HAGYOMÁNY  MESTERSÉG  SZAKTUDÁS  MŐVÉSZET

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

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Utólag kaptuk meg az OTP-tıl a 2008. 06. 17-ei számlakivonatot, ezért nem
szerepelt legutóbbi hírlevelünkben az alapítványi támogatást befizetık listáján
Asztalos Ferencné neve, akitıl – az OTP helyett is – elnézést kérünk!
Elızı hírlevelünkben megjelent felhívásunkra M. Nagy József jelezte, hogy ı
volt a június 25-ei veszprémi befizetés feladója.
2008. július 19. és szeptember 25. között a következık támogatási
befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Bagdi Ibolya, Balogh Lajosné, Barna Nárgisz, Bodnár Sándorné (Budapest),
Boros Anikó, Czímer Józsefné, Czupp Pál, Debreczeni Sándor, Fejes
Gabriella, Görzsöny József, Gulyásné Szabó Zsuzsanna, Harangozó Rita,
Hermann János, Jeges Anikó, Kolozsvári Antalné, Kóté Lászlóné, Lengyel
Beáta, Meichlné Érsek Mária, Méretes Szabó Kft., Molnárné Bárdi Andrea,
Nagy Jenıné Crovato Éva, Nagy József Ferenc, Orbánné Balogh Katalin,
Ravasz Róbert, Rindtné Balogh Ágnes, Rózsa Istvánné, Steckl Alexandra,
Szabóné Czuczai Katalin, Szakmári Klára, Szaniszló Judit, Szász Júlia
Gyöngyi, Szélesiné Mezıfi Ágnes, Szepesi János, Szıkéné Szalai Rozália,
Szőcs Sándorné, Tatainé Csapó Dorottya, TILIA Kiadó és Szolgáltató Bt.,
Tóta Anna, Török János (Budapest), Tőzzománc Art Kft., Vagnerné Balla
Erzsébet, Váradi Dankó Hajnalka, Varga Judit (Gyır), Végvári Vilmos.
Az alapítványi támogatások – és az általunk kiírt pályázatok nevezési díjainak
– befizetéséhez nem feltétlenül szükséges a korábban megismert sárga
alapítványi csekk! Az éppen aktuális összegeket átutalással, vagy KPbefizetéssel (lehetıleg OTP-fiókban, de ha ez nincs elérhetı közelségben,
akkor bármely bankfiókban, takarékszövetkezetnél, illetve postai csekken) is
lehet teljesíteni. A lényeg, hogy A Magyar Kézmővességért Alapítvány
földrajzi címe helyett minden esetben a hírlevelünk 1. oldalának alján is
megtalálható számlaszámot (11705008-20436209) kell feltüntetni!
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézmővességért Alapítvány Kuratóriuma

XV. BETLEHEMI JÁSZOL-PÁLYÁZAT
2008. december 18. és 2009. január 18. között ismét a fıváros egyik
legszebb helyszínén: a városligeti Vajdahunyadvárban, a Magyar
Mezıgazdasági Múzeumban lesz látható a
BETLEHEMI JÁSZOL
címő kiállítás. A 15. alkalommal megrendezésre kerülı kiállításon
való részvételre A Magyar Kézmővességért Alapítvány – az IPOSZszal, a MOMKE-val, a BKIK Kézmőipari Tagozatával és a Budai
Ciszterci Szent Imre Plébániatemplommal együttmőködve – nyílt
pályázatot hirdet hazai és határon túli magyar kézmővesek,
tárgyalkotó népmővészek és kézmőves iparmővészek, hivatásos és
mőkedvelı alkotók, egyéni jelentkezık és közösségek részére.
A pályázat tematikáját ezúttal kibıvítjük az advent, a karácsonyi
ünnepkör tárgyaival, díszítı elemeivel.
Pályázni ennek megfelelıen: természetes alapanyagok (kivéve
sólisztgyurma) felhasználásával készült – legfeljebb három –
népmővészeti, képzı- vagy iparmővészeti jellegő – a betlehemi
jelenetet, annak szereplıit ábrázoló, a betlehem mának szóló üzenetét
megfogalmazó, vagy a betlehemezés hagyományait felelevenítı ill.
az adventhez, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó alkotással lehet.
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek
kiállításra! Válogatásukat a Hagyományok Háza, a Magyar
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Szerkesztı: Gergely Imre

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 17-én
tartandó ünnepélyes megnyitón oklevelet kapnak, a zsőri által
kiemelt alkotások készítıi pedig az oklevélen kívül különbözı
díjakat vehetnek át.
Ekkor kerül átadásra a kiállítók helyben leadott szavazatai alapján a
Betlehemi Vándordíj is!
A jelentkezés határideje: 2008. november 15.
A jelentkezéshez nevezési lapot kell kitölteni és a fenti határidıig
visszaküldeni az Alapítvány titkárának (Gergely Imre, IPOSZ,
AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289. postacímre, vagy Word-formátumban
az amka@chello.hu e-mail címre), a nevezési díjat pedig ezzel
egyidejőleg kérjük az Alapítvány OTP-nél vezetett 1170500820436209 sz. számlájára befizetni vagy átutaltatni.
Nevezési díj:
egyéni jelentkezıknek:
3.000,- Ft
az AMKA támogatóinak és a MOMKE,
valamint a BKIK (tagdíjfizetı) tagjainak:
2.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében): 4.000,- Ft
Az alkotások beadásának idıpontja: 2008. november 21-22-én 1016 óráig.
A beadás helyszíne: Magyar Mezıgazdasági Múzeum (Bp.,
Városliget, Vajdahunyadvár), alagsori Moziterem.
A pályázat válogatott anyaga 2008. december 18. és 2009. január
18. között a Múzeum I. emeleti kiállítótermében: az ún. Kertészeti
teremben kerül bemutatásra.
A visszaadás idıpontja: 2009. január 19-20-21-én 10-16 óráig.
Az elızı hat évhez hasonlóan az idén is színes fotóalbumban
örökítjük meg a kiállítás anyagát, amit az ünnepélyes megnyitóra
tervezünk megjelentetni! A különleges karácsonyi ajándéknak
számító Betlehemi képeskönyvben minden kiállító 1-1 alkotása
szerepelni fog.
További információ és nevezési lap Gergely Imrétıl kapható.
Postacím: Gergely Imre, IPOSZ, AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289.
(Bp., V. ker. Kálmán I. u. 20. IV. 403.)
Tel: 06-1/354-3146; 06-30/394-6010; e-mail: amka@chello.hu

ALAPÍTVÁNYUNK HÍREI
Jóbarátjától és segítıjétıl, Bezzegh Péter ritmushangszer-készítıtıl
értesültünk a szomorú hírrıl, hogy szeptember elején váratlanul elhunyt
Végvári Vilmos jászberényi famőves, aki hosszú évek óta Alapítványunk
pályázatainak, kiállításainak rendszeres, hőséges résztvevıje volt. Az ezekre a
megmérettetésekre mindig alaposan, lelkiismeretesen készülı, visszahúzódó
egyéniségő, halkszavú alkotótól Bezzegh Péter szavaival búcsúzunk:
„Kedves barátom, Végvári Vilmos még hatvan évet sem élhetett. Elment
közülünk, de azt hiszem, egy jobb világba költözött. Jászberényben élt, a
Hőtıgépgyárban dolgozott. Nagyon szerette a fát, a fa mestere volt. Nagyon
szerette családját, unokáit és a barátait is.
Bárcsak rengeteg tervedrıl írhatnék most! Mindnyájunknak nagyon fogsz
hiányozni. Kegyelettel gondolunk Rád. NYUGODJ BÉKÉBEN!”

