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A Magyar Kézművességért Alapítvány – AMKA hírlevele
Alapító: Győri Lajos

ÚJ HELYEN AZ IRODA !

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ELŐZETES !

Régi-új helyére, az IPOSZ székházába: az V. ker. Kálmán Imre u. 20. sz. alá
(IV. 403.) költözött A Magyar Kézművességért Alapítvány irodája. Minden
más elérhetőség (telefon-, fax-szám, e-mail cím) változatlan maradt!

KEDVES OLVASÓINK !
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik levélben, e-mail-en, smsben jókívánságaikat küldték az év végi ünnepek alkalmából, vagy a XI.
Betlehemi jászol kiállításunkhoz kapcsolódva! Remélem, én is viszonozni
tudom ezt a sok szeretetet, ami nagy segítséget jelent munkámhoz.
Alapítványunk immár működésének második évtizedébe lépett, ami újabb
feladatok elé állít mindannyiunkat. Ezek teljesítéséhez kívánok mindenkinek
jó egészséget, alapos felkészülést és eredményes együtt-munkálkodást!
Gergely Imre

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2004. december 17. és 2005. február 4. között a
következők támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Anek Teréz, Asztalos Ferencné, Baloghné Kegyes Lonci, Barabás Mária,
Barna P. Ila, Csibi László, Czupp Pál, Fábiánné Harkácsi Judit, Főző Panka,
Gregorián Bt. - Nagyné Havas Anna, Halász Zsóka, Haris Mária, Holtság
Károly, Imregh Magdolna, Jónás Bálint, Kasztner Erika, Kerti Viktor Dénes,
Kiss Zsoltné, Ladjánszky Istvánné, Lauer Jánosné, Matus Andrásné, Mezőné
Implom Eszter, Molnár Valéria, Molnárné Bárdi Andrea, Mundi Jánosné,
Nagy Judit, Oláh Zoltánné, Prágainé Mágori Aranka, Pszicho-Condi Bt.,
Réczi Márta, Rónák Bt., Rózsa Istvánné, S. Fehér Anna, Simon Edit, Szilágyi
Erzsébet, Szűcs Sándorné, Tatainé Csapó Dorottya, Tóth Árpád (Révész
Késes Műhely), Vékony Zsuzsanna.
Köszönet mindannyiuknak!
Faragó Gáborné, Kónya Lajos és Sisa István már
jelezte, hogy idén is Alapítványunknak fogja felajánlani
adójának 1 %-át.
Az adóbevallás időszakához közeledve többi kedves
olvasónkat, kézműves társainkat is kérjük: ha ezzel is
támogatni tudják a kézműves hagyományok megőrzésére
és
továbbvitelére,
értékeinek
bemutatására
és
népszerűsítésére irányuló törekvéseinket, 2004. évi
adóbevallásuk során
(a
mellékelt
rendelkező
nyilatkozaton) Alapítványunk javára ajánlják fel
személyi jövedelemadójuk 1 %-át!
Adószámunk: 18061976-1-41.
Kérjük még, hogy aki így rendelkezik, jelezze ezt Gergely Imre felé a 3543146-os telefonszámon!
Köszönettel:
A Magyar Kézművességért Alapítvány Kuratóriuma

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
 Folytatódik az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával
indult, Kézművesek Európában elnevezésű program, amelynek gyakorlati
megvalósítása – a kézműves portál beindítása – a NAC konzorcium-ot alkotó
Noldex Rt., A Magyar Kézművességért Alapítvány és a Compexpo Kft.
együttes munkájának köszönhető.
A fokozatosan épülő, folyamatosan bővülő és 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.

1054 Bp., Kálmán I. u. 20.,

Szerkesztő: Gergely Imre

Magyar kézművesség – 2005
és
A mese világa – kézműves szemmel
A Magyar Kézművességért Alapítvány – az IPOSZszal, a Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesülettel (MOMKE) és a
BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve a fenti 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 részével napjaink magyar kézművességének legújabb,
legszebb produktumait (kézműves, iparművészeti és népművészeti
alkotásokat: használati és dísztárgyakat, lakberendezési, lakás-felszerelési
eszközöket, hangszereket, játékokat, viseleteket és ékszereket, fegyvereket
stb.) szeretnénk bemutatni – egyúttal ráirányítani a figyelmet a ritka, vagy
kihalófélben lévő mesterségekre ill. a hungarikumnak számító kézműves
szakmákra, termékekre is.
A pályázat második részével a mese világát idézzük fel - kézműves
technikákkal megformált mesejeleneteket, mesealakokat várunk.
Jelentkezési határidő: május 31.
Az anyaggyűjtés várható időpontja: június 6-7-8. 10-16h-ig.
Helyszíne: az Iparművészeti Múzeum földszinti galériája.
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
Válogatásukat és minősítésüket a korábbiaknál is szigorúbb szempontok
alapján a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, a Népi Iparművészeti Tanács
és az Iparművészeti Múzeum szakértői végzik.
A pályázat válogatott anyaga az Iparművészeti Múzeum földszinti
galériáján kerül bemutatásra!
A megnyitóra szeretnénk ezúttal is elkészíttetni a kiállítás anyagát színes
fotókon bemutató albumot, amelyben a kiállításra bekerült minden alkotó 11 munkája szerepelni fog!
A nevezési díj azonos a 2003. és 2004. évivel:
egyéni jelentkezőknek:
4.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak és a MOMKE
valamint a BKIK (tagdíjfizető) tagjainak:
3.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
6.000,- Ft
További információ, nevezési lap és befizetési csekk Gergely Imrétől kapható.
Postacím: Gergely Imre, IPOSZ, AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289.; személyesen
(telefonon történt egyeztetést követően): Bp., V. ker. Kálmán I. u. 20. IV. 403.
Tel: 354-3146; mobil: 06-30/394-6010; e-mail: amka@chello.hu

