HAGYOMÁNY

MESTERSÉG SZAKTUDÁS M VÉSZET

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

EMLÉKEZTET

!!!

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI

Alapítványunk idén két új helyszínen: a városligeti Vajdahunyadvárban, a
Magyar Mez gazdasági Múzeumban, majd ezt követ en a keszthelyi
Festetics Kastély Kocsimúzeumában rendezi meg szokásos nyári kiállítását, a
Magyar kézm vesség – 2006
és
A zene világa – kézm ves szemmel
cím kett s, nyílt pályázat válogatott anyagából, melyet az IPOSZ-szal, a
MOMKE-val és a BKIK Kézm ipari Tagozatával közösen hirdettünk meg!
A pályázati felhívás teljes szövege el z hírlevelünkben található; most
csak a legfontosabb tudnivalókat ismételjük meg!
Az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban kérjük beadni (ruha-,
öltözék-, viseletkészít k lehet leg babával együtt)!
Jelentkezési határid : június 15.
Az anyaggy jtés id pontja: június 21-22-23., 10-16h-ig.
Helyszíne: a Magyar Mez gazdasági Múzeum.
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
A szakért kb l álló zs ri által válogatott anyag július 11. és augusztus 6.
között a Magyar Mez gazdasági Múzeumban, augusztus 18. és szeptember
14. között a keszthelyi Festetics Kastély Kocsimúzeumában lesz látható.
Nevezési díj:
egyéni jelentkez knek:
5.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak, a MOMKE és a BKIK tagjainak: 4.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
7.000,- Ft
További információ, nevezési lap és befizetési csekk: Gergely Imre, IPOSZ,
AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289.; személyesen (telefonon történt egyeztetést
követ en): Bp., V. ker. Kálmán I. u. 20. IV. 403.
Tel: 354-3146; mobil: 30/394-6010; e-mail: amka@chello.hu

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Menyhei Réka (Cserszegi pingáló) neve kimaradt mindkét legutóbbi
hírlevelünkb l, az alapítványi támogatást befizet k felsorolásából, pedig még
a Betlehemi jászol-kiállítás el tt átutaltatta a támogatás összegét.
Ezúton szeretném korrigálni figyelmetlenségemet, és elnézését kérem emiatt!
Gergely Imre
Az OTP értesítései szerint március 10. és május 11. között a következ k
támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Ament Éva, Asztalos Ferencné, Bartha Violetta, Bélteki Katalin, Bérces
Attiláné, Borbás Katalin, Bordácsné Kishonti Erika, Buglyó Péter, Czeglédi
Tibor, Czupp Pál, Daru Péterné, Dely Teréz, Diós Gabriella, Dubovszkyné
Cser Melinda, Eszenyiné Hallgató Katalin, Farkas Balázsné, Feiglné Csukás
Klára, Fejes Gabriella, F z Panka, Fülöp Noémi, Gelencsérné Lazarovits
Klára, GREAT ARTISTIC GRAVOUR BT., Gregorián BT., Gubó Mariann,
Hamvasné Bohák Mária, Havasi Mária, Holló Istvánné, Horváth László, K.
Nagy Zsolt, Karsainé Tonnelier Ghislaine, Kasztner Erika, Kemény Judit,
Kerepesi Mari, Kiss Mátyás, Kissné Tábori Katalin, ifj. Kripta Istvánné, Kun
Erzsébet, Lakatos Bendegúz, Lauer Jánosné, Lévay Mária, M. Menyhárt
Márta, Marsai Ágnes, Mezei-Rácz Ferenc, Mirkné Szelicsán Helga, Dr.
Moldoványiné Arany Gyöngyi, Molnár Valéria, Molnárné Bárdi Andrea, Dr.
Molnárné Szabó Anikó, Nyékes Ilona (ACKOFF Kft.), Orbánné Balogh
Katalin, Porkolábné Szabó Sára, Rindt Vilmosné, Rózsa Istvánné, Sasvári
Iván, Szalmási Klára, Szekeres Gyula, Takács Ferenc, Tápéi T zzománc
Tanoda, Tatainé Csapó Dorottya, Tóth Imréné, Vagnerné Balla Erzsébet,
Venczel Gabriella, Zugmann Miklósné, Zsófi Bálint Miklós.
Újabb olvasóink – Csepi Mária, Horváth Éva Katalin, Hujber Lajos, Jakabné
Fehér Anna és Pócsné Hermanics Mária – jelezték, hogy Alapítványunknak
ajánlották fel adójuk 1 %-át.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézm vességért Alapítvány Kuratóriuma

1054 Bp., Kálmán I. u. 20.,

Szerkeszt : Gergely Imre

BEMUTATKOZIK... címmel ez év elején indított sorozatunk következ
darabjaként, e számunk egyik mellékleteként a magas színvonalú kézm ves
iparm vészeti képzésér l, hazai és nemzetközi sikereir l is ismert debreceni
Kós Károly M vészeti Szakképz Iskola bemutatkozó anyagát küldjük
Tisztelt Olvasóinknak.
Kézm vesek Európában - www.kezmuvesportal.hu
A Kézm ves portál várja a további jelentkez ket. A részvételi feltételekr l
és a jelentkezés módjáról Hornyák Tamástól, a portál új f szerkeszt jét l
lehet
érdekl dni
a
30/9926-956-os
telefonszámon,
vagy
a
t.hornyak@kezmuvesportal.hu e-mail címen.
A 1788–as szám, vagyis a Telekom Adományvonal bármilyen telefonkészülékr l történ hívásával május 1. és június 30. között a Fóti
Gyermekközpont Növendékeiért Alapítvány-t támogathatjuk 100 Ft-tal.

