kiállítjuk
azokat. Hűsége a magánéletére is jellemző volt: csaknem fél évszázadot élt
együtt Feleségével, aki – az anyaggyűjtéstől a megnyitókon keresztül a
visszaadásig – minden eseményre elkísérte, és együtt örült Vele a kapott
díjaknak, okleveleknek. A gondokat, betegségeket is derűsen viselte, az utolsó
pillanatig dolgozott.
Hiányozni fogsz, Pali Bácsi!

XI. BETLEHEMI JÁSZOL KIÁLLÍTÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Kézművességért Alapítvány – az IPOSZ-szal, a Magyar Országos
Művészi Kézműves Egyesülettel (MOMKE) és a BKIK Kézműipari
Tagozatával együttműködve – 11. alkalommal rendezi meg a
“BETLEHEMI JÁSZOL”
c. kiállítást, amelyre nyílt pályázatot hirdet hazai és határon túli magyar
hivatásos és műkedvelő alkotók, kézművesek, népművészek, képző- és
iparművészek, egyéni jelentkezők és kollektívák 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
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Imre Plébániatemplom által (a római „100 jászol” nemzetközi kiállítás
mintájára) 1994-ben indított sorozat folytatása.
Pályázni legfeljebb három, 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 2004. december 10-étől 2005. január 14-éig a
Pataky Művelődési Központban rendezendő kiállításon kerül bemutatásra.
Elismerés, díjazás: a kiállítás résztvevői oklevelet kapnak, a kiemelkedő
művek alkotói a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Alapítvány, a
MOMKE, a BKIK Kézműipari Tagozata, a Budai Ciszterci Szent Imre
Plébániatemplom és más támogatók díjait vehetik át.
A jelentkezés határideje: 2004. november 8.
A jelentkezés módja: a nevezési lap kitöltése és az Alapítvány titkárának
(Gergely Imre, 1392 Bp. 62., Pf.: 289.) fenti határidőig történő visszaküldése,
a nevezési díj egyidejű befizetése az Alapítvány számlájára.
A nevezési díj azonos a tavalyival:
egyéni alkotóknak:
3.000.- Ft,
kollektíváknak (közös alkotások esetén):
4.000.- Ft.
(Az Alapítvány támogatói, a MOMKE és a BKIK – tagdíjfizető – tagjai a
nevezési díjból 1.000.- Ft kedvezményt kapnak!)
Az alkotások beadásának időpontja: 2004. november 12-13-14.
A beadás helyszíne: a BKIK Kézműipari Tagozatának székháza: Bp., X. ker.
Szent László tér 16. – a Pataky Művelődési Központ szomszédságában.
(Az előző két évhez hasonlóan idén is szeretnénk a kiállítás anyagát színes
fotóalbumban megörökíteni, és azt az ünnepélyes megnyitóra megjelentetni!
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!)
További felvilágosítást, nevezési lapot és befizetési csekket Gergely Imrétől
lehet kérni (a hírlevél fejlécében található címen ill. telefonszámon).

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
Az Árvay és Társa Pincészet (Tokaj) nevében
az ARTE Galéria és Aukciós Iroda pályázatot hirdet
(KIVONAT!)
A Pincészet tulajdonosainak hagyományteremtő szándéka, hogy kiváló
minőségű, nemzetközileg is elismert borainak palackjain jelenjen meg a
kortárs magyar képzőművészet egy-egy remek alkotása.
Témai megkötés nincs meghatározva, az értékelésnek azonban fontos
szempontja lesz a műtárgy kicsinyített méretben való esztétikai megjelenése.
A pályázatra benevezhet minden magyar képzőművész, aki Képző- vagy
Iparművészeti Főiskolát végzett, vagy valamely festőtársaság tagja.
A zsűri két kategóriában jelöl ki győztest: 1 alkotás a 35 évnél fiatalabb, 1
pedig a 35 évnél idősebb művészek által készítettekből kerül megvételre.
Beérkezési időpontok: 2004. október 11-12-13-14-én 11-18 óra között.
Részletes kiírás és információ: ARTE Galéria és Aukciós Iroda, Budapest,
V., Ferenczy István utca 14.. T/Fax: 317-4423, e-mail: s.marso@chello.hu
Forrás: Árindex Kft