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
 Pályázat Karácsony Sándor emlékére (KIVONAT!)
Kiíró: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány "Karácsony Sándor
emlékére" szakalapítvány
Célja: a helyi hagyományok feltárását és a hagyományokon alapuló
művelődési igények kielégítését megvalósító kulturális közösségek,
egyesületek támogatása.
Pályázhatnak: a helyi hagyományokra épülő, újjászerveződő közösségek,
egyesületek, alkotóműhelyek, amelyek tevékenységüket az adott település
vagy lakóterület kulturális igényeinek kielégítése érdekében végzik.
A 2005. évi pályázatokban azokat a programokat támogatjuk, amelyek:
- az adott település hagyományait dolgozzák fel és mutatják be
kiadványokban, kiállításokon,
- bemutatják azokat a személyiségeket, közösségeket, civil szervezeteket,
intézményeket, akik vagy amelyek a régebbi vagy a közelebbi múltban
tevékenységükkel sokat tettek a település kultúrájáért, művelődéséért,
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- azokat a kezdeményezéseket, amelyek a hagyományokat beépítik a
települések mai életébe.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. március 18.
Pályázatot csak alapítványi pályázati űrlapon, a szükséges mellékletekkel
kiegészítve fogadunk el. A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni lehet az
alapítvány titkárságán (1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19-21.) személyesen, vagy
a 343-3913, 343-9706 számú telefonon hétfőtől csütörtökig 10-15 óráig,
pénteken 10-12 óráig. A felhívásokat az INTERNETEN www.prof.iif.hu/prc
alatt is közzétesszük, ahonnan a szükséges pályázati űrlapok is letölthetők.
 II. „SZÁZRÓZSÁS” HÍMZŐPÁLYÁZAT
Kiíró: Hagyományok Háza és a Matyó Népművészeti Egyesület
Pályázni Mezőkövesd, Tard és Szentistván hímző hagyományait feldolgozó
lakástextíliával, öltözékkel lehet, de csak olyan önállóan tervezett alkotással,
mely zsűriszámot még nem kapott, pályadíjat még nem nyert. A pályázat
jeligés, a kézimunkához zárt borítékban mellékelni kell az erre a célra készült
Adatlapot.
A beérkezett alkotásokat országos zsűri bírálja és javasolja díjazásra,
kiállításra. A megfelelő színvonalú pályázati darabok zsűriszámot kaphatnak,
ennek költsége azonban a pályázót terheli.
Pályázati kategóriák és díjak:
I. IFJÚSÁGI KATEGÓRIAKivitelezői pályadíjak:
I. díj:
10.000 Ft
II. díj:
7.000 Ft
III. díj:
5.000 Ft
II. FELNŐTT KATEGÓRIA
A pályadíjak fele a tervezőt, fele a kivitelezőt illeti meg:
I. díj:
40.000 Ft
II. díj:
35.000 Ft
III. díj:
25.000 Ft
Különdíjak
(A díjakat a bíráló bizottság átcsoportosíthatja.)
A pályamunkák beérkezési határideje:
június 3.
Személyes átvétel:
június 1-2-3-án 9-16 óráig
Kiállítás-megnyitó, díjkiosztó ünnepség: június 25-én
az új Matyó Múzeumban, mely szintén ezen a napon nyílik meg.
A postán küldött tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Információ és Adatlap kérhető:
Matyó Népművészeti Egyesület: 3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.
tel/fax: 49/ 411-686; e-mail: matyoegy@hu.inter.net
 CÉGÉR PÁLYÁZAT
Az MV Iparos Újság szerkesztősége ez év tavaszáig folytatja a cégér
pályázatra beküldött fotók közlését, ezért továbbra is kérik: ha az Ön, vagy
ismerőse műhelyét, üzletét szép cégér díszíti, küldjön róla fényképet a
szerkesztőség postacímére: 1390 Budapest 62. Pf.: 166.
A képanyag kiegészítéseként írják meg a műhely tulajdonosának nevét, címét,
mert erre szükség lesz a rangsor összeállításához, az eredményhirdetéshez.
Az MV Iparos Újságban sorszámozva teszik közzé a képeket. A helyezések
sorrendje az Olvasók véleménye, egytől ötig adott pontszáma alapján
alakul ki. Az első három helyezett értékes jutalmakban részesül.
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.org, illetve a www.nka.hu címen.

