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A Magyar Kézművességért Alapítvány – AMKA – hírlevele
Alapító: Győri Lajos
Kedves Olvasóink !
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki személyesen,
telefonon, levélben, sms-ben, vagy e-mailben gratulált a
kitüntetésemhez.
Köszönet illeti Szűcs Györgyöt, az IPOSZ elnökét, aki a kezdetektől
figyelemmel kísérve ténykedésemet felterjesztett erre az elismerésre;
Sarkadi Nagy Emíliát, Alapítványunk elnökét valamint Fábry
Zoltánt, a MOMKE elnökét, akik érvanyaggal támasztották alá a
felterjesztést. Köszönetet szeretnék mondani azoknak az alkotóknak
is, akik lelkiismeretesen készülve részt vettek pályázatainkon,
bekerültek kiállításainkra; azoknak, akik segítették ezek
megvalósítását, az albumok megjelenését, hírleveleink tartalommal
való megtöltését; és minden együttműködő partnerünknek, akik
közreműködésükkel ugyancsak segítették munkámat – ugyanis
nélkülük én sem lehettem volna ilyen „eredményes”... !
Gergely Imre
ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2005. július 14. és szeptember 21. között a
következők támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Anek Teréz, Asztalos Ferencné, Bajor Imre, Békési-Marton Gabriella,
Bessenyei Ferenc, Bezzegh Péter, Bordácsné Kishonti Erika, Dolányi Judit,
Fehér Károlyné, Fejes Gabriella, Ganevné Székely Katalin, GREAT
ARTISTIC GRAVOUR BT. - Nagy József , Huszár Ida Mária, Judák Ambrus,
Juhász Piroska "Álomfolt", Kerekes Ferencné Furák Margit, Kerti Viktor
Dénes, Koleszár László, Kolumbán Zsuzsanna, Lakatos Bendegúz, Mandula
Lívia Dorottya, Meichlné Érsek Mária, Molnárné Bárdi Andrea, Orosz
Jánosné, Pais-Horváth Péter, Papp Ferenc, Rózsa Istvánné, Schneider
Péterné, Stefanidiszné Frics Ildikó, Szabóné Bognár Mária, Szaller Anita, T.
Kamenár Csilla, Takács István, Tatainé Csapó Dorottya, Turi Kiss Ágnes,
Vagnerné Balla Erzsébet, Várhegyi Éva.
Köszönet mindannyiuknak!

XII. BETLEHEMI JÁSZOL PÁLYÁZAT
ÚJ HELYSZÍNEN A KIÁLLÍTÁS!
A Magyar Kézművességért Alapítvány – az IPOSZ-szal, a MOMKE-val és a
BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve – 2005. december 16. és 2006.
január 15. között a főváros egyik legszebb helyszínén: a városligeti
Vajdahunyadvárban, a Mezőgazdasági Múzeumban rendezi meg

BETLEHEMI JÁSZOL
című kiállítását.
Az együttműködő partnerek az immár 12. kiállításon való részvételre nyílt
pályázatot hirdetnek hazai és határon túli magyar kézművesek, hivatásos és
műkedvelő alkotók, egyéni jelentkezők
és kollektívák részére.
Pályázni legfeljebb három, e témával
foglalkozó
(Jézus
születéséhez
kapcsolódó, a betlehemi jelenetet
ábrázoló),
bármilyen
természetes
alapanyag (kivéve a sólisztgyurma)
felhasználásával készült népművészeti,
képző- vagy iparművészeti jellegű
alkotással egyaránt lehet.
A pályázatra érkező alkotások minősítését, egyúttal a díjazásra vonatkozó
javaslat elkészítését a Hagyományok Háza, a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus és az NKÖM Közművelődési Főosztálya szakértői, valamint az
Egyházközség képviselői végzik.

1054 Bp., Kálmán I. u. 20.,

Szerkesztő: Gergely Imre
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült résztvevők oklevelet kapnak, a
kiemelkedő művek alkotói az ünnepélyes megnyitón 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: 2005. november 15.
A jelentkezés módja: 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 változatlan:
egyéni jelentkezőknek:
3.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak és a MOMKE,
valamint a BKIK (tagdíjfizető) tagjainak:
2.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
4.000,- Ft
Az alkotások beadásának időpontja: 2005. november 18-19-20.
A beadás helyszíne: Mezőgazdasági Múzeum.
Az előző három évhez hasonlóan az 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.
A különleges karácsonyi ajándéknak számító albumot nem csupán a kiállítás
résztvevőinek szánjuk – bárki megrendelheti azt az Alapítvány titkáránál.
További felvilágosítás, nevezési lap és befizetési csekk is az Alapítvány
titkárától, Gergely Imrétől kérhető a 354-3146 és a 30/394-6010
telefonszámokon munkaidőben, az 1392 Bp., 62. Pf.: 289. címre (a nevére)
küldött levélben, vagy az amka@chello.hu e-mail címen.

