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

Minden kedves olvasónknak
békés, boldog és sikeres
új esztendıt kívánunk:
A Magyar Kézmővességért Alapítvány
ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint szeptember 15. és december 31. között a
következık támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Dr. Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka, Asztalos Ferencné, Balázs Katalin,
Balogh Lajosné, Bérces Attiláné, Böcskei Imre, Dönczi András, Erdész Judit
Mária, Eszenyiné Hallgató Katalin, F. Joannovics Mária – TILIA Kiadó és
Szolgáltató Bt., Farkas Sándorné, Fekete Júlia, Garai Mária, Goldmark
Károly Mővelıdési Központ, Hamvasné Bohák Mária, Harangozó Rita,
Hutkai László, Illés Károlyné, Illéssy Zoltánné, Kajla Ferenc, Kasztner Erika,
Katonáné Kalmár Terézia, Kelemenné Hézser Katalin, Komlós Beatrix,
Konda Szilvia, Ligetiné Juhász Tünde, Losánszki Erzsébet, M. Gémes Katalin,
Markó Krisztina, Dr. Moldoványiné Arany Gyöngyi, Molnárné Bárdi Andrea,
Nagy József – GREAT ARTISTIC GRAVOUR BT., Neukirchnerné Tankó
Zsuzsa, Pálinkás Ildikó, Rátkai Sándor, Rózsa Istvánné, Sasvári Iván, SemesBogya Eszter, Skornyák Ferencné, Székelyné Bognár Eszter, Szepesi János,
Szernecz Zoltán, Szıkéné Szalai Rozália, Tatainé Csapó Dorottya, dr. Tegze
Judit, Tricolore Kft., Tőzzománc Art Kft., Vándor Klára, Varga Béla.
Az APEH két részletben: 2007. 10. 31-én és 12. 03-án utalta át számlánkra
A Magyar Kézmővességért Alapítvány javára felajánlott SZJA-1 %-okból
származó 191.255 és 12.947 Ft-ot, amit
a XIV. Betlehemi jászol-kiállítás anyagáról készült
Betlehemi képeskönyv – 2007 címő album
kiadásának finanszírozásához használunk fel.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik adóbevallásuk során
ránk gondoltak, ezzel is segítve munkánkat !
Kérjük, hogy aktuális adóbevallásuk elkészítésekor,
az SZJA 1 %-ának felajánlásakor se feledkezzenek meg Alapítványunkról !
Adószámunk: 18061976-1-41.
(Ha így döntöttek, kérjük, jelezzék ezt Gergely Imrének,
az Alapítvány titkárának !)
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézmővességért Alapítvány Kuratóriuma

A XIV. BETLEHEMI JÁSZOL PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
a betétlapon található!

ALAPÍTVÁNYUNK HÍREI
 Hegedős Jánosné (1932) sz. Bakos Éva takács
mester, a Hevesi Népmővészeti és Háziipari
Szövetkezet alapító tagja, a Népmővészet Mestere
2007. november 27-én – óriási őrt hagyva maga mögött
– elment közülünk.
Szinte hihetetlen, hogy egy örök-vidám, az életet
szeretı, a családjáért, másokért és közös ügyünkért, a
tárgyi népmővészet megırzéséért dolgozó ember már
nincs közöttünk.
1054 Bp., Kálmán I. u. 20.,

Szerkesztı: Gergely Imre

Látjuk biztató tekintetét, halljuk önfeledt nevetését, fogadjuk önzetlen
segítségét, hiszen İ az, aki mindig ott van, ahol szükség van a munkájára és
biztatására, részese a nívós alkotások bemutatását segítı kiállítások
rendezésének, a pályázatokra készülı alkotóközösségeknek, a közös
rendezvényeknek és kirándulásoknak, egy életen át tartó barátságoknak.
Hegedősné Évike számos kiváló tárgy-együttesével véste be nevét a
népmővészetünket ırzık körébe, alkotásaival halhatatlanná vált. Sávolyos,
azsúros len garnitúráival, csíkritmusos és szedettes asztalnemőivel, a
palócságot ırzı piros- és kék-csillagos, kockás lakásdíszítıivel az
alkotómester örökre velünk marad.
A gyászolók nevében: a Hegedős család és a Hevesi Népmővészeti
és Háziipari Szövetkezet Igazgatósága

 November 18-án az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról
rendeztek konferenciát Békéscsabán, amelyen Bene Mária, a
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tanácsosa a kézmővesség
fejlesztési lehetıségeirıl tartott elıadást.
Szólt arról, hogy a kulturális turizmusban meghatározó szerepe van a
mővészetnek, ezen belül a funkcionális mővészeti ágaknak, a
népmővészetnek, a kézmővességnek. A szép és hasznos ajándéktárgyak nem
csupán arra jók, hogy bevételt termeljenek, hanem arra is, hogy az ország
rajtuk keresztül megmutathassa magát, és az EU más országaihoz hasonlóan
büszke legyen arra, ami a sajátja. Ehhez azonban szükséges pl. a térségre
jellemzı bemutatók, programok létrehozása, a kézmővesek, a néptáncosok, a
zenészek összefogása.
A vidéki térségek fejlesztését szolgálja a LEADER program, amit uniós
források is segítenek. Helyi akciócsoportok, vidékfejlesztési irodák
jöttek/jönnek létre, a
legfontosabb fejlesztési célok megvalósítására
pályázatokat írnak ki, amelyeken bárki (természetes személy is) részt vehet.
A program és az abban való részvétel, a bekapcsolódás kulcsszavai a
kézmővesek részére is: együtt-gondolkodás, pályázatírás, falvaink
szolgáltatásainak fejlesztése, falumegújítás (park, játszóterek, faluházak,
tájházak megújítása), vidéki örökség megırzése (a helyi termékek és a
„csomagolás” hangsúlyozása: pl. aszalt gyümölcs fonott kosárban, pálinka
butykosban, csigatészta vászonzacskóban), képzés, tájékozódás és
tájékoztatás.
Tavaszra várhatóan elkészül egy turisztikai törvény, ami segítheti a helyi
népmővészeti, néprajzi, kézmőves, építészeti és kulturális értékek, örökségek,
a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok,
tevékenységek bemutatását, a falusi vendégasztal szolgáltatás bıvítését.
Minden további információ, pályázat, jogszabály elérhetı a következı
honlapokon: www.fvm.hu ; www.hvi.hu.
Kiszely Lászlóné (Csabacsüd, Békés megye)
beszámolója alapján
 A Hotelinfo Kft. ügyvezetı igazgatójától kapott tájékoztatás szerint tovább
bıvültek a Magyar Turizmus Kártya szolgáltatásai. A kártya 2008-ban már
a Fıvárosi Állat- és Növénykertbe, az Új Színházba és 4 fıvárosi fürdıbe: a
Gellértbe, a Lukácsba, a Palatinusra és a Széchenyibe is kedvezményes
belépést biztosít.
 Az IPOSZ öt évtizedet megélt lapja, az Iparos Újság 2007 február
közepétıl interneten is elérhetı a www.iparosujsag.hu címen sok érdekes
rovattal, hasznos tudnivalóval, érdekképviseleti hírekkel, pályázat-figyelıvel,
hitel-lehetıségek, kiállítások, vásárok, üzleti lehetıségek közreadásával.
 Mesterek, referenciákkal!
Egyedülálló megjelenési lehetıséget kínálunk Önnek az A Mi Otthonunk
Online magazinunkban, a www.amiotthonunk.hu oldalain. Kézmővesek,
iparosok, lakberendezık, iparmővészek, népmővészek s az otthon-, lakásés kertépítéshez kapcsolódó valamennyi szakma képviselıi ezentúl nemcsak
az elérhetıségeikkel szerepelhetnek a Mesterkeresı rovatunkban, hanem saját
és termékeik fotóját, tevékenységeik rövid leírását is megjelentethetik.
Ráadásul a 2008. március 1-jéig jelentkezık díjtalanul élhetnek e
lehetıséggel!
Mit kell ehhez tenniük? A Mesterkeresı oldalon található Jelentkezés linkre
kattintva kitöltik a jelentkezési lapot, és élve az ott felkínált lehetıséggel 1000
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karakternyi felületen bemutathatják önmagukat és a tevékenységüket,
valamint maximum 5 fényképet feltöltenek.
További felvilágosítással készséggel áll rendelkezésükre: Pellei László online
szerkesztı, e-mail: pellei.laci@amiotthonunk.hu, telefon: 1/469 6526
LINKAJÁNLÓ címmel új rovatot is indítunk, ahol hirdetı partnereink
díjtalanul, mások lapszámonként 10 ezer forintért, egész évben pedig 90 ezer
forintért
tehetik
közzé
hirdetéseiket.
Ezek a bevezetı árak 2008 elsı félévében érvényesek.
A
hirdetés
terjedelme:
webcím
+
maximum
17
szó.
Érdeklıdés, megrendelés: az e-mailen jelzett érdeklıdés esetén a megadott
címre
küldjük
a
Hirdetési
Megrendelıt.
A hirdetéseket a linkajanlo@amiotthonunk.hu
címre lehet küldeni.
További információk: 469-6474 telefonon (Városi Emıke)

