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

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
2009. január 1. és március 18. között a következık támogatási befizetései
érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Ágoston Zsolt, Asztalos Ferencné, Bagdi Ibolya, Balogh Lajosné, Baloghné
Kegyes Lonci, Barna Nárgisz, Bodnár Sándorné (Sajószöged), Bojtos Ildikó,
Bordácsné Kishonti Erika, Czímer Józsefné, Dobiné Vass Júlia, Eszenyiné
Hallgató Katalin, Farkas Sándorné, Gál Júlia, Ghislaine Tonnelier Karsai,
Harangozó Rita, Honti Sándor, Hınich Imre, Huszár Ida Mária, K. Nagy
Zsolt, Kasztner Erika, Keményné Pap Szilvia, Kis Rozália, Kovács Ernı, Kun
István, Losánszki Erzsébet, Markó Krisztina, Máténé dr. Szabó Mária, Nagy
József Ferenc, Németh Mária (Sándorfalva), Parcz Anna, Sereg Mátyásné,
dr. Sturcz Zoltánné, dr. Szandtner Gáborné, Szász Júlia Gyöngyi, Székelyné
Bognár Eszter, Szlávikné Buzás Irén, Tatainé Csapó Dorottya, dr. Tegze
Judit, Tímárné Molnár Márta, dr. Tomcsányiné Szemere Sarolta, Tószegi
Judit, Tóth Mária, Vályi Anikó, Varga Béla (Orosháza), Világhy Árpád, Vizi
Erika, Zaláné Simon Izabella.
Az alapítványi támogatások befizetéséhez nem szükséges a korábban
megismert sárga alapítványi csekk! Az éppen aktuális összegeket átutalással,
vagy KP-befizetéssel (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!
Az APEH 2008. október 9-én utalta át számlánkra
A Magyar Kézmővességért Alapítvány javára felajánlott SZJA-1 %-okból
származó 282.796 Ft-ot, amit
a XV. Betlehemi jászol-kiállítás anyagát bemutató
Betlehemi képeskönyv – 2008 címő album
kiadásának finanszírozásához használtunk fel.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik adóbevallásuk során
ránk gondoltak, ezzel is segítve munkánkat !
Kérjük, hogy a hamarosan esedékessé váló 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 elérhetıségein!)
Akik már jelezték, hogy adóbevallásuk készítésekor Alapítványunknak
ajánlották, illetve ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át: Faragó
Gábor, Faragó Krisztina, Feketéné Papp Éva, Gergely Andrea, Gergely Imre,
Harangozó Rita, Kissné Sponga Zsuzsanna, Németh János (Pünkösti
Gabriella keramikus férje), Szénási Jánosné, Tálos Zoltán, Ternyák Zoltánné,
Tímárné Molnár Márta.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézmővességért Alapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Kézmővességért Alapítvány az IPOSZ-szal és a BKIK
Kézmőipari Tagozatával együttmőködve
MAGYAR KÉZMŐVESSÉG – 2009 és
MAGYAR REGÉK ÉS MONDÁK – KÉZMŐVES SZEMMEL
címmel kettıs, nyílt pályázatot hirdet, amelynek válogatott anyaga idén is a
városligeti Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban
kerül bemutatásra.
A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók, kézmővesek,
népmővészek, iparmővészek; egyéni jelentkezık és alkotóközösségek
egyaránt részt vehetnek: természetes alapanyagok felhasználásával,
bármilyen kézmőves technikával készült maximum 3 olyan alkotással,

Szerkesztı: Gergely Imre

amelyek más országos pályázaton még nem szerepeltek. (A funkcionálisan
összetartozó tárgy-együttes, készlet, garnitúra 1 alkotásnak számít, de a
rendezık fenntartják a jogot, hogy a kiállítás arányai érdekében egy sok
darabból álló készlet nem teljes terjedelemben kerül bemutatásra.)
A pályázat elsı részére napjaink kézmővességének legújabb, legszebb
népmővészeti és iparmővészeti alkotásait (egy-egy tájegység motívumkincsét,
forma- és színvilágát hően tükrözı, vagy a hagyományokra épülı, de napjaink
igényeinek is megfelelı, illetve egyéni tervezéső tárgyakat; az otthon, a lakás,
a konyha, az ebédlı berendezéséhez, díszítéséhez használható eszközöket,
dísztárgyakat; az öltözködés-kultúra elemeit: viseleteket, ékszereket; valamint
hangszereket, játékokat, fegyvereket stb.); továbbá ritka, vagy kihalófélben
lévı mesterségek, kézmőves szakmák tárgyait lehet beadni.
A pályázat második részével a gazdag magyar rege- és mondavilágot
szeretnénk felidézni: történeteinek, jeleneteinek, alakjainak megformálására
bíztatjuk a pályázókat. Ezen alkotások mellé egy rövid, legfeljebb féloldalas
ismertetést kérünk mellékelni, a forrás megnevezésével. (Forrásmőként a
pályázók figyelmébe ajánljuk pl. Lengyel Dénes: Magyar regék és mondák c.
könyvét, Lipták Gábor magyar tájakhoz és történelmi emlékekhez főzıdı
rege- és monda-feldolgozásait.)
Nevezési határidı: 2009. június 25.
Eddig az idıpontig kell nevezési lapot kitölteni és azt Word-formátumban, emailen az amka@chello.hu címre megküldeni, illetve – ha ez elektronikus
formában nem megoldható, akkor a dokumentum 1. példányát – postán
(Gergely Imre, IPOSZ, AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289. címre), vagy
személyesen (Bp., V. ker. Kálmán I. u. 20. IV. 402.) eljuttatni; a nevezési
díjat pedig az Alapítvány OTP-nél vezetett 11705008-20436209 sz.
számlájára befizetni, vagy átutaltatni.
Nevezési díj:
egyéni jelentkezıknek:
4.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak és a BKIK (tagdíjfizetı) tagjainak: 3.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
6.000,- Ft
Az anyaggyőjtés idıpontja: 2009. július 3-4-5. 10-16 óráig.
Az anyaggyőjtés helyszíne: Liszt Ferenc Általános Iskola (Bp., XIV. ker.
Városliget, Hermina út 23.)
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
Válogatásukat és minısítésüket a Magyar Mővelıdési Intézet és
Képzımővészeti Lektorátus valamint a Hagyományok Háza Népi
Iparmővészeti Osztálya erre az alkalomra felkért szakértıibıl álló zsőri végzi.
A zsőri döntése ellen nem lehet fellebbezni.
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerülı pályázók az ünnepélyes megnyitó
során oklevelet kapnak, a zsőri által kiemelt alkotók ezen túlmenıen
különbözı díjakat, elismeréseket vehetnek át.
Az ünnepélyes megnyitó tervezett idıpontja: 2009. július 29.
A pályázat válogatott anyaga a Magyar Mezıgazdasági Múzeum földszinti
idıszaki kiállítótermében július 30-ától augusztus 23-áig lesz látható.
A kiállításra került alkotások visszaadása az ezt követı 3 napon történik.
Ezúttal is tervezzük, hogy a megnyitóra elkészíttetjük a kiállítás anyagát
színes fotókon bemutató háromnyelvő albumot, amelyben a kiállításra
bekerült minden alkotó 1-1 munkája szerepelni fog!
Nevezési lap e-mailben kapott hírlevél esetén letölthetı innen, ill. postai úton
Gergely Imrétıl kapható.
Postacím: Gergely Imre, IPOSZ, AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289.
Személyesen (telefonon történt egyeztetést követıen): Bp., V. ker. Kálmán I. u.
20. IV. 402. Tel: 354-3146; mobil: 06-30/394-6010; e-mail: amka@chello.hu,
honlap: www.amka.eoldal.hu.