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
 Alapítványunk létrehozója - és működésének azóta is fő támogatója -, az
Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) országos felmérést készít,
amely az Alapítványunk támogatói köréhez és a Magyar Országos
Művészi Kézműves Egyesülethez tartozó minden kézművest, alkotót
egyaránt érint!
A felmérés célja, hogy dokumentálja azt a „tagság”-ot, azt a szakmai kört,
amely (az ipartestületeken, Alapítványunkon, vagy a MOMKE-n keresztül)
érdekeinek képviseletére - írásban is - feljogosítja az IPOSZ-t. Ez
elősegíti, hogy az érdekek megjelenítésében, képviseletében és
érvényesítésében - a képviselt tagság létszáma, összetétele, a gazdaság
különböző ágazataiban, az oktatás, a kultúra, a művészetek területén betöltött
szerepe, súlya alapján - a Kormány, a minisztériumok, a különböző
intézmények és fórumok (az eddigiekhez hasonlóan) a továbbiakban is
megfelelő és méltó partnernek tekintsék az IPOSZ-t. A „kicsik” (a
kisvállalkozók, a kézművesek) jövőjét is befolyásolhatja, hogy az IPOSZ
megkapja ezt a felhatalmazást - ami létfontosságú lehet pl. az előkészítés
alatt álló érdekképviseleti törvény esetében a „reprezentatív” szervezetek
kijelöléséhez; a nemzeti fejlesztési terv további alakításában, az Ágazati
Párbeszéd Bizottságok munkájában való részvételhez; vagy akár egy
jogszabály-módosításhoz fűzött vélemény elfogadtatásához.
Kérjük ezért minden Tisztelt Olvasónkat, hogy a hírlevélhez mellékelt
Adatlap-ot - annak megfelelően megválasztva, hogy (valamilyen) vállalkozás
formájában, vagy nem vállalkozóként végzik kézműves, alkotói
tevékenységüket - megfelelően kitöltve október 15-éig küldjék vissza Gergely
Imre nevére, a már ismert IPOSZ, AMKA 1392 Bp. 62., Pf.:289 címre!
 2006. március 16-22. között rendezik meg Münchenben a Nemzetközi
Kézműipari Vásárt (Internationale Handwerksmesse), amelynek témakörei a
lakberendezési cikkektől a játékon át a hangszerekig felölelik a lakáskultúra
és az élet minden területét. Az IH kertkultúrával foglalkozó szakkiállítással is
kiegészül. Akit érdekelne a kiállítás megtekintése, és partnert keres az
utazáshoz, jelezze ezt Gergely Imrének (T.: 354-3146).
 Folytatódik a Kézművesek Európában elnevezésű program.
A fokozatosan épülő, folyamatos fejlesztés alatt álló, új szolgáltatásokkal
bővülő internetes portál a www.kezmuvesportal.hu címen megtekinthető.

A Magyar Kézművességért Alapítvány - A M K A
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A Kézműves portál várja a további jelentkezőket. A részvételi feltételekről
és a jelentkezés módjáról érdeklődni lehet a portál főszerkesztőjétől, Dobó
Jánostól, a 30/218-6669-es telefonszámon, az info@kezmuvesportal.hu email címen, valamint Alapítványunk 354-3146-os telefonszámán.
 Hornok Magdolna festő továbbra is szívesen megörökítené munka közben
a hagyományos eljárással, régi eszközökkel dolgozó iparosokat,
kézműveseket, ezért - a Zsámbéki Művelődési Házban és a Dunakömlődi
Faluházban rendezett kiállítása után is - várja jelentkezésüket a 22/261-181,
20/511-2980 telefonszámokon, vagy a homam@freemail.hu e-mail címen.

PÁLYÁZATOK
Játékkészítők Országos Seregszemléje (KIVONAT!)
A Magyar Művelődési Intézet Művészeti Programok Főosztálya a Kiss Áron
Magyar Játék Társasággal együttműködve novemberben Budapesten, az
Angyalföldi Gyermek és Ifjúsági Házban megrendezi - a felmenő rendszerű
Amator Artium (avagy a „Művészetek szerelmese”) XIX. Országos Képző- és
Iparművészeti Tárlat részeként - a Játékkészítők Országos Seregszemléjét,
amelynek válogatott anyagát a képzőművészeti alkotásokkal egyetemben
bemutatják az Amator Artium Országos Tárlat Esszencia kiállításán, 2006.
áprilisában Budapesten.
A Tárlaton most első alkalommal lehetőséget biztosítanak a nem hivatásos
játékkészítő iparművészeknek - az iparművészeti mértékkel mérhető szinten
dolgozó hazai és a határon túl élő játékalkotóknak - a bemutatkozásra. A
pályázaton részt vehet mindenki, aki elmúlt 16 éves, és nem végzett Képzővagy Iparművészeti Egyetemet, vagy annak jogelődjét. (Népi iparművészeti,
népművészeti, népi játékszereket erre a pályázatra nem várnak.)