Művészek egy mosolyért
című rendezvény-sorozatunk egyik helyszíne a szegedi Dóm Hotel, ahol
október 25-30. között festmény-kiállítás és sajtótájékoztató lesz.
A rendezvény az Alsóvárosi Kultúrházban folytatódik: november 2-7. között.
Képző-, ipar- és népművészek kiállítására kerül sor.
Várjuk a művészek jelentkezését az alábbi címeken:
Alsóvárosi Kultúrház, 6725 Szeged, Rákóczi u. 1. Tel: 62/441-154, e-mail:
kulthaz@freemail.hu vagy:
Virágné Márta Nóra, 30/853-92-31, virmano@axelero.hu
Anyaggyűjtés határideje:
festőknek október 15-éig, ipar- és népművészeknek október 21-éig.
Helyszíne: Alsóvárosi Kultúrház, 6725 Szeged, Rákóczi u. 1.

A HUNGART VIZUÁLIS MŰVÉSZEK KÖZÖS JOGKEZELŐ
TÁRSASÁGA EGYESÜLET
pályázatot hirdet
a képzőművészet, az iparművészet és a fotóművészet területén működő
művészeti társadalmi szervezetek, alapítványok részére.
(KIVONAT!)
A HUNGART támogatni kívánja a magas színvonalú művek bemutatását,
megjelentetését.
A pályázaton támogatás kérhető csoportos kiállításokra; és egész éves
programok megvalósítására.

A támogatás igényelhető kiállításokra, kiadványokra és a kiállítással
kapcsolatos installáció költségeire.
Az egy pályázat keretében adható támogatás felső határa: 500.000,-Ft. Az
Elnökség döntése alapján az összeg esetenként megemelhető.
A pályázatokat A/4-es formátumban, levélként fogadjuk el, amely
felbélyegzett és megcímzett, ugyanolyan méretű válaszborítékot is
tartalmaz. A pályázatokat postán kérjük feladni a következő címre:
HUNGART Egyesület 1363 Budapest, Pf.: 59.
A postabélyegző első napja 2004. október 1., utolsó napja 2004. október 31.
lehet. Részletes kiírás, pályázati űrlapok valamint további felvilágosítás
Szabó Annamária irodavezetőtől illetve Purczeld Brigitta egyesületi titkártól
kérhetők a Hungart Egyesület székhelyén (1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
fszt. 2. tel./fax: 302-3810, e-mail: hungart@hungart.org) 9-13 óráig, valamint
letölthető az Egyesület honlapjáról a www.hungart.org címen.
Forrás: Árindex Kft

Kézműves pályázatot hirdet
a szakiskola fennállásának 10. évfordulója alkalmából a pécsi Világ
Világossága Alapítvány és a Látássérült Fiatalok Rehabilitációs Speciális
Szakiskolája és Szakiskola.
Helyszíni beadási határidő: 2004. szeptember 30.
Cím: 7635 Pécs, Bálicsi u. 29. Tel.: 72/310-299.
A kiállítás időpontja: 2004. október-november.
A kiállítás helyszínei: Csontváry Múzeum, Pécs, Janus Pannonius u. 11.,
Civil Közösségek Háza, Pécs, Szent István tér 17.
Elszállítási határidő: 2004. december 15.
Pályázni lehet: Az elmúlt 10 évben készült kézműves termékekkel.
A pályázók köre: Azok a fiatalok, akik az elmúlt 10 évben speciális
szakiskolában, szakiskolában, kézműves iskolák valamelyikében kézműves
mesterséget, népi kismesterséget tanultak vagy tanulnak. (Azok köre sincs
kizárva, akik nem tették le az OKJ-s vizsgát.)
A pályázatra beküldhető alkotások bármilyen természetes anyagból
készülhetnek, hagyományos módszerekkel, kézműves technikákkal.
Beküldhetőek már díjat nyert alkotások is. Ezek a pályamunkák nem vesznek
részt a versenyben, de a zsűri által kiválasztott darabok szerepelnek a
jubileumi kiállításon. Kérjük külön megjelölni ezeket a tárgyakat, és ráírni a
kísérő cédulára, hogy mikor, hol szerepelt, és milyen helyezést ért el.
A tárgyakon és kísérő jegyzékükön a szokásos adatok mellett szerepeljen az
alkotó mellett a felkészítő tanár, az iskola neve, címe, a készítés időpontja is.
A kategóriák kialakítása és a díjazás a beérkezett tárgyak függvényében a
pályázatot kiíró iskola és a zsűri joga.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár- és
Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) pályázati felhívásai – 2004.
(EMLÉKEZTETŐ!)
Hírlevelünk előző számaiban ismertettük a
VIDÉKI JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE
(AVOP 3.1)
c. pályázatot, amelynek fő céljai között szerepel a kézműipari
tevékenységek fejlesztése, a hagyományos kismesterségek, a népi
mesterségek, a tárgyalkotó népművészet, a népi iparművészet támogatása is;
valamint a
FALUFEJLESZTÉS ÉS -MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS
SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE (AVOP 3.4)
c. pályázati témát, amely többek között népművészeti alkotóházak
kialakítására, továbbfejlesztésére kínál lehetőséget.
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.
További
részletek
a
pályázati
csomagban
találhatók!
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

