HAGYOMÁNY

MESTERSÉG SZAKTUDÁS M VÉSZET

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

A MAGYAR KÉZM VESSÉG – 2007 ÉS A SZ L ÉS A BOR
– KÉZM VES SZEMMEL C. PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint április 14. és június 25. között a következ k
támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Dr. Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka, Ángyán Csilla, Arnold Fülöpné, Asztalos
Ferencné, Asztalos János, Bajzik Erika, Báling Lászlóné, Baráth Éva,
Barnáné Pirchala Zsuzsa, Berzéki László, Bodnár Sándorné, Borbás Katalin,
Böcskei Imre, Csonka Ibolya, Csordás Csabáné, Dönczi András, Fehér
Károlyné, Fejes Gabriella, Fekete Júlia, Ghislaine Tonnelier Karsai,
Görzsöny József, Gyürki Zsuzsa, Hamvasné Bohák Mária, Hauth Istvánné,
Holló Istvánné, Honti Sándor, Huszti Kinga, Illéssy Zoltánné, Jófej Kinga,
Kakukné Varga Ágnes és Kakuk Attila, Katonáné Kalmár Terézia, Kiss
Ferenc, Kiszely Orsolya Eszter, Kónya Lajos, Kormosné Klenczner Erzsébet,
Kósa Klára, Kóté Lászlóné, Kovács Klára Valéria, Lengyel Beáta, Losánszki
Erzsébet, M. Sarlós Erzsébet, Major Laura, Mándoki Halász Zsóka, Merhej
Lucy, Mez né Implom Eszter, Molnárné Bárdi Andrea, Dr. Molnárné Szabó
Anikó, Nagy Jen né Crovato Éva, Nagy József, Nagy-Pálné Pádár Ágnes,
Nemes Hajnal, Neukirchnerné Tankó Zsuzsa, Paál Sándor, Rindtné Balogh
Ágnes, Rózsa Istvánné, Sárközi Ágnes, Semes-Bogya Eszter, id. Szabó László,
Szabóné Ambrus Ildikó, Szabóné Czuczai Katalin, Szabóné Tóth Hilda,
Szabóné Varga Anita, Szekeres Gyula, Szendrei Judit, Szernecz Zoltán,
Szörcsök Istvánné, Takács Ferenc, Tatainé Csapó Dorottya, Tóth Sándor és
T. Némethy Erzsébet, Vagnerné Balla Erzsébet, Vass János, Vassné Veréb
Judit, Vékony Zsuzsanna, Virágné Hollósi Ilona.
Legutóbbi hírlevelünk óta Dr. Al-Absi Seif, Bada József, Horváth Béla, Ignits
Éva és lánya: Ignits Márti, Kerepesi Mari, Márton Rozália, R. Nagy Erika és
férj: Ruják László valamint Sarkadi Nagy Emília jelezte, hogy idén (is)
Alapítványunknak ajánlotta fel adójának 1 %-át.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézm vességért Alapítvány Kuratóriuma

ALAPÍTVÁNYUNK HÍREI
A Magyar Alkotóm vészeti Közalapítvány MAKtár cím havilapjának
f szerkeszt jével történt megállapodás eredményeként a lap szerkeszt sége
térítésmentesen eljuttatja a képz - és iparm vészettel, irodalommal és
zenével is foglalkozó összm vészeti folyóiratot az Alapítványunkhoz tartozó
azon alkotóknak, akik ezt a kérésüket jelezték már Gergely Imre felé.
A megállapodás alapján várjuk a további igényl k jelentkezését.
Az IPOSZ öt évtizedet megélt lapja, az Iparos Újság február közepét l
interneten is elérhet a www.iparosujsag.hu címen sok érdekes rovattal,
hasznos tudnivalóval, érdekképviseleti hírekkel, pályázat-figyel vel, hitellehet ségek, kiállítások, vásárok, üzleti lehet ségek közreadásával.
A Mi Otthonunk magazin el fizetési akciója
A Magyar Kézm vességért Alapítvánnyal kapcsolatban álló kézm vesek,
népm vészek, képz - és iparm vészek az A Mi Otthonunk cím havilapot a
4340 forintos éves el fizetési díj helyett most mindössze a postaköltségért:
1600 forintért rendelhetik meg.
További információ és el fizetési csekk kérhet : (06) 1/469-6474,
info@amiotthonunk.hu.
Kézm vesek Európában – www.kezmuvesportal.hu
A fenti címen elérhet Kézm ves portál az internetet egyre nagyobb
számban használó érdekl d k részére segítséget nyújt a kézm vesség
értékeinek koncentrált megismerésére, egyúttal (szakágak szerinti
csoportosításban) lehet séget biztosít a népm vészettel, iparm vészettel,
képz m vészettel foglalkozó alkotók egyéni, fotókkal illusztrált szakmai
bemutatkozására.
A Kézm ves portál továbbra is várja kézm ves társaink jelentkezését. A
portálon való megjelenés módjáról és feltételeir l Hornyák Tamástól, a
portál f szerkeszt jét l lehet érdekl dni a 30/9926-956-os telefonszámon,
vagy a t.hornyak@kezmuvesportal.hu e-mail címen.
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Szerkeszt : Gergely Imre

A pályázat értékelése, eredményének és ünnepélyes kiállítás-megnyitójának
ismertetése a betétlapon található!