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Hagyományok Háza, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Karcag Város Önkormányzata és a karcagi
Déryné M vel dési és Ifjúsági Központ meghirdeti a
X. Alföldi Fazekas Triennálét.
A pályázat célja a népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú
fazekas-központok tárgyi m vészetének meg rzése, továbbfejlesztése.
A pályázat témája: mai használati tárgyak, terítékek, süt - és f z edények.
Pályázati feltételek:
A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet minden fazekas, aki ezt a
célkit zést elfogadja. Pályázni csak olyan alkotásokkal lehet, amelyek más
pályázatokon vagy zs ri el tt nem vettek részt. Egy alkotó összesen öt
pályam vet küldhet (a készletek egy m nek számítanak).
A pályázat jeligés. A pályamunkákhoz (zárt borítékban) adatlapot és
zs rijegyz könyvet kell kitöltve csatolni.
A pályázatot a Bíráló Bizottság értékeli, és az arra alkalmas tárgyaknak
zs riszámot ad. Tárgyanként 800.- Ft zs ridíjat kell befizetni csekken, és
jelentkezéskor az igazolószelvényt mellékelni (A csekk és az adatlap
beszerezhet a Hagyományok Házában, a Déryné M vel dési és Ifjúsági
Központban, valamint a Hagyományok Háza honlapjáról letölthet ). A
tárgyakat az adatlapon feltüntetett sorrendben be kell sorszámozni.
A Bíráló Bizottságnak jogában áll a pályadíjakat átcsoportosítani.
Az alkotások átvételi id pontja: 2006. július 3-4.
Helye: Déryné M vel dési és Ifjúsági Központ (5300 Karcag, Dózsa György
u. 5-7.). A pályam vek szállításáról a pályázók gondoskodnak.
Pályadíjak: Karcag Városi Önkormányzat Képvisel Testülete által alapított
Kántor Sándor Díj. Az els három helyezett is díjazásban részesül.
A zs ri által kiválasztott alkotásokból a pályázatot meghirdet szervek
kiállítást rendeznek, melynek megnyitója 2006. augusztus 18-án Karcagon, a
Déryné M vel dési és Ifjúsági Központban lesz. A pályázat
eredményhirdetésére a kiállítás megnyitásakor kerül sor.
A zs rizett pályamunkák értékesítését vállaljuk, ha az alkotó ahhoz
hozzájárul. A pályadíjat nyert alkotások vásárlása felett az el vételi jogot a
kiíró szervek fenntartják. A pályadíjakban az alkotások vételára nem szerepel.
A kiállítás 2006. augusztus 18-ától 2006. szeptember 16-áig látogatható.
A kiállított tárgyakat az alkotók csak a kiállítás bontása után szállíthatják el.
A Magyar Csipkekészít k Egyesülete és a II. Rákóczi Ferenc M vel dési
Központ, Nagykálló pályázatot hirdet Magyarországon él és az ország
határain túli, 11–18 év közötti csipkekészít fiatal alkotók, Általános és
M vészeti iskolákban m köd szakkörök, csoportok, közösségek számára.

A Magyar Kézm vességért Alapítvány - A M K A
1392 Bp. 62. Pf. 289. T: 354-3146, 30/394-6010 Fax: 3317-714
OTP Bank Rt. 11705008-20436209 Adószám: 18061976-1-41
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A pályázattal lehet séget kívánunk
kézm vességgel foglalkozó fiataloknak a

teremteni

e

hagyományos

II. Országos Csipkekészít k Találkozóján
a bemutatkozásra.
Ideje: 2006. október 13–14–15.
Helye: II. Rákóczi Ferenc M vel dési Központ, Nagykálló, Báthori u. 1.
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
1. a csipke lakástextileken, mint díszítmény szerepel
2. öltözet-kiegészít k valamely csipketechnikával való elkészítése.
A pályamunkák kiállításra való bekerüléséhez, illetve a díjak odaítélésénél a
zs ri az alábbi szempontok alapján értékel:
•
A csipkék tervezésénél és kivitelezésénél, mindkét kategóriánál a
horgolt és kötött kivételével bármely csipketechnika alkalmazható
(vert, varrott, vegyes, csomózott)
•
A csipkék és az 1. kategória esetén a hordozó textil csak
természetes alapanyagokból készülhet
•
Igényes technikai kivitelezés
Pályázhatnak: egyének és közösségek is, kategóriánként több pályamunkával
is.
Díjak, értékelés: a beadott pályamunkákat életkoronként külön értékeljük,
minden kategóriában I. II. III. és különdíjak.
Nevezési díj: alkotásonként 1.000 Ft. (fotó és zs rizés költségei)
Beérkezési határid : 2006. október 9. A határid n túl érkezett pályamunkák
nem kerülnek zs rizésre!
Cím: II. Rákóczi Ferenc M vel dési Központ, 4320 Nagykálló, Báthori u.
1.
Pályázni adatlappal lehet, amely letölthet a www.csipke.atw.hu honlapról is.
A kiállítás-megnyitó és díjátadás a II. Országos Csipketalálkozó nyitó
rendezvénye.
Ideje: 2006. október 13.
Helye: II. Rákóczi Ferenc M vel dési Központ, Nagykálló
További információ:
Grád Judit: 30/512-6748, 24/365-313, gradjudit@invitel.hu
A Magyar Csipkekészít k Egyesülete és a II. Rákóczi Ferenc M vel dési
Központ, Nagykálló pályázatot hirdet 18 éven felüli, Magyarországon él és
az ország határain túli csipkekészít alkotók számára:
„Kend k, sálak, stólák, ponchók”
címmel.
A pályázat célja, hogy olyan alkotások elkészítésére ösztönözze a
csipkekészít ket, amelyek a mai kor textil-, öltözet- és viselet-kultúrájába
beilleszked , igényesen megtervezett és kivitelezett csipkével díszített, vagy
valamely kézi csipketechnika (a horgolt és kötött technika kivételével)
felhasználásával készült öltözet-kiegészít k. Egy tágabb alkotói „szárnyalást”
biztosítva a régi minták maival való ötvözésére, a hagyományos formáktól
eltér egyedi megoldásokra és kivitelezésekre serkenti a pályázókat.
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
1.
„Kend k, sálak, stólák, ponchók” öltözet-kiegészít kön, a csipke,
mint díszítmény szerepel.
2.
„Kend k, sálak, stólák, ponchók” öltözet-kiegészít , valamely
csipketechnikával való elkészítése.
Pályamunkák kiállításra való bekerüléséhez, illetve a díjak odaítélésénél a
zs ri mindkét kategóriánál az alábbi szempontok alapján értékel:
•
A csipkék tervezésénél és kivitelezésénél, mindkét kategóriánál a
horgolt és kötött kivételével bármely csipketechnika alkalmazható
(vert, varrott, vegyes, csomózott)
•
A csipkék és az 1. kategória esetén a hordozó textil csak
természetes alapanyagokból készülhet
•
Igényes egyedi és technikai kivitelezés
•
A mai kor és különböz korosztályok öltözködés-kultúrájához
harmonikusan illeszkedjen
A pályázat nyerteseinek díjai szervezés alatt, a zs ri I. II. III. és különdíjakat
fog kiosztani.
Pályázhatnak: egyének és közösségek is, kategóriánként több pályamunkával
is.
Nevezési díj: alkotásonként 2.000 Ft. (zs rizés költségei)
Beérkezési határid : 2006. október 9. A határid n túl érkezett pályamunkák
nem kerülnek zs rizésre!
Pályázni adatlappal lehet, ami letölthet a www.csipke.atw.hu honlapról is.
A kiállítás-megnyitó és díjátadás a II. Országos Csipketalálkozó nyitó
rendezvénye.
Ideje: 2006. október 13.
Helye: II. Rákóczi Ferenc M vel dési Központ, Nagykálló