Beadás helyszínei:
Keglovich Ferencné, Zichy palota - Családi Intézet, 9022 Győr, Liszt Ferenc
u. 20. Tel: 96/320-289, 96/311-316
Dr. Puskásné Oláh Júlia, 4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 33. Tel: 42/310-893,
30/448-5500
Séri Judit, Angyalföldi Gyermek és Ifjúsági Ház, 1138 Budapest, Dagály u.
15/a. Tel: 330-5357, 349-7761
Beadás időpontja: mindhárom helyszínen: 2005. október 25-28. között.
Zsűri időpontja: 2005. november 03.
Kiállítás-megnyitó: 2005. november 14.
A részletes felhívás és a jelentkezési lap kérhető a fenti címeken és letölthető:
www.mmi.hu és a http://kamjt.freeweb.hu honlapról is.
______________________________________________________________
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) egyfordulós pályázatot hirdet
a MAGYAR KÉZMŰVES REMEK
elismerő cím elnyerésére
(KIVONAT!)
A pályázat célja
- A magyar kézművesség múltból hozott modern értékeinek elismerése.
- Egy-egy tájegység, kisrégió egyedi arculatára jellemző termékek
bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása.
- A magyar vállalkozói kultúra elmélyítése és a piaci helyzet javítása azáltal,
hogy a kézművesség és a turizmus adottságait közvetlenül összekapcsolva
segíti a régiófejlesztést.
A pályázat tárgyát képező termékcsoport
A gazdasági kamarákról szóló (hatályon kívül helyezett) 1994. évi XVI.
törvény 1. számú melléklete (kézműves szakmák jegyzéke) szerinti
szakmákban előállított termék. A jegyzék megtekinthető az MKIK
Közgazdasági Igazgatóságán és a területi kereskedelmi és iparkamaráknál.
Pályázati feltételek
- Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész,
aki/amely pályázatban kiírt terméket állít elő.
- Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
- Pályázni a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerése
című űrlap kitöltésével és csatolandó mellékleteinek beküldésével lehet.
A pályázati felhívás és az űrlap letölthető a www.mkik.hu vagy igényelhető
az MKIK Közgazdasági Igazgatóságán és a területi kereskedelmi és
iparkamarák irodáiban.
A pályázat benyújtási határideje: 2005. november 30.
Díjazás
A zsűri által a legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsoportok elnyerik a
„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet, amelyet a cím
emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít.
Nevezési díj: (benyújtott pályázatonként)
• a kereskedelmi és iparkamara tagjainak 5.000 Ft+ áfa, azaz bruttó 6.250 Ft,
• más pályázóknak 10.000.-Ft+áfa, azaz bruttó 12.500,- Ft.
Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között, a díjazott pályázatok
nyilvános bemutatásával együtt előreláthatólag 2006. év elején kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (telefon: 474-51-91; fax: 474-5197.), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.
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, ÜNNEPNAPOK
 Dr. Tomcsányiné Szemere Sarolta budapesti tamburhímzőt - életútja,
szakmai tevékenysége elismeréseként - az IPOSZ II. kerületi Ipartestületének
Elnöksége Aranykoszorús Mester kitüntetésben részesítette.
 Visegrádon, a Mátyás Király Múzeumban július 8-án hirdették ki a történeti
babapályázat eredményét: I. díjat Szabóné Bognár Mária, II. díjat Pungor
R. Dóra, III. díjat (megosztva) Takács Zsuzsó, Újj József és Józsefné
nyertek.
Forrás: Forgó – a KÁMJT lapja
 Dr. Kiss Áron szellemiségének ápolásáért és szülőhelye, Porcsalma
Nagyközség fejlesztéséért a Nagyközség Önkormányzata és a Dr. Kiss Áron
Kuratórium július 15-én Emlékplakettet adományozott Dr. Györgyi
Erzsébetnek, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság soros elnökének.
Forrás: Forgó – a KÁMJT lapja
 Az 1998 óta működő MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ Pályázati
Rendszer idei pályázatának szakmai zsűrije (a pályázatra benyújtott
gyertyatartó-családjáért) Takács István zalaszentbalázsi kovácsot MAGYAR
TERMÉK NAGYDÍJ Elismerő Oklevél-lel díjazta.
 Az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság fennállásának 15.
évfordulója alkalmából az Újpest Galériában augusztusban rendezett
kiállításon Csonka Ibolya veszprémi ikonfestő a zsűri különdíját kapta.
 Állami elismerések nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmából.
A Magyar Köztársaság elnöke megbízásából Dr. Bozóki András, a nemzeti
kulturális örökség minisztere az Iparművészeti Múzeum aulájában adott át
állami kitüntetéseket és szakmai díjakat - többek között a következőknek.
- A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült:
Galánfi András, a nádudvari Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek
Szakiskolája művészeti és gyakorlati vezetője, a népművészet iskolarendszerű
átörökítésében vállalt szerepéért, a tárgykultúra újrateremtő folyamataiban
való részvételéért.