 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.
PÁLYÁZATI ELİZETES!
A Magyar Kézmővességért Alapítvány 2008-ban is tervezi nyári kiállításának
megrendezését és erre vonatkozó pályázatának kiírását.
A felkészülés, tervezés idıben történı elkezdése érdekében már most
jelezzük, hogy a pályázat ezúttal is két részbıl áll majd: a „szabadon
választott” tematikájú pályázati rész (vagyis napjaink kézmővessége)
mellett a pályázat másik, konkrét témája a reneszánsz évéhez kapcsolódva
Mátyás király, a Hunyadiak korának tárgykultúráját kívánja felidézni.

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK

 A Népmővészeti Egyesületek Szövetsége valamint a Mővészeti és
Szabadmővelıdési Alapítvány V. Népi szobrászat címmel országos
pályázatot hirdetett.
A pályázat célja, hogy ebben a viszonylag újnak számító mőfajban, az
elıképzettség nélkül alkotó tehetséges embereknek a jó esztétikai színvonalú
szobrai, illetve dombormővei nyilvános bemutatásra kerülhessenek.
Pályázni maximum 5 darab, fából, kıbıl, illetve fémbıl készült, méretmegkötés nélküli körplasztikával vagy dombormővel lehet.
A pályamunkákon fel kell tüntetni az alkotó nevét, címét, továbbá a pályamő
fontosabb adatait: a mő címét, anyagát, jellemzı méreteit, a készítés évét. (A
pályázat kiírói csak a 2000-nél késıbb készült munkákat fogadják el.)
A bíráló bizottság által elfogadott munkák 2008. február 23-ától március 30áig kiállításra kerülnek Kecskeméten, a Magyar Naiv Mővészek
Múzeumában.
A pályamunkák begyőjtési idıpontja: 2008. február 15-én, 16-án és 17-én
(péntek 10 órától vasárnap 12 óráig) személyesen, vagy gondos
csomagolásban postai úton. Helye: Magyar Naiv Mővészek Múzeuma, 6000
Kecskemét, Gáspár András u. 11.
A pályamunkákat szakemberekbıl álló zsőri 2008. február 18-án bírálja el, és
aznap 13 órától nyilvános értékelést tart.
Pályadíjak: I. díj 100 000 Ft; II. díj 60 000 Ft; III. díj 40 000 Ft.
Kiosztásra kerül még 3 db különdíj 20-20 000 Ft összegben.
A pályázattal kapcsolatos minden további felvilágosításért dr. Bánszky Pálhoz
lehet fordulni telefonon (76/494-168) naponta 18 és 20 óra között.
http://www.nesz.hu/
Forrás: Pályázatfigyelı 2007/12. szám
 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KT-GYK/2007) – KIVONAT!
A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet (továbbiakban: NSZFI)
pályázatot hirdet a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész központi keretébıl
finanszírozandó,
0-10 fı alkalmazottal rendelkezı és gyakorlati képzést folytató
kisvállalkozások taneszköz-beszerzésének támogatására.
A pályázat célja:
Gyakorlati
képzés
tárgyi
feltételeinek
fejlesztésére
irányuló
eszközbeszerzéshez vissza nem térítendı beruházási célú támogatás nyújtása
olyan egyéni vállalkozásoknak, gazdálkodó szervezeteknek (továbbiakban:
kisvállalkozásoknak), amelyek az Országos Képzési Jegyzékben szereplı
szakképesítést nyújtó szakmákban tanulók gyakorlati képzésében jelentıs
szerepet vállalnak.

1. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be a szakképzési hozzájárulásról és képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény hatálya alá
tartozó, szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket – a törvény 4. §-a alapján
– gyakorlati képzés megszervezésével teljesítı hozzájárulásra kötelezett
kisvállalkozások, melyek az állam által elismert szakképesítés
megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzést folytatnak.
A pályázható tárgyi eszközök köre:
A tanulók gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi eszközök, amelyek az
Országos Képzési Jegyzékben szereplı szakképesítések központi
programjaihoz elkészült eszközlistán (jegyzékben) szerepelnek (vagy a
képzésért felelıs szakképzı iskola vezetıjének nyilatkozata alapján fontosak
és nélkülözhetetlenek).
A támogatás formája:
A pályázható vissza nem térítendı támogatás egy pályázó részére maximum
1.000.000 Ft, amelyet kizárólag a pályázatban meghatározott tárgyi
eszköz(ök) beszerzésére lehet felhasználni.
2. A pénzügyi lebonyolítás módja:
Az elnyert támogatási összeg 50%-a elıleg formában, utólagos elszámolási
kötelezettséggel, a fennmaradó 50% az elszámolás elfogadását követıen,
utófinanszírozott formában kerül kifizetésre. A részletes eljárásról a
támogatási szerzıdés rendelkezik.
Az eszközbeszerzéshez, beruházáshoz kapcsolódó ÁFA összegét a pályázó
fizeti, mint önrészt.
3. A támogatás feltételei:
A pályázattal kapcsolatos dokumentációkat az érdeklıdı kisvállalkozások
kérhetik az Ipartestületek Országos Szövetsége területi irodáitól, valamint
letölthetik az IPOSZ honlapjáról: www.iposz.hu, az NSZFI honlapjáról:
www.nive.hu, valamint az SZMM honlapjáról: www.szmm.gov.hu.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást adnak: az IPOSZ területileg
illetékes irodák munkatársai.
4. A pályázat benyújtása:
Az elkészített pályamőveket 1 eredeti és 2 másolati példányban, külön-külön
összefőzve, valamint CD adathordozón legkésıbb 2008. január 28-án (hétfı)
16.00 óráig lehet személyesen leadni vagy postai úton elsıbbséggel,
tértivevényesen elküldeni a pályázat lebonyolításában közremőködı IPOSZ
Érdekképviseletét Segítı Kht-hoz (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.).
(Postán feladott pályázat esetén a postabélyegzı dátumának kell megfelelnie a
határidınek.) A késve benyújtott pályamővek nem kerülnek értékelésre.
5. A pályázat értékelése:
A pályamővek formai értékelését az NSZFI az IPOSZ Érdekképviseletét
Segítı Kht bevonásával végzi.
A pályamővek tartalmi elbírálása a Pályázati Kiírásban részletezett értékelési
szempontok alapján történik.
Forrás: Pályázatfigyelı, 2008/01. szám