PÁLYÁZATOK
Zsolnay Kortárs Pályázat – KIVONAT !
A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. pályázatot hirdet. A pályázat nyílt, bárki
pályázhat egyénileg és csoportosan is, egy személy több tervet is készíthet. A
feladat: kortárs, kétszemélyes teázó vagy kávézó készlet tervezése. A pályázat
célja, hogy megtalálja azt a kortárs formavilágot, amely tükrözi a jelent,
el remutat a jöv be, mindezek mellett méltó a Zsolnay márkanévhez. A
pályázat 2 fordulós. El ször rajz, vagy nyomtatott formában, majd a
továbbjutottaknak modellként kell a tervet beadni.
I. forduló - beadási határid : 2007. július 16. (postabélyegz szerint).
Értesítés az eredményekr l és a továbbjutottakról: 2007. augusztus 15-éig.
II. forduló - beadási határid : 2007. szeptember 15.
A pályázat értékelése során 3 díj odaítélésér l dönt a Zs ri.
A pályázatot 1 példányban személyesen, vagy postai úton a következ címre
kell eljuttatni: Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Gyártmányfejlesztés
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.
További információ: Markóné Tóth Éva, telefon: 72/507-668
e-mail: markone@zsolnay.hu , http://www.zsolnay.hu
Forrás: Pályázatfigyel
A Honvédelmi Minisztérium valamint a Magyar M vel dési Intézet és
Képz m vészeti Lektorátus pályázatot hirdet képz m vészek számára
"Batthyány és kora" címmel. – KIVONAT !
A pályázat kiírása Batthyány Lajos gróf születésének 200. évfordulója
alkalmából történik, így el nyt élveznek azon pályam vek, melyek az els
független magyar kormány, a honvédsereg megalakításának eseményeihez, a
reformkorhoz, az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódnak.
Pályázni festmény, grafika és kisplasztika kategóriában lehet.
Gipszb l készült alkotást a kiírók nem fogadnak el.
A pályázat kiírói a kiemelked alkotásokat külön- és nívódíjjal, valamint
ennek megfelel pénzösszeggel jutalmazzák; a legjobb alkotásokból pedig
2007 októberében kiállítást rendeznek a Stefánia Palotában. (A Honvédelmi
Minisztérium el vásárlási jogot tart fenn a díjazott és a kiállított m vekre.)
Az alkotások beadásának határideje: 2007. augusztus 30.
Az alkotásokat a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.-ba kell beadni.
Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 34. Ügyintéz : Oláh Klára
További információ: 273-4193, 273-4192. http://www.honvedelem.hu
Forrás: Pályázatfigyel
A Tatabánya Alkotó M vészeiért Közalapítvány felhívással fordul a
Tatabányán él és dolgozó, illetve innen elszármazott, vagy a városhoz egyéb
módon köt d alkotóm vészekhez. – KIVONAT !
Az alapítvány 2007. év szén megrendezi a VIII. szi Tárlatot.
A tárlaton a képz -, iparm vészet és a fotóm vészet területén
élethivatásszer en alkotó tevékenységet folytató m vészek vehetnek részt.
Beadási id és helyszín: 2007. 08. 21-24. között a Tatabányai Múzeumban.
Tájékoztatás és adatlap a 34/310-495-ös telefonon és a dallosfoto@gmail.com
e-mailen Dallos Istvántól kérhet . http://www.kembridge.hu/tama/
Forrás: Pályázatfigyel
A Hagyományok Háza, a Népm vészeti Egyesületek Szövetsége, a Békés
Megyei Népm vészeti Egyesület és a Békés Megye Népm vészetéért
Alapítvány meghirdeti a XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIÁT
ÉS PÁLYÁZATAIT BÉKÉSCSABÁN 2008. március 7-9-e között.
Célja: pályázati, bemutatkozási és tanácskozási lehet ség az országban
tevékenyked , népi textíliákkal foglalkozó közösségek és egyéni alkotók
számára.
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I. ORSZÁGOS PÁLYÁZATOK
1. Erdélyi festékes:
Sz ttes kategóriában az erdélyi festékes sz nyegek motívumkincsének,
technikáinak alkalmazásával új tervezés alkotásokat várunk, amelyek a XXI.
század emberének tárgyi környezete - lakástextil, viselet - számára készülnek.
2. Az esküv textíliái:
Hímzés, szövés, csipke, viselet kategóriában, az ESKÜV témában olyan
tárgyak, tárgy-együttesek elkészítését várjuk, amelyek a magyar és a Kárpátmedence nemzetiségi textil hagyományainak felhasználásával készültek.
Pályázni lehet menyasszony-, v legényruhákkal, az esküv i szertartás, a
lakodalmi asztal, a lakodalmi szokások textiljeivel pl. v félykend ,
v félyszalag, kalácstakaró kend stb.
Mindkét pályázaton új, zs riszámmal még nem rendelkez alkotások
vehetnek részt.
A pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók:
Az országos zs ri által elfogadott pályamunkák díjazásban részesülnek, s
kiállításra kerülnek a város kiállítótermeiben.
Amennyiben Ön a felsorolt pályázatokon és a konferencián részt kíván venni,
kérjük a jelentkezési lapot szíveskedjen címünkre 2007. szeptember 1-jéig
visszaküldeni (Pál Miklósné, Megyei Népm vészeti Egyesület, 5600
Békéscsaba, Orosházi út 32.). A pályázati el jelentkezésre azért van szükség,
hogy a kiállítási helyiségeket a beérkez anyagok mennyiségének
megfelel en tudjuk kiválasztani.
A pályázati anyagokat 2008. február 1-10-e között kérjük címünkre
beküldeni vagy eljuttatni.
A pályázati kiállítások id pontja: 2008. március 7-22.
A beküldött pályamunkákat - függetlenül, hogy a kiállításon szerepelt vagy
sem - 2008. március 30-a és április 10-e között lehet hazaszállítani.
II. TEXTILES KONFERENCIA
A három napos tanácskozás keretében a résztvev k el adásokat és
korreferátumokat hallgathatnak a hímzés, szövés, csipkekészítés, viselet
témakörökben.
A konferencia részvételi díja kb. 12.000 Ft (az összeg a regisztráción túl a
kollégiumi
szállásés
étkezési
költségeket
is
tartalmazza).
http://www.hagyomanyokhaza.hu
Forrás: Pályázatfigyel
EMLÉKEZTET !
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza, a
Népm vészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézm ves Alapítvány, a Debreceni
M vel dési Központ, valamint a kategóriákat gondozó intézmények által (11
- 25 éves fiataloknak) meghirdetett VII. Országos Ifjúsági Népi Kézm ves
Pályázatra az alábbi kategóriákban még lehet pályázni:
B rm ves (szíjgyártó, b rtárgy készít ) és fazekas:
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 14.
Faragás (fa, kéreg, szaru, csont):
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 27.
Szövés (gyapjú, vászon) és nemez:
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 14.
Inf.: Debreceni M vel dési Központ 4024 Debrecen, Kossuth u. 1 .
(levelezési címe: 4001 Debrecen, Pf.: 419.) Tel: 52/413-939
e-mail: dmk@dbmuvkozpont.t-online.hu
honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu
A pályázat koordinátora: Dr. Tar Károlyné és Nagy Mária.
ZSOLNAY M VÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ – KIVONAT !
A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. - szorgalmazva az újításokat - nyílt
pályázatot hirdet. A pályázatra olyan ötleteket várnak, melyek a Zsolnaytechnológiákat
alkalmazva
(eozin,
pirogránit,
porcelánfajansz)
megvalósíthatók és eladható, piacképes termék gyártására alkalmasak.
A pályázatra bármilyen m vészeti ág képvisel je (iparm vész, képz m vész,
fest , szobrász, ötvös, bútortervez ) jelentkezhet, aki új dekor- és formavilágú
termékek fejlesztésére tesz javaslatot.
Nevezési díj nincs.
Nevezni az alábbi kategóriákban lehet:
- edényáru
- díszít tárgy
- kisplasztika
- ékszer
- bútorbetét
- építészeti kerámia
- egyéb.
A pályázatra jelentkezés lehet sége folyamatos, értékelése a beadástól
számított 1 hónapon belül megtörténik.
A Zsolnay M vészeti Ösztöndíj nyertese lehet séget kap arra, hogy
benyújtott elképzeléseit a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. szakmai
segítségével (a szükséges anyagok és eszközök biztosításával) valósítsa meg.
A megbízatás id tartama a témától függ en: 1-3 hónap. Erre az id re a
Manufaktúra 200 000 Ft/hó díjat fizet az alkotás prototípusának elkészítéséért
és annak tervez i díjáért. A prototípus bemutatása után a Manufaktúra
Termékzs rije dönt az új alkotás gyártásba vételér l, illetve javaslatot tesz az
alkotóval Felhasználási Szerz dés megkötésére.
A pályázati anyagokat személyesen, vagy az alábbi postacímen várják:
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Gyártmányfejlesztés
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.
További információt ad Markóné Tóth Éva, a 72/507-668-as telefonszámon
vagy a marketing@zsolnay.hu e-mail címen. http://www.zsolnay.hu
Forrás: Pályázatfigyel