ALAPÍTVÁNYUNK HÍREI
 Tisztelt Olvasóink!
Az elızı hírlevelünkben megjelent felhívásunkra szép számban érkeztek az
alkotók egyéni vagy csoportos kiállításaira invitáló meghívók és más fontos
hírek – köztük különbözı pályázatok eredményeirıl, a Magyar Kultúra napja
és Március 15-e alkalmából átadott kitüntetésekrıl szóló információk.
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Ezekben örömmel fedeztük fel ismerıs személyek illetve közösségek nevét,
akikre mindannyian büszkék lehetünk!
Továbbra is kérjük és várjuk Kedves Olvasóink meghívóit, híradásait,
újságcikkeit, információit és (lehetıleg jó minıségő) fotóit – akár saját, akár
társaik, közösségeik kiállításairól, eseményeirıl, eredményeirıl. Segítsék
ezzel munkánkat, hogy hírlevelünk még tartalmasabb és színesebb legyen!
Ezek a híradások abban is segítenek, hogy olvasóink megismerkedjenek
egymás alkotói tevékenységével, és az információkat környezetükben
továbbadva minél többen megismerhessék a magyar tárgykultúra e fontos
területének hagyományait és értékeit.
www.amka.eoldal.hu
Emlékeztetıül: azokat a híreket, amelyeket az idı rövidsége, vagy a téma
sürgıssége miatt nem lehet a hírlevélben eljuttatni Önökhöz, Alapítványunk
honlapján olvashatják. Az alkotók kiállításai – amennyiben idıben megkapjuk
az értesítést vagy meghívót – naprakészen, részletes információkkal és
fotóillusztrációkkal érhetıek el az oldalon folyamatosan frissítve. Mindenkit
szeretnénk arra bíztatni, hogy látogassa gyakran honlapunkat, és küldje
el híreit, információit, fotóit.
Megismételjük e-mailes felhívásunkat: a 2003-as és 2004-es kiállításainkról
nem készültek enteriır képek, ezért kérjük és megköszönjük azok jelentkezését,
akik rendelkeznek ilyen (jó minıségő) fotókkal, amelyeket akár e-mailben,
akár papírkép formájában szívesen elküldenének, hozzájárulva ezzel
honlapunk még teljesebbé tételéhez. (A papírképeket szkennelés után
visszajuttatjuk tulajdonosának.)
 Az alábbi sorok közlését kérte Báling Lászlóné tojásfestı:
„Kézmőves társaim figyelmébe ajánlom!
A közelmúltban szerzett negatív tapasztalataim alapján kérem, alaposan
fontolják meg bármilyen rendezvényen való részvételüket. Két konkrét
rendezvénnyel kapcsolatban szeretném megosztani tapasztalataimat. A
Velencei Karneválra szerveztek, kerestek kézmőveseket, amit az indulás elıtt
lemondtak. Ugyanettıl a szervezıtıl kaptam ajánlatot nınapi
rendezvényükre, itt öt napot dolgozhattam volna. Baranya megyébıl utaztam
fel Pestre, jól megpakolva áruval, a szerzıdés szerinti idıpontra (reggel 6
órára) érkezve. Kézmőveseknek, nınapi rendezvénynek nyomát sem találtam,
mivel a rendezvényt idıközben egy héttel késıbbre tették. Úgy gondolom, a
rendezvény szervezıjétıl elvárható lett volna az a magatartás, hogy bármiféle
változásról idıben értesítse a résztvevıket. Hogy kirıl is van szó, szívesen
megírom, akit érdekel.”
Báling Lászlóné Aranka, e-mail: balinglaszlone@freemail.hu
 Alapítványunk némelyik korábbi nyári és Betlehemi jászol-kiállításának
albumaiból maradt még néhány darab. A 2002-2004 közöttiek az irodában
2.000 Ft., a 2005-2007-esek 2.500 Ft., a 2008-asok 3.000 Ft. alapítványi
támogatásért kaphatóak. Érdeklıdni az Alapítvány titkáránál, Gergely Imrénél
lehet (06-1/354-3146).
 A Bátor Tábor kézmőves foglalkozások lebonyolítására keres önkéntes
jelentkezıket nyári turnusaiba! A Bátor Tábor Alapítvány 2001 óta valósítja
meg ingyenes élményterápiás táborait daganatos, cukorbeteg és krónikus
ízületi gyulladással kezelt gyerekeknek.
Évente 460 gyerek táborozik velünk, mintegy 400 önkéntes
közremőködésével. A tábor mozgatórugói az önkéntesek. İk a szélrózsa
minden irányából, sokféle tapasztalattal érkeznek hozzánk.
A Bátor Tábor nem a betegségrıl vagy a korlátokról szól, hanem az életrıl, a
lehetıségekrıl, a mosolyról és az összetartozásról. A tábor programjai
sikerélményt nyújtanak a gyerekeknek, ami növeli önbizalmukat és
önértékelésüket, ezáltal megerısödve, bátrabban térhetnek vissza a
hétköznapokba.
Önkéntesek jelentkezését várjuk a 2009-es nyár tíznapos táboraiba. Az ı
feladatuk vidám, bátorító atmoszféra megteremtése és színvonalas, kreatív
programok szervezése a gyermekek számára. Jelentkezni lehet például zenei,
színjátszó, kézmőves, evezı, alacsony és magas kötélpálya és íjász
foglalkozások lebonyolításában kisebb-nagyobb tapasztalattal rendelkezı
segítıknek, de bárki kedvére válogathat a különbözı feladatkörök között.
Kiemelten keresünk olyan önkénteseket, akik kézmőves, illetve
színjátszás, íjászat, természetbúvár, zene, fotó, evezés, magas és alacsony
kötélpálya foglalkozás megtartására, vagy az abban való közremőködésre
vállalkoznának, egy-egy turnusban, komplex felkészítés után!
Információk és jelentkezés: (06-1) 457-3840, www.batortabor.hu
Adj élményeket! – Te is kapsz!
Légy nyitott! – Itt tanulhatsz!
Gyere Önkéntesnek! – Várunk!
 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 e-mail címen, vagy a 30/437-8900 telefonszámon.
 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.
 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.

