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A Magyar Kézm vességért Alapítvány – AMKA – hírlevele
Alapító: Gy ri Lajos

Minden kedves olvasónknak, kézm ves
társunknak
Boldog Új Évet, eredményes
alkotómunkát és jó egészséget kíván:
A Magyar Kézm vességért Alapítvány

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2005. szeptember 21. és december 31. között a
következ k támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Dr. Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka, Anek Teréz, Arnold Fülöpné, ARTERA
Alapítvány, Asztalos Ferencné, Bajor Imre, Balázs Katalin, Balázs Róbert,
Dr. Bánky Bulcsúné, Barnáné Dobos Jolán, Becze László Sándor, BékésiMarton Gabriella, Bereznai Szabó Éva, Bessenyei Ferenc, Bezzegh Péter,
Bordácsné Kishonti Erika, Böcskei Imre, Budai Kinga, Czupp Pál, Dányiné
Bed Anikó, Dolányi Judit, Egresits Anita, Erdész Judit Mária, Farkas Péter,
Fehér Károlyné, Fejes Gabriella, Fritzné Bellovich Emese, Ganevné Székely
Katalin, Garai Mária, Gera Klára, Gregorián Bt., Hamvasné Bohák Mária,
Herczeg Antal, Huszár Ida Mária, Istenes Emília, Joó Emese, Judák Ambrus,
Juhász Piroska, Kajla Ferenc, Kajtár Antalné, Kéki Zsolt, Kerekes Éva,
Kerekes Ferencné Furák Margit, Kerepesi Mari, Kerti Viktor Dénes, Kiss
Nándorné, Kiszely Lászlóné, Koleszár László, Koltai László, Kolumbán
Zsuzsanna, Kormosné Klenczner Erzsébet, Kulcsár Péter, Lakatos Bendegúz,
Ledeczki Anna, Lévay Mária, M. Menyhárt Márta, M. Sarlós Erzsébet, Major
Hajnalka, Mandula Lívia Dorottya, Meichlné Érsek Mária, Dr. Mészárosné
Gesztesi Beatrix, Molnárné Bárdi Andrea, Molnárné Virág Éva, Nagy József,
Naszvadi István, Neukirchnerné Tankó Zsuzsa, Oláh Zoltánné, Orosz
Jánosné, siné Mengesz Mária, Pais-Horváth Péter, Pál Tibor, Papp Ferenc,
Persányi István, Porkolábné Szabó Sára, Rózsa Istvánné, S. Fehér Anna,
Schneider Péterné, Stefanidiszné Frics Ildikó, Szabóné Bognár Mária,
Szabóné Varga Anita, Szakmári Klára, Szaller Anita, Szernecz Zoltán, Sz cs
Lászlóné, T. Kamenár Csilla, Takács István, Takáts Gyula, Tatainé Csapó
Dorottya, Ternyák Zoltánné, Tokaji Diána, Dr. Tomcsányiné Szemere
Sarolta, Tóth Attila, Turi Kiss Ágnes, Vagnerné Balla Erzsébet, Varga
Attiláné, Várhegyi Éva, Vassné Veréb Judit, Világhy Árpád.
Köszönet mindannyiuknak!
Az APEH két részletben: október 6-án, ill. december 21-én utalta át
számlánkra az adózó magánszemélyek által A Magyar Kézm vességért
Alapítvány javára felajánlott 1 %-okból származó
186.268 Ft, ill. 5.299 Ft, összesen 191.567 Ft-ot,
melyet a XII. Betlehemi jászol-kiállítás anyagát bemutató
Betlehemi képeskönyv – 2005 c. album kiadásának finanszírozásához
használtunk fel.
Ismételten köszönetet mondunk mindazoknak, akik adóbevallásuk során
ránk gondoltak, ezzel is segítve munkánkat;
egyúttal kérjük, hogy következ adóbevallásuk elkészítésekor,
az SZJA 1 %-ának felajánlásakor
se feledkezzenek meg Alapítványunkról!
A Magyar Kézm vességért Alapítvány Kuratóriuma

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
BEMUTATKOZIK… címmel új sorozatot indítunk, amelyben alkotói
kollektívák (m helyek, szakkörök, egyesületek, alapítványok, kézm ves
szakmák oktatásával is foglalkozó iskolák, intézmények stb.)
bemutatkozására; tevékenységük, eredményeik, elképzeléseik ismertetésére
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szeretnénk lehet séget biztosítani. Várjuk és szívesen fogadjuk a
jelentkezéseket, érdekl déseket és a bemutatkozást segít információs és képanyagokat (lehet leg e-mail-ben).
A hírlevél m faja és terjedelme természetesen mindannyiunknak korlátokat
szab, de a továbbiakban az egyéni alkotók bemutatkozásával is tervezzük
b víteni és színesíteni a Kézm vesek c. hírlevél kínálatát.
A Magyar Kézm vesség Napjához – a szakiskolai oktatási évnyitóhoz –
kapcsolódva szeptemberben megjelent az els ipartörvény megalkotásának
120., az IPOSZ fennállásának 15. évfordulójára tervezett Kézm iparosok az
Európai Unióban cím almanach. A több mint 300 oldalas, keménytáblakötés , színes fotókkal illusztrált kiadványban az IPOSZ tagszervezetei,
alapítványai (köztük A Magyar Kézm vességért Alapítvány) mellett
szakmai bemutatkozási lehet séget kaptak azok tagjai is – amir l mi is
tájékoztattuk olvasóinkat.