 BEREKAI ÉVA ORSZÁGOS NÉPI ÉKSZER PÁLYÁZAT ÉS
KONFERENCIA
A Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület gyöngyfőzık, lószırékszerkészítık, csont-, szaru- és fafaragók, bırmővesek, ötvösök, tőzzománckészítık részére meghirdeti
Országos Népi Ékszer pályázatát.
A pályázat célja, hogy a népi ékszer készítés hagyományait és technológiáit
megmentsük, megújítsuk és továbbfejlesszük. Olyan alkotások készüljenek,
amelyek a hagyományokat korszerő, új formában dolgozzák fel.
A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki ezt a célkitőzést elfogadja.
Pályázni csak új alkotásokkal, maximum 5 önálló tárggyal vagy garnitúrával
lehet.
Azokat a munkákat, amelyek más pályázaton, vagy zsőri elıtt már
szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.
A pályamőveken fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, a kitöltött zsőriadatlapon szereplı sorszámot. A NIT zsőri-adatlapja letölthetı a
Hagyományok Háza honlapjáról.
A nevezési díj alkotásonként 1.000.- Ft, amely összeg a NIT zsőri-díját
(alkotásonként 800.- Ft) is magában foglalja.
A pályamunkák és pontosan kitöltött adatlapok, valamint nevezési díjak
személyes átvétele: 2008. június 25-26-27.
Babits Mihály Mővelıdési Központ és Mővészetek Háza
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
A pályamunkákról és díjakról szakmai zsőri dönt.
A zsőri által arra alkalmasnak ítélt alkotásokat a Szekszárdon 2008. július 8án nyíló kiállításon mutatjuk be.
Az ÉKESSÉGEK RÉGEN ÉS MA címmel ugyanezen a napon tartandó
Országos Népi Ékszer Konferencia jelentkezési lapját a Tolna Megyei
Népmővészeti Egyesület 7100 Szekszárd, Pf.: 385. címére vagy a
tomne@t-online.hu e-mail címre kérjük elküldeni 2008 június 30-áig.

Érdeklıdni, elızetes jelentkezést leadni a 06-20/414-2845 telefonon vagy a
tomne@t-online.hu e-mail címen lehet.
 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

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 Utólag értesültünk róla, de annál nagyobb örömmel
adjuk közre a hírt: 2007-ben a Mesterségek Ünnepén
Haris Mária (képünkön) budapesti kéziszövı lett Az Év
Mestere.
 A Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti Tanácsadó
Testületének (HH NITT) 2007. november 8-ai ülésén népi
iparmővész címet kaptak:
Dr. Balogh Lászlóné Hidegkuti Hajnalka fazekas,
Barcsik Sándorné szövı, Bitó György fazekas, Czupp
Pál fafaragó, Ditrói Zoltánné hímzı, Jandl Olga hímzı,
Jandó Hajnalka kosárfonó, Kabai Erzsébet fazekas,
Korek Károlyné hímzı, Kovács Imre kovács, Marek Csaba késes, Rónai
Ferencné Czabarka Ágnes fazekas, Schreiner Károly fafaragó, Szántó
Szabolcs késes, Tarsoly Andorné hímzı, Telekné Tóth Ilona gyékényfonó,
Tompa Edit Éva paszománykészítı, Tóth Mariette Ildikó kékfestı.
(Forrás: HH Népi Iparmővészeti Osztály)
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 A Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum Szilágyi Dezsı téri Idıszaki
kiállítótermében 2007. szeptember 21-étıl október 12-éig tartott a
Hagyományok Házában mőködı Népi játék és kismesterségek oktatója
tanfolyam hallgatóinak munkáit bemutató kiállítás, október 17-31. között
pedig a Magyar Csipkekészítık Egyesületének kiállítása volt látható.
 Semes-Bogya Eszter faszobrász alkotásait és Gombai Zsóka kortárs
alkotók mőveibıl válogatott anyagát mutatták be a szentendrei Anonymus
Galériában Fától – fáig címmel szeptember 23. és október 21. között
rendezett kiállításon.
 Váczyné Pindrok Beáta nemezkészítı Hazafelé a napúton címő kiállítása
szeptember 29-étıl október 13-áig volt látható a XXII. kerületi Kerámiapark
Pincegalériájában.
 Október 2-31. között Szendrei Judit tőzzománc-kiállítását tekinthették meg
az érdeklıdık a Rátkai Márton Klubban.
 A 25 éve alapított Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesület (FISE)
október 10-27. között a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumban rendezte meg a h u s z o n ö t ö d i k é v címő jubileumi
kiállítását.
 Október 11. és november 16. között láthatták az érdeklıdık Barkos Bea
tőzzománc-mővész Olvadáspont címő kiállítását a szegedi Bartók Béla
Mővelıdési Központ B Galériájában.
 A Tatabányai Múzeumban október 12. és november 4. között rendezték
meg a Tatabánya Alkotó Mővészeiért Közalapítvány VIII. İszi Tárlatát,
amelyen Gengeliczky László famőves és Kónya Lajos hangszerkészítı is
szerepelt alkotásaival.
 A kecskeméti Népi Iparmővészeti Győjtemény adott otthont október 12. és
november 14. között Kányási Holb Margit textilmővész TRADÍCIÓ címő
kiállításának.
 A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Mővelıdési Intézet és
Képzımővészeti Lektorátus Batthyány és kora címő képzımővészeti
pályázatának 2007. október 18-30. között a Stefánia Galériában rendezett
kiállításán Tegze Judit olajfestménye: Batthyány Lajos portréja is szerepelt.
 Orient Enikı textilmővész ÉG ÉS FÖLD címő kiállítását október 27-étıl
egy hónapon át tekinthették meg az érdeklıdık a XII. kerületi Jókai Klubban.
 A Kerámiaparkban az Élı népmővészet sorozat elsı rendezvényeként
október 27-én nyitották meg Rongyból szınyeg, sárból edény címmel
Kutasné Bálint Kata szövı népi iparmővész és Szekér Gizi fazekas
kiállítását.
 Debrecenben, a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban november 6-18.
között rendezték meg a debreceni Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola –
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finn és olasz testvér-intézményeivel közös – RENESZÁNSZ NOSZTALGIA
címő kiállítását.
 A székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégiumban november 6ától 23-áig tekinthették meg az érdeklıdık Szőcsné Novák Mária
tőzzománc- kiállítását.
 A Kerek világ Jószolgálati Alapítvány rendezvény-sorozata keretében 2007.
november 7. és december 4. között a pécsi Minerva Könyvtár adott otthont
Tegze Judit önálló selyemfestmény-kiállításának; aki november 22-étıl 3
hétig Budapesten, a VII. kerületi Csigatanyában egy másik mővészeti ágban,
a Retus Fotókiállítás csoportos tárlatán is szerepelt, ahol I. díjat nyert.
 A Tököli Mővelıdési Házban november 8-án nyílt a Tököli Alkotók és
Mővészetpártolók Egyesülete – Sárközi Ágnes tőzzománcos és Beretvás
Csanád fafaragó alkotásait is bemutató – Szerelem címő İszi Tárlata.
 November 9-étıl 28-áig tekinthették meg az érdeklıdık a XI. kerületi Tetı
Galériában a W. Wieger Mariann által alapított és vezetett WWM
Mővészeti Stúdió és Mőterem Galéria valamint a Kreatív Kuckó
tanítványainak kiállítását
 A VII. Országos Ifjúsági Népi Kézmőves Pályázat díjazott munkáiból
november 16. és december 7. között a Debreceni Mővelıdési Központ
Belvárosi Közösségi Házában rendeztek kiállítást, amelyhez kapcsolódva
Országos Vándorlegény Konferenciát is tartottak.
 Steffler Ildikó képzımővész tanár Évszakok és ünnepek címő kiállítását
november 17. és december 2. között az Országos Onkológiai Intézet
Aulájában láthatták az érdeklıdık.
 November 19-30. között Szolnokon, az Aba-Novák Kulturális Központ
aulájában tartotta Alkotni öröm címő bemutatkozó kiállítását a S. Lucia
Kézmőves Céh Nép- és Iparmővészeti Egyesület, tagjai – köztük Tóth
Andrásné csuhé- és szalmafonó, Hornyákné Sila Katalin fazekas, Szőts M.
Csilla kerámiakészítı – alkotásaiból.
 Huszti Kinga nemezkiállítása november 20-ától december 18-áig volt
látható az I. kerületi Színhely Galériában.
 November 20-án a Pestújhelyi Közösségi Házban Feledy Balázs mővészeti
író nyitotta meg a Tőzvirág Kör: Szendrei Judit tőzzománcmővész és
tanítványai – közöttük Dely Teréz, Heiling Anna, Hoppán György, Illéssy
Zoltánné, Kerepesi Mari, Pekker Zsuzsa, Rákosy Levente, Siegl Károly,
Soltész Melinda – december 20-áig tartó közös kiállítását.
 Ghislaine Tonnelier Karsai budapesti festımővész két képével vett részt
november 30-ától a belvárosi Galeria Centralis kiállításán, amelynek
anyagából december 8-án a Szalmaszál a Hajléktalanokért Közhasznú
Alapítvány javára rendeztek jótékony célú árverést.
 RAKTÁRKÉSZLET – LELKEM BUGYRAIBÓL címmel rendeztek kiállítást
Schéffer Anna keramikus iparmővész alkotásaiból december 1-15. között a
XXII. kerületben mőködı Kerámiaparkban.
 Harangozó Rita fazekas népi iparmővész, A Népmővészet Ifjú Mestere,
Szakál Magdolna virágkötı-berendezı és Székely Éva mővészetpedagógus
Fonódások címő kiállítását december 2-15. között láthatták az érdeklıdık a
Rákoscsabai Közösségi Ház CsiGalériájában.
 December 5-én Erdélyi György nyitotta meg Gy. Kamarás Kata
keramikus, A Népmővészet Mestere kiállítását a Budai Fonó Zeneházban.
 Az Erzsébetvárosi Közösségi Házban december 6-án kezdıdött Iván Judit
kéziszövı népi iparmővész Textilek és bábok címő kiállítása, amelynek
bábjait a Budapest Bábszínház biztosította.
 December 7-20. között a hévízi Tündérrózsa Galériában rendeztek kiállítást
Markos Lászlóné díszítımővészeti oktató, Markos Éva Julianna csuhéfonó
és Somlai Julianna ikonfestı alkotásaiból.
 A békéscsabai Munkácsy Mihály Emlékház Vörös Szalonjában az Alkotó
Nık sorozat keretében december 12-étıl a hónap végéig ismerkedhettek a
látogatók Feigl Miklósné könyvkötı mester munkáival.
 December 22-éig tartott a XII. kerületi Greguss Galériában a Greguss Kör
– "Hass, alkoss, Greguss!" – vásárlással összekötött adventi kiállítása,
amelynek meghívóján Tegze Judit Jó pásztorok címő (az AMKA tavalyi
Betlehemi jászol-kiállításán szerepelt) monotípiája látható.
 A Magyarok Nagyasszonya Plébánia, a Fehérvári Kézmővesek Egyesülete
és A Szabadmővelıdés Háza Betlehemi Szép Csillag címmel kiírt
pályázatának zsőrizett munkáiból – Radetzky Jenıné bútorfestı népi
iparmővész és Varga Magdolna által – rendezett kiállítás 2008. január 6-áig
volt látható Székesfehérváron, A Szabadmővelıdés Házában.