Pályázatok határon túli magyaroknak
Április elején megjelentek a határon túli magyarok részére kiírt idei els
pályázatok, amelyek a www.szulofold.hu internetes oldalon országok szerinti
lebontásban tekinthet k meg.
(Forrás: MTI)
2007. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat
El z hírlevelünkben ismertettük az ITDH Magyar Befektetési és
Kereskedelemfejlesztési Kht. pályázatát: vissza nem térítend támogatás
igényelhet többek között külföldi kiállításon való részvételhez, nyomdai
úton el állított kiadványok készíttetéséhez, hirdetések megjelentetéséhez.
A pályázatok befogadása 2007. október 31-éig folyamatos.
B vebb információ: ITDH Kommunikációs Igazgatóság
Telefon: 472-8109 E-mail: pr@itd.hu Honlap: www.itd.hu/palyazat
Pályázati felhívás kézm ipari tevékenységek fejlesztésére
Ugyancsak el z hírlevelünkben jelent meg a hagyományos kismesterségek,
a népi mesterségek, a tárgyalkotó népm vészet, a népi iparm vészet
körébe sorolható kézm ipari tevékenységeket folytató mikro- és
kisvállalkozások támogatását célzó AVOP-pályázat.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. december 31.
B vebb információ: tel.: 1/301-4000, www.fvm.hu, www.mvh.gov.hu,
http://www.fvm.hu/doc/upload/200611/avop_3.1_061113.pdf
Májusban „egyablakos”, menüpontokra épül telefonos ügyfél-tájékoztatási
rendszert hozott létre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Minden operatív
program minden pályázatáról ezen az egy csatornán keresztül elérhet k az
információk. A szám felhívásával a telefonáló kapcsolatba léphet bármely, az
adott pályázat lebonyolításában közrem köd szervezettel. (Az éppen futó,
aktuális pályázati lehet ségekr l automata tájékoztatja az érdekl d ket, a
Contact Center munkatársai pedig pl. a pályázati feltételek értelmezésében,
a kitölt programok használatában segítenek, a kért csatolmányokról, vagy a
támogatás terhére elszámolható költségek körér l nyújtanak információt.)
Az ország egész területér l elérhet telefonszám: 06-40-638-638.
Forrás: Világgazdaság

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
A Közép-Dunántúli régióban él tárgyalkotó népm vészek számára
NAPIGÉZET címmel meghirdetett pályázat eredményét – amelynek témája
az volt, hogyan jelenik meg az si motívumrendszer a népi kézm vességben –
a május 26-27-én megrendezett Polányi Pünkösd keretében ismertették:
Különdíj: Cz. Tóth Hajnalka hímz (Balatonalmádi), Luktorné Holló Éva
szöv (Veszprém), Gáspár Mariann b rm ves (Öskü), Haris Mária
gyapjúszöv , viseletkészít (Budapest), Szabó István fafaragó (Szentgál).
I. díj: Szabó Adrienn nemezel (Bánd), Raffai Istvánné hímz (VeszprémBalatonalmádi), F. Petrikowsky Mariann szöv (Balatonfüred), Balogh
Ern né csipkekészít (Pécsely), Szabó Éva fazekas (Veszprém), Tolvaj
Borbála és Tolvaj Csaba kosár- és szalmafonó (Székesfehérvár), Bálint
Ferenc fafaragó (Sárosd), Tarsoly László kovács (Nagyvázsony).
II. díj: Békási Ildikó szöv (Veszprém), B. Dobos Teréz szöv (Olaszfalu),
Fáncsik Zoltánné szöv
(Bokod), Dr. Gulyás Antalné szöv
(Székesfehérvár), Fráter Magdolna hímz
(Balatonalmádi), Bartha
Józsefné hímz (Balatonalmádi), Bors Sándorné hímz (Balatonalmádi).
Mester Különdíj – Lasztovicza Jen t l, Veszprém Megye Közgy lésének
elnökét l – Szabó Istvánnak, aki a Tiszafa Fam ves M helyt (Szentgál), az
Ajkai Faragó Csoportot és a Balatonalmádi Faragó Csoportot vezeti.
A rendezvény két napján a
látogatók Fodorné László
Mária
szöv
(képünkön),
Gáspár Marianna b rm ves,
Kámi Éva és dr. Király
Lászlóné csuhéfonó, Pátkai
Miklósné
mézeskalácsos,
Szabó Adrienn nemezel ,
Szabó Éva fazekas és Tarsoly
László kovács segítségével
mesterség-bemutatókon
ismerkedhettek
meg
a
különböz szakmák rejtelmeivel.
Forrás: Veszprém Megyei Közm vel dési Intézet
Erdélyi Tibor fafaragó, A Népm vészet Mestere június 7-én Nyíregyházán
vette át a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népm vészeti Egyesület
Mesterremek Díját.
Balatonlellén, a Városi M vel dési Házban (Kossuth Lajos u. 2-4.) június
23-án ismertették a Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti Osztálya és a
balatonlellei Városi M vel dési Ház és Könyvtár által id. Kapoli Antal
emlékére meghirdetett XXVIII. Országos faragópályázat eredményét:
Kapoli díj: Erdélyi Tibor, A Népm vészet Mestere.
I. díj: Horváth Béla, A Népm vészet Mestere; Kovács Zoltán népi
iparm vész; Tóth Lóránt népi iparm vész.