A hírlevelünkben megjelent felhívásra, illetve saját ipartestületükön keresztül
jelentkezve kézm veseink, kiállítóink közül a következ k tartották fontosnak,
hogy szerepeljenek egy ilyen fontos kor-dokumentumban:
Ábrahám Lajos díszm lakatos mester (Bajna), Barna P. Ila kéziszöv
(Eger), Buglyó Péter kádármester, okleveles kézm ves, népi iparm vész
(Debrecen-Józsa), Czupp Pál fafaragó (Kunhegyes), Kónya Lajos
aranykoszorús hangszerkészít
mester (Tatabánya), Maráczi Zoltán
üvegcsiszoló mester (Budapest), Molnár Sándor k faragó mester
(Pilisvörösvár), Molnárné Virág Éva kézihímz (Szentmártonkáta), Radics
László mézeskalácsos népi iparm vész (Debrecen), Robicsek Lajos
takácsmester (Szentendre), Varga Tibor szíjgyártó (Budapest).
Folytatódik a Kézm vesek Európában elnevezés program.
A fokozatosan épül , folyamatos fejlesztés alatt álló, új szolgáltatásokkal
b vül internetes portál a www.kezmuvesportal.hu címen megtekinthet .
A Kézm ves portál várja a további jelentkez ket. A részvételi feltételekr l
és a jelentkezés módjáról érdekl dni lehet a portál f szerkeszt jét l, Dobó
Jánostól, a 30/218-6669-es telefonszámon, az info@kezmuvesportal.hu vagy
janos.dobo@invitel.hu e-mail címen, valamint Alapítványunk 354-3146-os
telefonszámán.

XII. BETLEHEMI JÁSZOL PÁLYÁZAT
A pályázat értékelése a hírlevél betétlapján található !

PÁLYÁZATOK
Az FVM-t l kapott információ szerint az AVOP 3.1-es intézkedéséb l
három alintézkedés - közöttük a 3.1.4 Kézm ves tevékenységek támogatása
- várhatóan 2006. januárjában ismét pályázható lesz. Aki tervezte, de nem
tudott a pályázati lehet ség felfüggesztéséig pályázni, most alkalma nyílik rá.
Az információk a www.fvm.hu weboldalon lesznek elérhet k, a pályázati
adatlap és a teljes csomag letölthet .
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a népi kultúra értékeinek
megmentését és átörökítését el segít Tengertánc Program keretében 4
pályázatot tett közzé - melyeknek tárgyalkotókat is érint 2 felhívását
kivonatosan ismertetjük.
TENGERTÁNC – I.
a népi kultúrát meg rz és megújító magyarországi helyi alkotó közösségek
és m helyek támogatására; a táncház mozgalom felfrissítésére, szélesítésére,
a helyi közösségek, civil szervez dések, táncegyüttesek, klubok, intézmények
programjainak támogatására.
A pályázat célja: segíteni a modern népi kultúra területén m köd helyi
alkotó közösségek és m helyek hagyomány rz és hagyományalkotó
tevékenységét, különös tekintettel a komplex népm vészeti és közm vel dési
programok kialakítására; valamint támogatni a megújuló klubok tartalmi
munkájának b vítését, a helyi közösségek hagyomány rz és identitást
er sít programjainak kialakítását.
Támogatás nyújtható: a modern népi kultúra és a népm vészet bármely
területén (tánc, zene, kézm vesség, stb.) a folyamatos m ködést felvállaló
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helyi alkotóközösségek, m helyek szakmai munkájának, hagyomány rz ,
értékment és értékteremt – az adott régióra is kisugárzó – fejlesztési
törekvéseinek el segítésére. El nyben részesülnek a hagyományokból
táplálkozó, a helyi értékeket a mindennapok kultúrájába beépít programokat
megvalósítani szándékozó pályázatok.
A felosztható keretösszeg: 90 millió Ft.
Pályázatot nyújthatnak be: az önálló jogi személyiséggel bíró non-profit
szervezetek, egyesületek, alapítványok; önkormányzatok; valamint
intézmények, a népi kultúra és a népm vészet területén folytatott
alkotóközösségi tevékenységek éves programköltségeinek kiegészítésére.
M ködési költségre nem kérhet támogatás.
Magánszemély nem pályázhat.
A pályázaton elnyerhet támogatás fels határa 1,5 millió Ft.
TENGERTÁNC – II.
a népm vészeti és hagyomány rz
tájházak infrastrukturális és
eszközfejlesztésére.
Támogatás nyújtható: a tájházak infrastrukturális és eszközfejlesztési
terveihez, annak érdekében, hogy azok alkalmassá váljanak a helyi, tájegységi
hagyomány rz és identitást er sít , a népi kultúrát megújító tevékenységek
befogadására, a tárgyalkotó népm vészeti alkotások bemutatására, új
tartalmak létrehozására.
A felosztható keretösszeg: 50 millió forint.
