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A Magyar Kézmővességért Alapítvány – AMKA – hírlevele
Alapító: Gyıri Lajos

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Reklamációnkra utólag kaptuk meg az OTP-tıl Szöllısi Katalin április 25-én
befizetett negyedéves támogatási összegének bizonylatát. Elızı
hírlevelünkben emiatt nem szerepelhetett a neve a támogatást befizetık
listáján – amiért ezúton is elnézést kérünk!
Az OTP értesítései szerint június 26. és szeptember 14. között a következık
támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Dr. Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka, Bagdi Ibolya, Barta Julianna, Bedı
Istvánné, Dr. Kresz Mária Alapítvány, Fiser Józsefné, Great Artistic Gravour
– Nagy József, Gregorián Bt. – Nagyné Havas Anna, Halasi Anita,
Harangozó Rita, Haris Mária, Hornok Magdolna, Hutkai László, Iván Judit,
Jófejő Kinga, Kávainé Petz Anna, Kissné Tábori Katalin, Dr. Kopácsiné
Pánczél Orsolya, Magasházi Julianna, Markó Krisztina, Meichlné Érsek
Mária, Molnárné Bárdi Andrea, Dr. Molnárné Szabó Anikó, Polacsekné
Zsohár Zsuzsa, Schneider Péterné, Semes-Bogya Eszter, Skornyák Ferencné,
Steckl Alexandra, Szabóné Tóth Hilda, Szomor Ágnes, Szügyi Éva, Tatainé
Csapó Dorottya, Dr. Tegze Judit, Végvári Vilmos, Vincze Alfonzné, Virágh
Mariann.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézmővességért Alapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2007. december 9. és 2008. január 13. között ismét a fıváros egyik legszebb
helyszínén: a városligeti Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezıgazdasági
Múzeumban lesz látható a

BETLEHEMI JÁSZOL
címő kiállítás. Az immár 14. alkalommal
megrendezésre kerülı kiállításon való részvételre
A Magyar Kézmővességért Alapítvány – az
IPOSZ-szal, a MOMKE-val és a BKIK
Kézmőipari Tagozatával együttmőködve – nyílt
pályázatot hirdet hazai és határon túli magyar kézmővesek, hivatásos és
mőkedvelı alkotók, egyéni jelentkezık és közösségek részére.
Pályázni legfeljebb három, e témával foglalkozó (Jézus születéséhez
kapcsolódó, a betlehemi jelenetet, vagy szereplıit ábrázoló, illetve a
betlehemezés hagyományait felelevenítı), bármilyen természetes alapanyag
(kivéve a sólisztgyurma) felhasználásával készült népmővészeti, képzı- vagy
iparmővészeti jellegő alkotással lehet.
Az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban kérjük beadni!
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
Válogatásukat, elbírálásukat a Hagyományok Háza, a Magyar Mővelıdési
Intézet és Képzımővészeti Lektorátus szakértıi, az Egyházközség és az
Alapítvány képviselıi végzik, akik egyúttal javaslatot is készítenek a legjobb
pályamunkák díjazására.
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült résztvevık a december 8-án tartandó
ünnepélyes megnyitón oklevelet kapnak, a zsőri által kiemelt alkotások
készítıi pedig különbözı díjakat vehetnek át.
Ekkor kerül átadásra a kiállítók szavazatai alapján a Betlehemi Vándordíj is!
A jelentkezés határideje: 2007. november 1.
A jelentkezéshez nevezési lapot kell kitölteni és az Alapítvány titkárának
(Gergely Imre, IPOSZ, AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289. postacímre, vagy
Word-formátumban az amka@chello.hu e-mail címre) a fenti határidıig
visszaküldeni, a nevezési díjat ezzel egyidejőleg befizetni (vagy átutaltatni) az
Alapítvány számlájára: 11705008-20436209.
Nevezési díj:
egyéni jelentkezıknek:
3.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak és a MOMKE,
valamint a BKIK (tagdíjfizetı) tagjainak:
2.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
4.000,- Ft
Az alkotások beadásának helyszíne, idıpontja: Magyar Mezıgazdasági
Múzeum (Bp., Vajdahunyadvár), 2007. november 9-10-11-én 10-16 óráig.

1054 Bp., Kálmán I. u. 20.,

Szerkesztı: Gergely Imre

A pályázat válogatott anyaga 2007. december 9. és 2008. január 13. között a
Múzeum földszinti kiállítótermében kerül bemutatásra.
A visszaadás idıpontja: 2008. január 14-15-16-án 10-16 óráig.
Az elızı öt évhez hasonlóan az idén is színes fotóalbumban örökítjük meg a
kiállítás anyagát, amit az ünnepélyes megnyitóra jelentetünk meg! A
különleges karácsonyi ajándéknak számító Betlehemi képeskönyvben minden
kiállító 1-1 alkotása szerepelni fog.

ALAPÍTVÁNYUNK HÍREI
Kertész Istvánné (Tóth Erzsébet), A Népmővészet Mestere, Pro Urbe díjas
hímzı, a Matyó Népmővészeti Egyesület elnökségi tagja, a Hagyományok
Háza Népi Iparmővészeti Tanácsának tagja életének 64. évében elhunyt.
2007. szeptember 13-án vettek tıle végsı búcsút a mezıkövesdi temetıben. A
sírnál Barsi Hajna etnográfus, a Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti
Osztályának munkatársa mondott személyes hangvételő beszédet, aki így
búcsúzott tıle: „Nem csak alkotásaidban, hanem szívünkben is ırizzük
emlékedet, és igyekszünk követni példádat!”

 A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézettıl (NSZFI) az IPOSZ
szakmai szervezetei – köztük A Magyar Kézmővességért Alapítvány –
felkérést kaptak arra vonatkozólag, hogy nevezzék meg azokat az új OKJban szereplı szakmákat, melyek szakmai és vizsgakövetelményei alapján
elkészítenék azok szóbeli és írásbeli vizsgakérdéseit, központi programjait.
A téma fontossága és sürgıssége miatt SOS várjuk azok jelentkezését, akik
saját (OKJ-s) szakmájukat érintıen részt kívánnak venni ebben a szakértıi
munkában, vállalkoznának a fenti feladatok elvégzésére. İket az NSZFI
kérné fel szakértınek. (Kérjük feltüntetni a végzettségét, szakképesítést és a
szakmai tapasztalatokat is.)
A www.nszfi.hu honlapon feltüntetett OKJ-s kézmőves szakmák: bırmőves,
bútormőves, díszmőkovács, hangszerkészítı és -javító, keramikus /kerámiakészítı, könyvmőves, népi kézmőves / kosárfonó, ötvös, porcelánkészítı és
-festı, textilmőves, üvegmőves / üvegfestı, ólmozottüveg-készítı; vésnök,
zománcmőves, késes-köszörős-kulcsmásoló, kályhás / cserépkályha-készítı,
kandallóépítı; üveggyártó / üvegfúvó, bırdíszmőves, fonó – kötı, kalapos –
sapka- és kesztyőkészítı; szíjgyártó és nyerges / bırtárgykészítı, szíjgyártó;
szövı, szőcs, tímár – bırkikészítı, bútorasztalos / faesztergályos,
fatermékgyártó; kádár – bognár, könyvkötı, virágkötı, üvegcsiszoló.
A jelentkezéseket Gergely Imre, az Alapítvány titkára várja.
 Nem jó hír az Alapítványunkhoz tartozó azon alkotók részére, akik az
elmúlt hónapokban térítésmentesen kézhez kapták, megismerték és
megkedvelték, vagy az utóbbi hetekben igényelték a Magyar
Alkotómővészeti Közalapítvány MAKtár címő, képzı- és iparmővészettel,
irodalommal és zenével is foglalkozó össz-mővészeti folyóiratát – a
Közalapítványnál történt változások egyik következményeként ugyanis ebben
a formájában sajnos megszőnt a havilap.
Bármilyen kedvezı változás esetén tájékoztatni fogjuk kedves Olvasóinkat.
 Az IPOSZ öt évtizedet megélt lapja, az Iparos Újság február közepétıl
interneten is elérhetı a www.iparosujsag.hu címen sok érdekes rovattal,
hasznos tudnivalóval, érdekképviseleti hírekkel, pályázat-figyelıvel, hitellehetıségek, kiállítások, vásárok, üzleti lehetıségek közreadásával.
 Tisztelt Kézmőves Barátunk!
Ismeretes, hogy az A Mi Otthonunk magazin Mester- és ingatlanajánló
rovata díjtalanul közli a kézmővesek, iparmővészek, népmővészek s
valamennyi olyan szakma képviselıjének elérhetıségeit, akik tevékenysége
kapcsolódik a lakáskultúrához, az otthon-, lakás- és kertépítéshez. Ez egyben
bekerül online magazinunk (www.amiotthonunk.hu) Mesterkeresı rovatába
is. A jövıben ezt a szolgáltatásunkat bıvítjük, oly módon, hogy a
kézmővesek a saját fotójukkal, termékeikkel és e termékek rövid leírásával is
bekerülhetnek az online magazinba. Ehhez csupán annyit kell tenniük, hogy a
Mesterkeresı oldalon található Jelentkezés linkre kattintva kitöltik a
jelentkezési lapot és feltöltenek maximum 5 fényképet. Az elsı 200
jelentkezınek díjtalan megjelenést biztosítunk.
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További felvilágosítással készséggel áll rendelkezésükre: Pellei László
online szerkesztı (Tel.: 469-6526, e-mail: pellei.laci@amiotthonunk.hu ).
 Kézmővesek Európában – www.kezmuvesportal.hu
A fenti címen elérhetı Kézmőves portál az internetet egyre nagyobb
számban használó érdeklıdık részére segítséget nyújt a kézmővesség
értékeinek koncentrált megismerésére, egyúttal (szakágak szerinti
csoportosításban) lehetıséget biztosít a népmővészettel, iparmővészettel,
képzımővészettel foglalkozó alkotók egyéni, fotókkal illusztrált szakmai
bemutatkozására.
A Kézmőves portál továbbra is várja kézmőves társaink jelentkezését. A
portálon való megjelenés módjáról és feltételeirıl Hornyák Tamástól, a
portál fıszerkesztıjétıl lehet érdeklıdni a 30/9926-956-os telefonszámon,
vagy a t.hornyak@kezmuvesportal.hu e-mail címen.