II. díj: Bíró László népi iparm vész; Kasza Miklós népi iparm vész; Szabó
László Zoltán, A Népm vészet Mestere.
III. díj: Balogh Mihály népi iparm vész.
A Pro Renovanda Cultura Hungariae „Népm vészetért” Szakalapítvány
különdíja: Gosztonyi Zoltán, A Népm vészet Mestere.
A Kontakt Tourist Utazási Iroda – Balatonlelle különdíja: Szepesi János népi
iparm vész.
A kiállítás (hétf t l szombatig, 10-18 óráig) augusztus 25-éig várja látogatóit.
Forrás: Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti Osztálya
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
Március 29. és április 27. között Pécsett, a Mirázs Teaház és Galériában
tekinthették meg az érdekl d k Neukirchnerné Tankó Zsuzsanna
T zzománc tojások és képek cím kiállítását.
Csonka Ibolya képz m vész, ikonfest kiállítása április 23-ától május 11éig volt látható a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Veszprémi
Intézményében.
„CENTURIO” címmel 100., jubileumi kiállítását rendezte május 3-22.
között Vass László intarziam vész a VIII. kerületi Polgárok Házában, ahol
több alkalommal mesterség-bemutatót is tartott.
A Debreceni M vel dési Központ május 4-23. között a Belvárosi
Galériában adott otthont a K bányai Képz - és Iparm vészek Egyesülete
kiállításának, amit Feledy Balázs m vészeti író nyitott meg.
Sz csné Novák Mária székesfehérvári t zzománcos kiállítása május 9. és
június 3. között volt látható Tamásiban, a Tamási Galériában.
Az Országos Képz - és Iparm vészeti Társaság május 12. és június 10.
között Komáromban, a Monostori Er d Hadkultúra Központban rendezte meg
2007. évi kiállítását.
A csurgói Csokonai Közösségi Ház aulájában május 21-én nyílt Varga Béla
fafaragó m vész Újra otthon cím kiállítása.
Hegyaljáról jöttünk címmel a Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti
Titkárság Kiállítótermében május 21-ét l június 14-éig volt látható a
Hegyaljai M vészek Népm vészeti Egyesületének kiállítása.
Lajosi Dóra és Müller Rita textiltervez iparm vészek kiállítását május
29. és június 16. között, Bodnár Barbara, Révész Eszter és Varga Anikó
Új elem a mintatervezésben: A FÉNY cím kiállítását június 30-áig láthatták
az érdekl d k a FISE – Fiatal Iparm vészek Stúdiója Egyesület – Galériában.
Június 1-5. között Dobogók n tartották a sámánológusok világtalálkozóját,
amelyhez kapcsolódva Erdélyi Tibor faragásaiból rendeztek szakmai
kiállítást.
Július 6-áig (hétköznap 08-18 óráig) látható a Lencsési Közösségi Házban
(Békéscsaba, Féja Géza tér 1.) az Alkotó kezek cím gobelin-kiállítás, amit
Feigl Miklósné könyvköt , gobelin-készít nyitott meg június 20-án.
Bicskén, a Pet fi M vel dési Központban július 14-éig látható Hornok
Magdolna fest m vész Mesterségek cím kiállítása, amely a Batthyánykastélyban augusztus 18-áig tartó Kastély Estek programjához kapcsolódik
(inf.: 22/350-604, 565-095; www.c3.hu/muvkbics).
A k szegi Református templom csillagtermében július 8-án 11h-kor nyílik
Erdélyi Tibor Erkel díjas koreográfus, faragó népi iparm vész, A
Népm vészet Mestere kiállítása, ami július 29-éig, hétf kivételével naponta
14-17h között tekinthet meg.
Nyíregyházán, a Városi Galériában (Selyem u. 12., tel.: 42/408-720) július
12. – augusztus 11. között rendezik a 35. Sóstói Nemzetközi Éremm vészeti
Alkotótelep Zárókiállítását.
Barkos Beáta t zzománc-m vész és Simon Miklós képz m vész A t z
fényében – a fény tüzében cím kiállítása augusztus 16-áig tekinthet meg a
Bálint Zsidó Közösségi Házban (Bp., VI. ker. Révay u. 16., T.: 311-6669).
A NÉPI IPARM VÉSZETI GY JTEMÉNY PROGRAMJA
Kecskemét, Serf z u.19. T/F.: 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:
- 55 éves a Kecskeméti Díszít m vész Szakkör – hímzés kiállítás.
Látogatható: szeptember végéig.
- Fehér hímzések a Galga mentén – megtekinthet szeptember 29-éig.
JÁTÉKKUCKÓ: Játékkuckót alakítottunk ki természetes anyagból készült,
népi és iparm vészeti hagyományokat rz , igényes tárgyakkal berendezve.
A kuckó egész évben, nyitvatartási id ben várja a gyerekeket.
KÉZM VES FOGLALKOZÁSOK:
Szombati napokon 15 órakor kezd dnek a foglalkozások, id tartamuk kb. 1
óra. Inf.: Barcsikné Ibolya.
Bejelentett csoportok részére (keddt l-péntekig, 10-16 óráig) kézm ves
foglalkozások igényelhet k. Inf.: Nagy Edit.
DÍSZÍT M VÉSZ KÖR