Pályázatot nyújthatnak be: a tájházakat fenntartó és sikeresen m ködtet
jogi személyek – önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, non-profit
gazdasági társaságok; vagy a tájházban népm vészeti, hagyomány rz
tevékenységet megvalósító szervezetek, alapítványok, amelynek érvényes
együttm ködési megállapodása van az adott tájház fenntartójával.
Pályázaton elnyerhet támogatás fels határa 5 millió Ft.
VALAMENNYI PÁLYÁZATRA ÉRVÉNYES INFORMÁCIÓK:
A beadási határid t követ en a pályázat hiánypótlására nincs lehet ség.
A pályázat kezel je: a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága Fejezeti
Pályáztatási Csoport.
A pályázatot pályázati rlap kíséretében kell benyújtani, amely az rlaphoz
csatolandó dokumentumok listájával együtt letölthet a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma honlapjáról (www.kultura.hu/nkom/); személyesen a
minisztérium Ügyfélszolgálatán szerezhet be. Postai úton nyomtatványt csak
felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldése esetén lehet
igényelni.
A pályázatot hét nyomtatott példányban, a pályázati rlapon megadott címre,
kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A pályázat postára adásának határideje: 2006. január 31.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhet az NKÖM
Közm vel dési F osztályától (a 06-1-484-7336 telefonszámon vagy a 4847100/7552 melléken).
(SANSZ 2006/1. szám)

További – különböz témájú – aktuális pályázati felhívások olvashatók a
havonta megjelen Pályázatfigyel -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
A Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti Tanácsadó Testülete, október 6án tartott ülésén a következ alkotóknak adományozott „Népi Iparm vész”
címet: Csapó Frigyesné mosonmagyaróvári hímz , Eperjesi Csaba kisgy ri
fafaragó, Gárdonyi Bálintné csömöri gyöngyf z , Kovács Béla tiszavasvári
fam ves, Könyvné Szabó Éva simontornyai b rm ves, Lakatos János
zalaegerszegi fazekas, Monda Lászlóné hartai festett bútor-készít ,
Pásztorné Bakaity Éva szegedi hímz , ifj. Polyák Imre kecskeméti késes,
Pósfai Miklós Lászlóné kapuvári hímz , Dr. Szandtner Gáborné budapesti
gyöngyf z , Takács István zalaszentbalázsi kovács, Újlaki Erzsébet Éva
sárospataki hímz .
A Százrózsás Hímz pályázat eredménye
A pályázatra 238 hímzést küldtek be az alkotók, ebb l a zs ri döntése alapján
60 db került kiállításra.
I. díjat kapott: Zeleiné Pap Bernadett, tervez -kivitelez (Mez kövesd)
II. díjat kapott: Zeleiné Pap Bernadett, tervez - Marton Jánosné,
kivitelez (Mez kövesd)
III. díjat kapott: Tóth Józsefné, tervez -kivitelez (Mez kövesd)
IV. díjat kapott: Radácsi Piroska, tervez -kivitelez (Hajdúszoboszló)
Külündíjat kaptak: Beszprémy Józsefné, Szabó Sándorné, Holló Istvánné,
Tóth Aranka és a Mez kövesdi Borsóka Hímz kör.
(Zeleiné Pap Bernadett, Matyó Népm vészeti Egyesület)

A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a község
fejl déséért kifejtett kimagasló érték m vészeti tevékenységéért Tóth
Sándor b rm vesnek október 15-én Bocskaikertért Kitüntet Díjat
adományozott; T. Némethy Erzsébet b rm ves részvételét pedig a község
önállóvá válásának 12. évfordulója alkalmából ugyanezen a napon rendezett
kiállításon Emléklappal ismerte el.
A VI. Országos Ifjúsági Népi Kézm ves Pályázat eredménye
A Debreceni M vel dési Központban november 18-án Nagyné Varga
Melinda, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közm vel dési
F osztályának vezet je nyitotta meg a pályázaton díjazásban részesült
fiatalok munkáinak országos kiállítását. A megnyitót követ en tartották meg a
VI. Országos Vándorlegény Konferenciát, amelyen szakmai el adások,
programok mellett a pályázat eredményét, tapasztalatait is összegezték.
A pályázat során összesen 720 db pályamunkát értékeltek a szakmai zs rik.
Legtöbben most is a 16-25 évesek vettek részt, az egyéni és a közösségi
kategóriákban egyaránt.
A 8 helyszínen összesen 73 díjat osztottak ki a fiataloknak.
Ebb l egyéni díjazottak:
11 -15 évesek: 8 díj;
16 - 25 évesek: 26 díj
Közösségi díjazottak:
11 -15 évesek: 12 díj;
16 - 25 évesek: 22 díj
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma külön elismerésében
részesültek azok a közösségek, intézmények, melyek több kategóriában
helyezést értek el, azaz a legeredményesebben szerepeltek a pályázaton.
Ezek a következ k:
- Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény (Sáránd),
- Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája (Nádudvar),
- Világ Világossága Alapítvány Látássérült Fiatalok Rehabilitációs
Speciális Szakiskolája és Szakiskola (Pécs),
- Kovács Margit ÁMK és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény (Gy r),
- Esély Kövessi Erzsébet Szakképz Iskola (Budapest).
Az Ifjú Kézm vesek VI. Országos Kiállítása december 9-éig volt látható.