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
 Pályázati elızetes 2008-ra!
A Magyar Kézmővességért Alapítvány jövıre is tervezi nyári kiállításának
megrendezését és erre vonatkozó pályázatának kiírását.
A felkészülés, tervezés idıben történı elkezdése érdekében már most
jelezzük, hogy a „szabadon választott” tematikájú pályázati rész – vagyis
napjaink kézmővessége – mellett a pályázat másik, konkrét témája a
reneszánsz korához kapcsolódik majd (pl. Mátyás király, a Hunyadiak
korának tárgykultúráját kívánja felidézni).
 Árpád-házi Szent Erzsébet Babapályázat
2007-ben ünnepli a világ Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800.
évfordulóját. Sárospatak számos rendezvénnyel és programmal emlékezik
neves szülöttjére. A sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi
Társaság ebbıl az alkalomból felhívással fordult a magyarországi
babakészítıkhöz, hogy Szent Erzsébetet megjelenítı babákat készítsenek.
Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeznek a jubileumi évben megnyílt
Szent Erzsébet Házban.
A beküldött alkotásokat zsőrizik: I. díj: 20.000 Ft, II. díj: 15.000 Ft, III. díj:
10.000 Ft. A felhívásra jelentkezı minden babakészítı munkáját egy-egy
Szent Erzsébetrıl szóló könyvvel köszönik meg.
Beküldési határidı: 2007. november 1. Cím: Szent Erzsébet Iroda,
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13.
Információ: Bodnár Boglárka, T/F: 47/314-107, e-mail: spatak@enternet.hu.
(Társaságunk tervezi viselettörténeti segítség nyújtását a pályázók részére!)
Kiss Áron Magyar Játék Társaság, Dr. Györgyi Erzsébet
 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a
MAGYAR KÉZMŐVES REMEK elismerı cím elnyerésére – KIVONAT!
1. A pályázat célja
• A magyar kézmővesség múltból hozott modern értékeinek elismerése.
• Egy-egy tájegység, kisrégió egyedi arculatára jellemzı termékek
bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása.
• A magyar vállalkozói kultúra elmélyítése és piaci helyzetének javítása
azáltal, hogy a magyar kézmővesség a turizmus adottságaira épülve a
hagyományos iparágak megırzésével, esetleg bemutatásával a régió
turisztikai kínálatát gazdagítsa és bıvítse.
2. A pályázat tárgyát képezı termékek köre
A gazdasági kamarákról szóló (hatályon kívül helyezett) 1994. évi XVI.
törvény 1. számú melléklete (kézmőves szakmák jegyzéke) szerinti
szakmákban elıállított termék. A jegyzék megtekinthetı a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatóságán és a területi
kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.
3. Pályázati feltételek
A pályázaton minden, a pályázat témaköreinek megfelelı késztermékkel részt
lehet venni, amelyek Magyarországon készültek és kerülnek forgalmazásra.
Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, mővészi kézmőves, iparmővész,
aki/amely a pályázatban kiírt terméket állít elı.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Egy pályázatban egy termék vagy
termékcsalád szerepelhet. A termékcsalád legfeljebb 6 darab terméket
foglalhat magában. Nem képezheti pályázat tárgyát technológiai eljárás.
Pályázni a „MAGYAR KÉZMŐVES REMEK” elismerı cím elnyerésére
címő 2 oldalas őrlap kitöltésével és beküldésével lehet, melyhez különbözı
dokumentumokat és nyilatkozatokat kell csatolni – ezek ismertetését a
részletes pályázati kiírás tartalmazza.
A pályázatot/pályázatokat tartalmazó teljes dokumentációt 3 (három)
példányban kell eljuttatni az alábbi címre:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
(A küldeményen kérik feltüntetni: Magyar Kézmőves Remek)
A pályázati felhívás és az őrlap letölthetı a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara honlapjáról (www.mkik.hu), vagy igényelhetı a Közgazdasági
Igazgatóságán és a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.
4. A pályázat benyújtási határideje: 2007. december 15.
5. A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el, és dönt a díjak
odaítélésérıl.

6. A bírálóbizottság által legkiemelkedıbbnek ítélt termékek/termékcsoportok
elnyerik a MAGYAR KÉZMŐVES REMEK elismerı címet, amit a cím
emblémájával díszített kitüntetı oklevél tanúsít.
A díjazott terméken/termékcsaládon elhelyezhetı az elismerı cím elnyerését
tanúsító ismertetı kártya, melynek üres nyomdakész formáját CD-n a díjazott
termék készítıje megkapja.
7. A pályázat nevezési díja:
•
a kereskedelmi és iparkamarák tagjainak 5.000,- Ft + áfa,
•
más pályázóknak 10.000.-Ft + áfa.
8. A pályázat eredményhirdetésére, a díjazott pályázatok nyilvános
bemutatásával együtt elıreláthatólag 2008. év január végén kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (telefon: 474-51-91; fax: 474-5197.), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 VIII. Országos Történelmi Kosztümös Babakészítı pályázatot hirdet a
visegrádi Mátyás Király Mővelıdési Ház és a Szent György Lovagrend,
melyre Mátyás király és udvari népe, Mátyás kortársai elkészítését várják
babaalakban.
A pályázat eredményhirdetése 2008. júliusában a Palotajátékok alkalmával a
Mátyás Király Múzeumban rendezendı kiállításon lesz (Visegrád, Fı út 29.),
amelyen valamennyi sikeres pályamunka szerepel.
1., 2. és 3. díjat osztanak ki pénz-, illetve értékes könyvjutalom formájában.
A babákat a következı címekre várják: Szent György Lovagrend, 2025
Visegrád Fı út 29., illetve Mátyás Király Mővelıdési Ház, Széchenyi utca 2.
Határidı: 2008. július 1.
(Társaságunk tervezi viselettörténeti segítség nyújtását a pályázók részére!)
Kiss Áron Magyar Játék Társaság, Dr. Györgyi Erzsébet
 2007. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat
Korábbi hírlevelünkben ismertettük az ITDH Magyar Befektetési és
Kereskedelemfejlesztési Kht. pályázatát: vissza nem térítendı támogatás
igényelhetı többek között külföldi kiállításon való részvételhez, nyomdai
úton elıállított kiadványok készíttetéséhez, hirdetések megjelentetéséhez.
A pályázatok befogadása 2007. október 31-éig folyamatos.
Bıvebb információ: ITDH Kommunikációs Igazgatóság
Telefon: 472-8109 E-mail: pr@itd.hu Honlap: www.itd.hu/palyazat
 Pályázati felhívás kézmőipari tevékenységek fejlesztésére
Ugyancsak korábbi hírlevelünkben jelent meg a hagyományos
kismesterségek, a népi mesterségek, a tárgyalkotó népmővészet, a népi
iparmővészet körébe sorolható kézmőipari tevékenységeket folytató
mikro- és kisvállalkozások támogatását célzó AVOP-pályázat.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. december 31.
Bıvebb információ: tel.: 1/301-4000, www.fvm.hu, www.mvh.gov.hu,
http://www.fvm.hu/doc/upload/200611/avop_3.1_061113.pdf