 A Csongrád Galériában (Csongrád, Kossuth tér 9-11., tel.: 63/481-034,
www.csongrad.hu) 2008. január 13-áig tekinthetı meg Merhej Lucy
keramikus Színek a télben címő kiállítása.
 A Budapesti Mővelıdési Központban (Budapest, XI. ker. Etele út 55.)
január 22-éig (hétköznap 08-20, szombaton 13-18 óráig, vasárnap csak a
rendezvények idején) látogatható a BMK Vizuális Mővészeti Hónap
Festészeti kiállítása, amelyen Tegze Judit is részt vesz alkotásaival.
 Heves megye élı népmővészete címmel január 10. és február 10. között
rendeznek kiállítást a Heves Megyei Népmővészeti Egyesület tagjainak és a
Hevesi Népmővészeti és Háziipari Szövetkezet alkotóinak munkáiból a
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Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum Idıszaki Kiállítótermében (Budapest,
I. ker. Szilágyi Dezsı tér 6. T.: 201-8734).
 Virágok és mandalák címmel január 11-én nyílt Konda Szilvia textiltervezı
iparmővész kiállítása a Jókai klubban (Budapest, XII. ker. Hollós út 5. Inf.:
www.konda.hu).
 A Néprajzi Múzeumban (Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér 12. tel.: 4732442) 2008. március 16-áig látható a Pápai Kékfestı Múzeum Az örökélető
farmer címő, valamint a – 13 múzeum ill. győjtemény közremőködésével
létrejött – KORTÁRS ruha - tér - kép címő közös intézményi kiállítás.

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:
• „Fából szabadon” – Csepeli István és Schmidt Sándor fafaragó népi
iparmővészek országjáró kiállítás-sorozatának újabb állomása a kecskeméti
Népi Iparmővészeti Győjtemény. A két alkotót közel négy évtizednyi emberi
és szakmai barátság köti össze, nevük fogalommá vált a népmővészet, a
fafaragás kedvelıinek körében. Formaviláguk, motívumkincseik és technikai
megoldásaik különbözıek, de közösek a gyökereik, a világlátásuk,
értékrendjük és szakmai igényességük.
A kiállítás megtekinthetı 2008. február 16-áig.
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
JANUÁRI PROGRAMKÍNÁLATÁBÓL

EGYSÉGEINEK

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
Fazekas Szakkör sz.: 16.30-18.30-ig 104-es/ Fazekas mőhely
Festıtanoda Képzımővészeti Szakkör k.:17.00-19.00-ig/201-es Mőterem
Medgyessy Ferenc Képzımővészeti Kör és Szabadiskola: h-p.: 17.00 20.00/ 202. Mőterem
Origami Kör: 1. és 3. szo.: 14.00 - 18.00/Fszt.5. Klubterem
„Tájoló” Tőzzománc Szakkör gyerekeknek p.: 15.00-18.00-ig /201-es
Mőterem
Újkerti Csipkevarró Kör: sze.: 14.00-16.00/Fszt. 6. Klubterem
Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9. Tel.: 52/386- 137
E-mail: kozossegihaz.jozsa@chello.hu
Január 26. 10.00
„ MEGJÖTT MÁR AZ ÚJ ESZTENDİ…”
Kézmőves játszóház Fergeteg havában.
Program: Újév körüli népszokások felelevenítése, körmöcskézés, kézi szövés,
fonás és idıjósló naptár készítése.
Józsai Díszítımővészeti Szakkör: k.: 14.00-16.00
Kismacsi Közösségi Ház
4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 1-3. tel: 52/716-698
E-mail: kismacskh.@freemail.hu
Január 22. 14.00
HAGYOMÁNYİRZÉS A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Program: Idıjósló naptár készítése
Tímárház - Kézmővesek Háza
4025 Debrecen, Nagy Gál István u. 6. tel: 52/321-260
E-mail: timarhaz@dbmuvkozpont.t-online.hu
Január 3-31.
Állandó Tímártörténeti Kiállítás

A kiállítás keddtıl péntekig 10-17 óráig, szombaton 9-14 óráig tekinthetı
meg.
Fafaragó Kör: sze.: p. 15.00 - 18.00
Tiszta Forrás Hímzı Kör: cs.: 14.00-16.00
Egyedi Kézmőves programajánlatunk
Játékudvar, kézmőves foglalkozások várják az óvodásokat, általános és
középiskolás diákokat, felnıtteket.
Komplett programok (gyerekeknek, felnıtteknek): 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, aki a
részvételi díjakról is felvilágosítást ad.
A foglalkozások alapanyagát minden esetben intézményünk biztosítja.