- A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült:
Gergely Imre, A Magyar Kézművességért Alapítvány titkára, a kézművesek,
iparművészek és a kihaló szakmák fennmaradása érdekében kifejtett munkája
elismeréseként.
A Magyar Köztársaság miniszterelnöke megbízásából a kulturális
miniszter az ünnepségen A Népművészet Mestere-díjakat adott át, mely díj
ez évtől ismét a Kormány által adományozható állami kitüntetés szintjére
került. A díj az állam elismerését, megbecsülését hivatott közvetíteni az
eredeti népi hagyományokban felnőtt és azokat tehetségükkel, egyéniségükkel
tovább gazdagító alkotó emberek részére.
A díjban részesült a tárgyalkotó népművészet területén:
- Bagossy Sándor debreceni fazekasmester,
- Bércziné Szendrő Csilla esztergomi tojásíró,
- Fodorné László Mária decsi kéziszövő,
- Hegedűs József tószegi fafaragó,
- Mátray Magdolna bábolnai csipkekészítő és tervező,
- Tamás Menyhértné csátaljai hímző.
Dr. Bozóki András miniszter a közgyűjtemény és közművelődés terén
végzett kiemelkedő tevékenységért Életfa-díjat adott át azoknak, akik
tevékenységükkel hozzájárultak a népművészet közvagyonként való
kezeléséhez, megőrzéséhez, nemzedékek közötti átörökítéséhez - közöttük
Tóth János ny. közgazdának, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti
Tanácsadó Testülete tagjának és Török Józsefné ny. tanítónőnek, a Tápai
Hagyományőrző Együttes művészeti vezetőjének.
A miniszter A Népművészet Ifjú Mestere-díjat adományozott azoknak a
fiatal alkotó- és előadóművészeknek, akik az egyes népművészeti ágakban
kiemelkedő teljesítményt értek el. A tárgyalkotó népművészet területén:
- K. Nagy Zsolt nádudvari fazekasnak,
- Chemez Farkas biatorbágyi faragónak,
- Lengyel Zsuzsanna debreceni vászonszövőnek,
- Zsigmondné Piukovics Zsuzsa budapesti vászonszövőnek,
- Varga Tibor budapesti szíjgyártónak,
- Tátrai Zita kazincbarcikai csipkekészítőnek,
- Gálné Kovács Gyöngyi debreceni népi ékszer-készítőnek,
- Romsicsné Balogh Mária kalocsai hímzőnek.
 A Mesterségek Ünnepe keretében osztották ki a következő díjakat:
Az év mestere Kocsor Imréné kosárkötő, az év ifjú mestere Stumpf Imre
viseletkészítő lett; az életmű-kitüntetést: az Aranykoszorú-díjat Badacsonyi
Lajos fafaragó, a hagyományőrzők kitüntetését Szűcs Imre fazekas kapta.
Király Zsiga-díjat vehetett át Hubert Erzsébet népművelő, néprajzos,
Nagyné Váradi Anna népművelő, Nagy Vinczéné csipkekészítő, Kőszegi

István és Kőszegi László növényihangszer-készítők, valamint Török János
kosárfonó.
Forrás: Magyar Nemzet
 A XVII. Országos Szőttespályázat augusztus 26-án tartott ünnepélyes
eredményhirdetésén a következő pályadíjak kerültek átadásra.
- Nagydíjat nyert: Fülöp Pálné, A Népművészet Mestere (Heves).
- I. díjat nyert: Pataki Miklósné népi iparművész (Heves) és Vermes
Lajosné népi iparművész (Heves).
- II. díjat nyert: Fodorné László Mária, A Népművészet Mestere (Decs),
Nagy Béláné, A Népművészet Mestere (Heves) és Orosz Istvánné népi
iparművész (Berettyóújfalu).
- III. díjat nyert: Komjáthy Piroska (Máriakálnok), Lőrincz Aladárné, A
Népművészet Mestere (Bonyhád-Majos), Szőts Gézáné népi iparművész
(Nemesvita) és Kiss Lajosné népi iparművész (Heves).