A Cégér Pályázat nyertesei
Az MV Iparos Újság által meghirdetett pályázatra beérkezett cégér-fotók
közül az újság olvasói a legtöbb szavazatot Kassai Zenona esztergomi
könyvköt
cégérére adták. Jelent s számú szavazatot kapott még
Pesztránszki Károlyné szarvasi hímz népi iparm vész.
(MV Iparos Újság 2005/23-24. szám)
Baloghné Kegyes Lonci zsámboki népi fafaragónak - aki a Galga mente
népi fafaragás pályázaton II. helyezést ért el - a november 19-én Bagon tartott
eredményhirdetés keretében a Galgamenti M vészek Egyesülete elismer
oklevelet és éves munkájáért M vészeti életm emlékérmet adományozott.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
Tíz fest m vész alkotásai között Szász Júlia Gyöngyi egyik képe is helyet
kapott azon az állandó kiállításon, amellyel a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetsége VI. ker. Benczúr u. 21. sz alatti székházának 2005
nyarán felavatott színháztermét díszítik.
Vass László intarzia-táblakép készít „...fa voltam...” c. tárlatát október 3ától láthatták az érdekl d k a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Zöld Galériájában.
Czupp Pál fafaragó Fába faragott m vészet cím , 15. önálló kiállítása
október 3-11. között Kunhegyesen, a Fekete László M vel dési Központban
volt látható.
A Gy ri Ipartestület október 5-én rendezett emlékülését kísér kiállításon
Albert Miklós orgonakészít , Czégány Zoltánné keramikus, F. Nagy Edit
t zzománcos, Ludvig Nicolette textiltervez , Machó Judit viseletkészít ,
Major Laura nemezkészít , Dr. Molnár Tamásné csipkever , Erdélyi
Károly amat r fest , Pusztai Csaba fest m vész és a Kovács Margit ÁMK
Alapfokú M vészetoktatási Intézmény, Iparm vészeti Szakközép- és
Szakiskola tanulóinak munkái szerepeltek.
Október 7-22. között a „Nyitott könyv-tár” hét keretében rendeztek kiállítás
Feigl Miklósné Csukás Klára könyvköt mester munkáiból a Békés Megyei
Könyvtárban.
Gy. Kamarás Kata keramikus A magyar bor fazekas szemmel c. kiállítása
október 7-ét l a hónap végéig a Dél-Budai KUlturális és SZAbadid központ
Galériájában volt látható.
Október 7-én nyílt a Magyar Foltvarró Céh csoportjainak kiállítása a
Magyar Kultúra Alapítvány székházában.
A Kézm vesség Emlékei Pécsváradon címmel október közepén ideiglenes
kiállításon, saját ingatlanán mutatta be Endr di Sándor a lakatos, kovács,
mészáros, szappanf z , szöv , szíjgyártó, pék, kötélver , cipész, esztergályos

szakmák szerszámaiból, borászati és malmászati eszközökb l álló
gy jteményét.
Horváth Ágota fazekas munkáiból rendeztek kiállítást október 19. és
november 1. között, a Pécsi Kulturális Központ August Šenoa Horvát
Klubjában.
Szendrei Judit, gyermek- és feln tt tanítványai – közöttük az országos
kiállításainkon is szerepelt Binder Ádám, Dely Teréz, Heiling Anna,
Hoppán György, Illéssy Zoltánné, Kerepesi Mari, Rákosy Levente –
október második felében a Munkácsy Iskola-Galériában, november 10-18.
között az ugyancsak zuglói Emma utcai Óvoda-Galériában, decemberben
pedig (a 6. Holdvilág Napok nyitóeseményeként) a XVI. kerületi Holdvilág
Kamaraszínházban mutatkoztak be t zzománc alkotásaikkal.
Vargay Zoltán Intarziaképek cím kiállítását – melyet november 2-án Dr.
Feledy Balázs m vészeti író nyitott meg – december 2-áig tekinthették meg
az érdekl d k az Ericsson Képz m vészeti Galériában.
A Tápéi Gyékényes M hely vezet je, Török Gizella iparm vész és a
M hely tagjai közül Márta Istvánné, Török Lászlóné és Fodor Istvánné
gyékénymívesek munkáiból nyílt kiállítás november 7-én a MáriaremeteHidegkúti Ökumenikus Általános Iskolában, amely december 2-áig volt
látható.
Szakmári Klára papír- és selyemmárványozó alkotásaiból november 7. és
december 7. között az ELTE Egyetemi Könyvtárában rendeztek kiállítást.
November 8-26. között a Fiatal Iparm vészek Stúdiója Egyesület (FISE)
Galériában rendezett közös kiállításon mutatkozott be Takács Bernadett
üvegm vész és Olajos Csaba grafikusm vész.
Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusm vész nyitotta meg az Amator
Artium azaz „M vészetek Szerelmesei” cím XIX. Országos Képz - és
Iparm vészeti Tárlat Pest megyei kiállítását, melyet november 11. ill. 13. és
november 30. között két helyszínen rendeztek meg. A november 11-én
Vecsésen kezd dött kiállításon többek között Baloghné Kegyes Lonci
(Zsámbok), Hamvasné Bohák Mária (Nagymaros) és Nemes Ferenc
(Szigetújfalu); a november 13-án Érden kezd dött kiállításon pedig Beretvás
Csanád (Szigetújfalu), Koncz Gyöngyi (Fót) és Sarlós Györgyné
(Budakeszi) alkotásai is szerepeltek.