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2001-ben
alapított és 3. alkalommal meghirdetett „Magyar
Kézműves Remek” cím elnyerésére 2004-ben benyújtott
pályázatok közül a zsűri a következő tizenegy alkotónak
ítélte oda az elismerő címet: Ambrus Sándor fazekas
népi iparművész (Hódmezővásárhely), Bösendorfer
Ferenc szíjgyártó, nyergesmester, bőrműves népi
iparművész (Budapest), Buglyó Péter kádármester, okleveles kézműves, népi
iparművész (Debrecen-Józsa), Debreczeni Sándor késes népi iparművész
(Miskolc), Gelinek Imre késes (Budapest), Káldi Csaba faműves (Cák),
Kiss Gabriella gyöngyfűző (Miskolc), Pais-Horváth Péter faipari mérnök,
faműves (Ják), Szidor Jánosné szűrrátét-készítő népi iparművész (Debrecen),
Takács István Mesterremek-díjas díszkovács (Zalaszentbalázs) és Tarjányi
József késes népi iparművész (Csongrád).
Oklevelet kapott: Balogh Gáborné textilműves (Békés), Kovács Valéria és
Pék Valéria üvegfestők (Kaposvár) valamint Pongrácz Zoltán faműves
(Moha).
A pályázat anyaga 2005. január 7-13. között az Iparművészeti Múzeumban
került bemutatásra.

A Magyar Kultúra Napján Glatz Ferenc, a
Kuratórium elnöke adta át a Pro Renovanda
Cultura Hungariae Alapítvány díjait.A díjazottak
között volt Fazekas Lajos nádudvari fazekasmester, aki kiemelkedő
népművészeti alkotásaiért és hagyományőrző közösségi munkájáért Kodály
Zoltán közművelődési díjat kapott.
(Forrás: SANSZ)
 Február 10-én alakult meg a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti
Tanácsadó Testülete, amely első ülésén Népi Iparművész cím
előterjesztésekről is döntött. Népi Iparművész címet kapott: Arnold Fülöpné
gyöngyfűző (Borota), Bérczes Csilla gyöngyfűző (Biatorbágy), Forgácsné
Molnár Anett gyöngyfűző (Törökszentmiklós) és Székely Erzsébet hímző.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Az Erkel Színház Erkel Galériájában B. Dobos Jolán szobrász,
keramikusművész Operahősök című kiállítása január 5-étől 23-áig volt
látható.
 Tomcsányiné Szemere Sarolta kézműves mester január 8-23. között
rendezett kiállításán régi magyar templomok kazettás mennyezetképei
szerepeltek egymással harmonizáló hímzéseken és üvegtárgyakon, a
Cimbalom utcai Református Egyházközség Megmaradás templomában.
 Január 22. és február 11. között a Pataky Művelődési Központban
tekinthették meg az érdeklődők Benkő Cs. Gyula Ferenczy-díjas
festőművész kiállítását.

 A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Bemutatótermében (Bp., I. ker.
Szilágyi Dezső tér 6.) február 25-éig (H-Cs.: 08-16h-ig, P.: 13h-ig) látható
kiállításon a KOSBOR Kézműves Műhely tagjai: Dávidné Szmelo Judit,
Erdős Anna, Fehér Anna, Gáts Tibor, Horváth István, Huszarek Pál,
Markó Krisztina, Munkácsi Gábor, Nyiredi Judit, Skobrák Ferenc, Sütő
Levente, Váry Gábor és Verbőczi Erika mutatkoznak be.
 Lauer Jánosné kéziszövő, mézeskalács-készítő (a Kézművesek Baranyai
Egyesületének tagja) önálló kiállítása február 14-28. között, hétköznapokon
12-17 óráig tekinthető meg Pécsett, a Széchenyi tér melletti Püspöki palotánál
(Esze Tamás u. 3.) található August Senoa Horvát Klubban.
 A Magyar Kultúra Napja tiszteletére Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata január 22-én a Petőfi Művelődési Központban ünnepi műsort
rendezett, amely Nemes Ferenc faragó népi iparművész kiállításának
megnyitójával vette kezdetét. A kiállítás február 11-éig tervezett nyitvatartását március 11-éig meghosszabbították.
 A Maconkai Orosz László Galéria (Bp., XVI. ker. Batsányi J. u. 28-32. –
KIA autószalon) I. félévi programjában május 6-26. között Knittel Ilona
szövő népi iparművész és Csibi László faműves kiállítása is szerepel.
KECSKEMÉTI NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
Kecskemét, Serfőző u.19. T/fax: 76/327-203; E-mail: nim01@axelero.hu,
muzeum.nepiipar@freemail.hu (Nyitvatartás: keddtől szombatig 10–17h)
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS: „Hagyományok folytatói” – a fennállásának 20
éves évfordulóját ünneplő Népi Iparművészeti Múzeum kézműves
pályázatának kiállítása. Látogatható 2005. február 26-áig.
- „Kaptár” – Magyarlukafai Közművelődési Egyesület bemutatkozó kiállítása.
Megnyitó: március 5-én 11 órakor.
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: Csoportok részére nyitvatartási
időben, egyénileg szombatonként 15 órától előzetes bejelentés alapján
igényelhetőek. Információ: Baksainé Nagy Edit 76/327-203.
DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR: Minden kedden 14-16 óráig. Vezeti: dr. Varga
Ferencné népi iparművész.
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS:
Március 19-én 14-16 óráig tojásírás viasszal, Polyák Anita vezetésével.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI

 A Kiss Áron Magyar Játék Társaság és a Lítea Könyvszalon rendezésében
2005. február 11-én Moskovszky Éva: Sors és játék című – a kockajáték
történetét ismertető – könyvét Gáspár Dóra régész és Prágai Tamás, a Ráció
Kiadó vezetője, Lázár Katalin: Gyertek, gyertek játszani II. című
gyűjteményét Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató és Héjjas Zoltán, az Eötvös
József kiadó vezetője mutatta be. Az est háziasszonya dr. Györgyi Erzsébet, a
KÁMJT soros elnöke volt. A két könyv a Lítea Könyvszalonban (Bp., I. ker.
Hess András tér 4. T.: 375-6987) megvásárolható.

A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
 III. Kézműves Szakkiállítás és Vásár a Petőfi Csarnokban
(Bp., XIV. Zichy Mihály út 14. Tel: 363-3730) 2005. március 5-6-án
A rendezvényen megtalálhatóak mind a hagyományos népművészet
(tojásfestő, bőröző, hangszerkészítő, kosárfonó, fazekas, nemezkészítő,
papírmerítő, faműves, gyertyaöntő stb.), mind az úgynevezett modern

kézműves technika (üvegfestés, szalvétatechnika, gyöngyfűzés, szárazvirágkompozíció, tűzzománc, foltvarrás, ékszerkészítés, selyemfestés, természetes
alapanyagból készült használati és dísztárgyak előállítása stb.) képviselői is,
akik a mindennapi életben hivatásszerűen űzik "hobbijukat".
A kézművesek egész nap bemutatókat is tartanak, és segítségükkel,
irányításukkal felnőttek, gyerekek, profik és amatőrök egyaránt
kipróbálhatják, esetleg elsajátíthatják a különböző technikákat.
A kiállítói kör másik részét azok a gyártók, forgalmazók alkotják, akiktől a
kézműves foglalkozásokhoz elengedhetetlen alapanyagokat, kellékeket meg
is vásárolhatják az érdeklődők.
További információ Szakácsi Mónikától kérhető a fenti telefonszámon.
 A TÁPÉI TŰZZOMÁNC TANODA Alapítvány alkotótáborai
Szeged-Tápé, Csiki u. 8. ttt@vnet.hu T: 62/495-440, 30/513-1201
Tűzzománc alkotótáborok:
1. hét: július 4-8.,
2. hét: július 11-15.,
3. hét: július 18-22. naponta 8-tól 16 óráig
A táborozók önálló alkotások létrehozása által és kiegészítő programok
segítségével megismerik a tűzzománc készítésének módjait, különleges
anyagokat és eljárásokat. Ebéd a Kiskőrössy halászcsárdában.
Program: motívumgyűjtés, tervkészítés, festés, különböző technikákkal
tűzzománc munkák létrehozása Barkos Beáta és Simon Miklós vezetésével,
erdélyi ötvös közreműködésével.
Részvételi díj: 16.500,- Ft/5 nap, amely az ebéd, alapanyagok és
eszközhasználat költségeit is magában foglalja.
Fafaragó és gyékényfonó tábor: július 25- 29.
Fafaragás, a tápéi kézműves hagyomány, a Lele József–féle
magángyűjtemény bemutatása, a gyékényből történő tárgyalkotás.
Részvételi díj: 8.500,- Ft/5 nap, amely az ebéd, alapanyag és munkaeszközök
használatának költségét is tartalmazza.
10 éves kortól várunk jelentkezőket a tábor kezdése előtt egy héttel.
Szállást egyéni igénylés alapján foglalunk.
GRATULÁLUNK…
… Rozonics Patrícia dunaújvárosi kosárfonónak, akinek
2004. május 23-án született második kislánya: Bak
Boglárka, továbbá Keményné Pap Szilvia és Kemény
Kornél diósdi kézműveseknek, pedagógusoknak, 2005.
január 25-én született ugyancsak második babájához:
Zsófihoz!
Jó egészséget kívánunk a mamáknak, a babáknak és a papáknak!
KÖSZÖNET…
… Bús Sándorné dorogi csuhéfonónak, aki angyalkáival hozzájárult a
Pataky Művelődési Központ karácsonyfájának díszítéséhez, továbbá a XI.
Betlehemi Jászol kiállítás azon résztvevőinek, akik meghatározott célra – pl. a
zalaegerszegi Béke Ligeti Általános Iskola és Speciális Szakiskola a Pataky
Művelődési Központnak, Darabos Anita üvegtervező iparművész (Budapest)
a Budai Ciszterci Szent Imre Plébániának, Lauer Jánosné mézeskalácskészítő (Pécs) a szigetszentmiklósi Városi Könyvtárnak, Pappné Rácz Ildikó
csuhéfonó (Dudar) a Kaláka Együttesnek; vagy akik – mint pl. Bús
Sándorné, Pócsné Hermanics Mária budapesti kézműves, pedagógus,
valamint az erdélyi Tamási Áron és Tompa László Általános Iskola
tanulói, vezetőjükkel: Major Hajnalkával együtt – további jótékony célú
felhasználásra felajánlották a kiállításon szerepelt alkotásukat.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
Fennállásának 15. évfordulója alkalmából az
IPOSZ Jubileumi Emlékkönyvet ad ki, amelyben
lehetőséget biztosít a hozzá tartozó szervezeteknek és azok tagjainak –
vállalkozók, iparosok, kézművesek – arcképpel, vagy műhely-fotóval
ellátott egyéni szakmai bemutatkozására is: 1, ½, vagy ¼ oldal
terjedelemben! 1 oldal igénybevétele 20.000 Ft, ½ oldalé 10.000 Ft, ¼ oldalé