A Magyar Kézmővességért Alapítvány - A M K A
1392 Bp. 62., Pf.: 289. T: 354-3146, 30/394-6010 Fax: 269-2957
OTP Bank Nyrt. 11705008-20436209 Adószám: 18061976-1-41

E-mail: amka@chello.hu
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 Tisztelt Olvasóink!
Büszkék vagyunk azokra az Alapítványunkhoz tartozó – vagy pályázatainkon,
kiállításainkon elıször „külsıként” megjelenı, majd vissza-visszatérı, esetleg
csatlakozó – alkotókra: kézmővesekre, népmővészekre, képzı- és
iparmővészekre, akik önálló, vagy kollektív kiállításon mutathatják be alkotói
tevékenységüket, illetve eredményeiknek, kiállításaiknak köszönhetıen
foglalkozik velük a sajtó. Az egyéni büszkeségen túl meggyızıdésünk, hogy
ezek a rendezvények, események és a róluk szóló híradások abban is
segítenek, hogy a nézık, az olvasók minél szélesebb körben megismerhessék
az alkotókat – rajtuk keresztül pedig a magyar tárgykultúra e területének
hagyományait és értékeit.
Ezért örülünk azoknak az információknak, híreknek, amelyeket Kedves
Olvasóink küldenek akár saját, akár társaik, akár közösségeik kiállításairól,
eredményeirıl. Köszönjük Nekik, és kérjük İket – de erre buzdítjuk többi
Olvasónkat is: küldjék továbbra is szorgalmasan a meghívókat,
információkat! Segítsenek ezzel minket is abban, hogy hírlevelünk még
tartalmasabb, még változatosabb és színesebb legyen!
Gergely Imre
 Alapítványunk némelyik korábbi nyári és Betlehemi jászol-kiállításainak
albumaiból maradt még néhány darab. A 2002-2004 közöttiek az irodában
2.000 Ft., a 2005-2007-esek 2.500 Ft. alapítványi támogatásért kaphatóak.
Érdeklıdni az Alapítvány titkáránál, Gergely Imrénél lehet (06-1/354-3146).
 Tojásház létrehozását tervezi, és ehhez tojásfestık, -díszítık, -karcolók
jelentkezését, ajánlatát várja Molnár Sándor kıfaragó mester, a Varázskı
Kft. alapítója a 26/330-205 és 30/9242-782 telefonszámokon, vagy a
varazsko@t-online.hu e-mail címen.
 103 starttipp induló vállalkozásoknak címmel újságosstandokon
beszerezhetı kiadvány jelent meg. Az elsısorban a gyakorlatba átültethetı
példákat, esettanulmányokat tartalmazó könyv és a vele egyidıben elindult és
naponta frissített www.kkvtippek.hu weboldal azoknak szól, akik épp most
készülnek céget alapítani, vagy nemrég indították el vállalkozásukat. A
szerkesztık a cégindítás és a mőködtetés során felmerülı tervezési,
finanszírozási, jogi, technológiai, marketing-, értékesítési és adóügyi
kérdéseket egyaránt sorra vették.
 Az IPOSZ öt évtizedet megélt lapja, az Iparos Újság interneten is elérhetı
a www.iparosujsag.hu címen, sok érdekes rovattal, hasznos tudnivalóval,
érdekképviseleti hírekkel, jogszabály-magyarázattal, pályázat-figyelıvel,
hitel-lehetıségek, kiállítások, vásárok, üzleti lehetıségek közreadásával.
 Az A Mi Otthonunk magazin felhívása!
Megjelenési lehetıséget biztosít kézmőveseknek, iparmővészeknek a havonta
35 000 példányban megjelenı A Mi Otthonunk magazin.
A lap elıfizetıi nyereményjátékába történı nyereménytárgy-felajánlásért
cserébe a felajánlott termék képe mellett megjelentetjük a felajánló, készítı
elérhetıségeit is. A felajánlott tárgyak esetén nincs alsó értékhatár, értékesebb
darabok esetén többszöri megjelenést biztosítunk. A felajánlott tárgy
bemutatására és az elérhetıségek leírására személyenként nyolcad oldal áll
alkalmanként rendelkezésre.
A tárgyakról mindössze egy jó minıségő fotót kell küldeni, az alkotó
megjelentetni kívánt elérhetıségeivel. A tárgyat majd a sorsolást követıen
közvetlenül a nyertes részére kell postázni, vagy vele szükséges egyeztetni az
átvétel módját.
A
megjelenési
lehetıségrıl
bıvebb
tájékoztatás
kérhetı
az
nzr@amiotthonunk.hu email címen, vagy a 30/437-8900 telefonszámon.
 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 augusztusban megújult, és új szolgáltatásokkal várja
kézmőves társaink jelentkezését. A megjelenés módjáról és feltételeirıl Nagy
Marianntól, a portál új fıszerkesztıjétıl lehet érdeklıdni a 30/9926-956-os
telefonszámon, vagy az m.nagy@kezmuvesportal.hu e-mail címen.
PÁLYÁZATOK
 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a
„MAGYAR KÉZMŐVES REMEK”
elismerı cím elnyerésére.
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
Pályázatban részt vevı termék: 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 összesen két pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban egy termék
vagy termékcsalád szerepelhet. Összetartozó tárgyak együttese egy
termékcsaládnak számít. Nem képezheti pályázat tárgyát technológiai eljárás.
Adott pályázatban egy megnevezett személy által készített termékkel lehet
pályázni.
Pályázni a „MAGYAR KÉZMŐVES REMEK” elismerı cím elnyerésére
címő 2 oldalas őrlap kitöltésével és beküldésével lehet, melyhez csatolni kell
a következıket:
• A termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb egy gépelt oldal
terjedelemben.
• A termék/termékcsalád egészét és jellemzı részleteit bemutató fotókat,
prospektusokat.
• A termék eredetiségének igazolása érdekében a termék történetének,
ipartörténeti múltjának leírását, legfeljebb egy gépelt oldalon.
• A hagyományos elismertség igazolása érdekében a termék helyi, tájegységi,
regionális kötıdésének ismertetését, legfeljebb egy gépelt oldalon, vagy a
rendelkezésre álló, ezt igazoló dokumentumokat másolatban.
• A turisztikai hasznosíthatóság érdekében a termék forgalmazási körének, a
magyar kézmőipari kultúrában megjelenı értékhordozó jellegének
ismertetését, legfeljebb egy gépelt oldalon.
• A termék piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása, referenciák
felsorolása).
• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázatban megadott (név, lakcím,
telefon, szakmai pályafutás) adatainak közzétételéhez hozzájárul.
• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázott termék, termékcsalád harmadik
személy szerzıi jogait nem sérti. Ha erre alapítva harmadik személy a
pályázat kiírójával szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási
kötelezettséget vállal.
A pályázatot/pályázatokat tartalmazó teljes dokumentációt 2 (kettı)
példányban kell eljuttatni az alábbi címre:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
(A küldeményen kérjük 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: 2008. december 15.
5. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el és dönt a díjak
odaítélésérıl. A bírálóbizottság munkáját szükség szerint felkért külön
szakértık is segítik.
A bírálóbizottság a pályázati terméket/termékcsaládot eredetiben bekérheti,
illetve megtekintheti, melynek módját a pályázóval elızetesen egyezteti. A
termék megtekintésének közvetett vagy közvetlen módjáról, esetlegesen
technikai segédeszköz igénybevételérıl a bírálóbizottság elnöke dönt.
Amennyiben az összetartozó tárgyakat a pályázó külön pályázatként nyújtja
be, a bizottságnak joga van ezeket összevonni. A bizottságnak joga van a
kézmővesség körébe be nem sorolható, oda nem tartozó tárgyakat
visszautasítani.
A bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A bírálóbizottság az értékelésnél a következıket veszi figyelembe:
Az elismerı cím elnyerésének feltétele a termék/termékcsalád
a) eredetisége,
b) tájegységhez, régióhoz kötıdése,
c) hagyományos elismertsége,
d) a kivitelezés kiváló minısége,
e) a funkcióhoz és formához igazodó kiemelkedı esztétikai színvonala,
f) maradandósága, értékállósága,
g) turisztikai hasznosíthatósága.
A nyertes termékek készítıjének nevét annak külön hozzájárulása nélkül a
pályázat kiírója a saját kiadványaiban megjelentetheti.
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6. Díjazás
A bírálóbizottság által a 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 „MAGYAR KÉZMŐVES REMEK” logóval ellátott ismertetı
kártya, amelynek üres nyomdakész formáját CD-n a díjazott termék készítıje
megkapja.
A díjazott a kártyán kitöltheti az alábbi adatokat:
• A termék neve, gyártója.
• Származási helye Magyarország térképén, a település, kistérség, régió
szerint kiemelve.
• Az elismerı cím elnevezés, megszerzésének éve.
• Rövid utalás a termékkel kapcsolatos magyar kézmőves hagyományra.
A díjazott az ismertetı kártyát, illetve az azon elhelyezett logót a „MAGYAR
KÉZMŐVES REMEK” címet nyert termékének bemutatásakor korlátlanul
használhatja.
7. Nevezési díj
A pályázat nevezési díja: • a kereskedelmi és iparkamara tagjainak 5.000,- Ft
+ áfa,
• más pályázóknak 10.000.-Ft + áfa,
amit benyújtott pályázatonként kell fizetni a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara számlájára átutalással vagy postai csekken. További tudnivalók a
pályázati adatlapon találhatók.
8. Eredményhirdetés
A pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, a díjazott
pályázatok nyilvános bemutatásával együtt elıreláthatólag 2009. év elsı
negyedében kerül sor.
9. A „MAGYAR KÉZMŐVES REMEK” elismerı címet elnyert termék
ellenırzése
A „MAGYAR KÉZMŐVES REMEK” elismerı címet elnyert
terméket/termékcsaládot az adományozó ellenırizheti, és ha az/azok
minısége nem felel meg a díj odaítélésekor benyújtott termék minıségének, a
„MAGYAR KÉZMŐVES REMEK” cím nyilvánosan visszavonható.
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.
 Kéne egy jó hely? - pályázat amatır mővészeknek
Díjtalan helyiséghasználatra hirdet pályázatot 18 és 35 év közötti amatır
képzı- és iparmővészeknek, illetve zenészeknek a Területi Mővelıdési
Intézmények Egyesülete (TEMI) Fıvárosi Mővelıdési Háza (FMH).
A pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetıséget biztosítson a fiatal
mővészeknek, akik bemutatkozó anyag elküldésével jelentkezhetnek.
Jelentkezési határidı: 2008. december 31-éig folyamatos.
Bıvebb információ: TEMI FMH; 1119 Budapest, Fehérvári út 47. – Siklósi
Nóra (nora.siklosi@fmhnet.hu), T: (06-1) 203-3868/120.
Forrás: KultúrPont