A Kerámiaparkban november 12-én A másik világ kapujában címmel Bács
Zoltán bronz és t zzománc munkáiból nyílt kiállítás.
Mándoki Halász Zsóka fest m vész kiállítását november 14-29. között a
HAUER Új Nemzeti Szalonban láthatták az érdekl d k.
A Gy ri Ipartestület klubhelyiségében november 15-25. között rendeztek
kiállítást az Ipartestület M vészi Kézm ves Szakosztálya és a Kovács
Margit ÁMK Kézm ves Tagozata részvételével.
A N volt a központi témája a Tököli Alkotók és M vészetpártolók
Egyesülete által rendezett Tököli szi Tárlatnak, amelyet november 17-én
Koplik Judit m vészettörténész nyitott meg a M vel dési Ház Galériájában.
November 22. és december 16. között a Pestújhelyi Közösségi Házban
került megrendezésre „Köreink” 2005 címmel a Ház m vészeti táboraiban - a
mesterek: Szendrei Judit t zzománcos, Kissné Breczek Margit fest ,
Becker Judit keramikus, Lázár Imola ékszerkészít és Szabó Gábor
szobrász irányításával - készült alkotások kiállítása.
Vass László intarzia-készít iparm vész kiállítását dr. Feledy Balázs
m vészettörténész nyitotta meg november 24-én az IBIS Hotelben.
A FOLKART Galéria november 27. és december 4. között a Kósa
Reneszánsz Kerámia Stúdió - Kósa Klára és Kósa Judit kerámikusm vészek - kiállításának adott otthont.
Feledy Balázs nyitotta meg november 30-án Benk Cs. Gyula Ferenczydíjas fest m vész tárlatát az EuróKlub Galériában (Bp., V. ker. Bank u. 6.).
Sárközi Ágnes t zzománcos alkotásaiból a VI. kerületi Hotel Izabella
Residance-ban rendeztek decemberben kiállítást.
December 2-án Péterfy László szobrászm vész nyitotta meg a
Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti Bemutatótermében a Velemi Stúdió
Népm vészeti Egyesület december 22-éig tartó kiállítását.
Ugyancsak december 2-án kezd dött, de 2006. január 8-áig tekinthették
meg a látogatók Gyöngy Enik zománc- és ötvösm vész, Dr. Molnárné
Ötvös Tünde keramikus, Túriné Makoldi Gizella fest -restaurátor és
Láposi Terka, a Vojtina Bábosház játszóházának m vészeti vezet je „Kerek
egy ég alatt…” cím kiállítását Debrecenben, a Bábosház kiállítótermében.
December 5-18. között a Rákoskerti M vel dési Klubban rendezték meg
Bús Sándorné Vessz Erzsébet csuhéfonó, Tóth Andrásné szalmafonó
alkotásaiból és Dr. Moskovszky Éva kultúrtörténész gy jteményéb l a
Száncseng c. kiállítást, melyet Dr. Györgyi Erzsébet, a Kiss Áron Magyar
Játék Társaság soros elnöke nyitott meg.
A K bányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadid Központban m köd K -Café
Galéria december 5-31. között biztosított kiállítási lehet séget a nyári
pályázatunkon sikerrel szerepelt Felber Irén textilm vésznek, Horváth Éva
Katalin gobelinkészít nek, Korbely Zsuzsa selyemfest nek, Sárközi Ágnes
t zzománcosnak és Vass László intarzia-készít iparm vésznek.
A nádudvari Kincsesházban Méz, méz, termett méz címmel két hónapig tartó
hagyomány rz programot rendeztek, amely december 5-én Katonáné
Kalmár Terézia népi iparm vész mézeskalács-kiállításával vette kezdetét.
Betlehemi szép csillag címmel a Fehérvári Kézm vesek Társasága
december 8-ától Székesfehérváron, a Szabadm vel dés Házában rendezett

3
kiállítást, az Öreghegyi Magyarok Nagyasszonya Plébániával közösen
ifjúsági és feln tt kategóriában meghirdetett pályázat válogatott anyagából.
W. Wieger Mariann képz - és iparm vész Áttekintés cím kiállítása
december 8-ától egy hónapig volt látható a Budai Klub Galériában.
December 9-20. között Gyenesdiáson, a Községháza nagytermében Markos
Lászlóné és Markos Juli (Keszthely) csuhészobraiból és Pátkai Miklósné
(Herend) mézeskalácsaiból és préseltvirág-képeib l rendeztek kiállítást.
Január 5-26. között a XII. kerületi Önkormányzati (volt MOM) M vel dési
Központban (Csörsz u. 18.) kerül megrendezésre a 10 éves Budapesti
Origami Club országos kiállítása, amelynek témája a tradicionális japán
ünnepek bemutatása origami segítségével. A Japán Nagykövetség kulturális
programsorozatában is szerepl kiállítás naponta 10-18 óráig tekinthet meg.