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: hétközben 9-17, szombaton: 9-12 óráig. Ez
idı alatt idegenvezetést és a munkafolyamatok bemutatását is biztosítják.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Augusztus 25-én falunap keretében avatták fel Szigetbecse új büszkeségét, a
Nemes Ferenc faragó népi iparmővész által
készített életfát. A község középpontjában álló
alkotáson 80 tőzzománc korong – Fodor Piroska
munkája – kapott helyet, ezeken olvashatók a
2001. január 1. óta (tehát a XXI. században)
született becsei gyerekek nevei. Az ünnepélyes
eseményrıl a Szigetbecsei Krónika a szeptember októberi ünnepi szám címoldalán,
fotókkal
illusztrált cikkben számolt be, Az élni akarás
jelképe: az életfa címmel.
 A Magyar kézmővesség – 2007 és A szılı és a
bor – kézmőves szemmel címő országos
pályázatunkon eredményesen szerepelt Csongrád
megyei kézmővesek szeptember 6-21. között a Megyeháza aulájában kaptak
közös bemutatkozási lehetıséget. A Szüretelünk címő tárlaton Ambrus
Sándor fazekas, Csókási Katalin tőzzománcos, Dönczi András fafaragó, a
Hódfó Kht. Hímzımőhelye, Kakukné Varga Ágnes és Kakuk Attila
bırdíszmővesek, a Karolina Mővészeti Iskola Kézmőves Csoportja,
Keresztury Zsuzsanna tőzzománc- és üvegfestı, Kiss Ferenc üvegmőves,
Ruzsa Ilona tőzzománcos, ikonfestı és Szabóné Tóth Hilda tőzzománcos
alkotásai voltak láthatók.
 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2007. évi Kamarai Napok címő
rendezvény-sorozatába ágyazva a Kézmőipari Tagozat – Tengerdy Gabriella
tagozati titkár és Kóté Lászlóné osztályelnök irányításával – szeptember 17étıl október 2-áig tartó kiállítást szervezett a BKIK Krisztina körúti
Székházának földszinti Galériájában, a tagozat kézmőveseinek hagyományos
eljárással készült, a mai lakáskultúrához és divathoz is illeszkedı, zsőrizett
mővészi kézmőves termékeibıl.
 A Késmíves Céh (szervezı: Fazekas József) szeptember 22-23-án
Budapesten, a Lurdy Házban rendezte meg a IV. Nemzetközi Kés Kiállítást
és Vásárt.
 A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület
szervezésében – amelynek elnöke Balog Gáborné textilmőves – október 1314-én rendezték meg a Békési Tájházban a II. Békési Tökmulatságot.
A rendezvény „fıszereplıje” a tök volt, programjában tökszépségverseny,
tökéletes tökételek ízparádéja, Tökmag Bábszínház, tökfaragás, Tökkirálykoronázás, töklámpásos felvonulás; a kísérı rendezvények között „Síppal,
dobbal, nádi hegedővel” címmel Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója
tiszteletére zajkeltı gyermekjátékok kiállítása, hagyományos kézmőves vásár
és a Szarvasi Kézmőves Egyesület kézmőves bemutatói: szalmafonás,
bodzafa-faragás, mézeskalács-készítés, töklevélpapír-merítés is szerepeltek.
 "10 évesek lettünk!" címmel 2007. november 4-én a kecskeméti
Szórakaténusz Játékmúzeum és Mőhelyben egész napos rendezvénnyel
ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját a Játék Céh. A születésnap
programjában szerepelt többek között vetítés a Játék Céh életérıl, játékokról;
kézmőves foglalkozás Barcsik Ibolya szövı, valamint interaktív játszóház és
beszélgetés Granasztói Szilvia mővésztanár vezetésével.
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Mőhelyben február 28-áig tekinthetı meg a
"...kocsik, lovak, huszárok, babák, macik, fabábok...." címő kiállítás, mely
nagyrészt a múzeum anyagára építve átfogó képet ad az elmúlt 10 évrıl.
 A Magyar Alkotómővészek Országos Egyesülete 2007. november 19-én a
Budapest Galériában tartotta FASHION CRAFT ART címmel
iparmővészeinek öltözék-bemutatóját, többek között Bein Klára, Hideg
Orsolya, Madarász Kathy Margit, Tankó Judit részvételével.

 A Paloznaki Civil Egyesület Ünnepváró Karácsonyfa-díszítı pályázatot és
Népmővészeti kerekasztal-konferenciát rendezett 2007. november 30-án a
Faluház nagytermében. A karácsonyi ünnepekhez kötıdı népi hagyományok
Paloznakon, a balatonfüredi kistérségben történı felelevenítését és a kulturális
alkotócsoportok összefogását, képzését célzó rendezvény felkért elıadói
között szerepelt Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza Népmővészeti
Módszertani Mőhelyének munkatársa és Sipos Tekla, a Veszprém Megyei
Közmővelıdési Intézet igazgatóhelyettese.
 A Magyar Köztársaság Nagykövetsége kiállítással egybekötött üzletembertalálkozót rendezett december 5-én Prágában, a konzulátus épületében. A
kiállításon Arnold Fülöpné gyöngyfőzı népi iparmővész, Fehér Anna
gyöngyfőzı, A Népmővészet Ifjú Mestere (a Gyöngy Stúdió vezetıje),
György Attila Ottó fajáték- készítı (Yart Plusz Bt.), Stexner István
bırmőves-szakoktató
és
Váradi
Emese
selyemfestı képviselték a magyar kézmővességet.
 November 24-én Bemutatkozik a Gödöllıi
Turisztikai Régió címmel egész napos kulturális
rendezvényt tartottak a Magyar Nemzeti
Múzeumban, zenével, néptánccal, kézmőves
bemutatókkal, kamara-kiállításokkal. A régióhoz
tartozó Zsámbokot Baloghné Kegyes Lonci
(képünkön) fafaragó, kabaktök-díszítı és Soós
Józsefné viseletkészítı képviselte a rendezvényen.
 2007. december 15-én, az Erdélyi Magyarok
Egyesületének karácsonyi estjén az erdélyi
szokásokra utaló történet-bemutatók mellett Téli hangulatok címmel
divatbemutatót is tartottak, a Budapesti Divatiskola diákjainak Siklósi Viola
és Szegedi K. Aliz Torella tervei alapján készült ruháival.
A KÖZELJÖVİ EGYÉB ESEMÉNYEI
 A Szuper Miklósné népi iparmővész által vezetett Paloznaki Hímzıkör
kiállításra szóló meghívást kapott Kalotaszegre, ahol 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-ajándék céljára – az Albertfalvai 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.
GRATULÁLUNK…
… a nagyon boldog szülıknek: Farkas Zsuzsanna budapesti
tőzzománcmívesnek és férjének, Görög Lászlónak, akik pólyába burkolt
fotóval „dokumentálva” örömmel tudatták, hogy „… Angyal költözött a
Szalag utcába: Katalin napján, egészségesen, kíváncsian és sok mosollyal
megérkezett közénk GÖRÖG ROZI …”.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Jó szó volt a fizetségük címő cikkében a Zalai Hírlap augusztus 6-án
számolt be a Naszvadi István pakodi faragó népi iparmővész által (elsı
alkalommal) Nagykapornakon szervezett, július 28-ától augusztus 5-éig
tartott alkotótáborról. A község szívesen fogadta a tábor résztvevıit, mert a
szállás és ellátás fejében a fafaragók által készített (a fotón látható)
nagymérető szobrok Nagykapornak közterületeit díszítik majd. Ahogy
Naszvadi István fogalmazott: „… fizetségként elegendı ugyanis a jó szó és a
barátság.”
 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplap szeptember 28-ai számának
Mozaik rovata Czupp Pál kunhegyesi fafaragót mutatta egy nagymérető
kopjafa készítése közben. A lap december 2-án megjelent száma, a Közelrıl
rovat Minden vastag ágban szobor rejtızik – vallja a fafaragó címő cikke már
arról számolt be, hogy Czupp Pál idıközben – Kunhegyes históriájában
elsıként – megkapta a Népi Iparmővész címet. Vésıje alól eddig hétszáz
alkotás: használati és dísztárgyak, pásztorbotok, régi, csónak alakú fejfák,
kopjafák, portrék kerültek ki; a Betlehemi jászol-kiállításon is szerepel egy
szent családot ábrázoló kompozícióval; március 15-e tiszteletére pedig
tervezi, hogy életmő-kiállítást rendez a városi mővelıdési házban.
 Sárközi Ágnes szigethalmi tőzzománc-mővészt mutatta be a
Szigetszentmiklós térségében megjelenı MGS kulturális magazin októberi