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK, ÜNNEPEK
A „GYÜVİ-MENİ” HÁROM ÉVFORDULÓJA
Hármas jubileumot
ünnepel idén Barsi
Ernı. A neves gyıri
néprajztudós 70 éve
érettségizett, 60 éve
esküdött
hőséget
párjának és 50 éve
oktat a tanítóképzı
fıiskolán. Gazdag
életúttal ajándékozta
meg a sors Barsi
Ernıt. A 88 évesen is fáradhatatlan néprajztudós alkalmi leltárában a
két tucat tudományos mő, a száma sincs tanulmány és a sok-sok
kitüntetés mellett három jeles jubileum is szerepel. Hetven évvel
ezelıtt érettségizett a nagy múltú sárospataki református
kollégiumban, hatvan éve kötötték össze életüket hitvesével,
Varsányi Idával és ötvenedik tanévét kezdi ısszel a gyıri tanítóképzı
fıiskolán.
– A hajdani negyvenkét érettségizıbıl ma már csak öten élünk. A
napokban találkoztunk Sárospatakon, felidéztük a régi emlékeket,
számba vettük, kinek mit rendelt a Teremtı. Egyik diáktársunk
például elsıként vezette be a számítógépet Magyarországon, a másik
Chicagóba került, gasztronómiával foglalkozott. Éttermében