5.000 Ft; ennek fejében 5, 2 ill. 1 db könyvet kap térítésmentesen a résztvevő.
A bemutatkozó anyag beküldésének határideje: 2005. február 28.
További információ kapható Gergely Imrétől a 354-3146-os telefonszámon.
 MAGYAR ORSZÁGOS MŰVÉSZI KÉZMŰVES EGYESÜLET
A hírlevél korábbi számával együtt kiküldött egyesületi csekk segítségével a
2004/6 szám megjelenése óta Dezső Ildikó és Dobesch Pál tagdíj-befizetése
jelent meg az Egyesület számláján.
A MOMKE vezetése reméli, hogy a csekk a többi tagot is emlékezteti vállalt
kötelezettségeire - amelyek között a tagdíjfizetés és a kiállításainkon való
rendszeres megjelenés is szerepel.
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 GYŐRI IPARTESTÜLET MŰVÉSZI KÉZMŰVES SZAKOSZTÁLY
2005. február 2-án 24 fővel megalakult a Győri Ipartestület Művészi
Kézműves Szakosztálya. Az alakuló ülés résztvevői Tóth Ildikó kékfestőt
választották a Szakosztály elnökévé és Major Laura nemezelőt - a
szerveződés kezdeményezőjét és elindítóját – alelnökké.
A Szakosztály létrejöttét levélben üdvözölte A Magyar Kézművességért
Alapítvány elnöke és titkára, akik az előkészületekhez hasonlóan további
információkkal, tanácsadással, kapcsolatokkal, népszerűsítéssel segítik az új
kollektíva munkáját. Az ülésen résztvevő Hancz István, a befogadó Győri
Ipartestület ügyvezetője is támogatásáról biztosította a Művészi Kézműves
Szakosztályt - amely várja és szívesen fogadja a megye népművészettel és
iparművészettel foglalkozó kézműveseit. A következő ülésen, február 24-én
szakmai tájékoztatók és aktuális gyakorlati kérdések kerülnek napirendre.
NÉPI IPARMŰVÉSZETI OSZTÁLY
A Népi Iparművészeti Tanács (NIT) 1953 és 1992
között önállóan működött, feladatát ezt követően a
Magyar Művelődési Intézet (MMI) Népi
Iparművészeti Titkársága látta el. 2004 júliusától a kormány 114/2004. (IV.
28.) sz. rendelete alapján a népi iparművészettel kapcsolatos állami
feladatokat a kulturális miniszter a Hagyományok Háza útján látja el.
A Népi Iparművészeti Osztály ezáltal 2004. szeptember 1. óta (változatlan
helyszínen: Bp., I. Szilágyi D. tér 6.) a Hagyományok Háza Népművészeti
Módszertani Műhely Kézműves Főosztálya keretében működik.
Népi Iparművészeti Osztály (NIO)
T/F: 201-8734 (nepiiparmuveszet@hagyomanyokhaza.hu)
Osztályvezető: Kovács Judit (kovacs.judit@hagyomanyokhaza.hu)
Néprajzi szakelőadó: Barsi Hajna (hímzés, szőttes); Csákányi Zoltán (faragás,
mesterségek); Major Tímea (kerámia)
A népi iparművészeti alkotások minősítése, zsűrizése
Minősített népi iparművészeti alkotásnak számít az „A” vagy „B” kategóriába besorolt,
valamint zsűriszámmal ellátott népi iparművészeti alkotás.
Népi iparművészeti alkotássá minősítést a Hagyományok Háza főigazgatójának,
Kelemen Lászlónak címezve (postacím: 1251 Bp., Pf.: 23) a Népi Iparművészeti
Osztálynál kell kérelmezni.
A minősítés igazgatási szolgáltatási díj-köteles, alkotásonként 800.-Ft, amely tartalmazza
a fotózás költségeit is. A díjat postai úton, a Hagyományok Háza 1003200-0173971600000000 sz. bankszámlájára kell befizetni; a postai utalvány tömbszelvényének eredeti
példányát is csatolni kell a kérelemhez. (Ez a feladóvevény.) A csekket a NIT
bemutatóteremben lehet átvenni, majd a postai befizetés után a tárgyakat benyújtani
zsűrizésre, a megfelelő adatlap kitöltésével együtt. A számlát, a zsűrijegyzőkönyvet és a
digitális fotóról készített papírképet postai úton küldjük el az alkotónak.
A benyújtott kérelem szakmai szempontú elbírálását a Népi Iparművészeti Bíráló
Bizottság végzi. Januártól külön szakági zsűriket tartanak.
Továbbra is vállalják a vidéki, ill. helyszíni zsűrik szervezését.
Helyszíni zsűri kérelemmel a Népi Iparművészeti Osztály vezetőjéhez, Kovács Judithoz
kell fordulni, a tervezett időpont előtt legalább 1 hónappal.
A helyszíni zsűri szervezésének menete:
- Az alkotókat előre ki kell értesíteni, és időben visszajelzést kérni, hogy hány alkotó,
hány db tárggyal kíván részt venni a zsűrin.
- Helyszíni zsűri esetén az egy napra vállalható elbírálandó darabszám maximum 150
tárgy. Ezen felüli tárgyszám esetén a zsűrit 2 napra kell összehívni. Az utazási és
szállásköltségek a zsűrit kérő felet terhelik.
- A kiértesítéssel együtt kell kiküldeni az alkotók felé a Hagyományok Háza csekkjét, és
a pontosan kitöltendő és aláírandó zsűrijegyzőkönyv-nyomtatványt (ezt eljuttatják a
zsűrizést kérő szervezetekhez).
- Az alkotó a visszajelentkezésével együtt köteles visszaküldeni a befizetést igazoló
eredeti feladóvevényt is.
- Az alkotó számlát kap (utólag) a befizetéséről.