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 A gyıri babarendezvények keretében május 24-én osztották ki a 11.
Országos Babakészítési Verseny díjait – KIVONAT!
Az I. Önálló tervezéső, készítéső babák – I/1. textil kategóriában l. díjat
kapott: Rocháné Büdy Annamária, 3. díjat: Mirkné Szelicsán Helga; az I/2.
kerámia kategóriában 1. díjat: Martineczné Kiss Márta; az I/4. papírmasé
kategóriában 2. díjat: Tóth Ágnes Ilona; az I/6. modellírmassza kategóriában
3. díjat: Szabóné Bognár Mária.
A III. Viselet – III/1. Népviselet kategóriában 1. díjas lett: Nagyné
Kolumbán Zsuzsanna és Tótáné Pethı Rózsa, 3. díjas: Orbánné Balogh
Katalin; a III/2. Történelmi viselet kategóriában 2. díjas Csikós Éva.
A IV. Játékbabák kategóriában 1. díjat kapott: Török Emıke, 2. díjat:
Szabóné Bognár Mária.
A VI. Életképek kategória 3. díjasa: Kiss Sándorné lett.
A VIII. Mackó kategóriában 2. díjat érdemelt: Szabóné Bognár Mária és
Simon Kriszta, 3. díjat: herendi Jávorka Tünde és Mezei Boglárka.
A Kiss Áron Magyar Játék Társaság díjait a játékra leginkább alkalmas
alkotások készítıi – közöttük Török Emıke és herendi Jávorka Tünde –
kapták.
A Magyar Bababarátok Egyesületének különdíját – ami életmődíj – Török
Emıke; a Dr. Kovács Jánosné Marika által alapított díjat pedig (Kovács
Nimród által kiegészítve) a legkiemelkedıbb népviseletes babakészítı:
Nagyné Kolumbán Zsuzsanna nyerte el.
Forrás: Kiss Áron Magyar Játék Társaság, Dr. Györgyi Erzsébet
 A Mezıkövesdi Mővelıdési Közalapítvány, a Hagyományok Háza Népi
Iparmővészeti Osztálya és a Matyó Népmővészeti Egyesület által kiírt XXV.
Kis Jankó Bori Országos Hímzıpályázat díjainak átadásával kezdıdött
július 20-án a III. Országos Hímzıkonferencia.
A jubileumi pályázatra 121 alkotó 339 alkotással jelentkezett.
A Bíráló Bizottság a következı díjakat ítélte oda:
Kis Jankó Bori díj (Mezıkövesd Város Önkormányzatának díja):
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Sukta Bertalanné, Beregdaróc
Kis Jankó Bori díj (az Oktatási és Kulturális Minisztérium – OKM – díja):
Özv. Szigethy Istvánné, Agyagosszergény
I. díj (az OKM díjai): Zeleiné Pap Bernadett népi iparmővész, Mezıkövesd;
Marczisné Sass Ilona, Söjtör
II. díj (az OKM díjai): HÓDFÓ Kft., Hódmezıvásárhely (Tervezık: Marton
Sándorné, A Népmővészet Mestere és Angyal Frigyesné népi iparmővész;
kivitelezık: Setényi Lászlóné, Tóth Sándorné, Korom Jánosné); Erdész
Judit Mária, A Népmővészet Mestere, Eger; Fehér Jánosné, A
Népmővészet Mestere, Eger
III. díj (az OKM díjai): Kerekes Endréné népi iparmővész, Gelse (kivitelezı:
Vekerdi Józsefné, csipketervezı és kivitelezı: Balogh Lajosné); Kincses
Ágnes népi iparmővész, Komló (kivitelezı: Lovas Sándorné, Göncziné
Lovas Irma, Ilka Etelka); Sárközi Béláné népi iparmővész, Derecske;
Vámos Margit népi iparmővész, Mezıkövesd
Különdíjak
- a Pro Renovanda Cultura Hungariae „Népmővészetért” Szakalapítványa
különdíja: Kissné Sponga Zsuzsa, Budapest
- a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat különdíja: Újlaky Erzsébet népi
iparmővész, Sárospatak
- a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat különdíja: Csepeli Hímzıkör (tervezı:
Szuper Miklósné népi iparmővész, Balatonfüred; kivitelezık: Baranyai
Tivadarné, Király Márta, Tóth Mária)
- a B.-A.-Z. Megyei Közmővelıdési és Idegenforgalmi Intézet különdíja:
Taktaharkányi Hímzıkör (tervezı: Vajtóné Szabó Ilona népi iparmővész;
kivitelezık: Bárányné Antalóczy Tünde, Pankucsi Gyuláné, Bárány
Imréné); Fükıné Szatmári Melinda, Taktaharkány
- a Hagyományos Értékek Megırzéséért Alapítvány különdíja: Kovács
Ferencné népi iparmővész, Recsk
- a Csillagvirág Népmővészeti Egyesület különdíja: Özv. Bárdos Sándorné,
A Népmővészet Mestere, Recsk
- a Coats Magyarország KFT. és a Póta és Társa KFT. vásárlási utalványai:
Élı Lajosné népi iparmővész, Dombóvár (kivitelezı a kaposmenti terítınél:
Fehér Lászlóné); Párniczky Józsefné népi iparmővész, Székesfehérvár
(kivitelezık: Kellner Józsefné, Gergı Katalin, Ádám Zoltánné); Csapó
Frigyesné népi iparmővész, Mosonmagyaróvár; Bordás Ottó népi
iparmővész, Gyöngyös; Harsányi Edit, Debrecen-Józsa
- Póta József textilkereskedı vásárlási utalványa: Cz. Tóth Hajnalka népi
iparmővész, Balatonalmádi
- Mezıkövesd Város Önkormányzatának tárgyjutalma: Szabó Józsefné, A
Népmővészet Mestere, Mezıkövesd
- a Heves Megyei Múzeumi Szervezet könyvjutalma: Kovács Jánosné népi
iparmővész, Bodony
- a B.-A.-Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság könyvjutalma: Zeleiné Pap
Bernadett népi iparmővész, Mezıkövesd (kivitelezı: Marton Jánosné)
- a Matyó Népmővészeti Egyesület könyvjutalma: Molnár Tiborné népi
iparmővész, Debrecen (kivitelezık: Bátoriné Gém Eszter népi iparmővész,
Vislóczky Györgyné, Fazekasné Nagy Ibolya, Csiha Margit)
- a Sályi Pávakör könyvjutalma: Dr. Nagy Jánosné, Sály.
A Hímzıpályázat anyagából rendezett kiállítást szeptember 30-áig minden
nap 10-16 óráig láthatják az érdeklıdık Mezıkövesden.
Forrás: Barsi Hajna etnográfus, H. H. Népi Iparmővészeti Osztály
 Augusztus 20-a alkalmából Hiller István oktatási és kulturális miniszter
– A NÉPMŐVÉSZET MESTERE díj kormánykitüntetést adott át:
Illés Gyula takács népi iparmővésznek, Ország László hímzı népi
iparmővésznek, Sibinger Miklós fafaragó népi iparmővésznek, A
Népmővészet Ifjú Mesterének, Szıke István fa-, csontfaragó népi
iparmővésznek, Zorkóczy Miklósné Lázi Éva népviseletes babakészítınek;
– A NÉPMŐVÉSZET IFJÚ MESTERE-díjat adományozott:
Benczédi László székelyudvarhelyi faragónak, Dienes Nikolett kisgyıri
gyapjúszövınek, Dobos Krisztina felsıpakonyi bırmővesnek, Jófejő Kinga
gyıri csipkekészítınek, Kelemenné Hézser Katalin budapesti vászonszövınek, Konyári Ibolya nyíracsádi népi ékszer-készítınek, Milleiné Kelemen
Csilla lengyeli csipkekészítınek, Szőcs Judit tiszafüredi fazekasnak;
– BESSENYEI GYÖRGY-díjat adományozott azoknak a népmővelıknek,
akik kiemelkedı közmővelıdési tevékenységet folytatnak, köztük F. Tóth
Máriának, az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetı fıtanácsosának;
– ÉLETFA-díjat adományozott Torma Lászlónak, a Néprajzi Múzeum
fırestaurátorának: a népi bırmőves szakma fejlesztésében, oktatási
rendszerének kimunkálásában végzett tevékenységéért;
– WLASSICS GYULA-díjat adományozott azoknak a közmővelıdésben
dolgozó szakembereknek, akik az iskolán kívüli mővelıdésben elméleti
tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával szolgálták a korszerő
mővelıdést és a mővészi ízlés fejlesztését, köztük Gyıri Lajosnak, a Magyar
Mővelıdési Intézet szakreferensének (a Kézmővesek címő hírlevelünk alapító
szerkesztıjének – a szerk.).
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Július 5-27. között a Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár Kassák Könyvtárában
rendezték meg a KASTÁR Kassák Alkotómővészek Társasága Egyesület
Iparmővész Szekciójának 3. kollektív kiállítását – többek társaságában
Szabóné Varga Anita intarzia-készítı és Szendrei Judit tőzzománcos
részvételével.
 Dr. Feledy Balázs mővészeti író nyitotta meg július 12-én Gulyás Anna
képzımővész, tőzzománcos kiállítását, ami augusztus 10-éig volt látható a
zuglói Suzuki Ház Pagoda Galériájában.
 Tóth Zoltán és Zsolnai Mihály fafaragók közös kiállítását augusztus 1-28.
között Alsóörsön, az Eötvös Károly Mővelıdési Házban tekinthették meg az
érdeklıdık.
 Augusztusban láthattuk Zala megye
fazekas népi iparmővészeinek kiállítását a
keszthelyi Georgikon Majormúzeumban,
ahol Simon Edit, Czibor Imre és Kollár
Szabolcs
munkái
is
szerepeltek
(képünkön).
 Fehér Károlyné Sári Jolán hímzı
iparmővészeti munkáiból Porcelánminták
textíliákon címmel augusztus 1. és szeptember 2. között Tamásiban, a Tamási
Galériában rendeztek kiállítást.
 Augusztus 19-20-án a Faddi Falunap programjaként rendeztek kiállítást
Ódryné Horváth Krisztina üvegmőves, keramikus alkotásaiból.
 A FISE Galériában Lipovszky-Drescher Mária keramikus-illusztrátor
kiállításán a Kaláka Ukulele verseskönyv illusztrációi és egyéb grafikai
munkák kerültek bemutatásra.
 Augusztus 18-31. között a gyenesdiási Községháza adott otthont Kollár
Szabolcs fazekas „Kezemben a Kereszt jogarával örömmel emelem Rád
tekintetem” címő kiállításának.
 A Népmővészet Ifjú Mestere pályázat 2007. évi kiállítását szeptember 15éig tekinthették meg az érdeklıdık a Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti
Osztály, Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum ideiglenes kiállítótermében.
 Textilek és bábok címmel Iván Judit kéziszövı népi iparmővész textiljeibıl
és a Budapest Bábszínház bábjaiból rendeztek szeptember 18-áig kiállítást a
Budapest Bábszínház elıcsarnokában.
 Ungvári Mihály festımővész Erdély kövei címő kiállítása szeptember 19éig volt látható a Duna Palotában.