3
Hazánk néprajzi tájegységeinek hímzéskultúrájával ismerkednek meg a
résztvev k keddenként 14-16 között. Vezeti: dr. Varga Ferencné népi
iparm vész.
Hevesen, a Radics Udvarban (Kossuth út 26-28., T.: 36/346-838) látható a
RADICS KÚRIA Kiállítóhely és a Népm vészeti és Háziipari Szövetkezet
állandó kiállítása. Látogatási id : hét közben 9-17, szombaton: 9-12 óráig.
Ez id alatt idegenvezetést és a munkafolyamatok bemutatását is biztosítják.
Kiállítások a debreceni Tímárházban – Kézm vesek Házában (Nagy Gál
István u. 6.)
Június 1. - augusztus 31. : Az ország szinte mindegyik tájegységét felölel
sz ttesek és hímzések - A Debreceni Hely rségi Klub Hagyomány rz
Szakkörének kiállítása.
Június 1. – szeptember 14.: Gyermekjátékok, gyermekalkotások természetes
anyagokból – kiállítás a nyári táborokban készült gyermekmunkákból.
Folyamatosan megtekinthet az állandó Tímártörténeti kiállítás és a
kézm vesek látványm helyei.
A Maconkai Orosz László Galéria (Bp., XVI. ker. Batsányi J. u. 28-32. KIA
Szabó Autószalon, T.: 403-0212) II. félévi tárlatai:
augusztus 10.: Széman Richárd fotográfus
augusztus 24.: Németh Ferenc fest m vész
szeptember 14.: Göcze Judit grafikus- és t zzománc-m vész
október 5.:
Krizsán Zoltán fest m vész
október 26.:
Brúgos Gyula fest m vész
november 16.: Lantos Antal, Tóth Miklós, Széman Richárd
helytörténeti kiállítása
december 7.:
Sersovszky Zsuzsanna fest m vész.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
Május 10-13. között Debrecenben rendezte meg a Kölcsey Ferenc
Közm vel dési Intézet, a Népm vészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ)
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete és társrendez ként a NESZ az V.
Nemzetközi Fazekasfesztivált. A fesztiválhoz kapcsolódva nemzetközi
konferenciát és kiállítást is szerveztek, amelynek anyagát a fesztivál ideje
alatt a debreceni Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban, május 15-29. között
pedig Nádudvaron, az Általános M vel dési Központban mutatták be.
Május 19-én egész napos színes programmal – többek között „Aprómarok
Gyereknap”-pal, kézm ves foglalkozásokkal, Horváth Lili meséivel,
tombolával, m helyszenteléssel, a Kispostavölgyi Néprajzi Délutánok
beszélgetés-sorozat indításával és hangulatos estével – ünnepelte 25 éves
m helyét Horváth Ágota pécsi fazekas népi iparm vész, a Kézm vesek
Baranyai Egyesületének elnöke.
Az idén (június 1-2-3-án) is megrendezésre került KULTUCCA Papírvarázs
Fesztiválon, a IX. kerületi Ráday utcában Szakmári Klára papírmárványozó
is tartott bemutatót.
A KÖZELJÖV