További információ: Grád Judit: 30/512-6748, 24/365-313,
gradjudit@invitel.hu ; Rötzer Viktória: 70/249-3835, csipke@atw.hu
A Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi Iparm vészeti Gy jtemény
meghirdeti a
VIII. ORSZÁGOS NÉPI MESTERSÉGEK M VÉSZETE
PÁLYÁZATOT
A pályázat célja, hogy a hagyományos népi iparm vészeti ágakon (sz ttes,
hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé m velt kézm ves- és
háziipari tevékenységek hagyományait és technológiáit megmentsük,
megújítsuk és továbbfejlesszük. Olyan alkotások készüljenek, amelyek a
hagyományokat korszer , új formában dolgozzák fel.
Tárgyköre:
- népi bútorm ves, vaskovács, rézm ves, b rm ves, sz cs, sz rszabó,
kékfest , fés s, késes, gyertyaönt , hordókészít , kulacskészít , vertcsipkekészít , mézeskalácsos, stb. tevékenységek;
- vessz - és gyékényfonás, szalmaedények;
- népi öltözet-kiegészít szakágak: kalapos, lósz rfonó, gyöngyf z és más
népi ékszerkészít , papucskészít , bocskoros, csizmadia;
- a népi élet jeles napjaihoz és a népszokásokhoz kapcsolódó alkotások: népi
hangszer, tojásfestés, stb.
A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki ezt a célkit zést elfogadja.
Pályázni csak új alkotásokkal lehet, maximum 5 önálló tárggyal vagy
garnitúrával. Azokat a munkákat, amelyek más pályázaton, vagy zs ri el tt
már szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.
A pályam veken fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint adatlapot kell
kitölteni, s azzal megegyez en be kell sorszámozni a tárgyakat.
Csak személyes átvételre van lehet ség, szeptember 14-16-áig 10-16 óráig a
Népi Iparm vészeti Gy jteményben (6000 Kecskemét, Serf z u. 19.).
Pályadíjak:
Nagydíj
100.000 Ft
Els Díj
80.000 Ft
Második Díj
70.000 Ft
Harmadik Díj
60.000 Ft
valamint különdíjak felajánlás szerint.
A pályázat anyagából a kiíró intézmények kiállítást rendeznek a Kecskeméti
Népi Iparm vészeti Gy jteményben.
A pályázat eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitására október 13án 11 órakor kerül sor a Népi Iparm vészeti Gy jteményben.
A kiállítás 2006. október 13-ától 2007. február végéig tart nyitva.
A kiállított tárgyakat az alkotók csak a kiállítás bontása után szállíthatják el.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás: a Hagyományok Háza Népi
Iparm vészeti Osztálya (1011 Bp., Szilágyi Dezs tér 6. Tel.: 201-8734)
www.hagyomanyokhaza.hu; csakanyi.zoltan@hagyomanyokhaza.hu
és a Kecskeméti Népi Iparm vészeti Gy jtemény (6000 Kecskemét,
Serf z u. 19. Tel.: 76/327-203) nim01@citromail.hu
Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési KHT
PÁLYÁZATOT HIRDET
a 2006. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázati rendszer keretében
elnyerhet támogatások igénybevételére
(KIVONAT!)
A pályázat célja és az elnyerhet támogatás
A pályázat célja, hogy megkönnyítse a pályázók külpiaci megjelenését,
el segítse a magyar termékek nemzetközi elfogadtatását.
E célok érdekében vissza nem térítend támogatás igényelhet pl.:
- külföldi kiállításon kiállítóként ill. információs standdal való részvétel egyes
költségeihez,
- külföldi kiállítások kísér rendezvényének költségeihez,
- egyes marketing-eszközök meghatározott költségeihez.
A pályázatok befogadása 2006. november 6-áig folyamatos, forráshiány
esetén hirdetmény közzétételével felfüggeszthet .
További információ az ITDH Kiállítások és Egyedi Pályázatok Igazgatósága
munkatársaitól kapható: 1061 Bp., Andrássy út 12., T: 472-8162, Fax: 4728132, E-mail: kiallit@itd.hu, Honlap: www.itd.hu/palyazat

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK, ÜNNEPNAPOK
A Békéscsabán rendezett X. Országos Textiles Konferenciához
kapcsolódott Egyházi textíliák és Az ágy és környezete cím pályázat
díjazottjainak listáját lapzártáig nem sikerült megszereznünk, de reméljük,
hogy következ számunkban már nekik is név szerint tudunk gratulálni!
A megyei szint el -zs rik és kiállítások válogatott anyagából április 2-án
nyitották meg az Amator Artium - „A m vészet szerelmesei” XIX. Országos
Képz - és Iparm vészeti Tárlat Esszencia Kiállítást. A tárlat április 23-áig
volt látható a budapesti Olof Palme Ház Millennium Szalonjában.
Büszkék vagyunk arra, hogy a f díjat és nívódíjat kapott alkotók között
kézm veseink is szerepelnek – nevüket kivastagítottuk!