Január 10-én Dr. Györgyi Erzsébet etnográfus nyitotta meg szeredi
Ambrus Noémi textilmíves önálló kiállítását, amely két hétig tart nyitva a
VIII. ker. Vissy utcai Polgárok Házában.
Álomvíz és csillagpor címmel Istenes Emília fest m vész alkotásaiból
látható tárlat január 15. és február 28. között a Barabás Villa Galériájában
(Bp, XII. Városmajor u. 44.) szombat kivételével naponta 10-20 óráig.
A közelmúltban elhunyt Kálvin Pál Esztergom-kertvárosi fafaragó
emlékére a Féja Géza Közösségi Ház vezet je virtuális kiállítást szervezett. A
Közösségi Ház honlapjának (http://invitel.hu/fejageza/) Galériájában Fába
faragott id címmel láthatóak Pali bácsi alkotásainak fotói, melyeket jó
szívvel ajánlunk mindenki figyelmébe: azoknak, akik még ismerték – ezért,
azoknak pedig, akik nem – azért, hogy gyönyörködhessenek hátrahagyott
tárgyaiban.
A KECSKEMÉTI NÉPI IPARM VÉSZETI MÚZEUM PROGRAMJA:
Kecskemét, Serf z u. 19. T/fax: 76/327-203; E-mail: nim01@axelero.hu,
muzeum.nepiipar@freemail.hu (Nyitvatartás: keddt l szombatig 10–17h)
ID SZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
- A XVI. Országos Fazekaspályázat kiállítása – A tárlat használati tárgyak,
süt - és f z edények széles skáláját tárja a közönség elé, melyek a fazekas
hagyományokban gyökereznek, annak egyszer ségét veszik alapul, de a mai
funkció elvárásainak is megfelelnek, és ezzel kijelölik a népi fazekasság
jöv beni útját. A kiállítást Csupor István, a Néprajzi Múzeum etnográfusa
nyitotta meg. Látogatható: 2006. február 25-éig.
- Régi m helyek, régi mesterek (késesek, bicskások, fegyverm vesek)
Kunkovács László etno-fotográfus fotókiállítása.
- „Nem messze van ide Kalocsa”- A kiállításon a kalocsai szállásokon él
pota népesség tisztaszobájának berendezése, a vetett ágy, a régi népviseletek
és hímzések kerülnek bemutatásra. Látogatható: február 26-ától.
KÉZM VES FOGLALKOZÁSOK
Csoportok részére nyitvatartási id ben, egyénileg szombatonként 15 órától el zetes bejelentés alapján - kézm ves foglalkozások igényelhet ek.
Ízelít ajánlatunkból: rongybaba-készítés, batikolás, b rözés, csuhéfonás,
szalmafonás, gyöngyf zés, szalagsárkány-készítés, gyöngyfigurák.
Információ: Baksainé Nagy Edit 76/327-203.
DÍSZÍT M VÉSZ KÖR: minden kedden 14-16 óráig tartja összejövetelét.
Vezeti: dr. Varga Ferencné népi iparm vész.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
Sz cs György, az IPOSZ elnöke nyitotta meg október 14-én a kett s
jubileumát ünnepl – mesterségét 40 éve gyakorló, idén 60 éves –
Buglyó Péter kádár mester, népi iparm vész
kiállítását, amely november 19-éig volt látható a Debreceni M vel dési
Központ Tímárházában.
Buglyó Péter szakmai tanulmányait 1961-ben kezdte Debrecenben. 1965 óta
végzi a kádár mesterséget. Els szakmai elismerését 1984-ben Gyöngyösön
vehette át. 1987-ben Debrecenben kapta meg a legszínvonalasabb terméket
bemutató kisiparosnak járó díjat. Kezdeményezésére indult meg újra 1990ben a kádár mesterség képzése. 1993-tól tagja a Hajdú-Bihar Megyei
Népm vészeti Egyesületnek. 1996-ban megkapta az „Év Mestere”, 1997-ben
a Népi Iparm vész, 1999-ben az „Aranykéz” IPOSZ Kézm ves szakmai díjat.
2001-ben a Barrique hordó készítéséért elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat.
Már a kezdeti években is igényesen megmunkált, míves használati tárgyakat
készített. Termékskáláját a hagyományok tiszteletben tartásával, a mai
igényeknek megfelel en napjainkban is igyekszik b víteni. Szívügyének
tartja a mesterség létét, továbbélését és az ifjú szakemberek képzését.
(Takács Hajnalka - Debreceni M vel dési Központ)
Az Országos Ifjúsági Népi Kézm ves Pályázathoz szervesen kapcsolódik a
Vándorlegény Konferencia.
A díjazott munkák együttes kiállításának megnyitója után eddig minden
alkalommal változatos szakmai programmal rendeztük meg a konferenciát
Debrecenben. A 2 napos tanácskozáson most is a kézm ves mesterséget
oktatók,
elméleti
és
gyakorlati
szakemberek,
szakkörvezet k,
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intézményvezet k, civil szervezetek vezet i, képvisel i és a fiatal alkotók –
mintegy 120-an – vettek részt.