rendszeresen megfordultak a Holdról visszatért őrhajósok és más
amerikai hírességek is. Belılem pedig afféle „gyüvı-menı" ember
lett – említette érdeklıdésünkre Barsi Ernı, aki pihenésként is
dolgozik.
Barsi Ernı hatvan év alatt kétezer közös fellépésen szerepelt, a
Kaukázustól a Kárpát-medencén át Svájcig. Így többek között
elıadást tart Dunaszerdahelyen, bevezetıt ír a „Daloló Bükkalja"
címő CD anyagához, igehirdetéseit rendezi kötetbe, mégpedig úgy,
hogy kántortanító édesapja prédikációit, beszédeit is melléjük illeszti.
– Az elmúlt próbáló évtizedeket csak a jó Isten segedelmével és a
párommal egymást erısítve tudtuk töretlen derővel végigélni és szolgálni. Nemrégiben a sályi református templomban erısítettük
meg a hatvan évvel ezelıtti fogadalmunkat, azzal az igével, amit
annak idején esketésünkre választottam: „Úgy fényljék a ti
világosságotok az emberek elıtt, hogy lássák a ti jó
cselekedeteiteket, és dicsıítsék a ti mennyei Atyátokat."
Barsi Ernı sokoldalú életmővének fontos része az oktatás is. Elıbb a
gyıri konzervatóriumban, majd a tanítóképzı fıiskolán tanított, tanít
fél évszázada.
– Nagy öröm számomra, hogy tanítványaim országban-világban
hirdetik, viszik tovább a szépet, táplálják a lelkeket, éltetik a hitet és
a magyarságot – hangsúlyozta végül a neves néprajztudós.
Gülch Csaba, fotó: Krizsán Csaba
 A Polányi Pünkösd 2008 programjai keretében rendezték meg
Magyarpolányban a tárgyalkotó népmővészek Közép-Dunántúli
Régiós kiállítását, amelyen különdíjat kaptak:
a Gránátalma Hímzıkör (Balatonalmádi), Szuper Miklósné
alkotómőhelyei: az Örökségünk Hímzımőhely (Balatonfüred), a
Tihanyi Hímzı- és Csipkemőhely, a Paloznaki Hímzıkör, az
Alsóırsi Csipkemőhely és a Támasz Idısek Otthona; a Méretes
Szabó Kft. (Veszprém), a Tiszafa Famőves Mőhely (Szentgál), B.
Dobos Teréz szövı (Veszprémi Kézmőves Mőhely), Gáspár
Marianna bırmőves (Veszprémi Kézmőves Mőhely), Horváth
László fazekas (Pomáz), R. Welser Gabriella keramikus
(Rácalmás), Gulyás Antalné csipkeszövı (Székesfehérvár), Legeza
József (Magyaralmás), Vass Henrik fafaragó (Kocs).
 A XVIII. Országos Szıttespályázat eredménye
A pályázat Nagydíját és a hozzá tartozó – Kı Pál Kossuth díjas
szobrászmővész által készített – emlékplakettet Erdélyi Istvánné
hevesi alkotó kapta, kimagasló színvonalú tárgy-együtteséért.
I. díjban részesült: Fodorné László Mária, A Népmővészet
Mestere a Sárközbıl, Fülöp Pálné, A Népmővészet Mestere
Hevesrıl.
Besenyei Jánosné az alapanyag-szövıkkel megosztott elsı díjban
részesült
szövött ruha viseleteiért, és díjmegosztásban részesült a Recski és a
Hevesi Alkotóközösség.
II. díjban részesült: Bujdosó Sándorné népi iparmővész
Debrecenbıl, Krasznai Ferencné népi iparmővész Sopronból,
Pataki Miklósné, A Népmővészet Mestere Hevesrıl, Vermes
Lajosné népi iparmővész Hevesrıl.
III. díjban részesült: Kovács Éva népi iparmővész Debrecenbıl,
Nagy Béláné, A Népmővészet Mestere Hevesrıl mint tervezı és
Kiss Lajosné kivitelezı, Horváth Istvánné népi iparmővész
Mátraderecskérıl. Fejes Jánosné és Kovács Jánosné Bodonyból
megosztott díjban részesült.
Minisztériumi Különdíjat kapott: Dr. Gulyás Antalné
székesfehérvári szövı népi iparmővész, Lırincz Aladárné,
bukovinai festékesek alkotója, A Népmővészet Mestere, Kovács
Jánosné bodonyi népi iparmővész, a palóc szıtteskultúra
képviselıje, Kelemenné Hézser Katalin szövı, a csipkeszövés
egyik képviselıje, Debreczeni János mezıberényi szövı népi
iparmővész.
A Pro Renovanda Cultura Hungariae Népmővészetért
Szakalapítvány különdíját kapta: Dr. Papp Lászlóné debreceni
szövı, A Népmővészet Mestere, kimagasló alkotásaiért.
A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. különdíját kapta: a
Mátraderecskei Alkotóközösség, értéket képviselı hagyományırzı
tárgy-együtteseiért.
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A Népmővészeti Egyesületek Szövetségének különdíját kapta:
Sutyinszki Enikı viseletkészítı, változatos, szép szövött ruháiért.
A Heves Megyei Önkormányzat különdíját kapta: Kiss Lajosné
hevesi szövı, kimagasló minıségő alkotásaiért, a szıtteskultúra
terjesztéséért.
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének
különdíját kapta: Kiss Miklósné mátraderecskei népi iparmővész, a
palóc hagyomány feldolgozásáért.
Heves Város Különdíját kapta: a Hevesi Alkotóközösség, a szıttes
hagyományok feldolgozásáért.
Forrás: Barsi Hajna (Hagyományok Háza, Népi Iparmővészeti
Osztály)
 III. SZÁZRÓZSÁS HÍMZİPÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS
A Matyó Népmővészeti Egyesület 2002-ben hívta életre és idén
immár harmadik alkalommal rendezte meg a Százrózsás
Hímzıpályázatot. A szervezık nem titkolt célja, hogy minél több
egyéni alkotó és szakkör figyelmét irányítsák a matyó hímzéskultúra,
Mezıkövesd, Szentistván és Tard hagyományainak feldolgozására.
A rendezvény szakmai segítıtársa ez évben is a Hagyományok Háza
Népi Iparmővészeti Osztálya volt.
A kitőzött cél teljesült, az ország minden részérıl érkeztek hímzések,
szám szerint 102 db. A pályamunkák zsőrizésére 2008. június 9-én
került sor. A zsőri tagjai Borbély Jolán, V. Szatmári Ibolya és dr.
Schwalm Edit voltak. A bíráló bizottság egyöntető véleménye szerint
bár számszerőleg kevesebb alkotás érkezett, mint az elızı
alkalommal, de rendkívül magas színvonalú pályamunkák születtek.
31 tárgy „A”, 31 tárgy „B” kategóriás zsőriszámot kapott, 2 tárgyat
ajándéktárgy minısítéssel fogadtak el és 38 db-ot ítéltek úgy, hogy
nem felel meg az elvárásoknak.
Külön kiemelték: örvendetes dolog, hogy a matyó hímzı kultúra
valamennyi ága képviseltette magát, s igen sok pályázó foglalkozott
az archaikus mintakincs feldolgozásával. Számos olyan munka
született, melyeken a matyó hímzés legkülönbözıbb díszítési
technikái jelentek meg egy alkotáson belül harmonikus összhangban.
Külön említést érdemel a már-már elfeledett vagdalásos technika
újradolgozása vagy a páratlan dekorativitással és igényességgel
készült lobogós ujjú férfiingek rekonstrukciója.
A zsőri javaslata alapján megítélt díjak ünnepélyes kiosztására június
21-én került sor Mezıkövesden. Szintén ezen a napon nyílt meg a
kiállítás a Matyó Múzeum idıszakos kiállítási termében. A megnyitó
beszédet Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza Népmővészeti
Módszertani Mőhelyének vezetıje mondta, melyben hangsúlyozta:
igen fontos, hogy az alkotók, különösen a fiatalabb generáció újra
felfedezze a 100-200 éves hagyományokat, és újratanulva a
technikákat születhessenek a hagyományt és a korszerőséget
egyaránt hordozó népi iparmővészeti munkák.
A kiállítás szeptember 30-áig várta az érdeklıdıket Mezıkövesden, a
Matyó Múzeumban.
A III. Százrózsás Hímzıpályázat díjazottjai:
I. díjat nyert korai matyó hímzéseket bemutató 5 alkotásáért Zeleiné
Pap Bernadett népi iparmővész (Mezıkövesd) tervezı. Kivitelezık:
Zeleiné Pap Bernadett, Farkas Gáspárné, Urbánné Farkas
Gabriella, Rajna Mártonné.
II. díjat nyert a tardi keresztszemes hímzés szobai garnitúrán való
korszerő és dekoratív alkalmazásáért Kissné Sponga Zsuzsanna
(Budapest).
III. díjat nyert a korai mezıkövesdi hímzések nagyszerő
feldolgozásáért Sugárné Mezei Mária népi iparmővész
(Mezıkövesd), kivitelezı Marton Jánosné (Bükkábrány).
Különdíjak:
Mezıkövesd Város különdíját kapta Marton Jánosné
(Bükkábrány), a közelmúltban elhunyt Kertész Istvánné
(Mezıkövesd) által tervezett rozettás falvédı kivitelezéséért.
A B.-A-.Z. Megyi Közgyőlés különdíját kapta Zupkó Jánosné
(Miskolc), a korai lepedıvég-mintát feldolgozó tárgy-együttesért.
A Népmővészeti Egyesületek Szövetsége különdíját kapták a
Békéscsabai Szlovákok Szervezet hímzıi: dr. Illés Károlyné tervezı,