„Népi Iparművész” minősítő cím adományozása
A Népi Iparművész minősítő cím adományozását a Hagyományok Háza főigazgatójának
címezve, a Népi Iparművészeti Osztályhoz benyújtva kell kérelmezni. A cím
adományozásának feltétele, hogy az alkotó a minősítést megelőző három évben
folyamatos minősítéssel és meghatározott számú „A”, illetve „B” kategóriás népi
iparművészeti alkotással rendelkezzen.
A „Népi Iparművész” minősítéshez minden műfajban 5 db „A” kategóriát elért tárgy,
ezen felül kategóriánként eltérő mértékben legalább 15, 20, 25, ill. 30 db „B” kategóriás
tárgy szükséges.
A népi iparművészeti alkotássá minősíthető termékek felsorolását, a Népi Iparművész
minősítő cím foglalkozási ágait, ill. a szükséges „B” kategóriás db-számokat a
12/2004. (V. 21.) sz. NKÖM rendelet mellékletei tartalmazzák, de a NIO-tól, vagy
Gergely Imrétől is lehet részletes információt kérni..
(Az 1. sz. melléklet a minősíthető termékek listájában csak a vesszőből, gyékényből,
csuhéból, nádból fonott és szőtt használati tárgyakat sorolja fel, ezért pl. a csuhébabák
zsűrizése a továbbiakban a Képző- és Iparművészeti Lektorárusnál történhet.)

Igazgatási és szolgáltatási díjak:
A népi iparművész igazolvány kiadásának eljárási díja 2000 Ft, amely tartalmazza az
igazolvány előállítási, valamint eljárási díját. Az ötévenként történő érvényesítési eljárás
díja 500 Ft. A díjakat csekken kell befizetni a Hagyományok Háza számlaszámára, csekk
a Népi Iparművészeti Bemutatóteremben átvehető, vagy kérésre postázzák.
A Népi Iparművészeti Osztály honlapját a Hagyományok Háza webhelyén lehet majd
elérni.

 MAGYAR GYÖNGY EGYESÜLET
II. MAGYAR GYÖNGY KONFERENCIA: 2005. ápr. 9-10. 10-18h, Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp., IX. Haller u. 27. T.: 476-3410, 216-1300).
Idei kiemelt témánk: Gyöngygallérok a világ minden tájáról.
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Ízelítő a programból: Régészeti és néprajzi előadásokat, szakmai
bemutatókat, műhelyfoglalkozásokat szervezünk. Magyar gyöngyfűzők
mellett külföldi (angol, cseh és ukrán) vendégeink is lesznek. Divatbemutatót
és kiállítást rendezünk – ami április végéig tekinthető meg - az ez alkalomra
kiírt pályázatra érkezett művekből. Mindkét nap vásárt is tartunk.
A konferenciára és a pályázatra történő jelentkezésről további információk a
Művelődési Központban és az alábbi címeken: E-mail: info@beadsociety.hu,
magye@axelero.hu, www.beadsociety.hu
Fehér Anna, a Magyar Gyöngy Egyesület elnöke