A konferencia két helyszínen – a Déri Múzeumban és a Belvárosi Közösségi
Házban – zajlott. Az elméleti el adások – Dr. Vajda Mária PhD
néprajzkutató, f muzeológus Megtartó hagyomány cím és Dr. Lovas Kiss
Antal egyetemi docens Hagyomány rz kézm vesség az egyesül Európában
cím el adása mellett a résztvev k V. Szathmári Ibolya igazgató
szakvezetésével megtekintették a Déri Múzeum gy jteményét és kiállításait.
Továbbá korreferátumok, illetve a mindennapi gyakorlatban is hasznosítható
praktikus ismereteket tartalmazó kisel adások, tájékoztatók szerepeltek a
rendezvényen. Visszatér program az országos pályázat tapasztalatainak
összegzése. A különböz
szakmai kategóriák zs rijének elemzését
hallgathatták meg a résztvev k, és eszmecserét folytattak az elhangzottakról.
A konferencia idején lehet ség volt az újszer kezdeményezések, technikai
újítások és módszertani anyagok, könyv és eszköz bemutatójára is.
(Dr. Tar Károlyné, a Debreceni M vel dési Központ igazgatója)

Nemezben rejl lehet ségek
Veszprém megyében a Közm vel dési Intézet október közepén kétnapos
továbbképzést szervezett, nemezeléssel foglalkozók részére.
A magyarpolányi Alkotó- és Tájházban tartott továbbképzés szakmai vezet je
Vidák István textilm vész volt; a második nap délutánján sorra került sapkaés keszty készítés Zeitler Gabriella vezetésével zajlott.
A nemez m hely közös munkálkodást, jó hangulatú együttlétet jelentett, a
múlt értékeinek meg rzését, ami mellett lehet ség volt az újító, játékos
ötletek kipróbálására is.
(Miklós Judit)
S dy Erika – az S.E.Collection alapítója – november 21-én a Hilton Hotel
WestEnd Báltermében tartotta „Gyöngyöm, gyöngyvirágom” cím
divatbemutatóját.

GRATULÁLUNK…
... Simon András grafikusm vésznek, aki 47 évesen nagypapa lett:
szeptember 20-án 3,60 kg-mal, 56 centiméterrel megszületett els unokája,
Sárika!

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
A Kossuth Rádió szeptember 28-án Békésszentandráson készítette éjszakai
m sorát, amelyben a helyi, vagy onnan származó ismert és érdekes
emberekkel, köztük Daru Péterné tojás- és üvegfest vel folytatott
beszélgetéseket sugározták.
A Demokrata c. lap október 6-ai számának Kultúra rovatában Díszít lélek
címmel fotókkal illusztrált beszélgetés jelent meg Hermann János
zenetanárral, aki 40 éve foglalkozik a barackmagfaragás nemes m vészetével.
Ikonok az egyetemen címmel a Veszprém megyei NAPLÓ október 10-én, a
Veszprémi 7 Nap pedig október 14-én A szorgalmam mindig segített címmel
közölt beszélgetést Csonka Ibolya képz m vésszel, ikonfest vel abból az
alkalomból, hogy a Veszprémi Egyetemen ünnepi tárlat nyílt munkásságának
két évtizedes jubileuma alkalmából.
A Blikk október 14-ei száma összeállítást közölt a tojás világnapja
alkalmából Siófokon rendezett nemzetközi fesztiválról, amelynek látogatói a
helyi Tojásmúzeumban Daru Péternét l leshették el a tojásdíszítés fázisait.
A Veszprém Megyei Közm vel dési Intézet HÓNAPOSTA cím
információs lapjának decemberi számában Hegyiné Jakab Zsuzsanna dudari
mézeskalács-készít mutatkozott be, aki az Iparm vészeti Múzeumban
legutóbb rendezett, A mese világa – kézm ves szemmel c. kiállításunkon való
részvételét is eddigi szakmai eredményei közé sorolta.
A kódexes ember címmel kétoldalas, fotókkal illusztrált interjú jelent meg
Honti Sándor budapesti könyvm vesr l a Decanter – the world’s best wine
magazine magyar kiadásának 2005. december – 2006. januári számában, a
Manufaktúra rovatban. A beszélgetés során nem csupán azt tudhattuk meg,
hogy a könyvm ves a könyvkötészet és a dobozkészítés mellett restaurálással
is foglalkozik, hanem azt is: mennyire büszke arra, hogy a pályázatra készített
kódexeivel ötödik éve ott van az Iparm vészeti Múzeumban rendezett
kiállításainkon és az arról megjelent albumokban.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
Magyar Országos M vészi Kézm ves Egyesület
A legutóbbi hírlevél megjelenése óta Haszán Gyula és Szlávik Zoltán
tagdíjbefizetése érkezett meg a MOMKE számlájára.
B rm ves el adássorozat a Hagyományok Házában
A Hagyományok Háza jeles b rm ves szakemberek segítségével és
részvételével b rm ves el adássorozatot indít, 2006 februárjától májusig
négy alkalommal, szombati napokon.

Célunk, hogy a b rrel foglalkozó mesterségek képvisel i, elméleti és
gyakorlati szakemberei között párbeszédet kezdeményezzünk, konzultációra
és vitára adjunk alkalmat a mai tárgykészítés aktuális kérdéseivel és
problémáival kapcsolatban.
Találkozásainkra várjuk a b rm ves alkotókat, oktatókat, népi
iparm vészeket, iparm vészeket, a b rmunkák iránt érdekl d ket.