Bogárné Szıke Erika és Huszár Györgyné kivitelezık
(Békéscsaba).
Szintén különdíjban részesültek szép hímzéseikért Radácsi Piroska
(Hajdúszoboszló), Balogh Mihályné (Hajdúszoboszló), Tóth Aranka
(Hajdúszoboszló), Fiser Józsefné (Gyöngyös), Verebélyi Balázs
(Gyöngyös), Holló Istvánné (Ózd) és Tóth Józsefné (Mezıkövesd).
Forrás: Berecz Lászlóné elnök (Matyó Népmővészeti Egyesület)
 Kitüntetések Augusztus 20-a alkalmából:
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megbízásából Dr. Hiller István
miniszter A Népmővészet Mestere-díj kormánykitüntetést adott át
többek közt:
Bese László fazekas mesternek, Horváth Tibor bırmőves
szakoktató, népi iparmővésznek, Jófejő Emil fafaragó, népi
bútorkészítı szakoktatónak, Kolumbán Zsuzsanna babakészítı népi
iparmővésznek, Neszádeliné Kállai Mária vertcsipke- és
viseletkészítı népi iparmővésznek, Pataki Miklósné Ludányi
Margit szövı, hímzı, mővészeti vezetınek, Szankovits Tibor
kézmőves, késes népi iparmővésznek.
Dr. Hiller István miniszter Bessenyei György-díjat adományozott
azoknak a népmővelıknek, akik a mővelıdési intézményekben,
üzemekben és egyéb területeken kiemelkedı közmővelıdési
tevékenységet folytatnak, többek közt:
Borbély Jolán etnográfusnak és Tóth Erzsébetnek, a Magyar
Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus közmővelıdési
osztályvezetıjének.
Dr. Hiller István miniszter Életfa-díjat adományozott azoknak, akik
tevékenységükkel hozzájárultak a népmővészet közvagyonként való
kezeléséhez, megırzéséhez, nemzedékek közötti átörökítéséhez:
Dr. Gerzanics Magdolna nyugalmazott néprajz szakos középiskolai
tanárnak, Máthé Ferenc erdélyi fafaragó, bútorfestı oktatónak és
özv. Szakács Józsefné hímzı népi iparmővésznek.
Dr. Hiller István miniszter 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, többek közt:
Fábry Zoltán famővesnek, A Magyar Kézmővességért Alapítvány
társelnökének és Ígyártó Gabriellának, a Népmővészeti
Egyesületek Szövetsége ügyvezetı igazgatójának.
Dr. Hiller István miniszter A Népmővészet Ifjú Mestere-díjat
adományozott azoknak a fiatal alkotómővészeknek, akik az egyes
népmővészeti ágakban kiemelkedı teljesítményt értek el, többek
közt:
Balatoniné Rózsa Edit tojásfestınek, Csongrádiné Szuper
Viktória viseletkészítınek, Gyıri Tünde gyapjúszövınek, Kelényi
Andrea viseletkészítınek, Kéki Zsolt kovácsnak, Kollár Szabolcs
fazekasnak, ifj. Mihalkó Gyula nemezkalap-készítınek, Mogyoró
Hedvig vászonszövınek, Sipos Tamás bırmővesnek, Soós Melitta
mézeskalács-készítınek, Trungel Aranka szalmafonónak.
Dr. Hiller István miniszter Széchényi Ferenc-díjat adományozott a
közgyőjtemény szakterületén dolgozó szakembereknek, akik magas
színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek
kidolgozásával és alkalmazásával szolgálják szakmájukat, többek
közt:
Dr. Szatmári Sarolta régész-muzeológusnak, a Magyar
Mezıgazdasági Múzeum fıigazgató-helyettesének.
Hagyományápoló, hagyományırzı tevékenységének elismeréseként
Szabó András polgármester Kunhegyes Város Kultúrájáért kitüntetı
díjat adott át Czupp Pál fafaragó népi iparmővésznek.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA

Az összeállítást a melléklet tartalmazza!
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A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Az elsı Leader-program nyertes pályázatának eredményeként augusztus 23án Kunhegyes az idegenforgalom számára is fontos, szép, új látnivalóval
gazdagodott. Ünnepélyes keretek között ezen a napon adták át Czupp Pál
fafaragó népi iparmővész Kunsági kiállítóházát. Az alkotó saját házában
(Kunhegyes, Arany János út 69.) kialakított galéria – amelyben faragásai és
néprajzi győjteménye kaptak helyet – a 06-59/326-067 számon történt
elızetes telefonos egyeztetést követıen ingyenesen látogatható.
 A Mátray-Ház Kft. augusztus 30-31-én rendezte meg Bábolnán A Csipke
Ünnepe „Százszorszép” rendezvénysorozatot. A szakmai programban a
kiállítás mellett az ország egész területérıl érkezett közel félszáz
csipkekészítı vert-, rece- és varrott csipke-készítési munkabemutatója,
Révész Márta csipkekészítı és Takács Zsuzsánna viseletkészítı népi
iparmővészek csipkével díszített ruháinak divatbemutatója, reneszánsz
ihletéső új csipkeminták bemutatása és tanítása is szerepelt; Mátray
Magdolna csipkekészítı, A Népmővészet Mestere elıadásában pedig
vetítettképes elıadások hangzottak el a reneszánszkor divatjáról,
textilkultúrájáról, csipke- és hímzésmintáiról.
 A Mátraderecske Idegenforgalmáért Egyesület, a Hevesi Népmővészeti és
Háziipari Szövetkezet, a Mátraderecskei Önkormányzat és a Csillagvirág
Népmővészeti Egyesület szeptember 19-21. között rendezte meg a II. PALÓC
PÁRNA FESZTIVÁL-t.
A fesztivál keretén belül
nagyszabású
kiállítással
ünnepelték
a
palócföldi
textíliák
között
kiemelt
értéket képviselı szövött,
hímzett
párnahajakat,
dunyhahuzatokat
és
derékaljakat – amelyek bemutatásához, a nagyanyáink örökségét képezı,
ládákba rejtett értékek összegyőjtéséhez a rendezvényt megelızıen a helyi
lakosok körében "Palóc vetett ágy" címmel pályázatot hirdettek.

A KÖZELJÖVİ EGYÉB ESEMÉNYEI
 Diófesztivál Diósjenın
"Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és
emberibb, ha megtöltöd
a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel,
az emberivel,
a jóindulatúval és az udvariassal;
tehát az ünneppel."
(Márai Sándor)
A CivilDió Egyesület 2006. októberében rendezte meg elıször
hagyományteremtı szándékkal a DióFesztivált Diósjenın. A
Fesztivál létrehozásával az egyesületünk célja elsısorban az volt,
hogy bemutassuk a helyi értékeket, és lehetıséget adjunk a helyi és a
környékben élı kézmőveseknek a bemutatkozásra, illetve hogy a
helyben készült termékeket népszerősítsük. Ezeken túl szeretnénk
tartalmas szórakozást nyújtani kicsiknek és nagyoknak egyaránt úgy,
hogy a programok és a bemutatkozók fı témája a „dió” legyen.
A DióFesztiválra csak és kizárólag hagyományos módszerekkel
készült termékeket árusító illetve azokat helyben készítı
kézmőveseket engedünk be.
Várjuk tehát azokat a kézmőveseket, akik szívesen eljönnének, és
egy kis bemutató keretein belül megismertetnék a gyerekekkel – és
az érdeklıdıkkel – mesterségük fortélyait, illetve árusítanák
portékájukat.
Jelentkezni – és további információt kérni – az info@civildio.hu
címen vagy a 06/20 454 -2397-es telefonszámon (Vasas Juditnál)
lehet.
Idıpont: 2008. október 11.
Helyszín: Diósjenı (Budapesttıl 65 kilométerre, Nyugat-Nógrádban)
Honlap: www.diofesztival.civildio.hu
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplap július 10-ei száma
munka közben mutatta Czupp Pál kunhegyesi fafaragó népi
iparmővészt, aki – az elıszeretettel ábrázolt kun motívumok mellett
– a reneszánsz év kapcsán Mátyás-korabeli alkotásokból is faragott
egy kollekcióra valót.