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
A MELLÉKLETBEN!

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK, ÜNNEPEK
 Egy pontosítással kezdünk: legutóbbi hírlevelünkben tévesen bútorfestı
szakmát tüntettünk fel Kiss Mátyás 2008. augusztus 20-ai kitüntetésének
ismertetésénél - aki valójában: fafaragó népi iparmővész -, és hiányos
információt közöltünk az elismerés indoklásaként; ezért most szó szerint
idézzük az általa idıközben elküldött oklevél-másolat szövegét.
„Mezıkövesd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Mezıkövesd
Város Díszpolgára kitüntetı címet adományoz Kiss Mátyás részére
kutatásaiért, melynek eredményeképpen sikerült újraélesztenie Mezıkövesd
és környékének 100 évvel ezelıtti fakultúráját, a negyedik matyó falu, Dólya
felkutatásáért, valamint hagyományırzı és régiségkutató munkájáért.”
A pontatlanságért elnézést kérünk Kiss Mátyástól - aki egyébként szívesen
vállal filmvetítéssel összekötött elıadást Dólya felkutatásának történetérıl.
 Magyar Kézmőves Remek 2008
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2001-ben alapított Magyar
Kézmőves Remek címet 2008-ban a szakemberekbıl álló zsőri döntése
alapján 38 pályázatból 22 pályamő érdemelte ki, 11 pályázó pedig emléklapot
kapott.
A nyertes pályamunkákból rendezett kiállítás február 10-éig volt látható a
Magyar Mezıgazdasági Múzeumban.
Magyar Kézmőves Remek címet kaptak:

Ambrus Sándor fazekas népi iparmővész – Hódmezıvásárhely, Csonka és
Fiai Üvegtechnika Kft. – Sopron, Debreczeni Sándor késes népi
iparmővész – Miskolc, Gálné Nagy Ildikó szövı népi iparmővész – Algyı,
Gulyásné Szabó Zsuzsanna gyöngyfőzı népi iparmővész – Bugyi, HÓDFÓ
Szociális Foglalkoztató Kht. – Hódmezıvásárhely, Hotyek Attila kádár –
Erdıbénye, K.M. Par-ker Kft. – Budapest, Káldi Csaba famőves –
Szombathely, Kiskó Antal szabó, Méretes Szabó Kft. – Veszprém, Kıkuti
Tímea szabó, Méretes Szabó Kft. – Veszprém, Leimeiszterné Fazekas Éva
szabó, Méretes Szabó Kft. – Veszprém, Marton Ferenc kárpitos és
bútorasztalos mester – Sopron, Nagy József üvegmőves – Budapest, Nics
László díszmőkovács – Miskolc, Savaria REHAB-TEAM Kft. –
Szombathely, Szakály Miklós faszobrász, bútorrestaurátor – Budapest, dr.
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Szandtner Gáborné gyöngyfőzı népi iparmővész – Budapest, Szepesi János
fafaragó népi iparmővész – Ercsi, Tanka Tamás csizma- és cipıkészítı népi
iparmővész, A Népmővészet Ifjú Mestere – Tapolca, Tatai Tamás szabó,
Méretes Szabó Kft. – Veszprém, Tóth Katalin szabó, Méretes Szabó Kft. –
Veszprém.
Emléklapot kaptak:
Balog Gáborné mézeskalácsos – Békés, Egri Zsuzsa kerámikus – Budapest,
Farkas Sándor csontfaragó – Salgótarján, Feigl Miklósné könyvkötı –
Békéscsaba, Gáspárné Bajzáth Marianna hímzı – Mezıkövesd, Györffy
Dezsı Gyuláné mézeskalácsos – Salgótarján, György A. Ottó játékkészítı –
Szigetújfalu, Inotai Csabáné egyéni vállalkozó – Baja, Kissné Kertész
Katalin tőzzománc-készítı – Demecser, Ódryné Horváth Krisztina
kerámikus, üvegmőves – Fadd, Szénási János kerámikus –
Hódmezıvásárhely.
A január 21-én tartott ünnepélyes megnyitón a zsőri elnöke: Simon Károly,
az Iparmővészeti Egyetem professzora, az Iparmővészeti Múzeum volt
fıigazgatója és a zsőri két tagja: Barsi Hajna néprajzos, a Hagyományok
Háza Népi Iparmővészeti Osztálya fıtanácsosa és Gergely Imre, A Magyar
Kézmővességért Alapítvány titkára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Aranydiplomáját vehette át.
 A Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti Tanácsadó Testületének
legutóbbi, 2008. december 11-én tartott ülésén a következı alkotók kapták
meg a népi iparmővész címet:
Alexa László famőves, Ilk; Ambrus József fafaragó, Celldömölk; Bene
Ágoston Tiborné kosárfonó, Kiskunfélegyháza; Bogdán Erzsébet hímzı,
Sárospatak; Czeglédi Tibor festettbútor-készítı és Czeglédiné Budai
Katalin festettbútor-készítı, Bakonynána; Ferenczyné Molnár Valéria
kosárfonó, Solymár; Fiser Józsefné hímzı, Gyöngyös; Görzsöny József
faszobrász, Miskolc; Ízer Istvánné hímzı, Demjén; Jenei Károlyné Dobos
Mária csuhéfonó, Hajdúszoboszló; Kerekes Ibolya népiékszer-készítı,
Szeged; Kiss Árpádné viselet-készítı, Debrecen; Lauber Györgyné
népiékszer-készítı, Budapest; Molnár József fafaragó, Nyíregyháza-Oros;
Molnárné Tamás Anetta fazekas, Tata; Nagy Gyöngyi népiékszer-készítı,
Budapest; Némethné Balogh Ildikó mézeskalács-készítı, Zalaegerszeg;
Nyitrai Mihály fafaragó, Dunaújváros; Pákai Gusztáv kosárfonó, Barbacs;
Pinczésné Soós Gyöngyi csipkekészítı, Karcag; Sebıkné Leitert Julianna
festettbútor-készítı, Harta; Szabadvári Antal fafaragó, Gyır; Szankovits
Örs késes, Budapest; Tokaji Diána fazekas, Zamárdi; Tolvaj Csaba
kosárfonó, Székesfehérvár; Tóth János fafaragó, Gyır; Véghné Lırincz
Ágnes, hímzı, Gyır.
 Kitüntetések a Magyar Kultúra napján
2009. január 22-én Hiller István miniszter, a kulturális tárca vezetıje a
budapesti Iparmővészeti Múzeumban kitüntetéseket adott át az ünnep
alkalmából.
Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat kapott a nem hivatásos mővészetek és a
népmővészet területén kimagasló értékő tevékenységéért többek között: Dr.
Barsi Ernı néprajzkutató, Lovászné Juhász Rita tárgyalkotó népmővész,
Schéffer Anna iparmővész.
Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjat kapott a Hevesi Népmővészeti és
Háziipari Szövetkezet.
 Ugyancsak a Magyar Kultúra Napja alkalmából adták át Alsóörsön a
Szuper Miklósné népi iparmővész által alapított Örökség Díjat (az Alsóörsi
Csipke mőhely által készített, bekeretezett csipkét és egy oklevelet) a
nyugdíjba vonult alsóörsi jegyzınek és (posztumusz) a település
nyugalmazott igazgatójának.
 Nemzeti ünnepünk, Március 15-e alkalmából
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke Szőcs
Györgynek, az Ipartestületek Országos Szövetsége
elnökének a kis- és középvállalkozások érdekeinek
védelmében végzett munkássága, közel négy
évtizedes közéleti tevékenysége elismeréseként a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést adományozta. (Fotó: www.iposz.hu)
(Az IPOSZ hozta létre 1994-ben A Magyar
Kézmővességért Alapítványt – a szerk.)
 A gyıri közgyőlés döntése szerint Gyır Megyei Jogú Város Díszpolgára
lett Dr. Barsi Ernı tanár, néprajzkutató – több évtizedes példaértékő
pedagógiai munkája, a megyeszékhelynek hírnevet szerzı kutató,
ismeretterjesztı és publikációs tevékenysége elismeréseként. Az elismerést a
március 15-ei dísz-közgyőlésen adták át.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 A Budapesti Mővelıdési Központban január 20-ától február 5-éig
megrendezett XXIV. Vizuális Mővészeti Hónap Iparmővészeti Kiállításon
több mőfajban is szerepelt alkotásaival Tegze Judit.
 A FISE Galériában január 27. és február 14. között volt látható Birkás
Babett textiltervezı iparmővész „Repülıszınyeg-jegy” címő kiállítása, amit
Miskolczi Martina grafikusmővész március 7-éig tartó "Bestiarium avagy
Taro" címő tárlata követett.

 Pilisszentkereszten, a Kántorházban február 7-23. között rendezték meg
Zsolnai Mihály fafaragó népi iparmővész Utolsó 10 év remekei címő
kiállítását.
 M. Sarlós Erzsébet szobrász Rézharmónia címő
kiállítása február 24. és március 7. között volt látható
Budakeszin, az Erkel Ferenc Mővelıdési Házban
(képünkön).
 A Greguss Kör Egyesület NAPTÁR címő kiállítását
február 21-éig, Nık évezrede címő kiállítását március 14éig tekinthették meg az érdeklıdık a Greguss Galériában.
 A solymári Kocsmagaléria vendégei március 8-áig
láthatták Szakmári Klára selyem- és papírmárványozó A
négy ıselem címő kiállítását.
 Gellér Erzsébet festımővész kiállítása március 12-éig volt látható a
Dunaharaszti Könyvtár mini galériájában.
 A Független Magyar Szalon Képzımővészeti Egyesület csoportos
kiállítását március 13-áig tekinthették meg az érdeklıdık a Pataky
Galériában.
 A Kerámiaparkban március 14-éig tartott nyitva Tóth Éva és Szövérfy
Katalin Mese és valóság címő közös kiállítása.