Az országos kiállítás díjazottjai:
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által adományozott f díjak
Festészet kategória: Járóka János, Tari László, Umenhoffer Pál
Grafika kategória: Frankó Anna, Gajda Géza, Szomolányi Karola
Szobrászat kategória: Ilka Gábor, Kajla Ferenc, Varga Ferenc
Iparm vészet kategória: Hankó Jánosné, szeredi Ambrus Noémi
Játék kategóriában megosztott díjak: Csézli Lukács, Gémesné Deák Júlia,
Farkas Zsuzsanna.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar M vel dési
Intézet által adományozott, Amator Artium oklevéllel járó nívódíjak
Balassa Katalin, Balázs Gyula, Borsos László, Csák László, Fogarasiné Szita
Gabriella, Forró László, Fórizs Antal, Gombköt né Tóth Ilona, Hegyesiné
Rejt Em ke, Horváth Iván, Irázi Ökrös Géza, Kiss Miklós, Korai Zsolt,
Koher Péter, Mezei Boglárka, Posta Alíz, Pungor R. Dóra, Rochlitz
György, Rocháné Büdy Annamária, Szám János, Szántó András, Szíjártó
Máté, Szlávik Gyöngyi, Tatár Antal, Török Em ke, Orbán László.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
Varga Béla orosházi fafaragó kiállítását Vass Lajos, az NKÖM államtitkára
nyitotta meg január 20-án, a Magyar Kultúra Napja rendezvényei keretében a
helyi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola zsibongójában.
A Manréza Spirituális és Kulturális Központ (Dobogók ) IKONFEST K –
Az Úr ruháját hordja minden c. kiállítását Kántor János grafikusm vész
nyitotta meg március 18-án. A május 2-áig tartott kiállításon Iványi Zsóka,
Kunné Paulusz Györgyi valamint a Szent Lukács Ikonfest Kör tagjai
(vezet : Sallai Géza) által festett ikonok kerültek bemutatásra.
A FOLKART Galériában március 19-26. között volt látható Fülöp Pálné és
Heged s Jánosné, A Népm vészet Mestere-i Tarka sz ttes cím kiállítása,
melyet Tóth János nyugalmazott közgazdász nyitott meg.
Április 1-15. között a Hely rségi M vel dési Otthonban rendezték meg a
Szolnoki Csipkeklub Csipkék és csipkés maszkok cím kiállítását.
A hévízi Aquamarin Galériában április 4-én nyílt kiállítás Szabóné Tóth
Hilda szegedi képz m vész t zzománc alkotásaiból.
Csongrád megye kortárs iparm vészete címmel 56 alkotó 296 zs rizett
munkájából rendeztek kiállítást április 5-28. között Szegeden, a Megyeháza
aulájában.
Április 5-ét l május 10-éig tartott nyitva a szegedi Kézm ves Pince és
Galériában Barkos Beáta és Simon Miklós t zzománc kiállítása, melyet
Csicsai Antal m vészeti szakíró nyitott meg.
Az ÖKOLLÉGIUM ARTGALÉRIA (Vécsey János Kollégium) április 630. között a JÁTÉKOK – VESSZ FONÁS c. kiállításon mutatta be Markó
Krisztina iparm vész alkotásait.
A Stefánia Palotában április 20-30. között rendezték meg a Tavaszi
Fesztivál keretében a Zuglói Képz m vészek Társaságának kiállítását,
amelyen Kerti Viktor Dénes faszobrász Mager cím alkotása is szerepelt.
Zsolnai Mihály faragó népi iparm vész ÚTRAVALÓ – avagy: az élet
támasztéka cím kiállítását április 21-29. között a XVIII. Kerületi M vészeti
Egyesület Út Galériájában láthatták az érdekl d k.
Április 24-én dr. Füzes Endre néprajzkutató nyitotta meg Fazekas István
fazekas, A Népm vészet Mestere Hatvan éve a korong mellett c. életm kiállítását és Szidor Jánosné sz rrátét-készít Harminc éve a pályán c.
kiállítását, amely május 15-éig volt látható a Hagyományok Háza Népi
Iparm vészeti Kiállítótermében.
Merhej Lucy keramikus Körfordulat cím kiállítása május 5-20. között
volt látható Szegeden, a Százszorszép Gyermekházban.
Baloghné Kegyes Lonci zsámboki fafaragó, kabaktök-díszít is meghívást
kapott alkotásaival május 20-21-ére, a Kistarcsai Napok cím rendezvénysorozathoz kapcsolódó kiállításra.
A K bányai Szabadid Központban (Budapest, X. ker. El d u. 1. – Szent
László tér) május 2-23. között rendeztek kiállítást Hartai Zsuzsa textiles
iparm vész alkotásaiból.
Május 5-én kezd dött a tótkomlósi M vel dési Központ és Városi
Könyvtárban a Tótkomlósról elszármazott, Budapesten él és alkotó Zsolnai
Mihály fafaragó népi iparm vész kiállítása.
Markó Krisztina játékkészít iparm vész Vessz b l font mesevilág cím
kiállítása május 13-ától június 2-áig látható Ócsán, a m emlék templom
szomszédságában található Turján Házban.
A TÁJOLÓ T zzománc Szakkör évadzáró kiállítását Dr. Tar Károlyné, a
Debreceni M vel dési Központ igazgatója nyitotta meg május 18-án az
Újkerti Közösségi Házban (Debrecen, Jerikó u. 17-19.). Az alkotások június
8-áig tekinthet k meg hétköznapokon 10-t l 18 óráig.
Népm vészet a gyermekjátékokban címmel rendez kiállítást a Heves Megyei
Népm vészeti Egyesület és a Bartakovics Béla M vel dési Központ (Eger,
Knézich K. u. 8.), melyet május 23-án dr. Csiffáryné dr. Schwalm Edit
néprajzos nyit meg. A június 8-áig (naponta 10-18 óráig) látogatható
kiállításon 14 alkotó – köztük Balázs Róbert, Czipó Tamás, Kovács Tibor,
Mezei Boglárka, Szalmási Klára – munkái is szerepelnek.
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A kunszentmártoni Csenged Népm vészeti Egyesület Századvégi
hagyomány rz k c. kiállítását Borbély Jolán etnográfus nyitotta meg május
17-én a Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti Bemutatótermében (Bp., I.
ker. Szilágyi Dezs tér 6. T.: 201-8734, nyitva: H-Cs: 9-16h, P: 9-13h). A
kiállítás június 12-éig tekinthet meg.
Görzsöny József miskolci fafaragó Diósgy ri életképeim fába faragva
cím életm -kiállítása – melyet május 24-én F. Tóth Mária, az NKÖM vezet
f tanácsosa nyit meg – június 18-áig, naponta 11-17 óráig látható a Diósgy ri
Kézm ves Alkotóházban (Miskolc-Diósgy r, Nagy Lajos király út 18.).
A Budavári M vel dési Ház Várnegyed Galériájában (Budapest, I. ker.
Batthyány u. 67.) május 24-én dr. Sinóros-Szabó Katalin m vészettörténész
nyitja meg Simon András grafikusm vész kiállítását, amely vasárnap és
hétf kivételével naponta 11 és 18 óra között június 23-áig látogatható.
A Baranya megyei Nagypall Pince Galériájában (Szabadság u. 38/b.)
májustól szeptemberig (szerda kivételével minden nap) látható az a kiállítás,
amelynek Eddy Smid holland fotóm vész által készített fényképanyaga
magát a falucskát mutatja be, a kiállítótérben pedig a falu lakói által a
múltban használt eszközök, többek között kovácsszerszámok, fonó-, szöv -,
lenfeldolgozó kellékek, szüreteléshez, mézkészítéshez és más munkákhoz
használt eszközök tekinthet k meg (inf.: 72/466-431).
A magyar szentek nyomában címmel új tematikus kiállítással nyitotta meg
kapuit május 1-jén a veszprémi Gizella Királyné Múzeum (Vár u. 35.). Külön
helyiségben kapott helyet Csonka Ibolya fest m vész Ikonok és
t zzománcok cím kiállítása, melyet Dr. Márfy Gyula érsek nyitott meg, és
október 15-éig, naponta 10-17 óráig tekinthet meg.