A lap július 17-én Czupp Pál átadás elıtt álló galériája néprajzi
győjteményének rendezésérıl közölt képet, szeptember 24-ei száma
pedig a város büszkeségeként említette a Kunsági Kiállítótermet.
 Néhány alkotásával együtt Baloghné Kegyes Lonci fafaragó,
kabaktök-díszítı is tagja volt annak az öttagú delegációnak, amely
Zsámbok polgármester-asszonyának vezetésével augusztus 15-én az
RTL Klub Reggeli (Ébresztıshow) címő mősorában az immár
hagyományos Lecsó fesztivált és a hozzá kapcsolódó mővészeti,
kulturális rendezvényeket – köztük az alkotásait is bemutató, általa
rendezett kézmőves kiállítást – népszerősítette.
 Együtt fúrnak, faragnak – Padok, mőalkotások készülnek a
táborban címmel jelent meg fotóval illusztrált cikk a 24 óra címő
Komárom-Esztergom megyei napilap augusztus 21-ei számában.
Gengeliczky László tatabányai famőves irányításával – az egykori
Bányász Fafaragó Tábor jogutódjaként – 26. alkalommal találkoztak
és alkottak az ország különbözı településeirıl érkezett fafaragók
(köztük Fábry Zoltán is), akik az egyéni munkák mellett közösen
készített térplasztikát is létrehoztak az egy hétig tartó táborban.
 A Kunhegyesi Híradó szeptemberi száma képes beszámolót közölt
Czupp Pál fafaragó népi iparmővész augusztus 20-ai kitüntetésérıl:
a Kunhegyes Város Kultúrájáért díj átadásáról, és tudósított az
alkotó Kunsági kiállítóházának augusztus 23-án történt átadásáról is.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
 IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
Szeptember 11-én tizenhetedik alkalommal rendezte meg az IPOSZ a
Magyar Kézmővesség Napját. Az ünnepi eseményen Szőcs György,
az IPOSZ elnöke és Nagy László, a Nemzeti Szakképzési és
Felnıttképzési Intézet fıigazgatója együttmőködési megállapodást írt
alá. A megállapodás a kis-beiskolázottságú és az Országos Képzési
Jegyzékbe (OKJ) nem tartozó kézmőves szakmák képzési
problémáinak vizsgálatát és az ezek megoldását célzó közös
javaslatok kidolgozását is célul tőzi ki.
Forrás: MTI
 HAGYOMÁNYOK HÁZA
2008. szeptember 17-én a Hagyományok Háza (HH) neves
szakemberek, oktatók anyagára épített javaslatot nyújtott be a
Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet felé az Országos
Képzési Jegyzék (OKJ) módosítására: az OKJ-ben szereplı Népi
kézmőves szakma – 31 215 02 – elágazásainak a Népi bırmőves és
a Nemezkészítı szakmákkal történı kibıvítésére.
A kérelemhez a HH az Ipartestületek Országos Szövetsége és A
Magyar Kézmővességért Alapítvány támogató javaslatait is
mellékelte, amelyek hangsúlyozták, hogy a kérelem elfogadása
elısegítheti e szakmák kulturális értékeinek megmentését, a képzés
egységes, speciális követelményrendszerének megteremtését, a
szakmai utánpótlás biztosítását.
 MAGYAR ORSZÁGOS MŐVÉSZI KÉZMŐVES
EGYESÜLET
A július 19. óta eltelt idıszakban Marschek Zsolt, T. Némethy
Erzsébet és Tóth Sándor tagdíjbefizetése érkezett meg a MOMKE
számlájára. Nekik köszönhetıen sikerült a számla hónapok óta
negatív egyenlegét nullszaldósra javítani. A tagdíjfizetési
„hajlandóság” évek óta tapasztalt alakulása miatt azonban – és a
felmerülı további fenntartási költségek elkerülése érdekében – a
MOMKE számlája szeptember 29-én megszüntetésre, a számlán
maradt 905 (azaz kilencszázöt) Ft. A Magyar Kézmővességért
Alapítvány számlájára azonnal befizetésre került.
Köszönet illeti a mostani befizetıket és a MOMKE mindazon tagjait,
akik az elmúlt években komolyan vették és teljesítették ezirányú
vállalásukat, kötelezettségüket!
 MAGYARORSZÁGI KOVÁCSMÍVES CÉH
A Rotary Club, Miskolc, az Országos Mőszaki Múzeum Kohászati
Múzeuma és a Magyarországi Kovácsmíves Céh „Reneszánsz a
magyar vasmővességben” címmel szeptember 12-14. között
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Miskolc-Felsıhámor-Újmassán tartotta a II.
Fazola Napok rendezvényeit.
A rendezvényen neves elıadók részvételével
Kovácsmővészeti szimpóziumot tartottak.
A szimpóziumon a következı elıadások
hangzottak el:
1. Marosi Ernı akadémikus, az MTA alelnöke:
A reneszánsz Magyarországon
2. Mag. Walfrid Huber kovácsmővész tanár (Ausztria):
A reneszánsz vasmővesség technikai, technológiai sajátosságai
3. Porkoláb László múzeumigazgató (Kohászati Múzeum):
A XIV-XVI. század vaskohászata
4. Szulovszky János történész, az MTA tudományos
fımunkatársa:
Kovácsok, lakatosok a reneszánsz idején
5. Pandúr Ildikó mővészettörténész, fımuzeológus
(Iparmővészeti Múzeum): Reneszánsz és neoreneszánsz
kovácsmővészet
6. Mag. Walfrid Huber és Molnár Péter díszmőkovács:
A 2008 évi mauerbachi „Stílusgyakorlatok” mesterkurzus
tapasztalatai.
A rendezvény programjában A reneszánsz vasmővesség
kovácsremekei címmel kiállítás; ifjúsági (tanuló) és felnıtt
kategóriában VIII. Fazola díszmőkovács-verseny is szerepelt. A zsőri
tagjai: Molnár József atyamester, Takáts Zoltán céhmester és
Seregi György iparmővész, a zsőri elnöke, a Céh tiszteletbeli tagja
voltak, a díjakat Balikó László versenyalapító fıszervezı adta át.
 MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH
A Céh megújult honlapja a http://hunpatch.com/ címen található.
 KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG
A KÁMJT tevékenységét, híreit az érdeklıdık megismerhetik Forgó
címő lapjának legújabb számából, vagy a Társaság honlapjáról:
http://www.kamjt.hu
dr. Györgyi Erzsébet soros elnök
 DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY FAZEKAS KÖZPONT
1165 Budapest, Csinszka u. 27. Tel/Fax: 407-15-02
Email: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
Honlap: www.kma.uw.hu
Szeptembertıl induló képzéseink
Játszóházi foglalkozásvezetı tanfolyam (OM 274/103/2004)
A Dr. Kresz Mária Alapítvány Fazekas Központja akkreditált népi
játszóház vezetıi tanfolyamot tart nem csak pedagógusoknak. A
hallgatók elméleti néprajzi és kézmőves gyakorlati oktatáson vesznek
részt. Számos mesterséggel találkoznak: fazekasság – agyagozás,
bırmunkák, fonás és szövés, nemezelés, csuhé-, szalma és
vesszımunkák,
kosárfonás,
gyékényszövés,
bábkészítés,
gyöngyfőzés, fajáték- és népi hangszer-készítés. Néprajzi
ismeretekkel bıvítik tudásukat, valamint az ünnepkörökhöz
kapcsolódó
szokásokkal
ismerkednek
meg:
tojásfestés,
gyertyamártás, mézeskalács-készítés, betlehemkészítés.
Az idıigényesebb munkákra egyhetes nyári tábor tartozik a
képzéshez. A képzés 95.000 forint, részletfizetés lehetséges!
Fazekas szakmunkás képzés (OKJ 31 5293 01)
A szakmunkásvizsgára felkészítı tanfolyamunk két éves, elméleti és
gyakorlati oktatásból áll. A két éves képzés alatt egyszer részt kell
venni a hallgatónak egy egyhetes nyári táboron, ahol intenzíven
dolgozhat a mesterségben.
A tanfolyam havonta 20.000 vagy 25.000 forint, az elméleti képzés
7.000 forint alkalmanként, az egy hetes nyári tábor 40.000 forint (40
óra).
Mesterkurzus
Minden gyakorló fazekasnak és most végzett fazekas szakmunkásnak
javasoljuk mesterkurzusunkat. A képzés a fazekas szakmunkás
képzésre épül, része a népi kismesterségek oktatója képzésnek (OKJ
54 8407 01). A mesterkurzus ára 8.000 forint alkalmanként.
Mézesbábos tanfolyam
A mesebeli mézeskalács házikó valóság volt-e vagy fikció? Hogyan
vitt a szegény ember lovat a fiának a vásárból? Mióta sütnek mézes
süteményt? A történeti alapvetéstıl a méz jótékony hatásán túl, a
főszerek gazdagsága mellett a mézeskalácsok tartalmi és formai