Erdélyi Tibor népi szobrász, A
Népmővészet Mestere Fába faragott
mesevilág címő kiállítását március 15-éig
láthatták az érdeklıdık az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Házban (képünkön).
 A hímes kezek reneszánsza a Kapos
mentén címmel március 16-áig volt látható
a Kapos-mente hímzésvilágát, viseleteit és
Bocz János fafaragó alkotásait bemutató kiállítás a Hagyományok Háza
idıszaki kiállítótermében.
 Gy. Fogarasi Kata és Terényi Gyöngy A bır reneszánsza címő közös
kiállítása március 18-áig tartott a Nemzeti Tankönyvkiadó aulájában.
 Feiglné Csukás Klára „A kezek alkotni vágynak s nem felednek.” (Ancser
Éva) mottójú gobelin-kiállítását március 19-éig tekinthették meg az
érdeklıdık Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Emlékházban.
 A Corvin Mővelıdési Ház – Erzsébetligeti Színházban március 20-áig volt
látogatható Búza Barna szobrászmővész és Vargay Zoltán intarzia táblaképkészítı kiállítása.
 Székesfehérváron, a Felsıvárosi Általános Iskolában március 20-22. között
rendezték meg az IDEA 2009 Ötlet – Újdonság – Találmány címő
nemzetközi kiállítást, amelyen Daru Péterné
tojásfestı, Rózsakerti Anita keramikus és Szlávikné
Buzás Irén tojásfestı is részt vett alkotásaival.
 Palocsay Andrea üvegfestı kiállítása március 25éig volt látható a fonyódi Feng Shui Galériában
(képünkön).

 A csókakıi Mővelıdési Házban március 14-én kezdıdött Cs. Angyal
Zsuzsa mézesbábos és fazekas népi iparmővész Szeretet-üzenetek címő
kiállítása.
 A MULTIKULTI Budapest – Nemzetiségi kultúrák a 135 éve egyesített
fıvárosban címő rendezvénysorozat keretében március 21-én, a Szlovák
kultúra napján nyílt és 27-éig tart Zsolnai Mihály tanár, fafaragó népi
iparmővész kiállítása a Budapesti Mővelıdési Központban (Bp., XI. ker.
Etele út 55., tel.: 371-2760).
 A FISE Galériában (Bp., V. ker. Kálmán I. u. 16.) keddtıl-péntekig 12-18,
szombaton 10-14 óra között március 28-áig látogatható Surján Kornélia
textiltervezı iparmővész és Menyhárt Richárd ötvösmővész kiállítása.
 Meichlné Érsek Mária grafikus, tőzzománc-festı –
Szent Pál apostol-év tiszteletére rendezett – festmény- és
fotókiállítása március végéig tekinthetı meg az Avilai
Nagy Szent Teréz Plébániatemplom altemplomában (Bp.,
VI. ker. Nagymezı u. - Podmaniczky u. sarok) (képünkön).
 A játék szerelmesei címmel március 31-éig (kedd,
csütörtök, szombat 10-18 óráig) látható a Magyar
Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus által
meghirdetett „Amator Artium” XX. Országos Képzı- és
Iparmővészeti Tárlat Játék – baba kiállítása a Hegyvidék Galériában (Bp.,
XII. ker. Városmajor u. 16.).
 Március 28-án (szombaton) 17.00-kor kezdıdik és április 14-éig látható a
Kerámiaparkban (Budapest, XXII. ker. Bartók Béla u. 136. Tel.: 362-2413)
Vertel Andrea keramikusmővész és lányai: Kata textilmővész és Zsóka
nemezkészítı "Családban marad" címő együttes kiállítása.
 D. Nagy Judit zománcmőves Tavaszi támadat címő kiállítása április 17-éig
tekinthetı meg a Kelemen Galériában (Szekszárd, Kecskés F. u. 8-10.).
 A Felsıörs, Alsóörs, Csopak, Lovas települések alkotta régióban április 1718-19-én rendezik a Mandula Ünnepet. Az Ünnep elsı napján 18 órakor
nyílik Csopakon, a Református Gyülekezeti Házban a Paloznaki Hímzıkör
és az Alsóörsi Csipke mőhely 1 hétig látogatható vándorkiállítása.
 Martineczné Kiss Márta fazekas népi iparmővész Belsı szoba címő
kiállítása április 30-áig látható a Radnóti Miklós Könyvtárban (Bp., XIII. ker.
Tátra u. 52.).
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 A Paloznaki Hímzıkör 16. éves hagyományos nagy kiállítása július 1125. között lesz megtekinthetı Csopakon, a Galériában. Itt kerül
átadásra második alkalommal a Hímzıkör által létrehozott ÖRÖKSÉG Díj –
olyan paloznaki lakosnak, aki sokat tesz a magyar kultúráért, és kiemelkedı
teljesítményt nyújt a településért.
 A Szórakaténusz Játékmúzeum és Mőhelyben (Kecskemét, Gáspár András
u. 11., Tel.: 76/481-469) hétfı kivételével 10-12.30 és 13-17 óra között
szeptember 6-áig látható a III. Gyermek-Játék Nemzedékek a gyermekekért
országos pályázati kiállítás, amelyhez március 20-21-én a játéktervezésrıl és
játékgyártásról tartott szakmai szimpózium kapcsolódott.

 A Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti Bemutatótermének aktuális
kiállítási terve a 2009. évre

május 14. – június 10.

„Tavaszi szél vizet áraszt”
Székely Éva kosárfonó, Harangozó Rita
fazekas, Szakál Magdolna kertész, virágkötı
Zala Megyei Népmővészeti Egyesület

június 15. – július 3.

Kabai Erzsébet fazekas

július 7. – augusztus 14.

Tóth Aranka hímzı és Dobiné Vass Júlia
fazekas
A Népmővészet Ifjú Mestere pályázat
kiállítása
HH-vizsgamunkák kiállítása

április 2. – május 11.

augusztus 18. –
szeptember 21.
szeptember 25. –
november 2.
november 5. – december
18.