EGYÉB ESEMÉNYEI

III. Hagyományfesztivál – Rákóczifalva, július 6-8.
Az eseményt kezdeményez Kuruc Hagyomány rz Egyesület célja: a
néphagyományok népszer sítése, az utókor számára történ meg rzése.
A programban többek között népm vészeti filmszemle, nemzetközi
konferencia, népm vészeti bemutatók és vásár, kenyérsüt verseny,
kenyérárverés, kuruc kori gasztronómia és f z verseny is szerepel.
Kapcsolattartó: Terenyei Attila, Terenyei Attiláné (5085 Rákóczifalva,
Kossuth út 23., Tel./fax: 56/441-464, Mobil: 20/430-45-45, 70/232-88-13; Email:
terenyei@t-online.hu;
Honlap: http://web.t-online.hu/kurucok;
www.filmszemle.atw.hu; www.rakoczifalva.atw.hu; www.hagyfeszt.atw.hu
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jeles Napok a Beregben cím
rendezvénysorozat keretében július 15-én Csarodán tartják a Csaroda Parti
Népm vészeti Fesztivált (inf.: 70/313-91988).
Forrás: Hangadó
A Mez kövesdi M vel dési Közalapítvány, a Hagyományok Háza Népi
Iparm vészeti Osztálya és a Matyó Népm vészeti Egyesület tisztelettel
meghívja az érdekl d ket a július 20-21-22-én tartandó III. Országos
Hímz konferenciára, melynek témája: Népi iparm vészet a XXI. században.
A program július 20-án 11.00-kor ünnepélyes megnyitóval és a XXV. Kis
Jankó Bori Országos Hímz pályázat díjainak átadásával kezd dik.
A szakmai konferencián elhangzó el adások: A Kis Jankó család története; A
zs rizés szempontjai, a zs ri tapasztalatai; A hímzés helyzete ma; A matyó
hímzés jelene; A palóc hímzések alkalmazásának lehet ségei; A
keresztszemes technika alkalmazása a mai lakáskultúrában; A sz rrátétes
technika alkalmazása a mai öltözködésben; A népi hímz kultúra helye a mai
öltözködésben; A hímzés helyzete az amat r mozgalomban és az oktatásban.
A konferencia levezet elnöke: Borbély Jolán, Barsi Hajna.
A szakmai programok között szerepel a Matyó Múzeum és Hadas városrész
valamint a Matyó lakodalmas megtekintése.
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A Hímz pályázat anyagából rendezett kiállítást szeptember 30-áig minden
nap 10-16 óráig láthatják az érdekl d k Mez kövesden.
Forrás: Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti Osztálya (06-1/201-8734)
A Budapestt l délre (az 51-es f út 34. kilométerénél) található Áporka
Református Egyházközsége kézm veseket keres az augusztus 10-12-én
megrendezésre kerül „Tegnapról ma a holnapért” református zenés és
kézm ves ifjúsági találkozóra. (A programról b vebben olvashatnak a
www.rezefit.atw.hu honlap Találkozó oldalán.)
Helypénzt nem kérünk, helyette szeretnénk, hogy a kiállítás és árusítás mellett
bemutatót tartanának mesterségükb l, ill. foglalkoztatnák az érdekl d ket.
El zetes kérésre sátrat és asztalt biztosítunk.
Jelentkezést a következ elérhet ségeken várunk: refaporka@kevenet.hu
Maláta Zoltán: 30/569-7330; Farkasné Beregszászi Marianne: 30/2482-744.
Kedves Kézm ves!
Szeretettel várjuk a Balatonakarattyai Búcsún, ami augusztus 12-én,
vasárnap kerül megrendezésre.
Helyszín: Balatonakarattya, Rákóczi Park.
A vásár vasárnap reggel 8 órakor kezd dik, és sötétedésig tart. Kérem,
szíveskedjenek részvételüket visszaigazolni a következ telefonszámon:
20/9317-284.
Kardos Éva – a Fürd telep Egyesület vezet ségi tagja
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
Az asszonyok nem a fióknak varrnak – A tiszta forrásból merített
motívumkincs, a hímzés örök divat címmel jelent meg értékel -elemz cikk a
Fejér Megyei Hírlap április 5-ei számában, a székesfehérvári Alba Regia
Hímz szakkör kiállítása kapcsán. A Vörösmarty Mihály M vel dési Házban
rendezett kiállítást megnyitó Varró Ágnes etnográfus kiemelte, hogy a
szakkör tagjai olyan igényes, különleges darabokkal szoktak el rukkolni,
ahogy mesterükt l, a szakkör vezet jét l, Párniczky Józsefné népi
iparm vészt l, Ilonka nénit l tanulták.
Egy szerteágazó fatörzsb l kifaragott, körben elhelyezett nagyszül ket,
szül ket és két gyereket ábrázoló (ezért Családi kör címet kapott)
szoborkompozíciójával mutatja Czupp Pál kunhegyesi fafaragót a JászNagykun-Szolnok megyei Új Néplap április 10-ei számának Mozaik rovata.
Veszprém megye napilapja, a NAPLÓ Ezer éve született a liliomos
hercegfiú cím írása április 14-én adott hírt arról, hogy elkészült Csonka
Ibolya fest m vész legújabb, Szent Imrét attribútumaival – többek között a
sz zi életére utaló liliommal – ábrázoló, a lapban is bemutatott ikonja.
A VESZPRÉMI NAPLÓ április 27-ei számának Ablakok a mindenségre cím
cikke pedig abból az alkalomból írt a képz m vészr l, ikonfest r l, hogy
újabb tárlata nyílt a Hely rségi M vel dési Otthonban, amelynek
megnyitóján Toldi Éva, a lap munkatársa méltatta alkotásait.
Id utazás fába faragva címmel jelent meg fotóval illusztrált cikk a Somogyi
Néplap május 30-ai számában Varga Béla fafaragó m vészr l, akinek a
csurgói Csokonai Közösségi Házban rendezett Újra otthon cím kiállításán a
vidéki élet ünnepei és mindennapjai elevenedtek meg fába faragva.
A Lakáskultúra cím magazin a májusi, az A Mi Otthonunk pedig a júniusi
számában mutatta be Pál Tibor formatervez , üvegm vész munkásságát.
Egyedi ablakkompozícióit, térelválasztóit, jellegzetes formájú lámpaburáit az
általa kidolgozott, szabadalommal védett öntési technológiával, különleges ón
ötvözet és színes üvegdarabok, ásványok, gyöngyök felhasználásával készíti.
Alkotásaiban sokszor visszaköszön a víz, a természet és a vitorlázás szeretete.
A Tolnai Népújság az els k között tudósított A Magyar Kézm vességért
Alapítvány kett s tematikájú pályázatáról és kiállításáról. A Kézm ves
munkák tárlata, Tolna megyei résztvev kkel cím , június 14-én megjelent
cikkben Wessely Gábor újságíró pontos, név szerinti tájékoztatást adott a
kiállításra bekerült mind a 11 megyei alkotóról, akik közül Decsi-Kiss
Jánosné decsi gyöngyf z t a zs ri a Pro Renovanda Cultura Hungariae
„Népm vészetért” Szakalapítvány különdíjára terjesztett fel.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE – IPOSZ
Az IPOSZ Programalkotó és Tisztújító
XIX. Közgy lése május 31-én négy évre
ismét Sz cs Györgyöt választotta meg a
szervezet elnökének.
Alelnöknek
újraválasztották
Zilahi
Sándor debreceni szobafest mestert,
alelnök lett Géresi József, a
és
Károlyi Gyula, a
.
A közgy lésen részt vett Kóka János gazdasági miniszter is.
KÉZM VESEK BARANYAI EGYESÜLETE
Május 2-án Pécs sétálóutcájában, a Ferencesek utcája 42. szám alatt megnyílt
a Kézm vesek Baranyai Egyesületének bemutatóterme, amelyben az
Egyesület tagjainak munkái láthatóak hétf t l péntekig 10-17.30, szombaton