jelentését is megismerhetik. A mézes tészta fajtáitól a készáruig a
mézesbábosság minden lépését megtanulhatja a jelentkezı,
októberben induló rövid tanfolyamunkon.
Kosárfonó 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: hét végén (szombaton vagy vasárnap) 9-14
óráig. Kezdés: november 8-án.
Cserépkályha készítı tanfolyam
Elméleti elıadások során a szakma kiváló ismerıi és gyakorlói
mutatják meg a cserépkályha felépítését, részeinek, fontos elemeinek
metódusát. A gyakorlati feladatok során készítenek kályhabögrét,
csempét, megismerkednek a kéményfajtákkal és a kályhatípusokkal a
népi cserépkályhától a modern kályhákig.
 KÉZMŐVESEK BARANYAI EGYESÜLETE
Inf: Horváth Ágota 72/440244; 30/5484628 kmbe@freemail.hu
Az 1998-ban alapított Kézmővesek Baranyai Egyesülete a Janus
Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának Guzsalyas termében (Pécs,
Rákóczi u. 15.) rendezett kiállítással ünnepli és szeretné
emlékezetessé tenni az évfordulót. A kiállítás – amit az október 3-ai
megnyitón Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató,
professor emeritus ajánlott a látogatók figyelmébe –
október 31-éig, keddtıl szombatig 11-15 óráig tekinthetı
meg.
Az egyesület elnökének hívogatója:
„10 éve, hogy 1998-ban megalakítottuk a Kézmővesek Baranyai
Egyesületét. Elıbb Zengıvárkonyban, késıbb Pécsett leltünk
otthonra.Sok szép közös élményre, rendezvényre, megmérettetésre,
bemutatkozásra emlékezhetünk vissza. A 10. születésnapunk
alkalmával rendezett kiállításunkkal szeretnénk megajándékozni
mindazokat, akik eddig is nyomon követték tevékenységünket, és
azokat is, akik most, ez alkalommal munkáinkon keresztül ismernek
meg minket.”
Horváth Ágota elnök
 ARTCHAIKA EGYESÜLET – KERÁMIAPARK
Az aktuális programokról információ kapható Vinczéné Lırincz
Ágnestıl a 362-2413 telefonszámon, az info@keramiapark.hu e-mail
címen, vagy a www.keramiapark.hu honlapcímen.
JOGSZABÁLYFIGYELİ
 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ingyenes céginformációs
honlapján (www.cegjegyzek.hu) online módon ismerheti meg az érdeklıdı a
cégjegyzékbe bejegyzett társaságok legfontosabb adatait: aktuális vagy törölt
jegyzékszámát, nevét, székhelyét, telephelyét, fı tevékenységét, jegyzett
tıkéjét, adószámát és azt, hogy felszámolás vagy végelszámolás alatt áll-e.
Forrás: Világgazdaság

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 Társa(ka)t keresek budapesti üzlethelyiség közös üzemeltetéséhez. A
helyiség boltként, valamint iskolások-felnıttek részére játékházként is
üzemelne. Olyan budapesti, saját termékekkel rendelkezı kézmőves(ek)
jelentkezését várom, akivel/akikkel a bérleti díjat, a nyitvatartási idıt és a
marketing tevékenységet meg tudjuk osztani.
Szabó Katalin: 06-70/362-2408, chess@hungarianchess.com
www.sziluettmuhely.hu, www.hungarianchess.com
 Vidéki fiatal fazekas eladná mestersége összes felszerelését, lehetıleg
egyben. Tartalmaz: villanykemencét (hasznos tere: 70x70x90 cm) 11 perforált
lappal; 2 db (lábbal és géppel hajtható) korongot + gépi formázótoronnyal;
fülhúzó prést.
Érdeklıdni a következı telefonszámon lehet: 30/280-53-73; 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!
 Kiállítás-rendezık felé ajánlkozik különleges borászati és kézmőves
munkaeszköz-győjteményével Endrıdi Sándor: 30/245-1663.

A Magyar Kézmővességért Alapítvány – AMKA –
2008/4 sz. hírlevelének melléklete

Augusztus
I. Balaton Szalon – a kis formátumú képzımővészeti alkotások nemzetközi biennáléján mintegy 200
beérkezett alkotásból rendeztek kiállítást a helyi általános iskolában. A hírt az egyik résztvevı: Tegze Judit
budapesti festımővész küldte. Helyszín: Eötvös Károly Általános Iskola, Vonyarcvashegy.

Szentkereszti István hásságyi Kapoli-díjas fafaragó népi iparmővész, A Népmővészet Mestere „Életem
alapeleme a FA” c. kiállításának megnyitóján dr. Hargitai János országgyőlési képviselı, a Baranya
Megyei Közgyőlés elnöke mondott köszöntıt. A kiállítást Kapitány Orsolya néprajzkutató fımunkatárs
nyitotta meg, közremőködött Kollár Anikó fuvolán. Helyszín: Dómmúzeum, Pécs.

Simon Edit gyenesdiási keramikus és Bordácsné Kishonti Erika keszthelyi Király Zsiga-díjas szövı,
A Népmővészet Mestere közös kiállítását dr. Petánovics Katalin néprajzkutató nyitotta meg, klarinéton
közremőködött Papp Máté.
Helyszín: Községháza, nagyterem, Gyenesdiás.