- Különdíjban részesültek:
Heves Város Önkormányzatának különdíját Hegedűs Jánosné, A
Népművészet Mestere (Heves), a Pro Renovanda Cultura Hungariae
”Népművészetért” Szakalapítványának különdíját Papp Emese (Torda), a
Népművészeti Egyesületek Szövetségének különdíját Dr. Sági Lajosné népi
iparművész (Budapest), a Magyar Külkereskedelmi Bank RT. Hevesi
Fiókjának különdíját Krasznai Ferencné népi iparművész (Sopron), a HajdúBihar Megyei Önkormányzat különdíját Varga Éva (Debrecen), a Heves
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíját M. Menyhárt Márta
(Debrecen), a Heves Megyei Múzeumi Szervezet különdíját Kiss Miklósné
népi iparművész (Mátraderecske), a Heves Megyei Művelődési Központ
különdíját Kovács Jánosné (Heves), a Hagyományos Értékek Megőrzéséért
Alapítvány különdíját Tóth Jánosné népi iparművész (Mátraderecske) és
Lovászné Juhász Rita népi iparművész (Mátrafüred), a Csillagvirág
Népművészeti Egyesület különdíját Papp Lászlóné, A Népművészet Mestere
(Debrecen), a Békés Megyei Népművészeti Egyesület különdíját Debreczeni
János népi iparművész (Mezőberény), a Hevesi Népművészeti és Háziipari
Szövetkezet különdíját Horváth Istvánné népi iparművész (Mátraderecske),
a FOLKART Kézművesház tárgyjutalmát - a III. díjat nyert - Kiss Lajosné
népi iparművész (Heves), a FOLKART Centrum Kft. különdíját Bárdos
Sándorné, A Népművészet Mestere (Recsk), a Heves Megyei Önkormányzat
különdíját a hevesi alkotóközösségből Kiss Lajosné, Kovács Ferencné és
Besenyei Jánosné népi iparművészek, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
különdíját Bujdosó Sándorné népi iparművész (Debrecen) vehette át.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 A Jász Szín folt Foltvarró Klub „Válogatás tíz év munkáiból” c. kiállítása
július 30. és augusztus 14. között volt látható a jászberényi Déryné
Művelődési Központ dísztermében.
 A Gül Baba türbében volt látható augusztus 2-20. között Vass László
intarzia táblakép-készítő és Csibi László faműves közös kiállítása.
 Augusztus 6-ától egy héten keresztül láthatták az érdeklődők a VII. „KÉZMŰ” kiállítást a jászberényi Klapka György Szakközép- és
Szakmunkásképző Iskola tornatermében.
 A helyi és környező kézműves mesterek, népművészek és iparművészek
hagyományos tárlata: a Keszthelyi Kézműves Alkotóközösségek kiállítása
augusztus közepéig volt látható a Majormúzeumban.
 Ugyancsak Keszthelyen, a Goldmark
Károly Művelődési
Központ és Szabadtéri Színház Kerámia Szakkörének
kiállítása augusztus
16. és szeptember 3.
között a Balaton
Kongresszusi Központ és Színház
Simándy termében
került megrendezésre (képünkön),. A megnyitó vendégeit Cséby Géza, a Ház
igazgatója köszöntötte, a kiállítást dr. Czoma László, a Helikon
Kastélymúzeum igazgatója és Gergely Imre, A Magyar Kézművességért
Alapítvány titkára nyitotta meg.
 A Népművészet Ifjú Mestere pályázat kiállítását Csupor István
etnográfus, a Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület tagja nyitotta meg
augusztus
19-én
a
Hagyományok
Háza
Népi
Iparművészeti
Bemutatótermében. A kiállítást szeptember 15-éig tekinthették meg az
érdeklődők.
 A vásárosnaményi Beregi Múzeum fennállásának 40. évfordulóján
rendezett jubileumi ünnepség keretében - amelynek díszvendége Dr.
Tomcsányi Pál akadémikus volt - került sor Dr. Tomcsányiné Szemere
Sarolta Aranykoszorús kézműves mester Régi magyar templomok kazettás
mennyezetképei hímzéseken és üvegtárgyakon c. kiállításának megnyitására.
A tárlat augusztus 25. és szeptember 15. között volt látható.
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 Az „Aranycsipke Díj” napján, augusztus 28-án került sor Bábolnán, a
Sportcsarnokban a kiállítás díjátadással összekötött megnyitására. A szakmai
napon előadásokat és munkabemutatókat is tartottak az érdeklődőknek.
 Szeptember 1-22. között tekinthették meg az érdeklődők
Kolumbán Zsuzsa babakészítő népi iparművész kiállítását
a budapesti Társalgó Galériában. (Képünkön: Teababa XV.
sz-i viseletben)
 A 20. Kecskeméti Népzenei Találkozó rendezvényei
között szeptember 8-25. között volt látható Erdélyi Tibor
fafaragóművész és Karsai Zsigmond festőművész közös
kiállítása az Erdei Ferenc Művelődési Központban.
 Nemzetek egymás mellett címmel szeptember 9-11.
között rendezték meg Kiskunhalason a XXVI. Nemzetközi
Szüreti Fesztivált, amelynek programjában (a Csipkeházban) Fehér
Károlyné hímző Porcelán minták textíliákon c. kiállítása és (a Közösségek
Házában) Csáki Ildikó szalmafonó Szalmacsodák c. kiállítása is szerepelt.

 A XVII. ORSZÁGOS SZŐTTESPÁLYÁZAT kiállítását F. Tóth Mária,
az NKÖM vezető főtanácsosa nyitotta meg; a pályázatról Flórián Mária, az
MTA Néprajzi Intézetének tudományos
főmunkatársa tartott
szakmai
értékelést
augusztus 26–án, a
Móricz
Zsigmond
Művelődési Központban (Heves, Erkel
Ferenc u. 2.). A
kiállítás
szeptember
30–áig naponta 8–17
óráig látogatható. A pályázat eredményét az EREDMÉNYEK… rovatban
közöljük.