 Nemes Ferenc faragó népi iparművész a közelmúltban töltötte be 60.
életévét. A Budapesten született és 1994. óta Szigetújfaluban élő alkotó, aki
több hazai országos pályázat (köztük a Kapoli Antal Országos Pályázat, a Pro
Renovanda Cultura Hungariae Népművészetért Szakalapítvány) díjazottja;
Alapítványunk pályázatainak rendszeres és kiemelkedő résztvevője, az
Iparművészeti Múzeumban 2003-ban rendezett kiállításunkon a szakmai zsűri
díjával és a szakmai közönség által a Kristály Kézműves Vándordíjjal is
elismert művész; aki több külföldi kiállítás után 2004. márciusában négy
társával együtt Japánban, Kumamotoban mutatta be munkáit és tudását;
Ráckevén rendezett életmű-kiállítással ünnepli a jeles dátumot – ld.
Kiállításról kiállításra c. rovatunkat!.
 Csonka Ferenc keszthelyi könyvkötő – akinek ipartestületi kitüntetéséről
hírlevelünk legutóbbi számában adtunk hírt – 25 éves kisipari
tevékenységének elismeréséül A Magyar Kézművességért Alapítvány
emlékérmét is megkapta. A Gáspár Pál Szilveszter vésnök által tervezett
érmet Gergely Imre, az Alapítvány titkára adta át.
 Augusztus 20-án a nemzeti kulturális örökség minisztere
- Életfa-díjat adományozott a népművészet megőrzésében és átörökítésében
végzett kiemelkedő munkájáért Dr. Varga Marianna néprajzos
muzeológusnak, a Népi Iparművészeti Tanács volt tagjának;
- A Népművészet Mestere díjat a tárgyalkotó népi mesterségek,
hagyományok továbbvitelében aktív tevékenységet folytató népi
iparművészeknek: Bereczky Csaba Kálmán keszthelyi fafaragónak, dr.
Puskás Nándorné hímzőnek, Radácsi Piroska hímzőnek és Vajda László
kovácsnak;
- A Népművészet Ifjú Mestere címet a tárgyalkotó hagyományőrző fiatal
népi iparművészeknek: Ángyán Csilla fazekasnak, ifj. Belencsák Mihály
késesnek, Czefernekné Tenk Bernadett lószőrékszer-készítőnek, Forgácsné
Molnár Anett gyöngy-ékszerkészítőnek, Molnárné Tamás Anetta
fazekasnak és Sebestyénné Tankovits Anita szőnyegszövőnek.
 Ugyancsak augusztus 20-án vehette át a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége által alapított Király Zsiga-díjat D. Tóth Péter Pál SzabolcsSzatmár-Bereg megyei bőrműves, Erdélyi Tibor budapesti fafaragó, A
Népművészet Mestere, Kékedi László kisgyőri kéregedény-készítő népi
iparművész, Mihalkó Gyula balmazújvárosi kalapos népi iparművész,
Párniczky Józsefné székesfehérvári hímző népi iparművész és Tóth István
karcagi kovács.
 A Szuper Miklósné népi iparművész által vezetett mindkét kollektíva: a
Paloznaki Hímző Kör és az Alsóörsi Csipke Műhely is díszoklevelet kapott
és díjazásban részesült a XIV. Országos Népművészeti Kiállítás Veszprém
megyei tárlatára benyújtott alkotásaiért.
 Szeptember 16-án, a Baranya Megyei Közgyűlés első őszi ülésén,
ünnepélyes körülmények között vehette át a Közgyűlés elnökétől a Megyei
Önkormányzat díját és elismerő oklevelét az Iparművészeti Múzeumban
rendezett kiállításunk zsűri által kiemelt három Baranya megyei résztvevője:
Horváth Ágota pécsi fazekas népi iparművész, Mezei Ottó kárászi fazekas
és Szentkereszti István hásságyi fafaragó, A Népművészet Mestere.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak !
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 A Népművészet Ifjú Mestere pályázat 2004. évi kiállítása augusztus 19.
és szeptember 10. között volt látható a Hagyományok Háza Népi
Iparművészeti Titkárságának kiállítótermében.
 Az I. Nemzetközi Szalmafonó Mesteriskolához kapcsolódva augusztus
23-28. között a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központban rendezték
meg a Szalmacsodák című kamarakiállítást.