 CSONGRÁD MEGYEI Közművelődési Tanácsadó Központ
Tavasz a kézművesség jegyében
A Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ 2005-ben is
megrendezi a megyei szintű népművészeti és iparművészeti minősítéseket
és kiállításokat. Az idei évben első alkalommal a legsikeresebb, legmagasabb
színvonalat nyújtó alkotók díjazásban részesülnek.
Az iparművészeti zsűrizés időpontja: március 9-10. A minősített
alkotásokból nyíló kiállítás megtekinthető lesz március 18. – április 8. között.
A népi iparművészeti zsűrizés időpontja: április 13-14. A lezsűrizett
munkákat április 20. – május 13. között tekinthetik meg az érdeklődők.
A helyszín mindkét esetben a Megyeháza aulája lesz (Szeged, Rákóczi tér 1.).
Jelentkezési lap és bővebb információ igényelhető: Kovács Szilviától a
62/566-091 telefonszámon, vagy a kovacsszilvi@axelero.hu e-mail címen,
személyesen a Szeged, Rákóczi tér 1. VI. em. 611. irodában, levélben a
Közművelődési Tanácsadó Központ 6701 Szeged, Pf. 457. címén.
Kovács Szilvia
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Tatabánya Megyei Jogú Város itthon című hetilapjának 2004. december
10-ei számából értesültünk arról, hogy a város polgármestere a bányászok
védőszentje: Szent Borbála napján 3 olyan személynek – köztük Kónya
Lajos aranykoszorús hangszerkészítő mesternek, kiállításaink rendszeres
résztvevőjének, Alapítványunk kuratóriumi tagjának – nyújtotta át a
Tatabánya Díszpolgára kitüntetést, akik tevékenységükkel öregbítették a
város hírnevét, erősítették hagyományait.
 A BUDAPEST TELEVÍZIÓ érdekes embereket bemutató, A nap embere c.
műsorában december 14-én M. Sarlós Erzsébet szobrász (Budakeszi) volt a
stúdió vendége, vagyis: „a nap embere”.
 A GYÖNGY magazin 2004 december – 2005 januári számának Életmód
rovata három kézműves hölgyet szólaltatott meg: Simon Kriszta maciművest
– aki életet lehel a macikba –, Juhász Piroska patchwork-készítőt – aki
művészien foltoz – és Takács Bernadett üvegművest – aki fényt és szépséget
ad az embereknek az üvegekkel. Az újságíró a nők és a kézművesség
kapcsolatáról A Magyar Kézművességért Alapítvány titkárát is megkérdezte.
 A GYÖNGY magazin ugyanezen száma M. Sarlós Erzsébet szobrász
előző kiállításunkon szerepelt egyik alkotásának fotójával ajánlotta az olvasók
figyelmébe a XI. Betlehemi jászol kiállítást.
 Simon Kriszta maciműves január első hetében az RTL KLUB Reggeli
című műsorában is szerepelt.
 Az mtv Örömhír című műsora január 16-án tudósított Tomcsányiné
Szemere Sarolta kézműves mester január 8-23. között (a Cimbalom utcai
Református Egyházközség Megmaradás templomában) rendezett kiállításáról.
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
ENTERIŐR-MILIŐ 2005 – Nemzetközi szakkiállítás és
vásár (Iparművészeti Múzeum, 2005. március 23-26.)
Új helyszínen várja vendégeit a nyolcadik születésnapját
ünneplő rendezvény, amely a Budapesti Tavaszi Fesztivállal
egybeeső időpontja miatt jelentős érdeklődésre számít.
Az Enteriőr-Miliő lakások, belső terek egyedi kialakítására, díszítésére
alkalmazható tárgyak, kisbútorok, dekorációs elemek – vásárlási lehetőséggel
egybekötött – kiállítása. Helyet kapnak itt az európai értéket képviselő hazai
és külföldi kézműves kultúra remekei, egyedi iparművészeti és
képzőművészeti alkotások, kisplasztikák.
További információ: Compexpo Kft., 1053 Bp., Kálvin tér 5.; Tel./fax: 3170436; e-mail: compexpo@compexpo.hu
 A Top Point Információs és Marketing Kft. 2005. április 1-3. között a
Magyar Vasúttörténeti Park ORIENT Csarnokában (Bp., XIV. ker Tatai út
95.) MoJaHo néven Modell, Játék, Hobbi Kiállítás és Vásárt rendez,
amely tematikusan és térben elkülönülten mutatja be a szabadidő hasznos és
kellemes eltöltését szolgáló, a játékos és alkotókedvet kielégítő termékeket.
T/F.: 306-1542, 306-1596; Mob.: 06-20-9504-106; fenyves.julia@toppoint.hu
 KALÁRIS - magyar kézműves kismesterségek boltja (Bp., III. ker.
Vörösvári út 3.) – 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 388-2131-es telefonszámon (hétfő kivételével 11h-18h között).