Sági Rózsa szövı 80. születésnapi kiállítása

 A Kecskeméti Népi Iparmővészeti Győjtemény aktuális programjai
Kecskemét, Serfızı u. 19., Tel.: 76/327-203
Nyitva: keddtıl szombatig 10-17 óráig.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS:
• A népi iparmővészet fél évszázada (hímzés, szövés, faragás, fazekasság,
népi kismesterségek).
IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK A TAVASZI FESZTIVÁL IDEJÉN:
• Székfaragó mesterek - A népi szobaberendezési
tárgyak között találhatóak a szálas anyaggal (gyékény,
szalma, kukoricacsuhé, vesszı, sás) bekötött, becsavart
vagy beszıtt bútorok. Az április 18-áig tartó kiállítás a
Bihar megyei Érmellékrıl származó régi, és azok
mintájára elkészített új, sással bekötött székeket, dikókat
(ágy) és padokat mutatja be.
• Kapos-menti fehér hímzések régen és ma - A
kiállításon a Dombóvári Helytörténeti Múzeum néprajzi
győjteményének kitüntetett darabjai, a fehér hímzéses
vılegényingek mellett hagyományos férfi és nıi viseletdarabokat, a céhes és a
cifra-takácsok munkáit is a látogatók elé tárjuk. A túlnyomó részben az 1800as évek közepérıl és végérıl származó ingmustrák, valamint az 1930-as és
1970-es évek viselet-megújítási törekvései kiegészülnek a kistáj további
jellegzetes vászonnemőivel és viseletalkotó elemeivel.
A kiállítás június 6-áig látogatható.
KÉZMŐVES FOGLALKOZÁSOK
Szombatonként 13-15 óráig, ára: 300,-Ft/fı
A DÍSZÍTİMŐVÉSZ SZAKKÖRBEN hazánk népi hímzéskultúrájával
ismerkednek meg minden kedden 14-16 óra között dr. Varga Ferencné népi
iparmővész vezetésével.
 A Debreceni Tímárház – Kézmővesek Háza programjaiból
Debrecen, Nagy Gál István u. 6., Tel.: 52/321-260 és 30/618-9767
E-mail: timarhaz@dbmuvkozpont.t-online.hu
Március 28.: „Tavaszt bontok gyöngyeimmel…” – gyöngyfőzı foglalkozás
Március 31-éig: a Mikepércsi Hímzı Kör kiállítása
Állandó tímártörténeti kiállítás
A debreceni tímárnegyed portái hajdan a Vígkedvő Mihály utca, Tímár utca,
Teleki utca által behatárolt területen helyezkedtek el. Mindezen terület az
1970-es évekig változatlan maradt, ám ekkor a városrendezési átalakítások
miatt sorra lebontották az itt levı épületeket. Csupán egyetlen házat sikerült
megmenteni, a Nagy Gál István utcai Tímárházat, mely városunk egyetlen
ipartörténeti emléke. Az épület utcafrontra esı része – az itt élı mesterek
(Sárga István, Fazekas László) egykori lakása és inasszobája – eredeti
állapotában maradt meg. Ez állandó tímártörténeti kiállításnak ad helyet, mely
méltó emléket kívánt állítani a messze földön ismertté vált, nagy múltú
debreceni tímárságnak.
A kiállítás keddtıl péntekig 10-17, szombaton 10-14 óráig tekinthetı meg.
Hagyományırzı körök foglalkozásai a Tímárházban
Fafaragó Kör: pénteken 15-18 óráig
Tiszta Forrás Hímzı Kör: csütörtökön 14-16 óráig