5
számának fotókkal illusztrált Portré rovata. Az alkotó, aki Egerben
matematika-rajz szakon végezte el a fıiskolát, majd Budapesten tanított,
kezdetben szövéssel foglalkozott, és színvonalas szıttes munkáival elnyerte A
Népmővészet Ifjú Mestere címet. Figyelme a nyolcvanas évek végén fordult a
zománckészítés felé, azóta mővészeti alkotótelepeken bıvítette tudását, majd
– immár 15 éve – szakköröket is vezet gyerekek és felnıttek számára. Alkotói
tevékenysége is kiteljesedett: önálló tárlatai mellett rendszeres résztvevıje A
Magyar Kézmővességért Alapítvány által évente szervezett kézmőves
seregszemléknek, Madonna-képe pedig Rómába is eljutott.
 Az Orosházi Élet november 9-ei száma Varga Béla helyi fafaragóval
közölt riportot A fában rejlı titkok címmel, abból az alkalomból, hogy a
reformáció napján az orosházi evangélikus egyháznak ajándékozta Luther
Márton általa készített arcképét. Az alkotó a szakmai fogások mellett arról is
beszélt, hogy éppen A Magyar Kézmővességért Alapítvány XIV. Betlehemi
jászol-pályázatára készít egy faragást.
 Decemberi számában a STÁCIÓ vallási magazin és a Mezıgazdaság címő
szaklap, december 5-én a Magyar Kurír címő katolikus napilap, 8-án (a GyırMoson-Sopron megyei díjazott: Takács Zoltán Gyır-ménfıcsanaki fafaragó
elismerésérıl szóló cikkében) a Kisalföld és a KDNP gyıri honlapja, 15-én a
DUNA TV Gazdakör címő mősora, 16-án az Evangélikus Élet Jászolkiállítás
újra címő cikke, 20-án a Katolikus Rádió ifjúsági programajánlója, 22-én (és
ismétlésként 26-án) a HÍR TV Különkiadása is tudósított a XIV. Betlehemi
jászol-kiállításról. Az utóbbi felvétel riportalanya az egyik fıvárosi nagydíjas:
Vass László intarzia-készítı volt.
 Kitőnı alkotások – Sikeres megyei kézmővesek a betlehemijászol-kiállításon
címmel részletes tájékoztatást adott a 14. alkalommal megrendezett
kiállításról, a kiállításra bekerült Veszprém megyei alkotókról és
közösségekrıl – kiemelve a Szuper Miklósné által irányított, díjazásban
részesülı Paloznaki Hímzıkört – a Napló címő megyei napilap december 7én megjelent száma.
 December 13-án a 168 Óra címő közéleti hetilap Kultúra rovata közölte
Jolsvai András írását Jászolok címmel. A szerzı – elgondolkodva azon, hogy
korántsem egyszerő feladat a vásárlás hónapjában múzeumba csábítani bárkit
is, és hogy milyen tartalmas, hasznos programok szervezésével próbálkoznak
ilyenkor a múzeumok (amelyekkel egyszersmind segítenek visszahozni
valamit az ünnep hagyományából) –, a sok lehetıség közül (megemlítve a
Néprajzi, az Iparmővészeti és a Nagytétényi Múzeumot is!) a Magyar
Mezıgazdasági Múzeum jászol-kiállítását emelte ki. Az illusztrációként
szereplı egyik fotón Kiss Zsuzsi budapesti csuhéfonó egyik alkotása, a másik
fotón – a megnyitó napján vele együtt mesterség-bemutatót tartó – Kajtár
Antalné ugyancsak budapesti csuhéfonó látható, bemutató közben.
 A Komárom-Esztergom megyei online újságban december 22-én jelent
meg Nyikus Anna tudósítása – Tatai kıszobrászé az idei fıdíj címmel – arról,
hogy a Betlehemi jászol-kiállításon szép megyei siker született: Kajla Ferenc
tatai kıszobrász, a Komárom-Esztergom Megyei Népmővészeti Egyesület
tagja, aki már sokadszor díjazott résztvevıje a pályázatnak, ezúttal az
Oktatási és Kulturális Minisztérium egyik fıdíját nyerte el A háromkirályok
fáznak címő kıszobrával. A dorogi Búsné Vesszı Erzsébet csuhéfonó is
többedszer szerepelt sikerrel a pályázaton. Megtiszteltetés volt az alkotóknak
és büszkeség az egyesületnek is, hogy az ünnepi megyei közgyőlésen
köszöntötték ıket kiemelkedı munkájukért.
 A Betlehemi jászol-kiállításról és Kajla Ferenc tatai kıszobrász sikerérıl a
Tatai Tükör címő közéleti lap is beszámolt, december 22-én megjelent ünnepi
számában, a díjazott alkotás fotójával illusztrált cikkében.
 Baloghné Kegyes Lonci fafaragót, kabaktök-díszítıt is láthattuk az ECHO
TV december 24-én este sugárzott Karácsony Zsámbokon címő ünnepi
mősorában.
 Örömmel figyeltük, ahogyan a Magyar Televízió m2 csatornájának
december 27-ei Segítünk – Munkaügyi körkép címő mősorában hat kézmőves
szakma elhivatott képviselıi – köztük Huszti Kinga nemezelı, Tóth Éva
papírszobrász, Kovács Klára Valéria tőzzománc miniatúra-festı és Csökmei
Márta kéziszövı – beszéltek mesterségükrıl, és próbálták beavatni a nézıt
annak rejtelmeibe, kulisszatitkaiba.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
 IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
2007. április 1-jével az IPOSZ megkapta a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarától a szakmai vizsgabizottsági tagok delegálásának feladatait az
alábbi hét szakmában:
Asztalos, - Bırdíszmőves, - Cipıfelsırész-készítı, - Cukrász, Kárpitos,
Kozmetikus, - Szobafestı, mázoló és tapétázó
A „Gazdasági érdekképviseletek közös szakmai vizsgabizottsági tagok
névjegyzékébe történı felvételre” az IPOSZ Érdekképviseletét Segítı
Közhasznú Társaság (IPOSZ Kht.) pályázatot írt ki, amelyre várjuk a fenti
szakmákat gyakorló vállalkozók jelentkezését.
A pályázatok benyújtása folyamatos, elbírálásuk minden év március 31-éig,
illetve október 30-áig történik.
A pályázókat az érdekképviseletek közös Bizottsága által kibocsátott levélben
fogjuk értesíteni a névjegyzékbe történı felvételrıl.
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A névjegyzékbe történı felvétel vizsgáztatási jogosultságot még nem jelent,
a szakértıket akkor tudjuk vizsgabizottsági tagi teendık ellátására felkérni, ha
a rendeletben elıírt általános, ill. szakmaspecifikus továbbképzésen részt
vettek.
A vizsgáztatáshoz elıírt képzés(ek) térítésmentesek.
A vizsgáztatásra jogosító igazolványt a képzés(ek) végén bocsátjuk ki.
A vizsgabizottsági pályázatok benyújtásával kapcsolatban az IPOSZ Kht.
elérhetıségein kaphatnak felvilágosítást, adatlapot, formanyomtatványokat.
Varró Zsuzsanna
ügyvezetı igazgató
IPOSZ Kht.
1054 Bp., Kálmán I. u. 20. T.: 269-2589, 354-3174, 354-3143
E-mail: varro@iposz.hu ; kalna@iposz.hu
 HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI IPARMŐVÉSZETI OSZTÁLY
Zsőrinapok Budapesten, 2008-ban (keddi napokon)
Beadási
határidı
február 5.