 A dobogókıi Manréza Spirituális és Kulturális Központban (Dobogókı,
Fény u. 1., T.: 26/347-681) szeptember 1-jén kezdıdött az EsztergomBudapest Fıegyházmegye által szervezett városmissziós program részeként a
Reményt s jövıt adok nektek címő szakrális kiállítás.
 A Városmisszió tiszteletére rendeztek kiállítást Meichlné Érsek Mária
grafikus, tőzzománc-festı alkotásaiból is Mária útja címmel, amely
szeptember 8-ától az Avilai Nagy Szent Teréz templom altemplomában (Bp.,
VI. ker. Király u. – Nagymezı u. sarok) tekinthetı meg minden nap.
 Szeptember 9-én nyílt az Aranytíz Mővelıdési Központban (Budapest, V.
ker. Arany J. u. 10.) a Független Magyar Szalon kiállítása, többek között
Ghislaine Tonnelier Karsai festımővész részvételével.
 Pakson, a Mővelıdési Központ Kiskiállítójában szeptember 27-éig látható
az Alternart Egyesület kiállítása.
 A FISE Galériában (Bp., V. ker. Kálmán I. u. 16.) szeptember 29-éig,
keddtıl-péntekig 12-18, szombaton 10-14 óra között látogatható Tóth Alíz
grafikus tervezımővész alizmusok III./20/50 címő jubileumi kiállítása.
 A Független Magyar Szalon Képzımővészeti Egyesület XV. országos és
nemzetközi kiállítása szeptember 30-áig tekinthetı meg az Aranytíz
Mővelıdési Központban (Bp., V. ker. Arany János u. 10.).
 Szeptember 14-30. között Gárdonyban, a Gárdony Galériában (Bóné K. u.
44.) tekinthetik meg az érdeklıdık Illéssy Zoltánné tőzzománc-készítı
„Szent fiadat Boldogasszony kérd e népért!” címő kiállítását.

A Bıvített Aprófauna címő kiállításon elképzelt állatok kerülnek
bemutatásra, melyeket alkotóik a Greguss Kör által kiírt pályázatra küldtek
be. A Zeg-Zug Zuglói Gyermekházban (Budapest, XIV. kerület, Hermina út
3.) szeptember 30-áig látogatható kiállításon Tegze Judit selyemfestı (I. díjat
nyert) Zinzuák címő számítógép-grafikájával vesz részt.
 Szeptember 30-áig látható Takács Ferenc festımővész kiállítása is az Unió
Galéria mini Galériatermében (Budapest, VII. ker. Dob u. – Hársfa u. sarok).
 Zorkóczy Miklósné Lázi Éva Mesterremek díjas népi iparmővész Egy
hazában címő népviseletes baba-kiállítása szeptember végéig tekinthetı meg
Dévaványán, a Múzeumban (Széchenyi utca 8.).
 A Paksi Városi Mővelıdési Központ nagykiállítójában (Paks, Gagarin u. 2.)
szeptember 8. és október 5. között látogatható Hornok Magdolna
festımővész Mesterségek címő kiállítása.
 Szeptember 16-án nyílt és október 6-áig tekinthetı meg Debrecenben, a
Református Nagytemplom Kálvin János toronygalériájában Tomcsányiné
Szemere Sarolta aranykoszorús kézmőves mester A mennyezet virágai címő
kiállítása. A kiállítás régi magyar protestáns templomok festett
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mennyezetkazetta-motívumainak „tambur”-hímzéssel történt feldolgozásait,
lakásdíszítı alkalmazási lehetıségeit mutatja be.
 Dr. Feledy Balázs mővészeti író nyitotta meg szeptember 19-én a Duna
Galériában (Bp., XIII. ker. Pannónia u. 95. – bejárat a Dráva utca felıl) a
szentendrei IKON Csoport Jelenlét címő kiállítását, amelyen Bakay Zita
selyemfestı, Kákonyi Júlia keramikus és Paulusz Györgyi ikonfestı
alkotásai is láthatók október 7-éig, hétfı kivételével naponta 10-18 óráig.
 A Szent István Bazilika altemplomában október 14-éig tart a Molnár-C.
Pál Baráti Kör Országunk titkos ereje – 100 mővész, 100 év címő 7. közös
kiállítása, amelyen – Barcsay Jenı, Búza Barna, Gross Arnold, Kernstok
Károly, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Melocco Miklós, Molnár-C. Pál, Pátzay
Pál, Rippl-Rónai József, Szinyei Merse Pál, Szınyi István, Zórád Ernı és
mások társaságában – Barnáné Dobos Jolán keramikus, Benkı Cs. Gyula
festımővész és Simon András grafikusmővész alkotásai is szerepelnek.
 A Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület jubileumi kiállításán az
egyesület 37 tagjának – kiemelt kiállítóként Gál Gyula kékfestı népi
iparmővész, Vadász Istvánné kékfestı, Sáfrány László fajáték-készítı és
Sáfrány Mária hímzı – zsőrizett alkotásai tekinthetık meg október 31-éig
Dunaföldváron, a Fafaragó Galériában.
 Vass László intarzia-készítı iparmővész A fa csodája címő kiállítása
október 3-ától (megnyitó: 18 órakor) egy hónapon keresztül látható a FIDESZ
Nyugdíjas Klubjában (Bp., V. ker. Cukor u. 2.).
 A Mővészetbarátok Egyesülete október 17. és november 10. között a
Pataky Mővelıdési Központban rendezi hagyományos tárlatát, november 24én pedig a szılı- és borkultúrához kapcsolódó alkotásokból a Lakiteleki
Népfıiskola Kölcsey Házában nyit kiállítást az egyesület tagjai – köztük
Ghislaine Tonnelier Karsai festımővész – részvételével.