 Kézműves Bolt nyílt az V. Kossuth L. utca 5. szám alatt (a volt Úttörő
Áruház mellett), ahol népművészeti alkotások mellett kézműves alapanyagok
– fűzvessző, peddignád, csuhé, szalma stb. – és kézműves könyvek is
kaphatók. Nyitva: H-P: 10-18-ig, Szo: 9.30-13.30-ig. T.: 266-7299.
Faragó Gáborné
 NYERJEN VELÜNK!
A Mi Otthonunk szerkesztősége által indított NYERJEN VELÜNK! című
rovat szerencsésen ötvözi a nyereményjátékot, a nyereményhez
kapcsolódó stílusismertetőt és a kedvező hirdetési lehetőséget.
A jelentkező alkotók részére a felajánlott tárgy értékének arányában
biztosítanak felületet. A rovat induló oldalának 1/3-át egyetlen nagyobb
értékű – felajánlott – tárgynyeremény bemutatása (cégnév, elérhetőség,
termékleírás, a nyereményjáték határideje, visszaküldendő nyereménysarok
stb.), 2/3-át pedig a tárgyhoz kapcsolható stílusismertetés, esetleg
szerkesztőségi illusztráció, valamint a tárgyhoz kapcsolódóan feltett kérdések
foglalják el. Az itteni 1/3 oldal felületára 240.000 Ft, a barterben felajánlott
tárgy értéke minimum 200.000 Ft kell legyen.
A rovat további oldalain több kisebb értékű, főként egyedi tervezésű,
kivitelezésű képző-, ipar- és népművészeti termék, tárgy bemutatására van
lehetőség. A választható értéksávok és a kapcsolódó felületek: (nettó) 140–
180.000 Ft - 1/4 oldal; 100–140.000 Ft - 1/6 oldal; 60–100.000 Ft - 1/8 oldal;
20–60.000 Ft - 1/16 oldal. Ettől eltérő felajánlás esetén egyedi megállapodás
szerint biztosítják az értékarányos megjelenést.
A fotó mellett itt is feltüntetik a megrendelő (alkotó) nevét, elérhetőségét, a
tárgy, vagy a szolgáltatás megnevezését. A megjelenéshez szükséges jó
minőségű illusztrációt és szöveget a megrendelő bocsátja a szerkesztőség
rendelkezésére CD-n, e-mail-en 300 dpi felbontásban, vagy papírképen.
A nyereményjátékban szereplő alkotók, cégek és termékek díjtalanul
felkerülnek A MI OTTHONUNK honlapjára.
A felajánlott tárgy biztosításán túl a megrendelőnek kell a tárgy értéke után
kötelező nyereményadót bevallani és megfizetni az adóhatóság felé.
A felajánlott tárgyak bemutatásáról való döntési jogot a szerkesztőség
fenntartja magának.
Kiadói kapcsolattartó: Nagy Z. Róbert, T: 30/437-8900, 1/469-6526, Fax:
1/469-6476, e-mail: nzr@amiotthonunk.hu
 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
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 Az alábbiakban közölt konkrét üzleti ajánlatokkal kapcsolatos bővebb információk
önköltségi 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-05 Francia vállalkozás csipke, paszományáru, övek, gombok,
hímzések, fém árucikkek, csatok, szegélydíszek gyártóival keresi a
kapcsolatot.
KD-07 Olasz vállalkozás fa nyílászárók, faház, játszótéri fajátékok
beszerzésében érdekelt.
KD-08 Japán cég fonott termékeket vásárolna.
KD-10 Görög cég porcelán és kristálytermékek beszerzésében érdekelt.
 Ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a BUSINESS Update c. angol nyelvű, külföldi üzleti partnerkereső kiadványában minden magyar cég, vállalkozás számára, amely
külföldön értékesítené termékeit, onnan szerezné be a szükséges
alapanyagokat, vagy együttműködő partnert keres stb. A kiadványba való
bekerüléshez szükséges adatlap Gergely Imrétől is kérhető; további
információt azonban Forbát Katalin tud adni a 474-5151 telefonszámon. Az
adatlapot kitöltés után közvetlenül a Kamarához kell eljuttatni postán
(MKIK Koordinációs és Marketing Igazgatóság, Forbát Katalin, 1055 Bp.,
Kossuth L. tér 6-8.), faxon (474-5159), vagy e-mailen (forbat@mkik.hu).
 A nemzetközi internetes kereskedelembe történő bekapcsolódásra
ajánl lehetőséget kézműveseknek is az eBay áruház. A Németországban
működő internetes áruház első lépésként egy piaci tesztet, próba-értékesítést
javasol, amelyhez a leendő partnernek mindössze a termék képi és írásos
információit kell az eBay rendelkezésére bocsátania. A külföldi ügyfelekkel
történő kommunikációtól a számlázásig minden szolgáltatást a cég végez.
Sikeres piaci reakció után a terméket a vevő számára csomagküldő
szolgálaton keresztül kell eljuttatni.
Akit érdekel a lehetőség, vegye fel a kapcsolatot a cég magyarországi
képviselőjével, Lókiné Erzsébettel a 06-70/942-1420 számon

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