 Szendrei Judit tűzzománcos kiállítása - melyet szeptember 2-án Gombai
Zsóka, a Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület titkára nyitott meg ugyancsak szeptember 30–áig (hétfőtől péntekig 10–18 óráig) várja a
látogatókat a Rákosy Pince Galériában (Bp., XIV. ker. Róna u. 139.).
 A Tiszta Forrás Hímző Kör 30 éves jubileumi kiállítása - melyet
szeptember 2-án V. Szathmáry Ilona, a Déri Múzeum igazgatója nyitott meg október 9-éig tekinthető meg, keddtől péntekig 10-től 18 óráig, szombaton
10-től 14 óráig a Debreceni Művelődési Központ Tímárházában.
 A fiókaART Galéria és a Kecskeméti Vadaskert PSZEUDOZOOLÓGIA
című kiállítása október 9-éig, naponta 9-18 óra között várja látogatóit a
Vadaskertben (Kecskemét, Műkert út 1.).
 Zorkóczy Miklósné babakészítő népi iparművész Egy hazában... című
gyűjteményes kiállítása október 15-éig tekinthető meg a Békési Galériában
(Békés, Széchenyi István tér 4.).
Forrás: Forgó – a KÁMJT lapja
 Október 8-án nyílik és 22-éig lesz látható Csonka Ibolya
veszprémi képzőművész, ikonfestő 20 éves jubileumi
kiállítása (Képünkön: „Istenanya” c. ikon). a Veszprémi
Egyetem Aulájában (Veszprém, Egyetem u. 10.)
 Modla Rózsa Viola és Mándoki Halász Zsóka naiv
festőművészek kiállítása november 15-éig tekinthető meg a
Volksbank Rt. Zuglói bankfiókjában és Galériájában (Bp.,
XIV. ker. Hungária krt. 140-144.).
 Az Észak-Alföldi Régió Élő Népművészete c. Regionális Népművészeti
Kiállítás az első (berettyóújfalui) állomást követően október 9-éig
Nádudvaron az Ady Endre Művelődési Központban, október 10-18. között
Hajdúszoboszlón a Kovács Máté Művelődési Központban, a továbbiakban
pedig, az év végéig bezárólag Karcagon, Mezőtúron, Törökszentmiklóson,
Tiszavasváriban és Vásárosnaményban „vendégszerepel”.
 Október 14-én a Kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeumban tartják a
XVI. Országos Fazekaspályázat eredményhirdetését és kiállításának
megnyitóját. A kiállítás 2006. április 22-éig tart nyitva.

 A HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI IPARMŰVÉSZETI BEMUTATÓTERMÉNEK KIÁLLÍTÁSAI: (Budapest, I. ker. Szilágyi Dezső tér 6.
Nyitva hétfőtől csütörtökig 9-16-óráig, pénteken 9-13 óráig.)
Október 21-éig: a Hagyományok Házában működő Népi játék és
kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatóinak bemutatkozása.
November hónapban: a Magyar Csipke Egyesület kiállítása.
December hónapban: a Velemi Népművészeti Egyesület kiállítása.

A KECSKEMÉTI NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM PROGRAMJA:
Kecskemét, Serfőző u. 19. T/fax: 76/327-203; E-mail: nim01@axelero.hu,
muzeum.nepiipar@freemail.hu (Nyitvatartás: keddtől szombatig 10–17h)
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
- Mézes-mázas hagyományok – mézesbábosok, ütőfafaragók (mézeskalács
formák készítői) és fazekasok közös kiállítása. Látogatható: október 22-éig.
- A XVI. Országos Fazekaspályázat eredményhirdetése és a kiállítás
megnyitója - október 14-én 11 órakor.
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NÉPI IPARMŰVÉSZETI TÁRGYAK NYILVÁNOS ÁRVERÉSE
okt. 7-én 15h-tól a Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület Alkotóházának
létrehozására. Az árverésre kerülő alkotások a Múzeumban tekinthetők meg.
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK - Csoportok részére nyitvatartási
időben, egyénileg szombatonként 15 órától előzetes bejelentés alapján.
Inf: Baksainé Nagy Edit 76/327-203.
SZÖVŐTANFOLYAM indul kezdők részére október 8-ától november 26áig, szombatonként 10-13h-ig. Vez: Barcsik Sándorné. Inf: Fekete Erzsébet:
76/327-203, jelentkezés: 76/477-052; 20/415-2116.
DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR - keddenként 14-16 óráig. - Vezeti: dr. Varga
Ferencné népi iparművész.
Előadás: Vidák István népi iparművész: A nemez története - október 27. 14h.