A NÉPRAJZI MÚZEUM IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSAI
Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér 12. Tel.: 473-2442
 World Press Photo 07 – megtekinthetı: október 21-éig
 Együttélı egyházak Képek, szobrok, díszítmények – október 28-áig.

A NÉPI IPARMŐVÉSZETI GYŐJTEMÉNY PROGRAMJA
Kecskemét, Serfızı u.19. T/F.: 76/327-203
E-mail: nim01@citromail.hu; muzeum.nepiipar@freemail.hu;
web: www.museum.hu/kecskemet/nepiiparmuveszeti
Nyitva: keddtıl szombatig 10-17 óráig.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS:
• A népi iparmővészet fél évszázada (hímzés, szövés, faragás, fazekasság,
népi kismesterségek).
IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
• A Marosvásárhelyi Bolyai János Alkotótábor 2001-2007 közötti munkáinak
válogatott győjteményébıl szervezett képzı– és iparmővészeti vándorkiállítás
kecskeméti állomása. Látogatható: szeptember végéig.
• 55 éves a Kecskeméti Díszítımővész Szakkör – hímzés-kiállítás. A tárlaton
az ismert hímzésmotívumok és technikák mellett igazi különlegességet
jelentenek a Zobor-vidéki, a bakonyi, a tardi, az erdélyi szász, a hercegszántói
és a hartai motívumok. Látogatható: szeptember végéig.
• Fehér hímzések a Galga-mentén. A kiállítás a Galga-mente térségének fehér
hímzéseibıl nyújt átfogó képet. Látogatható: szeptember 29-éig.
A JÁTÉKKUCKÓ egész évben, nyitvatartási idıben várja a gyerekeket.
KÉZMŐVES FOGLALKOZÁSOK: Bejelentett csoportok részére
nyitvatartási idıben (keddtıl-péntekig 10-16 óráig) igényelhetık.
Információ: Nagy Edit és Barcsikné Ibolya.
A DÍSZÍTİMŐVÉSZ SZAKKÖR-ben hazánk népi hímzéskultúrájával
ismerkednek meg minden kedden 14-16 között dr. Varga Ferencné népi
iparmővész vezetésével.
A FESTİISKOLA folytatódik! Érdeklıdjön!

A DEBRECENI MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGEINEK
SZEPTEMBERI AKTUÁLIS PROGRAMKÍNÁLATÁBÓL
– Homokkerti Közösségi Ház
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 68. Tel.: 52/535-166
E-mail: homokkertikh@dbmuvkozpont.t-online.hu
Homokkerti Díszítımővészeti Kör: Sze. 14.00-16.00
– Újkerti Közösségi Ház
4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19. Tel./fax: 52/439-866
E-mail: ujkertkh@dbmuvkozpont.t-online.hu
Újkerti Csipkevarró Kör: Sze. 14.00-16.00/Fszt. 6. Klubterem
– ÚJ HELYEN a Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa, Bocskai u. 53. Tel.: 52/386- 137
E-mail: kozossegihaz.jozsa@chello.hu
Józsai Díszítımővészeti Szakkör: K. 14.30-16.30
– Kismacsi Közösségi Ház
4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 1-3. Tel.: 52/716-698
E-mail: kismacskh.@freemail.hu
Szeptember 27. 15.00: KÉZMŐVES JÁTSZÓHÁZ – „Ábránd és valóság…”
Program: Mesehısök könyvborítón és könyvjelzın
Papír- és fonaltechnikák
– Debreceni Mő-Terem Galéria

4024 Debrecen, Batthyány u. 24. Tel.: 52/532-836
E-mail: mtgaleria@dbmuvkozpont.t-online.hu
Októberi elızetes: Jószay Zsolt miskolci szobrászmővész kiállítása
– Tímárház - Kézmővesek Háza
4025 Debrecen, Nagy Gál István u. 6. Tel.: 52/321-260
E-mail: timarhaz@dbmuvkozpont.t-online.hu
Állandó Tímártörténeti kiállítás; kézmőves látvány-mőhelyek.
Kiállítás: szeptember 14. – november 17.: DEBRECENI FAZEKASOK
Bagossy Sándor, A Népmővészet Mestere, Gál Tamás népi iparmővész,
Lévai Gábor fazekas, Lugossy György fazekasmester, Sándor Katalin népi
iparmővész debreceni kerámiáiból.
Hagyományırzı körök
Fafaragó Kör: P. 15.00 - 18.00
Tiszta Forrás Hímzı Kör: Cs. 14.00-16.00
Kézmőves programajánlatunk
Játékudvar, kézmőves foglalkozások várják az óvodásokat, általános és
középiskolás diákokat, felnıtteket.
Komplett programok (gyerekeknek, felnıtteknek is): a Tímárház három
kiállításának, az alkotómőhelyeknek a megtekintése, valamely választott
kézmőves tevékenység, illetve külön igény szerint helyi, udvari
kemencénkben készített népi ételek kóstolása.
A választott programok mindegyikét kézmővesek, népmővészek, népi
iparmővészek vezetik. Lehetséges a foglalkozások kitelepítése más helyszínre
is. Az igényelt foglalkozások idıpontját szíveskedjenek elıre egyeztetni
Mátrai-Nagy Andrea programszervezıvel az 52/321- 260-as telefonon.
A foglalkozások alapanyagát minden esetben intézményünk biztosítja.
Részvételi díjak:
Gyermek, középiskolás játszóházi foglalkozás: 350 Ft/fı
Felnıtt foglalkozás helyben: 500 Ft /fı
Komplett program gyerekeknek: 850 Ft/fı
Komplett program felnıtteknek: 1.300 Ft/fı