 Gy. Kamarás Kata népi iparművész, A Népművészet Mestere A magyar
bor fazekas szemmel című kiállítása szeptember 9-24. között (19-e kivételével
naponta 10-18h-ig) Gyöngyösön, a Barátok tere 3. sz. alatt található Mátra
Művelődési Központban tekinthető meg.
 A Nemzeti Táncszínházban (Bp., I. ker. Színház u. 1-3.) szeptember 30-áig
13-18h között (előadásos napokon a műsor végéig) tekinthető meg Wokiné
Wieger Mariann képző- és iparművész SUMMA című tárlata.
 Sarlós Györgyné szobrász és Németh Zoltán faműves közös kiállításán
fából készült szobrok és különleges faórák láthatók október 3-áig, szerda
kivételével naponta 13-18h-ig Sopronban, a Templom u. 4. sz. alatt található
Erdészeti Múzeumban.
 A Magyarok Házának (Bp., V. Semmelweis u. 1-3.) Csontváry termében
szeptember 13-ától október 7-éig, hétköznapokon 10-től 18h-ig látható
Barkos Beáta tűzzománc-készítő művész és Simon Miklós képzőművész
kiállítása.
 Október 1-jén 17h-kor Vass László intarzia-készítő iparművész nyitja meg
Aszódon, a Helyőrségi Művelődési Klubban (Kossuth L. út 10.) Szernecz
Zoltán önálló intarzia-kiállítását, amely október 15-éig naponta 08-15h-ig
tekinthető meg.
 A XIV. Országos Népművészeti Kiállítás regionális programjaként
Gödöllőn, a Petőfi Sándor Művelődési Központban (Szabadság út 6. Tel.:
28/514-130) szeptember 25-étől október 24-éig rendezik meg Pest megye
tárgyalkotó népművészeinek kiállítását.
 A Maconkai Orosz László Galériában (Bp., XVI. ker. Batsányi J. u. 28-32.
– KIA Autószalon) október 28-áig H-Cs: 08-17, P: 08-16h-ig tekinthető meg
az „Otthonunk a XVI. kerület” Egyesület által rendezett,
Kerületünk épített világa című fotókiállítás.
 Könyvek másként címmel Feiglné Csukás Klára okleveles kézműves
könyvkötőmester munkásságát bemutató kiállítás nyílt szeptember 9-én és
látható október 30-áig a Békési Galériában, a Jantyik Mátyás Múzeumban
(Békés, Széchenyi I. tér 4.).
 A ráckevei Árpád Múzeumban (Kossuth Lajos u. 34.) szeptember 2. és
november 15. között, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig tekinthető meg
Nemes Ferenc faragó népi iparművész 60. születésnapja alkalmából rendezett
életmű-kiállítása.
 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:
- Répás János hetényegyházi szoborfaragó, A Népművészet Mestere
kiállítása. Látogatható: november 20-áig.
- Mesterkiállítás – az ország legidősebb, A Népművészet Mestere címmel
kitüntetett alkotóinak munkáiból rendezett kiállítás. Látogatható: október 22éig.
- Szabadtéri szoborgaléria a múzeum udvarán. Látogatható: október 30-áig.
- Bagi Béla kecskeméti festőművész kiállítása. Látogatható: október 30-ától
november 19-éig.
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.
FESTŐIKOLA:
Indul október végétől, szombatonként 10-12 óráig.
Vezeti: B.Tóth Edit festőművész. Információ: Fekete Erzsébet: 76/327-203