09-12 óráig. A bemutatóteremben alkalmanként kézm ves foglalkozásokat is
tartanak – gyermekek és feln ttek részére egyaránt.
Az Egyesület soron következ néprajzi el adásainak id pontjai:
július 12. csütörtök 18 óra
augusztus 9. csütörtök 18 óra
szeptember 13. csütörtök 18 óra
B vebb információ: Horváth Ágota elnök: 72/440-244, 30/262-9751.
A DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY TANFOLYAMAI
Tel/fax: 407-1502
e-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu , web: www.kma.uw.hu
- Kosárfonó tanfolyam
Foglalkozás-vezet : Laukóné Solawa Éva
A tanfolyam díja: 14000 Ft/20 óra (700 Ft/óra). A felhasznált vessz t a
tanfolyam végeztével fizetik! Aki minden órán részt vesz, oklevelet kap.
A tanfolyam végén több saját készítés kosárral büszkélkedhetnek a
résztvev k!
Jelentkezés és érdekl dés Lázárné Gyarmati Erikánál.
- Nemezklub
Gyakorlott nemezel knek ajánljuk ezt a programot. A hosszabb id tartam
alkalmas nagyobb lélegzet munkák elkészítésére sapkától akár a sz nyegig.
Önálló ötletek megvalósítására is van lehet ség. A klubnapokon bárkit
szeretettel várunk.
Klubvezet : Jaskó Boró. A klub díja: 3500 Ft/alkalom.
FEHÉRVÁRI KÉZM VESEK EGYESÜLETE
Június 9-én Székesfehérváron, a Zichy-ligetben rendezte meg a Fehérvári
Kézm vesek Egyesülete a T ZZELVASSAL FESZTIVÁL-t, a Késesek,
Kovácsok és Fegyverm vesek IV. Országos Találkozóját.
Az Egyesület a magyar bicskakészítés újjáélesztéséért hozta létre és szervezi
4. éve a Fesztivált, amelynek idei programjában Magyarország kiemelked
késes, t rös, bicskakészít , kardkovács, fegyverkovács mestereinek vására és
egész napos kovács-bemutatók is szerepeltek.
ARTCHAIKA EGYESÜLET
Vinczéné L rincz Ágnes: tel.: 362-2413, info@keramiapark.hu
www.keramiapark.hu
Az Egyesület II. félévi programjai
- Július 28. – aug. 6.: M vészetek Völgye, Vigántpetend – „Él mítosz”,
egyesületi kiállítás
- Augusztus 17-21.: Mesterségek ünnepe
- Augusztus 25-26.: Savaria Karnevál, kiállítás és bemutató Szombathelyen,
a M vészetek Utcájában
- Szeptember: Etyek, Kezes-lábos - Egyesületi kiállítás és vásár
- Szeptember 29. 17.00: Nemez kiállítás – Vácziné Pindrok Beáta
iparm vész, Debrecenb l (Kerámiapark galéria)
- Október 27. 17.00: „Él népm vészet I.: Sárból edény – Rongyból sz nyeg
– Szekér Gizi és Kutas Kata kiállítása (Kerámiapark galéria)
- November 24. 17.00: Schéffer Anna keramikus iparm vész kiállítása
(Kerámiapark galéria)
- December 15-24.: Karácsonyi vásár, Egyesületi kiállítás (Kerámiapark
galéria)
- A Kerámiaparkban feln ttképzés is folyik kerámia-készít szakmában,
amelyb l vizsgát szervezünk, a vizsgára jelentkez ket várunk.
Tehát: kerámia-készít
szakmai gyakorlat és (OKJ-s) képesítés is
megszerezhet a Kerámiaparkban.
Vinczéné L rincz Ágnes
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
Tulipános Láda Kézm ves Bolt nyílt Budapesten, az Üll i út
pestszentl rinci szakaszán (Üll i út 296.).
Népm vészek és iparm vészek jelentkezését várjuk !
Boltunkban és szóróanyagokon – kés bb honlapunkon – reklámlehet séget is
biztosítunk munkáinak! B vebb információ: gyapjumuves@gmail.com; tel.:
(06-1) 295-4860; 30/280-5373. Nagy-Pálné Pádár Ágnes.
Látássérült fiatal szakmunkások készítik sz nyegeinket, 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.
A Szöv m hely címe: Bp., X. ker. Füzér utca 46. Nyitva: H - Cs: 8-13 óráig.
T: 261-9458/33 - László Tünde és 70/545-8865 - Jádi Krisztina.
Vásárlásával a látássérültek foglalkoztatását segíti el !
50x60x70 cm belméret , zártrendszer , magastüz , szétszedhet , lábakon
álló KOVÁCS-FÁBIÁN-kemence eladó.
Kálmán Anikó kerámikus – T/F: (06-1)326-5274
Kiállítás-rendez k felé ajánlkozik különleges borászati és kézm ves
munkaeszköz-gy jteményével
Endr di Sándor: 30/245-1663

A MAGYAR KÉZM VESSÉG – 2007 és A SZ L ÉS A BOR – KÉZM VES SZEMMEL c.
PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
A Magyar Kézm vességért Alapítvány idén ismét a f város egyik legszebb, leghangulatosabb
helyszínén: a Magyar Mez gazdasági Múzeumban kapott lehet séget a kézm vesség
értékeinek - az IPOSZ-szal, a MOMKE-val és a BKIK Kézm ipari Tagozatával közösen kiírt
pályázat válogatott anyagának - bemutatására.
Június 15-én a Múzeum földszinti kiállítótermében a kiállításra bekerült alkotók részvételével
az „Aranyfokos” és a „Kristály” Kézm ves Vándordíjra történ szavazással indult a program,
majd az aulában a dr. K rösi Jánosné vezette köml i Nefelejcs Népdalkör köszöntötte
m sorával a résztvev ket.
A hivatalos, ünnepélyes megnyitó kezdetén az I. emeleti Konferenciateremben Erdélyi
György színm vész részletet adott el Márai Sándor Szindbád hazamegy cím regényéb l.
Dr. Weinek Leonárd, Zugló polgármestere, dr. Szatmári Sarolta, a Múzeum f igazgató-helyettese (képünkön) és
Hefter József, a BKIK Kézm ipari Tagozatának elnöke mondott köszönt t; a kiállítást Sz cs György, az IPOSZ
elnöke nyitotta meg.
A pályázat eredményhirdetése következett. A Magyar M vel dési Intézet és Képz m vészeti Lektorátus, valamint
a Hagyományok Háza szakért i a háromszáznál több résztvev alkotásai közül 272 pályázó több mint 500
munkáját válogatták be a kiállításra, közülük a legjobbakat díjazásra javasolták.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közm vel dési F osztályának nagydíját és a
Veszprém Megyei Önkormányzat díját az általa vezetett alkotóközösségek színvonalas,
gondos és szakszer felkészítéséért Szuper Miklósné balatonfüredi hímz , csipkever
(képünkön a díjat átadó F. Tóth Máriával) kapta. Ugyancsak az OKM Közm vel dési
F osztályának nagydíját és a Gy r-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat díját kapták a
gy ri Kovács Margit ÁMK B rm ves M helye Horváth
Andrea, és 13. osztályos tanulói Tatainé Csapó Dorottya
vezetésével. A Pro Renovanda Cultura Hungariae
„Népm vészetért” Szakalapítvány különdíját Decsi-Kiss
Jánosné decsi gyöngyf z vehette át. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat díját, A
Magyar Kézm vességért Alapítvány (AMKA) díját: Maráczi Zoltán üvegcsiszoló alkotását és
M. Gubán György t zzománcozó Kodály-portréját Kónya Lajos tatabányai hangszerkészít ; a
XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata különdíját Gy. Kamarás Katalin budapesti
keramikus; az MV Iparos Újság különdíját, Vass László intarziakészít iparm vész alkotását
és az AMKA Tokaji borcsomagját Jónás Bálint parádi üvegfúvó; a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat különdíját Sz cs Imre tiszafüredi fazekas; az MV Iparos Újság
különdíját és az AMKA Tokaji különlegességét Erdélyi Tibor budapesti szoborfaragó kapta.
Az AMKA Tokaji borcsomagját és a Magyar Iparm vészet folyóirat 2006. évi gy jteményét
Hoppán György budapesti fafaragó, t zzománcozó; Sárközi Ágnes t zzománcos alkotását dr. Vargay Zoltán budapesti
intarzia-készít ; a X. Kerület K bánya Önkormányzatának különdíját Illéssy Zoltánné
budapesti t zzománcos; a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat díját és az AMKA
díját: Maráczi Zoltán üvegcsiszoló alkotását Kiszely Orsolya Eszter szomori hímz ; a
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat díját és az AMKA ajándékkosarát Kajla
Ferenc tatai k faragó; a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat díjait Sz cs Andrea
és Sz cs Judit tiszafüredi fazekasok; a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és A Mi
Otthonunk Szerkeszt ségének különdíját Dobiné Vass Júlia nádudvari fazekas; Ács Imréné
csipkekészít népi iparm vész alkotását Báling Lászlóné Aranka nagypalli tojásfest vette
át. Az AMKA ajándékcsomagját és a Magyar Iparm vészet folyóirat 2006. évi gy jteményét
Steckl Alexandra budapesti b rtárgykészít ; a Kézm vesek Európában Portál különdíját és
egy éves regisztrációját, valamint a Gy rMoson-Sopron Megyei Önkormányzat díját
Komjáthy Piroska máriakálnoki szöv ; a
BKIK Kézm ipari Tagozatának díját, Szabóné
Tóth Hilda t zzománcos alkotását és a Magyar
Iparm vészet folyóirat 2006. évi gy jteményét Kalocsai Attila budapesti
fam ves; a Gy r-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat díját és a Somogy kertje
Kft. meghívását a Bonnyai üdül faluba Judák Ambrus gy ri kosárfonó; az
AMKA díját: Maráczi Zoltán üvegcsiszoló alkotását és a Magyar Iparm vészet
folyóirat 2006. évi gy jteményét Tomcsányiné Szemere Sarolta budapesti
tamburhímz ; a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat különdíjait Bed Istvánné
kecskeméti hímz és Schneider Péterné hartai bútorfest ; a Pest Megyei