A NÉPI IPARM VÉSZETI GY JTEMÉNY PROGRAMJA
Kecskemét, Serf z u.19. Tel./fax: 76/327-203
E-mail: nim01@citromail.hu; muzeum.nepiipar@freemail.hu;
web: www.museum.hu/kecskemet/nepiiparmuveszeti
Nyitva: keddt l szombatig 10-17 óráig
ID SZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
- „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: december 16-áig.
- Mesteri játékok, játékos mesterek - A Játék Céh alkotóinak közös
kiállítása: szeptember 15-éig.
- A Pro Renovanda Cultura Hungariae „Népm vészetért” Szakalapítványa
pályázatának kiállítása - A pályázatra olyan népi iparm vészeti tárgyegyütteseket vártak, melyek megalkotásában több népm vészeti szakág
alkotói vettek részt, és a mindennapi életben, a mai lakáskultúrában jól
használhatóak. Látogatható: június 17-éig.
- Népi építészet a Kárpát-medencében címmel június 24-én (szombaton) 15
órakor nyílik az a kiállítás, mely fotók, makettek, tanulmányok bemutatásával
ad áttekintést a 30 éve alakult tudományos diákköri konferencia
tevékenységér l.
TANFOLYAM:
A rongybabakészítés elméleti és gyakorlati alapjai témakörben 30 órás – a
pedagógus-továbbképzésekbe id arányosan beszámítható – tanfolyam indul.
Ideje: 2006. június 8-9-10.
Részvételi díj: 38.000,- Ft/f . Információ: Török Em ke (30/298-0310) vagy
Népi Iparm vészeti Gy jtemény (76/327-203).
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.
Vezeti: dr. Varga Ferencné népi iparm vész.
A KÖZELJÖV

EGYÉB ESEMÉNYEI

JÁTSZÓHÁZASOK TALÁLKOZÓJA
Törökszentmiklós, Városi M vel dési Központ, 2006. június 2. (péntek)
A népi játszóház vezet tanfolyamot végzett feln ttek, szabadid -szervez k,
m vel désszervez k, kézm vesek, táncosok országos találkozója
El adások, bemutatók, közös beszélgetések, viták:
•
a játék fontosságáról, a múlt – jelen – jöv játékszokásairól,
•
a múlt – jelen – jöv gyerekjáték-pszichológiájáról,
•
a játszóházak szerepér l a gyerekek és feln ttek életében,
•
a játszóházas képzés rendszerér l, hatékonyságáról,
•
hogyan tartsunk játszóházat?
•
„A mi játszóházunk” (tapasztalatok, bemutatók a játszóházszervezés terén).
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Kiállítások:
•
„A nemez varázsa a gyerekszobában”
•
„Szalmavilág-gyerekvilág”
Gálam sor: a debreceni Szeredás Együttes Alföldi Maskarás Mulatság cím
feln tt m sora.
B vebb információ: aparolfiura@t-online.hu vagy 30/402-8383
Jelentkezési határid : május 25.
Mindenkit szeretettel várunk!
Apáról Fiúra Alapítvány és barátai
IV. ÓZDI ARANYGY SZ HÍMZ