Egyedi Kézmőves programajánlatunk
Játékudvar – választható foglalkozások: bırözés, agyagozás, nemezelés,
gyöngyfőzés, gyertyamártás, szövés-fonás, szőrrátét-készítés, mézeskalácsdíszítés, batikolás, papírmerítés, textiljátékok óvodásoknak, és újdonságunk a
szappankészítés általános és középiskolás diákoknak, felnıtteknek.
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 a 06 (30) 618 9767-es telefonon,
aki a részvételi díjakról is felvilágosítással szolgál.
A foglalkozások alapanyagát minden esetben intézményünk adja.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
Felavatták az új tököli keresztet
Tököl vezetése Nemes Ferenc szigetújfalui faragó
népi iparmővészt kérte fel egy kifejezetten
Tökölhöz köthetı kereszt elkészítésére, amely a
temetıben álló, 1993-ban Miksics István által
adományozott kereszt helyére került. Nemes
Ferenc háromméteres gyönyörő alkotását annak a
miseruhának a hátoldalán látható – szinte csonkolt
életfának mondható – kereszt ihlette, amelyet IV.
Béla ajándékozott a templomnak, és amit jelenleg a Nemzeti
Múzeumban ıriznek.
Az új keresztet Mindenszentek Napján, közel száz katolikus hívı
elıtt szentelte fel Papp László plébános.
A KÖZELJÖVİ EGYÉB ESEMÉNYEI
 MoJaHo 5. Modell, Játék, Hobbi Kiállítás és Vásár
Budapest, 2009. április 25-26.
Idén április 25-26-án immár 5. alkalommal rendezzük meg a Magyar
Vasúttörténeti Parkban a MoJaHo Modell, Játék, Hobbi Kiállítás és Vásárt,
amely naponta 10-18 óráig tart nyitva.
A kiállítás és a programok egy része az Orient csarnokban lesz, a többit a
Park különbözı szabad területeire tervezzük.
Az idei év újdonságaként Kézmővesek utcája programmal bıvítjük a
kiállítást, amelyet az Orient csarnokban alakítunk ki. Ide várjuk mindazokat,
akik hagyományos kézi technikákkal, természetes anyagokból alkotnak,
maguk tervezik és készítik egyedi tárgyaikat.
Takarékos részvételi ajánlatunk kézmővesek számára!
Elhelyezés az Orient Csarnokban, az ún. Kézmővesek utcájában.
Szolgáltatások, felszereltség:
4 m2 szınyegezett terület (határoló-falak nélkül)
1 db 110x70x70 cm-es egységasztal
1 db mőbır szék
teremvilágítás
1 db kiállítói kitőzı, mely a zavartalan belépésre jogosít
30 db meghívó és/vagy szórólap
katalógus-beiktatás a rendezvény elektronikus katalógusába
parkolás a park területén egy gépkocsi számára két napra
éjszakai csarnok-ırzés
Részvételi díj: 15.000.- Ft + 20% áfa
További, külön díjért bérelhetı szolgáltatások, eszközök:
Elektromos ellátás (2 kW)
4.500.- Ft + áfa
Kiállítói kitőzı
1.200.- Ft + áfa/db
5. sz. Zárható infópult (100x50x85)
6.300.- Ft + áfa/db
21. sz. mőbır szék
1.950.- Ft + áfa/db
Egyéb
listaáron
További különleges igényeket is igyekszünk kielégíteni egyedi megállapodás
szerint (pl. fazekas korong, szövıszék, kemence, népi bútor, egyéb
nagymérető eszközök elhelyezése stb.).
A különbözı kézmőves technikák bemutatásához kérésre plusz területet
biztosítunk egyedi megállapodás szerint.
Kérdéseivel hívjon bennünket a lenti számok valamelyikén, vagy írhat a
mojaho@toppoint.hu címre.
Az Ön rendezvényszervezı partnere Joósné Endrıdi Margit,
tel.: (06-1) 294-1868, (06-20) 555-3825
További felvilágosítás, illetve stand-bérlés:
Fenyves Júlia tel.: (06 1) 306 1542, fenyves.julia@toppoint.hu
További információk a kiállítás és vásárról www.mojaho.hu
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Jelentkezés esetén kérjük a jelentkezési lap valamennyi adatát kitölteni és a
(06 1) 306 1596 számra elfaxolni, vagy levélben a következı címre postai
úton eljuttatni: Top Point Kft. 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 124.
Top Point Kft.
 Esszencia Vizuális Konferencia
A Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus a 2009. évi
Esszencia Tárlathoz kapcsolódóan május 9-én (szombaton) Esszencia
Vizuális Konferencia címmel szakmai tanácskozást szervez Budapesten.
A találkozó célja számba venni a nem hivatásos képzı- és iparmővészeti
szakterület aktualitásait, bemutatni a szakterület megyei programjait, továbbá
intézményünk új kezdeményezéseit széles körben ismertetni a
célcsoportokkal.
Aki részt venne a tanácskozáson, kérem, egy rövidke visszajelzést e-mailben
küldjön számomra.
Felszólalási szándékot, témajavaslatokat, további ötleteket is várunk, melyek
a jövıben segíthetik közös munkánkat.
Dóri Éva képzımővészeti referens
Magyar
Mővelıdési
Intézet
és
Képzımővészeti
Lektorátus
Mővészeti Programok Fıosztálya (1011 Bp., Corvin tér 8., tel.: 225-6033,
225-6029, fax: 225-6030, dorie@mmi.hu honlap: www.mmi.hu/muveszeti.
 Az Esztergomtól 27 km-re fekvı szlovákiai Kürt (Strekov) városkában
olyan kézmővesek mielıbbi jelentkezését várják, akik július 25-26-án
bemutatóval egybekötött árusítást tudnak vállalni.
Szervezı: Kasnyik Tamás
Tel.: +421 903 251 950, e-mail: pdstrekov@konfer.hu
Dóri Éva képzımővészeti referens
 Tatai Patara
Az elmúlt esztendıben Tata 1597. évi nagy
ostromának
évfordulóján
a
ZO-FI
Rendezvényiroda és a Tata környéki
helytörténet-kedvelıkbıl
alakult
Pálffy
Kompánia hagyományır közösség, a Kuny
Domokos Megyei Múzeum és a Magyar
Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár
szakmai támogatásával egy új rendezvényt
hozott létre Tatai Patara 1597 címmel. A
kezdeményezés eredendı célja az volt, hogy Tata város természeti
környezetéhez, történelméhez, mőemlékeihez jól illeszkedı, turisztikai és
kulturális értelemben is figyelemre méltó eseménnyel idézze fel Tata török
kori életét, történelmi eseményeit.
A rendezvény történelmi háttere
Tata a XVI. század közepére a török hódítás kiterjedése nyomán a magyar
végvári rendszer részévé, s mint Komárom és Gyır elıvára a török és magyar
harcok állandó színterévé vált.
Egyik legnevezetesebb ostroma a tizenöt éves háború során, 1597. május 23án zajlott, mikor Gróf Pálffy Miklós komáromi fıkapitány csellel (elsıként
itt, Tatán, a patara használatával) visszafoglalta a tatai várat.
A Tatai Patara elnevezés a várostromkor használt haditechnikai újítás
nevébıl, a petárdaként is emlegetett patara szóból ered. Ezzel az eszközzel
robbantották be a várkaput. Egy évvel késıbb, 1598-ban Gyır
felszabadításánál is a Tatán kipróbált patara indította el a sikeres ostromot
A 2008-as programot 15 ezren látták. Sikere arra bátorítja a szervezıket, hogy
– bıvülı tartalommal – 2009-ben is megrendezzék az eseményt.
A programok május 22-24. között zajlanak: multikulturális zenei és
táncfesztivállal kezdıdnek, többhelyszínes ostromnappal és korabeli vásáribazári forgataggal, lakomákkal folytatódnak, majd gyermeknapi hangulatú
történelmi matinéval zárulnak. A rendezvény programjának – a történelmi
hőséggel bemutatott had- és mővelıdéstörténeti bemutatóknak,
szakmatörténeti életképeknek, interaktív játékoknak – szakmai nívóját a
múzeumi szakemberek mellett több mint 100 fı korabeli viseletbe öltözött,
korhő fegyverzettel felszerelt hagyományır, a Pálffy Kompánia elhivatott
közössége, s nem utolsó sorban a ZO-FI szervezıcsapata garantálja. A
részletes programot a honlapunkon tekinthetik meg: www.zo-fi.hu
Szeretnénk felkérni Önöket, hogy gazdagítsák rendezvényünket azon szakma
interaktív, korhő bemutatásával, amit képviselnek.
Amit biztosítunk:
•
Korhő installáció (kb. 2x2 m).
•
Az elkészült termékek értékesítési lehetısége.
•
A hely biztosításáért nem kérünk semmit.
•
Igény esetén kollégiumi szállást tudunk biztosítani.
Amit kérünk:
•
A képviselt szakma interaktív, korhő bemutatása.
•
A kornak megfelelı öltözék (igény esetén segítséget tudunk
nyújtani).
Részvételét elıre is köszönjük!
Tüske Eszter: 30/641-7620
Zombori Fivérek E.c. Rendezvényszervezı Iroda
Zombori Mihály ügyvezetı