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI

 Balla Vera, Debreczeni Zsófia, Kecskés Zoltán, Kerti Eszter, Kunszt
Veronika, Ócs József, Pirók Irén és S. Fehér Anna alkotásai is szerepeltek
a Gödöllőn élő, illetve az onnan elszármazott, de a város művészeti életéhez
kötődő képző-, ipar-, fotó- és népművészek részvételével augusztus 8. és
szeptember 19. között a Petőfi Sándor Művelődési Központban 7. alkalommal
megrendezett Gödöllői Nyári Tárlaton.
 Szuper Miklósné népi iparművész Zakopane a Balatonért címmel
augusztus 13. és szeptember 15. között nagysikerű kiállítást rendezett
Zakopanéban, a Stara Polanában – az általa vezetett Paloznaki Hímző Kör
és Alsóörsi Csipke Műhely alkotásaiból.

 ”Lecsót a keceléből” címmel augusztus 14-15-én hagyományőrző
fesztivált rendeztek a Pest megyei Zsámbokon. Az agrárfórummal, paprikafaállító, paprikakereső és lecsófőző versennyel, hagyományőrző csoportok
fellépéseivel és más kulturális eseményekkel szinesített fesztivál
programjában Baloghné Kegyes Lonci fafaragó és Császár Tünde
csuhéfonó alkotásait is bemutató népművészeti kiállítást, Baka Deák Kinga
porcelánfestő részvételével pedig élő mesterség-bemutatót is rendeztek.
 Az MVSZ budapesti tagozata és a JUGYESZ által a Magyarok Házában
szervezett IV. Délvidéki Napok című találkozó keretében augusztus 17-19.
között a délvidéki kézimunkázók tárlatát, délvidéki gyüjteményeket és a

képeket, és a helyezések az Önök véleménye, egytől ötig adott pontszáma
alapján alakul ki. Az első három helyezett értékes jutalmakban részesül.