TÁBOR

2006. június 26. – július 1. Városi M vel dési Központ
Szervez je: Mázikné K halmi Márta, a VMK munkatársa. T.: 30/447-01432,
T/F.: 48/47l-836, 48/472-695, e-mail.: kohalmimarta@freemail.hu
Szakmai vezet je: Holló Istvánné szakkörvezet , népi iparm vész.
Meghívott el adóink: Péter Györgyné (Kalotaszentkirály, Erdély), Molnárné
Forray Marianna népi iparm vész, a Népm vészeti Egyesület elnöke, Fügedi
Márta, az Alkotóház igazgatója.
A tábori programban az erdélyi Kalotaszeg gazdag hímzéskultúrájából
merítünk, a szálán varrott eljárással foglalkozunk. Az eredend en kalotaszegi
ingujjak jellegzetes – ún. töltöttrózsás, vállf s – hímzésének megismertetésére
(terít re, futóra és párnára történ feldolgozására) teremtünk alkalmat. Péter
Györgyné (kalotaszegi népviseleti „remekm veket”, hímzett textileket,
mintákat hoz magával) és Holló Istvánné lehet vé teszik a motívumok,
minták és technikai megoldások adaptálását, e hímzéskultúra megismerését.
A tábor rendezéséhez pályázatot nyújtottunk be az NKA Népm vészeti
Szakmai Kollégiumához. A részvételi díj az elnyert pályázati támogatás
összegét l függ: min. 18.000.- Ft., max. 25.000.- Ft. Tartalmazza a szállás, az
étkezés, a minta- és munkakend , a fonalak, a kirándulás és a múzeumi
belép jegy árát. Szállás az Ady Endre Kollégiumban (Bolyki f út l3.).
Kérjük a részvételi szándékot a tábor szervez jének jelezni június 9-éig!
MEGHÍVÓ
Népm vészeti Filmszemle - 2006. Rákóczifalva, 2006. július 7-9.
Tisztelettel meghívjuk a Magyarországon els
alkalommal megrendezésre kerül Népm vészeti
Filmszemlére.
Az esemény a Kuruc Hagyomány rz Egyesület
kezdeményezéseként és annak szervezésében valósul
meg a Hagyományfesztivál 2006. programsorozat
keretében. Célunk a néphagyományok széleskör népszer sítése az utókor
számára történ meg rzés érdekében.
Kiemelt programok:
2006. július 7. 10 órától /Rákóczifalva, Varsány Közösségi Ház
- filmszemle kezdete /népm vészeti témájú filmek vetítése, versenyeztetése
- konferencia a népm vészet jelent ségér l a társadalomban és – mint
turisztikai vonzer –
a gazdaság fejl désében betöltött szerepér l
- népm vészeti bemutatók
2006. július 8-9. 09 órától /Rákóczifalva, Sportpálya
- népm vészeti bemutatók kezdete
- népm vészeti kirakodóvásár kezdete
Várjuk alkotóközösségek, filmklubok, egyéni alkotók jelentkezését
népm vészeti témájú rövidfilmjeik nevezésével.
Lehet séget biztosítunk népm vészeknek, népm vészeti csoportoknak alkotásaik, produkcióik bemutatására,
a népm vészeti vásáron való részvételre, valamint munkájukról készült
rövidfilmek nevezésére.
Jelentkezési lapon várjuk visszajelzésüket a konferencián való részvételre is.
Kuruc Hagyomány rz Egyesület
Kapcsolattartó: Terenyei Attila elnök, Terenyei Attiláné
5085 Rákóczifalva, Kossuth út 23.
Tel./fax: 56/441-464
Mobil: 20/430-45-45, 70/232-88-13
E-mail: terenyei@t-online.hu
Honlap: http://www.filmszemle.atw.hu és http://www.hagyfeszt.atw.hu
ZSIVÁNYOK BONNYÁN, SOMOGY KERTJÉBEN
2006. július 15-16.
8. alkalommal hívjuk két napos versengésre a humort,
jó kedvet és kihívásokat kedvel vendégeinket.
Mint minden évben, idén is egy izgalmas tereptúrán,
egy játékos ügyességi versenyen, és egy vidám
rögtönzéssel kell megfelelni.
Kérjük, olvassa el ajánlott programjaink leírását
honlapunk "Aktuális" menüpontjában, és építse be
meghívásunkat nyári programjaiba!
Gálné Farkas Nóra (T: 30/989-1971, e-mail: info@somogykertje.hu)
Honlap: www.somogykertje.hu