A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMJÁBÓL
AKTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK:
Október 29-éig: Puskár Ernőné és családja kerámia kiállítása a Tímárház
Kisgalériájában.
SZEPTEMBERBEN INDULÓ CSOPORTOK:
BELVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ (4024 Debrecen, Kossuth u. 1.)
Stílus Divatstúdió: P.:17.00-18.00, helye: Klubterem
JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ (4225 Debrecen-Józsa, Bocskai u. 53., Tel.:
52/386-137, e-mail: kozossegihaz.jozsa@chello.hu)
Józsai Díszítőművészeti Szakkör: sze. 14.00-16.00
ÚJKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ (4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19., tel./fax:
52/411-272, e-mail: ujkertkh@axelero.hu) Nyitva: 8-tól 20 óráig
Fazekas szakkör gyerekeknek: heti egy alkalommal kétórás foglalkozások
Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola: H-P.: 17.00-20.00.
Tiszta Forrás Hímző Kör: H. 16.00-18.00.
Origami Kör: 1. és 3. Szo. 14.00-18.00.
Újkerti Csipkevarró Kör: Sze. 14.00-16.00.
Fazekas tanfolyam felnőtteknek - vezeti: Bagossy Sándor népi iparművész.
Érdeklődni lehet Bagi Anikónál, az 52/413-939-es telefonszámon.
TÍMÁRHÁZ (4025 Debrecen, Nagy Gál István u. 6. tel: 52/321-260, e-mail:
amatray@freemail.hu )
Nyitvatartás télen: 10.00–17.00, Szo: 10.00–14.00, vasárnap és hétfőn zárva.
Fafaragó Kör: P. 15.00 - 18.00.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Július 11-17. között rendezték meg a 4. Székelyudvarhelyi Ünnepi
Játékokat. A tartalmas programok egyik leglátványosabb része az Artera
Alapítvány által a Székely Támadt Várban szervezett Míves Emberek
Sokadalma, amelynek keretében népművészeti kiállítást és mesterségbemutatókat is tartottak.
 Július 22-én az Iparművészeti Múzeum - Alapítványunk és a Hagyományok
Háza közreműködésével - konferenciát rendezett a Házban éppen akkor zajló
2 kiállítás kapcsán a népi iparművészet és a kézművesség helyzetéről. A
tanácskozáson előadások hangzottak el az Élő Népművészet ill. a Magyar
kézművesség… c. kiállítás-sorozat tapasztalatairól; az iparművészet,
népművészet, kézművesség fogalmáról, határértékeiről és ellentmondásairól;
a kézművesség helyéről a magyar gazdaságban; a minőségi kérdésekről és a
zsűrizésről; az oktatás, utánpótlás helyzetéről és intézményeiről; az üzleti
lehetőségekről, a propaganda fontosságáról; a nemzetközi kapcsolatokról.
Az Iparművészeti Múzeum főigazgatója a konferencia anyagáról kiadványt
szeretne megjelentetni, ha erre pályázati forrásokból fedezetet tud szerezni.
 Szeptember 15-25. között rendezték meg Pécsett az Örökség Fesztivál –
Pécsi Napok elnevezésű kulturális rendezvénysorozatot. A KÜLÖNJÁRAT
Kiállítás és Műhely is bemutatkozott a fesztiválon. A kiállításon 24 alkotó köztük (a szervezők meghívására, az Iparművészeti múzeumi kiállításunkon
látottak alapján) Bús Sándorné dorogi, Floszmann Gyuláné mezőkövesdi és
Vassné Veréb Judit sződligeti csuhéfonó, Pintérné Stefkovits Judit
budapesti virágkép-készítő, valamint a helyi Világ Világossága Alapítvány hívta „közös utazásra” a közönséget a kortárs művészi kreativitás világába.
KÖSZÖNET…
... Lauer Jánosné pécsi gyapjúszövőnek, aki a tavalyi kiállításunkon
szerepelt egyik faliszőnyegét; Galina Lajos eleki faszobrásznak, Mezei Rácz
Ferenc lovasberényi gyékényfonónak, Németh Ferencné magyarkeszi-i
csuhéfonónak és Radics Zoltán debreceni mézeskalács-készítőnek, akik az
idén kiállításra került alkotásaikat ajánlották fel; valamint Oláh Zoltánné
gyöngyösi csuhéfonónak, aki – bár idén nem tudott részt venni kiállításunkon
– néhány tárgyat ajándékozott Alapítványunknak. Köszönet illeti Honti
Sándor budapesti könyvkötőt is, aki míves kivitelű vendégkönyvet készített a
kiállítás-látogatók bejegyzéseinek megörökítésére.
Egyúttal tájékoztatjuk az érintetteket és olvasóinkat, hogy a korábbi
felajánlásokból Becze László kolozsvári domborintarzia-készítő, Gáspár Pál
Szilveszter pusztazámori vésnök, Gubó Mariann érdi üvegfestő és
Molnárné Bárdi Andrea makói rézműves 1-1 alkotását idén márciusban a
Sajtó-napi elismerésekhez; Gy. Kamarás Katalin budapesti keramikus és

Molnárné Bárdi Andrea makói rézműves 1-1 alkotását, valamint W.