Témáink: Múzeumi példák, „régi tárgyak” felhasználása a b rtárgyak
tervezése során. Zacskók, erszények, táskák a divattörténetben. B rm ves
szerszámtörténet. Különleges tárgyszerkezetek, újítás a b rtárgy-készítésben.
Helyszín: Hagyományok Háza, Közösségi terem.
Az el adásokon a részvétel ingyenes.
Jelentkezés és további információ: Hagyományok Háza, Benedek Krisztina
(1011 Bp, Corvin tér 8. Tel: 201-44-92, fax: 201-51-64, e-mail:
benedek.krisztina@hagyomanyokhaza.hu)
Kender Kézm ves Kör (Szeged, Londoni krt. 3.)
Kender Kézm ves Körünk már közel 4 éve m ködik. Kender alapanyagok
(zsineg, kötél, szövet) felhasználásával, sokféle technikával (makramé,
horgolás, decoupage, stb.) készítünk használati, ajándék- és dísztárgyakat,
melyeket a Kenderbolton kívül kézm ves vásárokban, kiállításokon is
népszer sítünk. Több, mint 100, a Képz - és Iparm vészeti Lektorátus által
zs rizett tárgyunk van, és körülbelül száz regisztrált tagot számlálunk.
A foglalkozásokat minden csütörtökön 16 órától kb. 19 óráig tartjuk a
Kendergyár épületében (Szeged, Londoni krt. 3.).
További felvilágosítás: Horváth Piroskánál: 30/38-28-063 vagy 62/487287/231 ill. hpiroska@kenderfono.hu, Török Eszternél: 62/487-287/152
www.kenderfono.hu
Részvételi díjak:
1 alkalom 500 Ft, mely tartalmazza a kender alapanyagokhoz való
hozzájárulást és a tanulás lehet ségét.
10 alkalmas bérlet 4.000 Ft (3 hónap alatt teljesítend ).
A kender alapanyagokat mi biztosítjuk, egyéb alapanyagok, kellékek a
Kenderboltban megvásárolhatók (hétf t l-péntekig: 7:30-17:00, szombatvasárnap: zárva). A készítéshez szükséges segédeszközöket (olló, horgolót ,
ecset, ceruza, stb.) kérjük, mindenki hozza magával.
(Horváth Piroska)
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KALÁRIS - magyar kézm ves kismesterségek boltja (Bp., III. ker.
Vörösvári út 3.) – amely az elmúlt két évben több kézm ves társunk
termékeinek árusítására is lehet séget biztosított – a már megismert profilhoz
ill üzemeltet társat keres. További információ Hargita Zsuzsannától
kapható a 388-2131-es telefonszámon (hétf kivételével 11h-18h között).
SZAKKÖNYV-AJÁNLATOK
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiadásában megjelent A magyar
kézm vesipar története c. 480 oldalas, több száz színes képpel illusztrált
kötet, amelynek kéziratait a Magyar Tudományos Akadémia Kézm vesipartörténeti Munkabizottsága gondozta. A könyv - amely a honfoglalás el tti
id kig visszanyúló történeti áttekintést és mesterségmozaikokat is tartalmaz 5.990 Ft-ért megvásárolható az MKIK Szolgáltató Kht-nál (Bp., V. ker.
Kossuth Lajos tér 6-8. V. em. 515.), munkanapokon 930-1530 között, vagy
utánvéttel megrendelhet (postaköltség: + 1.040 Ft) a következ címeken:
kiadvany@mkik.hu Fax: 474-5159.
Nyolcvan különféle, vessz b l fonott termék fényképét tartalmazó, 1920
körül megjelent termékkatalógus fénymásolata megrendelhet 400 Ft-os
áron. A 11 lapos összeállításban virágtartók, hintaszékek, újságtartók, székek,
fotelek, asztalok, polcok, ruhatartók, nyugágyak láthatók. Üzenetrögzít s
telefon: (1) 212-6258. Postacím: Fotóügynökség, 1538 Bp., Pf. 457.
Megrendelhet
különféle stílusú ajtó-, ablak-, bútor-vasalatok
mintakönyve az 1920-as évek elejér l, fénymásolatban (25 A4-es lap). Kb.
négyszáz kilincs, kopogtató, zsanér, zárlap, fémdísz stb. képe látható a
gy jteményben. Ára postaköltséggel együtt 900 Ft. Üzenetrögzít s telefon:
(1) 212-6258. Postacím: Fotóügynökség, 1538 Bp., Pf. 457.
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
Az alábbiakban közölt konkrét üzleti ajánlatokkal kapcsolatos b vebb információk
önköltségi ára címenként ipartestületi tagoknak: 500 Ft, nem ipartestületi tagoknak: 700
Ft. (Faxon kért válasz: +100 Ft.) A címek postai pénzesutalványon rendelhet k 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 felel sséget – mivel
nincs módja tételesen ellen rizni azokat –, a forrás hitelességét azonban szavatolja.)

KD-178 Osztrák vállalat gyertyagyártókkal szeretne kapcsolatba lépni.
Köszönet a FLAMING HUNGARY Kft-nek
a hírlevél térítésmentes nyomdai sokszorosításáért