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplap február 7-ei számának
Csipkekiállításra készülnek Szolnokon cím cikkében Tóth Béláné csipke- és
viseletkészít az évszázados múltra visszatekint szolnoki varrott csipkér l, a
helyi Csipkeklub tevékenységér l, az április els felében rendezett
kiállításukról és a BNV-re kapott meghívásukról tájékoztatta az olvasókat.
Varga Béla helyi fafaragó szakmai pályafutását ismertette a Békés Megyei
Hírlap Orosházi kistérséggel foglalkozó rovata február 17-én: a Csokonai
Vitéz Mihály-díjjal kitüntetett alkotó önálló kiállításon mutatkozott be a helyi
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola zsibongójában.
A XIX. kerületi Helyi Téma március 8-ai lapszámának A könyvmívesmester
örök mesterm vei cím cikke Honti Sándort mutatja be, aki nemcsak a
könyvek szépségére, de a min ségükre is nagy hangsúlyt fektet. Hitvallása
szerint a ma könyvével az ember a jöv generációinak üzen. Büszkén emelte
ki, hogy A Magyar Kézm vességért Alapítvány tagjaként a nagyközönség
rangos kiállításokon csodálhatta meg az általa készített könyveket, melyeket a
cikket illusztráló fotón (m helye falán) is látható oklevelekkel ismertek el.
A Budapest TV Magyarország nagyító alatt cím m sorának március 24-ei
él adásába kapott meghívást Czupp Pál kunhegyesi fafaragó. A stúdióbeszélgetés lehet séget adott az alkotónak szakmai életútja, az alkotói munkát
el segít nyugodt családi háttér és a Kunhegyesen zajló kiállítása
ismertetésére, faragásainak és az alkotási folyamat lépéseinek bemutatására.
Az IPOSZ lapja, az MV Iparos Újság kézm veseinknek és
Alapítványunknak szentelte legutóbbi két számának borítóoldalait: az 5-6.
szám címlapján Czupp Pál kunhegyesi fafaragó szerepel munka közben,
hátsó borítóján Hoppán György budapesti fafaragó, t zzománcos Gótika
cím alkotása látható; a 7-8. szám címoldalán Kónya Lajos tatabányai
aranykoszorús hangszerkészít mester szemléli legújabb munkáját, hátoldalán
pedig nyári kiállításunk pályázati felhívása olvasható.
Veszprém megye napilapja: a NAPLÓ május 2-ai számának Magyar
szentek c. cikke, a város hetilapja: a Veszprémi 7 Nap május 5-én megjelent
számának Boldogok és szentek múzeuma c. cikke és az Új Ember katolikus
hetilap május 7-ei száma is tudósított Csonka Ibolya fest m vész Gizella
Királyné Múzeumban rendezett Ikonok és t zzománcok c. kiállításáról.
Darabos Anita üvegtervez iparm vész és Brinkus Kata textilm vész is
vendége volt május 13-án az RTL Klub kreatív lakberendezési ötleteket adó
és elkészítésüket bemutató ÖTLETHÁZ cím m sorának.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
MAGYAR ORSZÁGOS M VÉSZI KÉZM VES EGYESÜLET
A legutóbbi hírlevél megjelenése óta Haszán Gyula tagdíjbefizetése érkezett
meg a MOMKE számlájára.
DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY FAZEKAS KÖZPONT
1165. Budapest, Csinszka u. 27. Tel./fax.: (1) 407-15-02
E-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
Honlap: www.kma.uw.hu
Mézes-Mázas Pünkösd 2006. június 4-5-én
a Dr. Kresz Mária Alapítvány Fazekas Központ és a Corvin M vel dési Ház
szervezésében, a XVI. kerületi Erzsébet-ligetben.
A következ programok várják mindkét nap az érdekl d ket:
- hagyomány rz színpadi m sor, sokadalom,
- versenyek: fazekas tanulók és mézesbábosok versenye,
- játszóházak,
- Mézes-Mázas hagyományok – kiállítás,
- vásár.
További információk a fenti elérhet ségeken.
KÉZM VESEK BARANYAI EGYESÜLETE
7631 Pécs, Kispostavölgy 58. Horváth Ágota elnök: 72/440-244, 30/2629-751
e-mail: kmbe@freemail.hu
A Kézm vesek Baranyai Egyesülete május 20-án tartotta idei „Néprajzi
kincseink” cím el adás-sorozatának I. el adását.
Az el adás-sorozat további id pontjai: június 8., július 13., augusztus 10.,
szeptember 14. – csütörtökönként 18 órai kezdettel, ahová szeretettel várunk
mindenkit, aki szívesen ismerkedik hagyományainkkal, múltunk értékeivel.
BKIK K BÁNYAI TAGCSOPORT
Az angliai Wolverhamptonban ismét megrendezik a Magyar Karácsonyi
Heteket. A rendezvénysorozat hazai felkészít állomásaként, a Szent László
Napok keretében, június 23-24-én a Körösi-Csoma sétányon kézm ves
bemutatót és vásárt szervez a BKIK K bányai Tagcsoportja és a K bányai
Önkormányzat. A részvétel ingyenes; saját sátor szükséges.
Információ, jelentkezés Bata Mihálynál, a Tagcsoport elnökénél. T.: 20/9724739, 261-3900, e-mail: batam@bkik.hu
DEBRECENI M VEL DÉSI KÖZPONT (DMK)
Debrecen, Kossuth u. 1. Tel./fax.: 52/413-939