Wieger Mariann 2 képzőművészeti albumát szeptemberben a XIII. Országos
Kézműves Horgászverseny díjazásánál használtuk fel. Radics Zoltán
debreceni mézeskalács-készítő illatos alkotásait az Iparművészeti Múzeum
büféjének vezetője fogadta örömmel.

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 A Szőgyéni Hírmondó júliusi száma tudósított a szlovákiai városban
lezajlott VII. Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótáborról, amelyen
Kanadából, Lengyelországból, Magyarországról és Szlovákiából 22 alkotó közöttük Kunné Paulusz Györgyi szentendrei ikonfestő - vett részt. Ő
készítette el az alkotótáborban a helyi hagyományőrzők részére az 1848-49-es
eseményekben harcoló felvidéki 9. Vörössipkás Zászlóalj eltűnt zászlajának
újra-készítéséhez a zászló elő- és hátlapján szereplő barokk képeket.
 Tündérország a múzeumban - Ihlető népmesék és kézművesek
fantáziadús, termékeny találkozása címmel igen alapos, fotókkal illusztrált
értékelő cikk jelent meg az Iparművészeti Múzeumban rendezett
kiállításunkról a Fejér Megyei Hírlap augusztus 4-ei számának Kultúra
rovatában. A cikk írója idézett Simon Károly főigazgató köszöntőjéből, a
kézművesség jelenét és jövőjét illető tartalmas, pozitív gondolataiból, és
részletesen, név szerint beszámolt a megyei alkotók teljesítményéről – külön
is méltatva a 2 díjazottat: Szűcsné Novák Mária tűzzománc-készítőt és a
Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet szakkörét; megszólaltatva ennek
vezetőjét: Párniczky Józsefné hímző népi iparművészt.
 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Néplap augusztus 9-ei számának Mire
képes, ugye, a tisztes magyar iparos című cikke ugyancsak megemlítette
kiállításunkat – annak kapcsán, hogy az ezen eredményesen szerepelt megyei
kézművesek alkotásait is megcsodálhatta a berényi közönség a Jászberény és
Környéke Ipartestület által megrendezett, az egyik résztvevő: Sisa István
faműves szervezésével 7. alkalommal megvalósult KÉZ-MŰ kiállításon.
 A rendezvényről Isten áldja a tisztes ipart! című cikkében a Jászkürt
augusztus 19-ei száma is beszámolt. A cikk ekként zárul: „Ha igaz, hogy az
ipar szó az iparkodik igéből származik, akkor a cím azokra utal, akik
tisztességgel, becsülettel végezték munkájukat akár céhek mestereként, akár
ipartestületi tagokként...”
 Az MV Iparos Újság augusztus 22-én megjelent száma KÉZMŰVES
REMEKEK címmel, Félezer pályamunkából válogathatott a zsűri alcímmel
kétoldalas, fotókkal illusztrált összefoglalót közölt az Iparművészeti
Múzeumban rendezett kiállításunkról.
 Csonka-ikon címmel a Napló, Veszprém megye napilapja augusztus 16-án
számolt be arról, hogy az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság
fennállásának 15. évfordulója alkalmából az Újpest Galériában rendezett
kiállításon Csonka Ibolya veszprémi ikonfestő a zsűri különdíját kapta.
 Szúnyog és kopja ellen, páncéling címmel az MV Iparos Újság
szeptember19-én megjelent száma az utóbbi 2 évben rendezett kiállításunk
egyik „felfedezettjét”: Ábel Endre budapesti sodronypáncél-készítőt mutatja
be egész oldalas, fotókkal illusztrált cikkben.
Ugyanezen lapszám első borítóján kiállításaink hosszú évek óta hűséges
résztvevője, Barna P. Ila egri kéziszövő hitvallása olvasható (2 alkotásának
fényképe társaságában): „Mindig vonzottak a természetes anyagok: a kő, az
agyag, a fa, a gyapjú. Végül melegségével, sokoldalúságával a gyapjúfonalból
készíthető termékek lehetősége ragadott meg.”
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 KALÁRIS - magyar kézműves kismesterségek boltja (Bp., III. ker.
Vörösvári út 3.) – amely az elmúlt két 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).
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 – ipartestületi tag esetén
tagkönyvének számát is. 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-81 Francia cég kovácsoltvas-gyártót keres.
KD-88 Olasz cég üveg- és kerámia-ajándéktárgyakat keres megvételre.
KD-112 Horvát cég a következő termékeket keresi megvételre: fenyőbútor,
bútordíszek, lakástextília.
KD-124 Japán cég faliszőnyeg-, kárpitkészítőkkel szeretne kapcsolatba
lépni.
KD-125 Japán vállalat kristályvázát keres megvételre.
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