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
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34. MIRK – Bajmok képzőművészeti pályázat legjobb munkáinak
kiállítását is láthatták az érdeklődők.
 Szeptember 9-én a KOGART Házban (Bp., VI. ker. Andrássy út 112.)
tartotta „Őszikék” divatbemutatóját Sűdy Erika, az S.E.Collection alapítója.
A bemutatott kollekció tervezői Madarász Melinda, Szöllősy Anna és
Varga Viktória iparművészek voltak.
KÖSZÖNET…
…Gubó Mariann érdi üvegfestőnek, akinek korábban felajánlott alkotását (a
Magyar kézművesség – 2004 c. albumunk kíséretében) athéni
teljesítményének elismeréséül Vereckei Ákos olimpiai bajnok kajakozó kapta;
Tálos Zoltán paksi ólomüvegezőnek, Járominé Zárai Györgyi pécsi
gyertyakészítőnek és Bősendorfer Ferenc budapesti szíjgyártónak, akiknek
ugyancsak korábban felajánlott alkotásait (1 Tiffany-lepkét, 2 díszgyertyát és
3 kulcstartót) 3 albumunkkal együtt az IPOSZ XIV. Országos Kézműves
Horgászversenyének díjazására adtuk át a szervezőknek!
 Ide kívánkozik a MATÁV igen egyszerű módon működő karitatív akciója,
amit talán még nem mindenki ismer, és amivel azok is élhetnek, akik egyetlen
telefonhívással 100 Ft-tal hozzá tudnak járulni egy nemes cél
megvalósításához
A nemzeti telefontársaság a 1788-as számon létrehozta a MATÁV
Adományvonalat, amelynek vezetékes készülékről történő tárcsázásával
kéthavonta más-más szociális, egészségügyi, gyermek-segélyező, betegeket
segítő szervezet munkáját támogathatjuk 100 forinttal.
Szeptemberben és októberben a hívásokból befolyt összeggel a MATÁV a
Szent János kórház Szív, Adj a Szívnek! Alapítványának munkáját segíti.
A Magyar Kézművességért Alapítvány
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
MAGYAR ORSZÁGOS MŰVÉSZI KÉZMŰVES EGYESÜLET
A hírlevél legutóbbi számával együtt kiküldött egyesületi csekk néhány
egyesületi tag részére megkönnyítette a hátralékok rendezését ill. az aktuális
tagdíj befizetését. Az utóbbi közel 2 hónapban a következő tagok befizetései
jelentek meg az Egyesület számláján:
Ábrahám Lajos, Haszán Gyula, Kulcsár Péter, Sereg Mátyásné, Vágó István.
Az Egyesület vezetése reméli, hogy a kiküldött csekk a többi tagot is
emlékezteti vállalt kötelezettségének teljesítésére.
A BKIK KÉZMŰIPARI TAGOZATA
szakmai rendezvény-sorozata keretében a X. ker. Szent László tér 16. sz.
alatti székház fszt. 4. termében október 19-én 14h-tól Gábriel Péter tart
konzultációval összekötött előadást Az Unión belüli üzleti partnerekkel
történő kereskedéssel kapcsolatos ÁFA-szabályok (számlázás, adószám, ÁFA)
ismertetése címmel.
(Ez a téma a zsűrizett termékekkel rendelkező kézműveseket is érinti!)
A KÉZMŰVESEK BARANYAI EGYESÜLETE
nyári néprajzi előadás-sorozatának 4. összejövetelén, augusztus 12-én Hajda
György Zsigmond Király Zsiga-díjas fafaragó, restaurátor Örömeim,
bánataim kirándulás közben címmel; szeptember 9-ei 5. (egyben évadzáró)
összejövetelén pedig Kulcsár István Az építészetről általában címmel tartott
előadást az Egyesület pécsi székhelyén. A szervezők kötetlen beszélgetéssel,
komázgatással tették még hangulatosabbá a találkozókat.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
A Magyar kézművesség – 2004 és Balassi korának kézműves
hagyományai c. kiállításunkkal a következő elektronikus és nyomtatott
sajtóorgánumok foglalkoztak: Duna TV: Híradó és GazdaTV, Fejér Megyei
Hírlap, Hajdú-Bihar megye közművelődési információs lapja, Hajdú-Bihari
Napló, Heves Megyei Hírlap, Info Rádió, Kisalföld, m2: HOL-MI, MTI, mtv:
Közeli (Kulturális híradó) és a Magyar Turizmus Rt. programajánlója, MV
Iparos Újság (több alkalommal), Pályázatfigyelő, a Pest Megyei KIK lapja,
Pesti Műsor, SANSZ, Tolna Megyei Népújság, Tolnai Kamara.
A lista bizonyára nem teljes, ezért köszönet illeti mindazokat, akik „önkéntes
sajtófigyeléssel” segítettek a felsorolást minél teljesebbé tenni!
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).
 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, honlap:
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 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.
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 igazgatója, Solti Gábor tárgyalásainak
eredményeként – az előző hírlevelünkben megjelent felhívás alapján – négy,
Magyarországot képviselő kézműves: Károly Hedvig fazekas, Soós Margit
hímző, viseletkészítő, Teleki Enikő selyemfestő és Lukács Tibor fajátékkészítő térítésmentesen vehet részt a 2004. október 1-3. között Firenze
központjában megrendezésre kerülő V. Nemzetközi Vásáron.
Az egyébként is kedvező feltételek mellett (a nem élelmiszer termékek
árusítóira vonatkozó 450 Euro részvételi díjjal) további két kollektíva:
Molnárné Ábrahám Ágnes textiljáték-készítő, Barta Zsolt szarufaragó és
Belencsák Mihály késes (közös standon), valamint a Lamella Design Kkt is
részt vesz a rendezvényen.
 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 !