Zsőri napja
február 19.

Fa, hangszer, játék, fazekasság

március 4.

március 18.

Tojás, mézeskalács, szálasanyag

április 8.

április 22.

május 6.

május 20.

Hímzés, viselet, csipke, baba,
szıttes, gyöngy
Fém, bır, szálasanyag, nemez

június 3.

június 17.

július 1.

július 15.

Hímzés, viselet, csipke, baba,
szıttes, gyöngy
Fa, hangszer, játék, fazekasság

szeptember 2.

szeptember 16.

Fém, bır, szálasanyag, nemez

szeptember
30.
november 4.

október 14.

Fa, hangszer, játék, fazekasság,
mézeskalács, tojás
Hímzés, viselet, csipke, baba,
szıttes, gyöngy

november 18.

Zsőri szakágak

 ARTCHAIKA EGYESÜLET – KERÁMIAPARK
Vinczéné Lırincz Ágnes: tel.: 362-2413, info@keramiapark.hu
www.keramiapark.hu
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
 ALKOTÓK NÓGRÁD MEGYEI SZÖVETSÉGE
2007. december 15-én Alkotók Napja címmel mővészeti seregszemlét tartott
a bejegyzés alatt álló Alkotók Nógrád Megyei Szövetsége, amely hidat kíván
verni a különbözı kifejezési formák, a kortárs alkotók között a megyében.
Ennek elısegítésére többek között évi két alkalommal, más-más Nógrád
megyei városban terveznek megvalósítani egy-egy hasonló jellegő
rendezvényt.
A közösség elképzeléseirıl, céljairól további részletekkel szolgál egyik
alapító és vezetıségi tagja:
Ferenczy Kristóf keramikus
Kutasó, Tel.: 32/381-031, -003
JOGSZABÁLYFIGYELİ
TÁJÉKOZTATÓ
AZ ALKOTÓKAT ÉRINTİ ADÓ- ÉS JÁRULÉKTÖRVÉNYEK
2008. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL

1./ 2008. 01. 01-tıl új ÁFA törvény lépett életbe. Sajnálatosan megszőnt a
zsőriszámmal ellátott népi iparmővészeti és iparmővészeti termékek alkotók
által történı értékesítésének korábbi tárgyi adómentessége.
A kötelezı áfa-kulcs mértéke 20 %, ami az áfával növelt értékbıl
visszaszámítva 16,62 %.
- Az alanyi adómentesség értékhatára az eddigi 4.000.000,- Ft-ról évi
5.000.000,- Ft-ra emelkedett 2008. 01.01-tıl.

2./ 2008. 01. 01-tıl a 2007. 01. 01. elıtt gyártott számla- és nyugtanyomtatványok már nem használhatók.
2008. 01. 01-tıl csak a 2007. 07. 01. után vásárolt számla- és nyugtanyomtatványok használhatók, melyeken a számla sorszáma elıtt az APEH
engedélyezési sorszáma is szerepel.

A régi, 2007. 07. 01. elıtt vásárolt számla- és nyugta-nyomtatványokat –
melyek még nem lettek megkezdve – jegyzıkönyv kiállítása mellett meg kell
semmisíteni.
A használatba vett, megkezdett tömböket 2007. 12. 31-ével le kell zárni és
ezeket a számviteli törvény elıírásai szerint legalább 8 évig meg kell ırizni.
A régi számla- és nyugta-nyomtatványok 2008. 01. 01. utáni használata
esetén mulasztási bírságot ró ki az APEH, és egyéb kellemetlen kihatásokkal
is számolni kell (ÁFA- és költségként történı elszámolhatatlanság, stb.).
A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartására a régi
nyomtatványokkal kapcsolatos intézkedést fel kell vezetni.

3./ Változott a nem biztosítottak természetbeni egészségbiztosítási
ellátásainak fedezetéül fizetendı szolgáltatási járulék összege. 2008. 01. 01tıl az egészségügyi szolgáltatási járulék összege az eddigi havi 5.895,- Ft-ról
havi 4.350,- Ft-ra (napi 145,- Ft-ra) csökkent.
- 2008. 01. 01-tıl az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett
személyek adóévi havi járulékfizetési kötelezettségét az APEH határozattal
állapítja meg. Ezért a nem biztosítottaknak a fizetési kötelezettségüket 16
napon belül (ez 01. 16-át jelenti) a 08/1011. Adat- és változás bejelentı lapon
le kell jelenteni a területileg illetékes adóhatóságoknál. Az évközbeni
esetleges változásokat is ezen a lapon kell a változást követı 15 napon belül
bejelenteni.
Az APEH a kiadott határozatok alapján az elmaradt járulékbefizetésekre
végrehajtást indíthat.
- Az egészségügyi szolgáltatási járulékot nem kell megfizetni (bejelenteni
sem kell), ha a települési önkormányzat polgármestere – a benyújtott
okmányok alapján – igazolja, hogy az eltartott jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum (2008-ban 28.500,- Ft) 120 %-át, azaz 34.200,- Ft-ot.
A nyugdíjasak saját jogon biztosítottak, így egészségügyi szolgáltatási
járulékot nem kell sem fizetniük, sem bejelenteniük.
Budapest, 2008. január 9.
Tóth János sk.
adószakértı
a HH NITT tagja
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.
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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 a jelentkezések beérkezési
sorrendjében történik.
További kérdések esetén szívesen áll rendelkezésre:
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A XIV. BETLEHEMI JÁSZOL-PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
2007. december 8-án a Magyar Mezıgazdasági Múzeum I. emeleti
Konferenciatermében került sor a XIV. Betlehemi jászol-pályázat
eredményhirdetésére, kiállításának ünnepélyes megnyitójára.
A veresegyházi óvodás csoport betlehemes mősora után A Magyar
Kézmővességért Alapítvány nevében Várallyay Katus köszöntötte
a megnyitó résztvevıit: a hivatásos és mőkedvelı, hazai és határon
túli kiállítókat; a házigazda Magyar Mezıgazdasági Múzeum
fıigazgatóját, dr. Fehér Györgyöt és munkatársait; Hajdu László
országgyőlési képviselıt, a XV. kerület polgármesterét; az Oktatási
és Kulturális Minisztérium képviselıit: Nagyné Varga Melindát, a
Mővészeti Fıosztály vezetıjét és F. Tóth Máriát, a Közmővelıdési
Fıosztály vezetı fıtanácsosát; Szőcs Györgyöt, az IPOSZ elnökét; György Tibort, a BKIK fıtitkár-helyettesét; Brückner Ákos
Elıd ciszterci plébánost; a kiállítás, a díjazás és a Betlehemi képeskönyv támogatóinak képviselıit, a sajtó képviselıit és minden
megjelent vendéget.
Dr. Fehér György köszöntıje, Brückner Ákos Elıd és Szőcs György megnyitó beszéde, majd a pályázat eredményhirdetése
következett.
A pályázat díjazási listája a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus, a Hagyományok Háza és a Budai
Ciszterci Szt. Imre Plébánia képviselıibıl álló zsőri javaslata alapján készült.