Hevesen, a Radics Udvarban (Kossuth út 26-28., T.: 36/346-838) látható a
RADICS KÚRIA Kiállítóhely és a Népmővészeti és Háziipari Szövetkezet
állandó kiállítása. Látogatási idı: hét közben 9-17, szombaton: 9-12 óráig.
Ez idı alatt idegenvezetést és a munkafolyamatok bemutatását is biztosítják.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Július 7-én ünnepélyes ceremónia keretében, a Herencsényi Palóc Búcsú
nyitó programjaként avatták fel Nógrád megyében, a Belsı-Cserhátban, a
Palócok Vigyázó Nagykeresztjénél Herencsény településcímerét, a Kutasón
élı Ferenczy Kristóf keramikus 6. ilyen jellegő megyei alkotását.
 Rühl Gizella, a TolnaArt – Tolna megyei mővészeti oldalak szerkesztıje és
férje július 7-én a VII. TolnaArt Mővésztalálkozó keretében Tolna
megyében élı vagy elszármazott képzı-, nép- és iparmővészeket, kulturális
szakembereket és mővészetpártolókat látott vendégül tolnai családi házukban.
A találkozón kamara-kiállításokat is tartottak, amelyen Ódryné Horváth
Krisztina keramikus, üvegmőves és Hammer Andrásné Görög Éva
csipkeverı alkotásai is szerepeltek.
 A kékfestı mesterség hagyományainak megırzésére, a termékek
népszerősítésére július 27-29. között immár nyolcadik alkalommal rendezték
meg az Országos Kékfestı Fesztivált a dél-baranyai Nagynyárádon.
A gazdag szórakoztató programkínálat és a kézmőves kirakodóvásár mellett
az érdeklıdık megtekinthették a településen élı Sárdi János és unokája,
Auth Andor kékfestı mőhelyét, bemutatótermét, továbbá egy, az ország több
pontjáról érkezett, kékfestı eljárással készített remekmővekbıl álló kiállítást.
A 87 éves Sárdi János elmondta, hogy Magyarországon már csak nyolcan
őzik ezt az ısi német mesterséget, akik közül négyen eljöttek a fesztiválra.
 Bırmőves hírek
– Július 9-12 között szakmai tanulmányúton vett részt 28 magyar bırmőves a
Frankfurt melletti Offenbach Cipı- és Bırmúzeumában. A csoportot Torma
László, a Néprajzi Múzeum fırestaurátora vezette.
– Július 30. és augusztus 4. között 12. alkalommal került megrendezésre a
debreceni Népmővészeti Alkotóházban a „Képzık képzése” címő bırmőves
alkotótábor.
Ez a tábor évente újabb és újabb témában nyújtott elmélyült elméleti és
gyakorlati tanulmányokat, Torma László kiemelkedı, szakértı és
szeretetteljes vezetésével. Az idei kiemelt téma a pásztorkészség volt.
A táborban résztvevık többségükben az oktatásban kamatoztatják
tapasztalataikat. A 12 év eredménye szembeszökı a Mesterségek Ünnepének
kiemelt eseményén, a „KIFORDÍTOM, BEFORDÍTOM” – a bırmővesség
mesterei címő kiállításon látható számos munkán!
Erıs aggodalomra ad azonban okot, hogy a rendezı Kölcsey Mővelıdési
Központ 2007. augusztus elsejével megszőnt! Csak remélni lehet, hogy nem
hagyjuk veszendıbe menni az elért eredményeket és azt a szakmai közéleti
tevékenységet, amelynek az alkotótáborok résztvevıi év közben is motorjai,
rendszeres szakmai összejöveteleiken – a Hagyományok Háza szervezésében.
Gyıriné Fogarasi Katalin
 A Tolna megyei Szálka Mővésztelepén július 30. és augusztus 4. között
Országos Gyöngyfőzı Tábort rendeztek kezdı és haladó felnıtt gyöngyfőzık