e-mail: dmk@dbmuvkozpont.t-online.hu
www.debrecenimuvkozpont.hu
Napsugár táborokat szerveznek általános és középiskolásoknak június-július
hónapban a DMK Egységeiben. A – többek között fazekas, kézm ves,
képz m vészeti, néptáncos, állatbarát, csillagász – táborokról a
következ kt l lehet felvilágosítást kérni:
ÚJKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ – Nagy Mária programszervez : 52/439-866
TÍMÁRHÁZ – Mátrai Andrea programszervez : 52/321-260
HOMOKKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ – Vass Zsuzsanna programszervez :
52/535-166
TÁPÉI T ZZOMÁNC TANODA ALAPÍTVÁNY
Alkotótáborok Barkos Beáta és Simon Miklós képz m vész vezetésével.
T/F.: 62/495-440, e-mail: ttt@vnet.hu
www.painter.hu/barkos, www.painter.hu/simonmiklos
T zzománc alkotótáborok
1. hét: július 3-7.
10 éves kor felett
2. hét: július 10-14.
10 éves kor felett
T zzománc és rajz tábor: július 17-21.
14 éves kortól
A táborozók önálló alkotások létrehozása által, kiegészít programok és
el adások segítségével megismerik a t zzománc készítésének módjait,
különleges anyagait és különböz eljárásokat.
Program: motívumgy jtés, tervkészítés, festés, különböz technikákkal
t zzománc munkák létrehozása.
Részvételi díj: 16.500,- Ft, amely az ebéd, az alapanyagok és eszközhasználat
költségeit magában foglalja.
Plein-air festészeti és t zzománc tábor: július 24- 28.
Program: rajzolás, festés, t zzománc készítés.
Szín- és formaelmélet, betekintés a XX. század festészeti törekvéseibe.
Részvételi díj: 16.500,- Ft, amely az ebéd és a t zzománc alapanyagok
költségét is tartalmazza.
14 éves kortól várjuk a gyermek és feln tt táborozókat.
AZ ARTCHAIKA EGYESÜLET programjaiból:
Július 4–7.:
sformálás – szakmai alkotótábor és szimpózium.
Gyakorlat, el adások, égetési bemutatók.
Július 28. – augusztus 6.:
M vészetek Völgye, Vigántpetend – Kultusz és mítosz.
Egyesületi kiállítás az si hitvilág ihlette tárgyakból.
Augusztus 8-14.:
Kerámiatábor feln tteknek. Alternatív kerámiakészítés és díszítés. Gyakorlat
és elmélet (pl. sómázas, raku, kokszos, forgácsos, tokos égetés…).
Augusztus 17-21.:
Mesterségek Ünnepe – NESZ rendezvény. Egyesületi vásár: az anyag az
egyesületi kiállításon szerepelt kultikus tárgyakból lesz összeállítva.
Szeptember 29. (péntek) 18.00:
Az agyag szerepe az öko-kultúrában. Beszélgetés Rácz Lehellel, a Biokultúra
Egyesület elnökével.
Etyeki Kezes-lábos – Egyesületi kiállítás.
Információ: Vinczéné L rincz Ágnes – 20/992-6804, T/F: 362-2413
MAGYAR CSIPKEKÉSZÍT K EGYESÜLETE
2310 Szigetszentmiklós, Szilágyi u. 27.
Telefon, fax: 24-365-313, 30-512-6748
Honlap: http://csipke.atw.hu E-mail: csipke@atw.hu
A XVIII. Magyar Csipkehét ebben az évben Dunakeszin kerül
megrendezésre. Háziasszonya Kárpáti Veronika egyesületi tagunk lesz.
Ideje: 2006. július 23–29.
Helyszín: VOKE József Attila M vel dési Ház
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
A Csipkehét el zetes témája és programja:
•
Flandriai csipke – oktató: Kárpáti Veronika
•
Konzultációs lehet ség – hunnia csipke: Turós Istvánné
Egyéb program tervezés alatt (el adás, kirándulás)
Szükséges eszközök (ami már biztos, hogy kell): 30-40 pár ver ke
A csipkehét költségei:
•
Részvételi díj: egyesületi tagoknak:
3.600 Ft
nem tagoknak:
4.500 Ft
•
Szállás: 100 m-re a M vel dési Háztól: 1.300 Ft/f /éj
•
Étkezés: ebéd 600 Ft/f /nap (kétféle menüb l lehet majd
választani); reggelir l, vacsoráról mindenki maga gondoskodik.
Kérek mindenkit, hogy a jelentkezési lapot a megadott határid re
szíveskedjen visszaküldeni! Internetes jelentkez k kérem jelezzék részvételi
szándékukat, és küldünk csekket.
Visszaküldési határid és cím:
•
A jelentkezési lap visszaküldése: legkés bb 2006. június 15.
•
A részvételi díj befizetése: 2006. június 30.
•
Visszaküldési cím: Rötzer Viktória (70/249-3885)
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 1.
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MAGYAR GYÖNGY EGYESÜLET
Havonta egy alkalommal a Ferencvárosi M vel dési Központban (Budapest,
IX. ker. Haller u. 27., T/F.: 216-1300, 215-5741) tartja egyesületi találkozóit a
Magyar Gyöngy Egyesület.
További információk: www.beadsociety.hu
Kapcsolat: Laluska Erzsébet – 20/338-5008, Szabó Józsefné Márti –
info@beadsociety.hu
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
Sz nyegeinket látássérült fiatal szakmunkások készítik, melyek
ágytakaróként, falvéd ként, futósz nyegként egyaránt felhasználhatóak. A
sz nyegek a Képz - és Iparm vészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok
Háza által zs rizett termékek.
Alapanyaguk: gyapjú-m szál keverék.
Méretek: 70*150cm: 3000 Ft; 70*170 cm: 3400 Ft.
70*180 cm: 3600 Ft; 70*200 cm: 4000 Ft.
Cím: Bp., X. ker. Füzér utca 46. Szöv m hely. T: 261-9458/33 - László
Tünde és 70/545-8865 - Jádi Krisztina. Nyitvatartás: H - Cs: 8-13 óráig.
Vásárlásával a látássérültek foglalkoztatását segíti el !
Magas színvonalú iparm vészeti és népm vészeti termékeket el állító
kézm vesek jelentkezését várja a Kockás Liliom, Hartai Zsuzsa Kézm ves
Boltja (Budapest, I. ker. Attila út 67. T.: 214-8335, 30/369-8846).
Kályhákról szóló, 1870-b l származó kiadvány fénymásolata, üll ,
körkivágó, sz cs-varrógép eladó, vagy régi kézm ves emlékre cserélhet .
Endr di Sándor: 30/245-1663
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-24 Török hangszergyártó cég a következ termékeket keresi megvételre:
szintetizátor, zongora, gitár, heged , furulya és dob.
KD-40 Spanyol vállalat keres cip - és b rdíszm áru termékeket gyártó
cégeket.
KD-44 Angol cég divat-b rszíjakat vásárolna.
SZAKKÖNYV-AJÁNLATOK
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.
Belvaracz Ibolya és Homokiné Bíbor Anna Szív adja szívnek szívesen
címmel családi füzetet állított össze a mézeskalács történetér l, a
Szórakaténusz Játékmúzeum és M hely hasonló cím kiállításához.
A füzet megrendelhet a következ címen:
Szórakaténusz Játékmúzeum és M hely, 6000 Kecskemét, Gáspár András u.
11. T.: 76/481-469, e-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu
Forrás: Forgó – a Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja
Köszönet a FLAMING HUNGARY Kft-nek
a hírlevél térítésmentes nyomdai sokszorosításáért