Gergely Imre és Kajla Ferenc

Kovács Klára Valéria
és Gergely Imre

Nagyné Varga Melinda és
Mezıfiné Szélesi Ágnes

F. Tóth Mária és
Nemes Ferenc

Szőcs György és Vass László

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Mővészeti Fıosztályának nagydíját, a Komárom-Esztergom Megyei, valamint a Tata Városi
Önkormányzat elismerését Kajla Ferenc tatai kıfaragó; a Minisztérium Mővészeti Fıosztályának nagydíját és Terézváros Önkormányzatának
elismerését Kovács Klára Valéria budapesti tőzzománcfestı; ugyancsak a Minisztérium Mővészeti Fıosztályának díját és albumát Szélesiné
Mezıfi Ágnes sárvári festı; a Minisztérium Közmővelıdési Fıosztályának nagydíját és Szigetújfalu Önkormányzatának díját Nemes Ferenc
szigetújfalui faragó; a Minisztérium Közmővelıdési Fıosztályának nagydíját Erdélyi Tibor budapesti szoborfaragó kapta. A Fıvárosi Közgyőlés
Kulturális Bizottságának nagydíját Vass László budapesti intarzia-készítı valamint Martineczné Kiss Márta budapesti fazekas és gyermekei,
Márk és Nóra; a Pro Renovanda Cultura Hungariae "Népmővészetért" Szakalapítvány különdíját és Mezıkövesd, ill. Mezıkeresztes
Önkormányzatának díját a Matyó Betlehemkészítık – Kiss Mátyás mezıkövesdi, ill. Lakatos József mezıkeresztesi fafaragók; Kıbánya
Önkormányzatának díját, a BKIK Kézmőipari Tagozatának tárgyjutalmát és a Magyar Iparmővészet folyóirat két évfolyamának győjteményét
Illéssy Zoltánné budapesti tőzzománcos; Keszthely Város Önkormányzatának különdíját a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ
Kerámia szakköre Simon Edit vezetésével; az MV Iparos Újság különdíját és a XVII. kerületi Önkormányzat elismerését Nagy József Ferenc
budapesti üvegmőves, gravır; Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzatának díját és
Ruzsa Ilona ikonfestı alkotását Takács Zoltán Gyır-ménfıcsanaki fafaragó; KomáromEsztergom Megye, valamint Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
elismerését, a Magyar Iparmővészet folyóirat két évfolyamának győjteményét és a Budai
Ciszterci Szt. Imre Plébánia ajándékát Miglinczi Éva tatabányai iparmővész; A Magyar
Kézmővességért Alapítvány (AMKA) különdíját, a BKIK Kézmőipari Tagozatának
tárgyjutalmát ill. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elismerését Vass Endre
budapesti nyugdíjas és Búsné Vesszı Erzsébet dorogi csuhéfonó; a Kézmővesek
Európában Internetes Portál pénzdíját és egy éves megjelenést a portálon, valamint az
AMKA ajándékkosarát a Paloznaki Hímzı Kör vehette át – Szuper Miklósné vezetésével.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának díját és az AMKA ajándékkosarát a Világ
Világossága Alapítvány Bálicsi Integrációs Nevelési és Oktatási Központ Gyógynövényismerı és termelı szak tanulói és a kézmőves szak tanulói és tanárai kapták; Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzatának díját és M. Gubán György tőzzománcmővész
alkotását Dönczi András szegedi
fafaragó; az A Mi Otthonunk Szerkesztıségének pénzdíját és Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatának elismerését Radetzky Jenıné székesfehérvári bútorfestı; az
AMKA különdíját Zsolnai Mihály budapesti fafaragó; Vass László intarzia-készítı
iparmővész alkotását Vácz Péterné kalocsai szalma-, gyékény-, csuhétárgy-készítı és
szakoktató vette át. A Zebegényi Önkormányzat díját és a Magyar Iparmővészet folyóirat
két évfolyamának győjteményét Zebegényi Mária zebegényi szobrász; Hosszúhetény
Önkormányzatának díját és az AMKA ajándékkosarát Neukirchnerné Tankó Zsuzsa
hosszúhetényi tőzzománcos; a BKIK Kézmőipari Tagozatának tárgyjutalmát és az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Mővészeti Fıosztályának albumát a budapesti Nádasdy Kálmán
Alapfokú Mővészeti és Általános Iskola Képzımővészeti Tanszak A/2 csoportja ill.
vezetıjük, Orient Enikı; az AMKA ajándékkosarát, Naszvadi István fafaragó alkotását és a
Budai Ciszterci Szt. Imre Plébánia ajándékát a lajosmizsei „İSZIKÉK” Nyugdíjasklub

Prágai Angéla vezetésével vette át. Az AMKA díját és a Budai Ciszterci Szt. Imre
Plébánia ajándékát Obradovic Matilka szabadkai (Szerbia) szalmakép-készítı; a
Csornai Önkormányzat elismerését Bognár Zsófia tanuló, a csornai Széchenyi
István Általános Iskola Tőzzománc szakkörének tagja; a Kiss Áron Magyar Játék
Társaság különdíját a budapesti Palotás Gábor Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat 3. osztálya és Fürge Ujjak szakköre, Kerámia Szakköre, Origami
Szakköre és Kiselsıs osztálya kapta. A Budai Ciszterci Szt. Imre Plébánia
ajándékait a következı alkotók vehették át: a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium 6.b. osztályos tanulói Ferenczyné Saás Kinga vezetésével, Cseh Enikı
csíkszeredai (Erdély) mézeskalács-készítı, a budapesti ELTE Bárczi Gusztáv
Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ 4. osztálya
Bajnokné Gronski Kata vezetésével, Dr. Endrey Tiborné budapesti foltvarró, a
Fıvárosi Önkormányzat búcsúszentlászlói Értelmi Fogyatékosok Otthonának
Mentálhigiénés csoportja Kajos Orsolya vezetésével, Gelley Anna budapesti
hitoktató, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatból, Lugosi Margit veresegyházi hittanár, Málnási Csizmadia Eszter, a budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium tanulója, az S.K. MŐHELY tagja, Matisz Andrea hajdúdorogi tőzzománcos, Széll Gyöngyi budapesti tanuló, a WWM
Stúdióból, Szombati Panni budapesti szobrász, valamint a Városligeti Fasori Református Egyházközség Gyermek Fazekas Szakköre
Martineczné Kiss Márta vezetésével.

A kiállítás résztvevıinek (a megnyitót megelızıen leadott) szavazatai alapján
a Szernecz Zoltán intarzia-készítı által tavaly alapított Betlehemi vándordíjat
Márton Rozália velencei fafaragó érdemelte ki.
A kiállítás díjazottjai megkapták az MV Iparos Újság és az A Mi Otthonunk
címő magazin legfrissebb számát, valamint a Hotelinfo Kft. kiadványát, és a
többi résztvevı is oklevelet vehetett át Gergely Imrétıl, A Magyar
Kézmővességért Alapítvány titkárától.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
- a Magyar Mezıgazdasági Múzeumnak, amely harmadik alkalommal adott
otthont a Betlehemi jászol-kiállításnak,
a zsőrinek: a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus, a Hagyományok Háza szakértıinek és Ákos
atyának,
- a kiállítás fırendezıjének: Mayer Róbertnek és a kiállítás
elıkészítésében, rendezésében közremőködıknek: Kóté Lászlónénak,
Haris Máriának, R. Nagy Erikának, Fábry Zoltánnak, Sarlós
Györgynek és Pál Tibornak, valamint Szelle Tibornak, a Múzeum
kiállítás-rendezıjének,
- az album elkészítésében résztvevıknek összehangolt gyors munkájukért,
ami lehetıvé tette, hogy a megnyitóra ismét elkészülhetett a kiállítás
anyagát megörökítı képeskönyv: Nagy Balázs fotósnak – aki egyben a
tördelést, képfeldolgozást is végezte, Kóté Lászlónénak az elıkészítésért
és a közremőködésért, Gergely Andreának, az album szerkesztıjének a
számítógépes munkáért és Tóth Zoltánnak, a TRADEORG Nyomda
ügyvezetı igazgatójának
a szakszerő, színvonalas
nyomdai kivitelezés irányításáért,
- a kiállítás ırzésében ügyeletet vállaló alkotóknak,
- a kiállítás ill. a díjazás kiemelt támogatásáért az Oktatási és Kulturális Minisztérium Mővészeti valamint Közmővelıdési
Fıosztályának, a BKIK Kézmőipari Tagozatának, a Fıvárosi Közgyőlés Kulturális Bizottságának,
- minden további támogatónknak, akik pénzügyi hozzájárulással, szolgáltatással vagy díjak felajánlásával segítették munkánkat és
a kiemelt alkotók méltó elismerését,
- végül, de nem utolsósorban a pályázat résztvevıinek, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a szép kiállítás.