részére. A Decsi Kiss Jánosné népi iparmővész szakmai vezetésével lezajlott
tábor résztvevıi a sárközi gyöngygallérok főzési technikáját tanulmányozták.
A kísérı programok között népviseleti bemutató, egyetemes
mővészettörténeti, néprajzi elıadások, múzeumi program is szerepelt.
 Az idén Pünkösti Gabriella szervezésében elıször megrendezésre került
Raku Alkotótábor szép tárgyak létrejöttével zárult. A tárgyakból kiállítás is
született, amelyet a Kácsi Falunapok alkalmával mutattak be augusztus 11-én.
 A Budai Várban augusztus 17-20. között rendezte meg a Népmővészeti
Egyesületek Szövetsége a XXI. Mesterségek Ünnepét, amelynek idei
kiemelt témája a bırmővesség volt.
 A Mátray-Ház Kft. augusztus 25-26-án Bábolnán A Csipke Ünnepe címő
rendezvénysorozat keretében tartotta 2007-re (Könyves Kálmán király és kora
témakörrel) meghirdetett pályázatának eredményhirdetését, Aranycsipke díjkiosztó ünnepségét, amelyhez kapcsolódva csipke-kiállításokat és
munkabemutatókat is rendeztek.
 A Magyar Kultúra Alapítvány, a New Instant
Bt. és A MI OTTHONUNK folyóirat közös
szervezésében, az Alapítvány Szentháromság
téri épületében szeptember 14-16. között
hagyományteremtı céllal került megrendezésre
A MI OTTHONUNK – ÉS AZ ÖNÉ! I.
Budavári Minıségi Lakberendezési Fesztivál
és Kiállítás. A kiállítók között Pál Tibor
formatervezı, a tanácsadók között Takács
Bernadett ólomüveg-készítı, lakberendezı, a
Kézmővesek Utcájában Lajos Katalin foltvarró,
Ligetiné Juhász Tünde üvegékszer-készítı,
Venczelné Danyi Judit gyöngyfőzı, nemezelı és
Virágné Hollósi Ilona kalocsai hímzı is részt vett
a rendezvényen.
A szakmai szervezetek között A Magyar
Kézmővességért Alapítvány is képviseltette
magát – ügyeleteseink: Izsák Andrea, Kóté
Lászlóné, M. Sarlós Erzsébet, Fábry Zoltán és
Gergely Imre voltak.
A KÖZELJÖVİ EGYÉB ESEMÉNYEI
 Amit a felnıttképzésrıl és a munka világáról tudni érdemes…
Új mősorsorozat indult szeptember 19-én a Civil Rádióban (FM 98).
A Civil Rádió az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával
átfogó programot indított útjára, amelyben a munka világát és a hozzá
kapcsolódó felnıttoktatási lehetıségeket, formákat kívánja
bemutatni,
megismertetni.
A minden szerdán – 17-18 óra között – jelentkezı magazinmősorban
szakértı vendégek segítségével mutatják be a magyarországi képzések
világát, a munkaerıpiac alakulását és elvárásait – felhívják a figyelmet a
legújabb munkaügyi és képzési programokra, támogatásokra és pályázatokra.
Portrémősoraikban olyan emberek szólalnak meg, akik élete példázza –
sikereik, jelenlegi életük, kiegyensúlyozottságuk a tanulásnak, a folyamatos
szakmai fejlıdésnek köszönhetı; annak, hogy képesek voltak olyasmit
csinálni, amit általában csak a gyermekkorhoz, fiatalkorhoz kötünk: tanulni.
Mősoraikkal leginkább azoknak kívánnak segíteni, akik nehezen találják
helyüket változó világunkban, és nem tudják, hova forduljanak, kit
keressenek, hol és merre induljanak el – hogy elıbbre jussanak a munka
világában, vagy egyszerően újra dolgozhassanak.
 A Késmíves Céh (szervezı: Fazekas József) szeptember 22-23-án a Lurdy
Házban (Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) rendezi meg a IV.
Nemzetközi Kés Kiállítást és Vásárt.
 Október 13-14-én második alkalommal rendeznek Tökmulatságot Békés
városában. Az eseményen ingyenes árusítási lehetıséget biztosítanak a
kézmővesek részére. A jelentkezéseket szeptember 30-áig várja a szervezı
Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület tagja,
Balog Gáborné textilmőves. Tel.: 30/9253-933, 20/9851-793; e-mail:
balogneanna@freemail.hu .
 A Hagyományok Háza ajánlása a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
Haza, hagyomány, hozomány címő programsorozatának aktuális elıadásaira.
Helyszín: Budapest, I. ker. Hunyadi J. u. 9. (bejárat a Jégverem u. felıl), az
elıadások kezdete: 18 óra.
Október 3.: Dr. Erdélyi Zsuzsanna: Archaikus apokrif népi imádságok
Ferencz Éva elıadómővész közremőködésével
Október 11.: Dede Franciska: Nıi szalonok
Október 17.: Dr. Bellágh Rózsa: Asszonyi hivatás a XVIII. században
Pregitzer Fruzsina elıadómővész közremőködésével
November 7.: Csete György, Csete Ildikó : Hagyományaink az építészetben,
mővészetben
November 14.: Bodnár Boglárka: Szent Erzsébet üzenete
November 28.: Dúl Antal: A magyar lélek Hamvas Béla mőveinek tükrében – Oberfrank Pál elıadómővész közremőködésével
December 5.: Woth Imre: A Szent Korona a legújabb kutatások fényében
December 19.: Budai Ilona és tanítványai: „Feljött már a hajnalcsillag”
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Január 9.: Dr. Valter Ilona: Épített örökségünkrıl
Január 23.: Bögre Zsuzsa: Nıi sorsok a kommunizmusban
Január 30.: Zárórendezvény
A rendezvénysorozat keretében az alábbi kiállítások kerülnek megrendezésre:
Szeptember 12-30.: Keresztes Zsuzsa „rongy”-képei
Október 13. - november 2.: Prágainé Mágori Aranka üvegfestményei
December 5-19.: Kis-Tamás Borbála selyemfestményei
December 19-30.: Vajna Klára mézeskalács képei
 A Szuper Miklósné népi iparmővész által vezetett Paloznaki Hímzıkör
kiállításra szóló meghívást kapott Kalotaszegre. Meghívójuk egy nagyszabású
régiós találkozóval – ennek programjai között a paloznakiak részvételével
rendezett kiállítással – ünnepli fennállásának 5. évfordulóját.
KÖSZÖNET...
... Arnold Ferencné borotai gyöngyfőzınek, Kiss Ferenc hódmezıvásárhelyi
üvegékszer-készítınek és Szőcs Gézáné kapuvári szövınek, gyöngyözınek,
akik a Vajdahunyadvárban rendezett nyári kiállításunkon szerepelt
alkotásaikat jótékonysági célra Alapítványunknak ajándékozták. Ezeket
részben a kiállítás elıkészítésében, megvalósításában közremőködık kapták,
részben – tombola-ajándékként – a Kelenvölgyi Polgárok Körének adtuk.
A korábbi felajánlásokból származó tárgyak közül Bajnok Ildikó budapesti
üvegfestı, Bognár Ferencné budapesti ékszerkészítı, Dönczi András
szegedi mőbútorasztalos, famőves és Merhej Lucy szegedi kerámikus
munkáival az IPOSZ szeptember 14-16. között Csongrádon megrendezett
XIV. Országos Kézmőves Horgászversenyének díjazásához járultunk hozzá.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 A Hajdú-Bihari Napló június 14-én megjelent számának Egyetlen népi
iparmővész kádár címő cikke Buglyó Péter aranykoszorús kádármesterrıl,
okleveles kézmővesrıl, a szakma (eddig) egyetlen népi iparmővészérıl ír
abból az alkalomból, hogy a Hajdúböszörményben rendezett tavaszi
kiállításon a Hajdú-Bihar Megyei Ipartestületek Területi Szövetségének
elismerését kapta. A hazai és külföldi sikerek eléréséhez hozzájárul, hogy fia,
ifjabb Buglyó Péter örökölte tıle a mesterséget, részt vesz a családi
vállalkozásban, és szintén jó úton halad a cím megszerzése felé.
 Viking kaland Szigethalmon címő cikkében a Népszabadság július 2-ai
számának Kultúra rovata Magyar Attilával, az İskultúra Alapítvány
elnökével beszélgetve arról számolt be, hogy a másfél évtizede létezı
alapítvány – amely az ország legnagyobb történelmi hagyományırzı
csoportja – Emese Parknak elnevezve középkori falut épít fel Szigethalom
határában, egy 12 hektáros volt katonai bázison. A terv szerint az Unió
minden országa képviselteti majd magát a faluban a rá jellemzı IX-XI.
századi épülettel, így alakul ki itt egy európai történelmi skanzen.
Az İskultúra Alapítvány tevékenységérıl, foglalkozásaikról azt is elmondta
az elnök, hogy a kísérleti régészet céljait, a középkori életmód
megismertetését és elsajátítását, a tanulást, a tapasztalatszerzést is szolgálják.
 A Tatabányán megjelenı Itthon újság Táboroznak a fafaragók címő
cikkében augusztus 24-én tudósított, a 24 óra pedig másnap adott rövid hírt a
megyeszékhely Szabadtéri Bányászati Múzeuma területén 24. alkalommal
megrendezett fafaragó tábor munkájáról. A Gengeliczky László által vezetett
tábor résztvevıi idén a megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére
készítették egyik – Újjászületés címet viselı, három mázsa súlyú –
szoborkompozíciójukat, amelynek átadásáról a 24 óra augusztus 27-ei száma
készített fényképes beszámolót.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
 KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG
– Róza baba barátainak köre alakul a Társaság szervezésében, Óbudán a
Textilmúzeumban (Bp. III. ker. Lajos utca 136-138), vele együttmőködésben
szeptember 21-én, pénteken 14 órakor.
Havonta egy háromórás foglalkozást tervezünk, a további összejövetelek
idıpontját az elsı alkalomra megjelenıkkel együtt jelöljük majd ki.
Vezeti: Zorkóczy Miklósné Mesterremek díjas népi iparmővész, A
Népmővészet Mestere.
Tematika: népviseletes babakészítés, alkalmas babatest kialakításának
részletei, a népviseletek, a történeti viseletek megismerése, ezek különbözı
öltözet-darabjainak, öltözet-együtteseinek elkészítése.
Kérjük, jelezze részvételi szándékát. Tel.: 368-1138, 388-2534.
– Budapesten is elindítjuk
A rongybabakészítés elméleti és gyakorlati
alapjai címő 30 órás akkreditált tanfolyamunkat, amely a kötelezı
pedagógus-továbbképzésekbe beszámítható, teljesítését igazoljuk.
A tanfolyam idıpontja: október 11., 12. és 13.
A tanfolyam helyszíne: Textilmúzeum, Budapest, III. ker. Lajos u. 136-138.
A tanfolyamra jelentkezési lapon írásban, 2007. szeptember 30-áig lehet
jelentkezni. A jelentkezési lapot a honlapomról (www.torokemoke.hu) is le
lehet tölteni.
A részvételi díj: 40.000 Ft/fı.
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A jelentkezési lapokat a következı címre kérjük küldeni:
Török Emıke 7400 Kaposvár, Arany János utca 11/B.
Érdeklıdni a 82/412-217-es, vagy a Textilmúzeum 367-5910-es számán lehet.
Török Emıke
nemzetközi babatanár
 KÉZMŐVESEK BARANYAI EGYESÜLETE
Május 2-án Pécs sétálóutcájában, a Ferencesek utcája 42. szám alatt megnyílt
a Kézmővesek Baranyai Egyesületének bemutatóterme, amelyben az
Egyesület tagjainak munkái láthatóak hétfıtıl péntekig 10-17.30, szombaton
09-12 óráig. A bemutatóteremben alkalmanként kézmőves foglalkozásokat is
tartanak – gyermekek és felnıttek részére egyaránt.
Bıvebb információ: Horváth Ágota elnök: 72/440-244, 30/262-9751.
 DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY, FAZEKAS KÖZPONT
1165 Budapest Csinszka u. 27. Tel/fax: 407-15-02
E-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu , Honlap: www.kma.uw.hu
Az alapítvány októbertıl induló szakkörei
Gyerek-szakkörök:
– Agyagozó gyerek-szakkör
Aki úgy érzi, eléggé kreatív, és szeretne maradandó tárgyakat alkotni
agyagból, kipróbálhatja magát! Kisebb-nagyobb tárgyakat, használatra
alkalmas edénykéket készítenek, díszítenek és fejeznek be a munkák során. A
bátrabbak korongozni is tanulhatnak!
Péntekenként 14.30-tól várjuk azokat a gyerekeket, akik ügyesek, és szívesen
agyagoznak. A tárgyakat helyben ki is égetik, s kérhetı mázazás is.
– Vagány fiúk szakköre
Csíki Lóri szakkörében barkácsolhatnak, fúrhatnak, faraghatnak, alkothatnak
a fiúk. Megismerkednek jó néhány szerszámmal, megtanulják azokat
használni, és még el is dicsekedhetnek barátaiknak saját készítéső játékaikkal.
Egyszerő, természetes anyagokból készítenek ördöglakatot, szárdudát,
bukfencezı bohócot, marionett figurát, népi hangszereket, álarcot stb.
– Cserfes fruskák szakköre
Újonnan induló lányos szakkör a csacsogó csajsziknak! Csupa lányoknak való
csecsebecsét készíthetünk: agyagból, gyöngybıl, nemezbıl, bırbıl és más
természetes anyagból. A szakkör 6 fı alatt nem indul! Barátnık, osztálytársak
jelentkezését várjuk.
15 órától kezdıdik és a két óra alatt kicsicsereghetik magukat a leánykák. A
napot közös megegyezéssel jelöljük ki.
A gyerek-szakkörök ára 1400 forint alkalmanként (2 óra), teljes hónap
befizetése esetén 1200 forintra jön ki egy foglalkozás.
Felnıtt szakkörök
– Nemez Klub
Azoknak indítjuk ezt a programot, akiket elbővöl a nemezbıl készített
ruhanemők és tárgyak színes világa. Gyakorlott nemezelıket várunk havonta
egy szombaton. Itt különleges technikákat igénylı munkákat készíthetnek a
sáltól a nemezbábig.
Klubnapok: havonta egy szombaton 9-14 óráig.
– Fafaragás
A tavalyi évben folyamatosan mőködı fafaragó szakkörünk résztvevıi a
gyakorlati foglalkozásokon kívül elıadáson is bıvíthették tudásukat,
kiállíthatták legsikeresebb tárgyaikat, valamint részt vehettek egy ingyenes
nyári táborban. Kopjafa, fakanál, kapavakaró, ivócsanak került ki kezeik
közül.
A szakkör ideje: szerdánként 18-21 óráig.
– Kosár- és gyékényfonó tanfolyam (20 órás)
Minden érdeklıdı számára a kezdı szinttıl. Az oktatóval igény szerint lehet
megállapodni a tanfolyamon elkészítendı tárgyakban, rugalmasan, akár
egyénileg is.
A tanfolyam ideje: 4 egymást követı szombaton 9-14 óráig.
– Gyöngyfőzı Klub
Gyakorlott oktató vezetésével gyönyörő ékszercsodák elkészítését tanulhatják
meg az ide jelentkezık. Népi alapokon nyugvó modern ékszerek elkészítésére
nyílik lehetıség gyöngyvásárral egybekötve. Fiatalt és idıset egyaránt
szeretettel várunk.
A szakkör ideje: havonta egy szombaton 9-14 óráig, elıre megbeszélt
idıpontokban.
– Hímzı Kör
Lányoknak és asszonyoknak szól ez a tanfolyam, akik lakásukat,
környezetüket szeretnék szépen díszíteni saját kezük munkájával. A klub
jellegő szakkörön népi alapokon nyugvó hímzés- és öltéstechnikákat, újabb
motívumokat tanulhatnak meg az érdeklıdık, ami alapján kisebb-nagyobb
terítıket, kendıt, kötényt vagy akár párnát is hímezhetnek. Kiállítási
lehetıséget is biztosítunk!
A szakkör ideje: hétfınként 17-19 óráig.
Cserépkályha-építı tanfolyam
Új, hiánypótló tanfolyamot szervez a Dr. Kresz Mária Alapítvány a Fazekas
Központban. Nemcsak fazekasok jelentkezését várjuk tanfolyamunkra,
melyen a kályhaépítés elméleti és gyakorlati alapjait tanulhatják meg. A
tanfolyamot csak megfelelı számú jelentkezı esetén indítjuk el.
Mézeskalács-készítı tanfolyam