Szeptember
Kirchmayer Károly szobrászmővész és egykori tanítványai – Csillag Lırincz Zsuzsa és Dely Teréz
tőzzománc-mővészek, H. Gıcze Judit grafikusmővész és Tankóné Borsos Dóra – mőveibıl Tőz és jég
címmel nyílt kiállítás, amit Feledy Balázs mővészeti író nyitott meg. (A fotón Csillag Lırincz Zsuzsa
alkotása látható.)
Helyszín: Moldvay Gyızı Galéria, Hatvan.
A Népmővészet Ifjú Mestere – 2008 pályázat kiállítását dr. Szurmainé Silkó Mária, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közmővelıdési Fıosztályának vezetıje nyitotta meg.
Helyszín: A Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum idıszaki kiállítóterme, Budapest.

Nemes Ferenc szigetújfalui faragó népi iparmővész – a 2006-ban megjelent albumában látottak alapján
– önálló kiállításra kapott meghívást a dél-franciaországi St. Gaudens mővészeti csoportjának
vezetıjétıl. Egy használaton kívüli úszómedencébıl kialakított galériában rendezték meg a kiállítást,
amelyen a mővész kı-, csont- és fafaragásai kerültek a francia közönség elé.
Helyszín: St. Gaudens, Franciaország.

A Független Magyar Szalon Képzımővészeti Egyesület 16. alkalommal rendezett Országos és Nemzetközi
kiállítást, melyen többek közt Ghislaine Tonnelier Karsai budapesti festımővésznı is részt vett.
Helyszín: Budavári Mővelıdési Ház.

Pünkösti Gabriella móri keramikus Virágom, virágom címő kiállítását Takács Gyızı képzımővész,
keramikus nyitotta meg, fuvolán közremőködött Ficzere Máté.
Helyszín: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Mezıberény.

A XVIII. Országos Szıttespályázat eredményhirdetésével összekötött kiállítás ünnepélyes
megnyitóján Csáki Zsigmond polgármester köszöntötte a vendégeket. A kiállítást dr. Szabó Irma, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium osztályvezetıje nyitotta meg. Szakmai értékelést dr. Csiffáryné dr.
Schwalm Edit néprajzkutató tartott.
Helyszín: Mővelıdési Központ, Heves.

Könyv Kata festımővész alkotásaiból a Friss Galéria megnyitója alkalmából nyílt kiállítás.
Helyszín: Budapest, V. ker. Képíró u. 8. (www.frissgaleria.hu)

Október 10-éig
A Hagyományok Házában mőködı Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam
hallgatóinak munkáiból rendezett kiállítást Trencsényi László egyetemi docens nyitotta
meg. Helyszín: a Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum idıszaki kiállítóterme (Bp., I. ker.
Szilágyi Dezsı tér 6.). Megtekinthetı: H-Cs: 9-16 óráig, P: 9-13 óráig.
Október 25-éig
A Design7 keretében rendezett TRANZIT-ART címő kiállítást október 6-án Kócziánné dr. Szentpéteri
Erzsébet, a Közlekedési Múzeum fıigazgatója nyitja meg. Helyszín: FISE Galéria (Bp., V. ker. Kálmán Imre
utca 16.) Megtekinthetı: K-P: 12-18, szombaton 10-14 óra között.
Október 26-án
Vass László intarzia-készítı kiállítása október 25-én 15 órakor nyílik. A kiállítás
posztumusz vendégmővésze: Káldy Péter költı és festı. Helyszín: a Corvini Domini
Egyesület székháza (Bp., XVI. ker. Táncsics u. 10.) Megtekinthetı: október 26-án 10-18
óráig.
November 7-éig
Dr. Szandtner Gáborné gyöngyfőzı népi iparmővész Arcnélküli szépségek címő kiállítását
Oláh Márta gyöngyfőzı népi iparmővész, A Népmővészet Ifjú Mestere nyitotta meg.
Közremőködött Mezei Zsuzsa festı- és elıadómővész és a Jókai tánccsoport.
Helyszín: XII. kerületi Polgármesteri Hivatal, II. emelet (Bp., Böszörményi út 23-25.)
Megtekinthetı: H: 13-17.30-ig, Sze: 8-16-ig, P: 8-12-ig.
November 8-áig
„Mővészetbarátok 2008” címmel nyílik október 15-én – az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékének is tisztelgı – csoportos kiállítás a Mővészetbarátok Egyesülete tagjainak munkáiból, melyen
többek közt Ghislaine Tonnelier Karsai festımővésznı is részt vesz. Helyszín: Pataky Galéria (Bp., X. ker.
Szent László tér 7 –14.) Megtekinthetı: minden nap 8 és 20 óra között.
November 12-éig
Dely Teréz iparmővész tőzzománc-kiállítását október 18-án dr. Feledy Balázs mővészeti író
nyitja meg. Közremőködnek: Bizják Dóra és Zentai Károly zongoramővészek. Helyszín:
Faluház és Ravasz László Könyvtár (Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. T: 26/383-454)
Megtekinthetı: a Faluház programjaihoz igazodva.
Állandó kiállítás
Parasztok, huszárok, szerzetesek… A „Viselettörténeti babamúzeum” vagy Bábúk galériája
szeptember 20-ai ünnepélyes felavatásán rendezett kiállításon Zorkóczy Éva babakészítı, A
Népmővészet Mestere munkái láthatók. A vendégeket Túri Török Tibor tulajdonos
köszöntötte, a kollekciót Borbély Jolán etnográfus, Scharek Ferenc ezredes, Locker Margit
iskolanıvér és dr. Györgyi Erzsébet, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság soros elnöke méltatta.
Helyszín: Bp., V. ker. Váci u. 23. Megtekinthetı: naponta 10 -18 óráig.

A NÉPI IPARMŐVÉSZETI GYŐJTEMÉNY AKTUÁLIS PROGRAMJAIBÓL
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
IDİSZAKI KIÁLLÍTÁS: Október 2-ától: Kecskemét és környékének hagyományos paraszti
használati tárgyai.
A DEBRECENI MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGEINEK PROGRAMKÍNÁLATÁBÓL
MŐ-TEREM GALÉRIA (Debrecen, Batthyány u. 24., tel.: (52) 532-836
E-mail: mtgaleria@dbmuvkozpont.t-online.hu
Október 31-éig Péreli Zsuzsa képzımővész kiállítása.
JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ (Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9., tel.: (52) 386-137 E-mail:
info@jozsaikk.-t-online.hu)

Október 14. – november 4. között látható Sebestyénné Gyırffy Anna szőrrátét-készítı kiállítása.
TÍMÁRHÁZ - KÉZMŐVESEK HÁZA (Debrecen, Nagy Gál István u. 6. Tel.: 06-30/618-9767)
E-mail: timarhaz@dbmuvkozpont.t-online.hu
- Állandó Tímártörténeti Kiállítás: a mesterség történetét szemléltetı tárlat, melynek tárgyait tímár mesterek és
leszármazottaik ajánlották föl és adományozták a debreceni Tímárháznak. A kiállítás keddtıl péntekig 1017, szombaton 10-14 óráig tekinthetı meg.
- A Nagykunsági Népmővészeti Egyesület tagjainak Otthonos népmővészet címő kiállítását dr. Kapusi
Lajos, Karcag alpolgármestere nyitotta meg. A tárlaton harminckét mester mutatkozik be fafaragás,
kovácsoltvas, fazekas, textil, hímzés, csipke és vesszıfonással készített tárgyakkal. A megnyitón az
egyesület tagjai bemutatót tartottak csipkeverésbıl és hímzésbıl. Megtekinthetı: október 31-éig hétköznap
10-17-ig, szombaton 10-14 óráig.