Önkormányzat könyvvásárlási utalványait Mez né Implom Eszter szigetszentmiklósi foltvarró és Vagnerné Balla Erzsébet
dunaharaszti tojáshímz kapták. A BKIK Kézm ipari Tagozatának díját és az AMKA Tokaji borcsomagját Varga Tibor
budapesti szíjgyártó, nyeregkészít ; a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat különdíját az Ózdi Városi M vel dési
Központ Aranygy sz Díszít m vészeti Szakköre - Holló Istvánné vezetésével; a Gy r-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat díját Dr. Kopácsiné Pánczél Orsolya nagyszentjánosi fazekas; a Baranya Megyei Önkormányzat díját
Tihanyi Károly pécsi fafaragó, amat r hajómakett-készít ; az AMKA díját: Maráczi
Zoltán üvegcsiszoló alkotását Szörcsök Istvánné zákányfalui hímz ; a Békés Megyei
Önkormányzat díjait Barta Julianna békéscsabai szalmafonó és Halasi Anita gyulai
ékszerkészít ; a XI. Kerület, Újbuda Önkormányzata különdíját Huszti Kinga
budapesti nemezkészít ; az AMKA Tokaji borcsomagját, a Magyar Iparm vészet
folyóirat 2006. évi gy jteményét és a XII. Kerületi Polgármesteri Hivatal által
felajánlott kiállítási lehet séget Pál Tibor budapesti formatervez ; az AMKA
ajándékkosarát
Sz csné
Novák
Mária
székesfehérvári t zzománcm ves érdemelte ki.
Az AMKA felterjesztése alapján – annak
bizottsági és közgy lési jóváhagyása után – a
F városi Közgy lés Kulturális Bizottsága díjait kapják: Erdélyi Tibor, Gy. Kamarás
Katalin, Hoppán György, Illéssy Zoltánné, Steckl Alexandra, dr. Vargay Zoltán.
A kiállítók szavazatai alapján az „Aranyfokos” Kézm ves Vándordíjat Nagy József
üvegm ves, grav r, a „Kristály” Kézm ves Vándordíjat Huszti Kinga nemez-készít
birtokolhatja egy évig. (Képünkön Nagy József – aki egyben a „Kristály” tavalyi díjazottja volt – adja tovább „utódának”,
Huszti Kingának a Vádordíjat.)
A megnyitó befejezéseként – a díjazottakon kívül – a kiállítás többi résztvev je is oklevelet kapott, a pályázatra történt
eredményes felkészülés elismeréseként.

Az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb kiállításának megvalósulásáért köszönet illeti
- mindenek el tt az összes pályázót – az évek óta h ségesen résztvev ket, a visszatér ket és
az új jelentkez ket egyaránt –, a megmérettetésen való részvételért, a lelkiismeretes
felkészülésért és a színvonalas alkotásokért,
- a Magyar Mez gazdasági Múzeumot, hogy – ezúttal a földszinti
nagyteremben – ismét otthont adott az országos kézm ves
kiállításnak, és minden munkatársát, akik segítették a kiállítás
létrejöttét,
- a Nemzeti Kulturális Alapot, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közm vel dési F osztályát, a F városi Közgy lés
Kulturális Bizottságát, az IPOSZ-t, a BKIK Kézm ipari Tagozatát, a Magyar Iparszövetség
Oktatási Központját és minden további támogatónkat, amelyek ill. akik lehet ségeiknek
megfelel en támogatták az Alapítvány munkáját, különdíjak felajánlásával a kiemelt
résztvev k méltó elismerését, és pénzügyi hozzájárulással, szolgáltatással segítették a
kiállítás létrejöttét, illetve az anyagát bemutató színes fotóalbum kiadását,
- a kiállítás f rendez jét: Mayer Róbertet és az el készítésben, rendezésben közrem köd ket: Kóté Lászlónét,
Haris Máriát, R. Nagy Erikát, Kovács Klára Valériát, Gergely Andreát, Gál Annát, Decsi-Kiss Jánosnét,
Fábry Zoltánt és Sarlós Györgyöt,
- az album elkészítésében résztvev ket: Nagy Balázs fotóst és segít társait; Gergely Andreát a számítógépes
munkáért és a szerkesztésért; a TRADEORG Nyomda vezet jét, Tóth Zoltánt és már említett munkatársát, Nagy
Balázst a képfeldolgozásért; mindannyiukat gyors, összehangolt munkájukért, türelmükért és kitartásukért!
Végezetül következzen néhány mozzanat az el készületekr l:

Anyaggy jtés

Fotózás – Nagy Balázs
munkában

Épül a kiállítás