Lányok, asszonyok, figyelem! A mézes tészta készítésének fortélyait
tanulhatják meg a kezdetektıl a mézeskalács ház összeállításáig, szervezés
alatt álló új tanfolyamunkon. Történeti alapvetéstıl a méz jótékony hatásán
túl a mézeskalácsok tartalmi és formai jelentését is megismerhetik.
Szeptember végétıl karácsonyig meg is tanulhatják a sütés minden csínjátbínját.
A tanfolyam kezdete: 2007. szeptember 25.
A tanfolyamokkal kapcsolatos minden kérdéssel kérjük, keresse fel
intézményünket.
Információ és jelentkezés: Lázárné Gyarmati Erikánál
 ARTCHAIKA EGYESÜLET – KERÁMIAPARK
Vinczéné Lırincz Ágnes: tel.: 362-2413, info@keramiapark.hu
www.keramiapark.hu
Az Egyesület II. félévi programjai
- Szeptember: Etyek, Kezes-lábos – Egyesületi kiállítás és vásár
- Szeptember 29. 17.00: Nemez kiállítás – Vácziné Pindrok Beáta
iparmővész, Debrecenbıl (Kerámiapark galéria)
- Október 27. 17.00: „Élı népmővészet I.: Sárból edény – Rongyból szınyeg
– Szekér Gizi és Kutas Kata kiállítása (Kerámiapark galéria)
- November 24. 17.00: Schéffer Anna keramikus iparmővész kiállítása
(Kerámiapark galéria)
- December 15-24.: Karácsonyi vásár, Egyesületi kiállítás (Kerámiapark
galéria)
- A Kerámiaparkban kerámia-készítı szakmában felnıttképzés keretében
szakmai gyakorlat és (OKJ-s) képesítés is megszerezhetı. A szakmában
vizsgát szervezünk, amire jelentkezıket várunk.
Vinczéné Lırincz Ágnes
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 TULIPÁNOS LÁDA – MAGYAR KÉZMŐVESEK BOLTJA várja a
kézmőveseket és vásárlóit Pestszentlırincen! Bp., XVIII. ker. Üllıi út 296.
www.tulipanoslada.extra.hu, 30/280-5373. Nagy-Pálné Pádár Ágnes.
 Látássérült fiatal szakmunkások készítik szınyegeinket, melyek
ágytakaróként, falvédıként, futószınyegként egyaránt felhasználhatóak. A
szınyegek a Képzı- és Iparmővészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok
Háza által zsőrizett termékek.
Alapanyaguk: gyapjú-mőszál keverék.
A Szövımőhely 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 elı!
 50x60x70 cm belmérető, zártrendszerő, magastüző, szétszedhetı, lábakon
álló KOVÁCS-FÁBIÁN-kemence eladó.
Kálmán Anikó kerámikus – T/F: (06-1)326-5274
 Kiállítás-rendezık felé ajánlkozik különleges borászati és kézmőves
munkaeszköz-győjteményével
Endrıdi Sándor: 30/245-1663
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 Az Esztergomi Ipartestület ajánlata kézmőveseknek:
- Simon Juda Vásár
Ideje: 2007. október 11–14. Helye: Párkány, Szlovákia
Jellege : utcai kézmőves vásár.
Helypénz: kézmőveseknek ingyenes, sátor szükséges;
egyéb vásárosoknak 300.- Sk./folyóméter.
Információ: Ipartestület, Gál Kálmánné ügyvezetı elnök - 20/ 354 6721
- Milánói Kézmőves Vásár
Ideje: 2007. december 1–9. Helye: Milánó, Olaszország
Jellege: kiállítás és vásár
Információ: COEXPORT Hungaria Kft., Budapest – 235-0183,
info@cdohungary.hu
 A PROMO Kereskedelemfejlesztési Kft. felhívása kiállítási részvételre!
INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE
NEMZETKÖZI KÉZMŐIPARI VÁSÁR (www.ihm.de)
München, 2008. február 28. – március 5.
A vásár 4 szakkiállításból áll, melyek közül a PRIVAT (www.ihmprivat.de)
témakörei a kézmőveseket is érdekelhetik:
•
lakás (bútor és enteriır, energia és környezetvédelem, tervezés és
építés, szolgáltatások)
•
életmód (iparmővészet és design, divat és ékszer,
zeneszerszámok)
Jelentkezési határidı: folyamatos. A standkiosztás 2007. október 1-jén
kezdıdik, a jelentkezések beérkezési sorrendjében történik.
További kérdések esetén szívesen áll rendelkezésre:
Ravasz Ágota (Promo Kft. – Müncheni Vásárképviselet)
1015 Budapest, Széna tér 1/a. Tel.: 1/224-7765, 224-7764, Fax: 224-7763.
E-mail: messemunchen@promo.hu