 Június 22-27. között Alsóörs második alkalommal fogadja a Romániai
Magyar Népmővészeti Szövetség fafaragóit és hímzıit.
A „házigazda” Alsóörsi Csipke mőhely vezetıje, Szuper Miklósné népi
iparmővész Az Európai Magyar Népmővészetért elnevezéssel létrehozott egy
alapítványt is, amely augusztus 8-14. között Kalotaszegen hímzı-tábort
szervez az itthoni és az ottani alkotók számára. (Az alapítvány céljai között a
magyar népmővészet hagyományainak ápolása, a határon túli magyarok népi
kézmővességének fejlesztése, továbbéltetése valamint kiadványok
szerkesztése, készítése, kutatások szervezése is szerepel.)
 Nyári "bejárós" tőzzománc-táborokat szerveznek a következı idıpontokban
a Pestújhelyi Közösségi Házban:
Július 13-17-éig: felnıtteknek
Augusztus 10-14-éig: felnıtteknek
Augusztus 24-28-áig: gyerekeknek
Érdeklıdni és jelentkezni lehet: Szendrei Juditnál a 06-20/4699-410-es
mobiltelefonon.

KÖSZÖNET…
… Bús Sándorné Vesszı Erzsébet dorogi csuhéfonónak, H.
Czékmány Ilona budapesti festımővésznek, Kiss Katalin zentai
(vajdasági) szalmafonónak, Lauer Jánosné pécsi mézeskalácskészítınek, Obradovic Matilka szabadkai (vajdasági) szalmaképkészítınek, Pozvai Andrea pethıhenyei bırtárgy-készítı
szakoktatónak, népi játszóház-vezetınek és Tóth Árpád zentai
(vajdasági) fafaragónak, akik a XV. Betlehemi jászol-kiállításon
szerepelt alkotásaikat ajánlották fel jótékonysági célra.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Daru Péterné tojásfestı szakmai életútját mutatja be „Mesterségem
címere” címő cikkében a település önkormányzatának 2008. karácsonya elıtt
megjelent lapja, a Bodajki Szó. A Békés megyébıl másfél éve ide költözött
alkotó a hódmezıvásárhelyi majolikagyárban szerzett porcelánfestı szakmát.
A tojásokra fıként székely motívumokat, somogyi és hódmezıvásárhelyi
mintákat fest, az általa kifejlesztett technikával. A tojás mellett üvegre is
szívesen fest. Üvegképei kétszer is megfordultak már Rómában (a 100 jászol
nemzetközi kiállításon, A Magyar Kézmővességért Alapítvány szervezésében –
a szerk.).
 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplap január 13-ai számának Mozaik
rovata fotóval illusztrált rövid híradást közölt Czupp Pál kunhegyesi fafaragó
népi iparmővészrıl, aki a házában kialakított galériában állította ki a több
évtized alatt győjtött, a Kunságban fellelhetı használati eszközöket, tárgyakat.
 Az m2 csatorna Tanuljunk szakmát! Szakképzési körkép címő mősorának
április 11-ei adásában dr. Tomcsányiné Szemere Sarolta tamburhímzı,
Gulyás Magdolna viseletkészítı, Vinczéné Lırincz Ágnes keramikus és
Berszánné Román Erzsébet tojásfestı mutatja be szakmáját.

SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI

TATA

 HAGYOMÁNYOK HÁZA

A Népi Iparmővészeti Osztály zsőrinapjai Budapesten, 2009-ben
Beadási határidı
április 7.

Zsőri napja
április 21.

május 5.
június 3.

május 26.
június 16.

június 24.

július 7.

szeptember 2.
szeptember 30.

szeptember 15.
október 13.

november 4.

november 17.

Zsőri szakágak
Hímzés, viselet, csipke, baba,
szıttes, gyöngy
Nemez, bır
Hímzés, viselet, csipke, baba,
szıttes, gyöngy
Fa, hangszer, játék,
fazekasság
Fém, bır, szálasanyag
Hímzés, viselet, csipke, baba,
szıttes, gyöngy
Fa, hangszer, játék,
fazekasság, mézeskalács,tojás

A zsőrire való jelentkezéshez kitöltendı adatlap és csekk a
Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti Osztályán (Bp., I. ker.
Szilágyi Dezsı tér 6., Tel.: 201-8734) és A Magyar Kézmővességért
Alapítvány irodájában (ld. az 1. oldal alján) is beszerezhetı.
 MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH

A Céh megújult honlapja a http://hunpatch.com/ címen található.
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 DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY FAZEKAS KÖZPONT

Cím: Budapest, XVI. ker. Csinszka u. 27. (Bejárat
a Petúnia utcáról.)
Tel: 407-1502,
E-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
Honlap: www.kma.uw.hu
 KÉZMŐVESEK BARANYAI EGYESÜLETE

Információ: Horváth Ágota elnök: 72/440244; 30/5484628
E-mail: kmbe@freemail.hu
 KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG (KÁMJT)

A KÁMJT tevékenységét, híreit az érdeklıdık megismerhetik
Forgó címő lapjának legújabb számából, vagy a Társaság
honlapjáról: www.kamjt.hu
Dr. Györgyi Erzsébet soros elnök

Az igényes kivitelő, tartalmas,
mővészi
fotókkal
gazdagon
illusztrált folyóirat színvonalát az
alapító-fıszerkesztı Fekete György
belsıépítész és a szerkesztıbizottság
tagjai:
Dávid
Katalin
mővészettörténész, Ernyey Gyula
designer, szaktörténész, Feledy
Balázs mővészetkritikus, Lovag
Zsuzsa régész, mővészettörténész,
Mezei Gábor belsıépítész, N.
Dvorszky
Hedvig
mővészettörténész,
Schrammel
Imre
keramikus
és
porcelántervezı,
Selmeczi Kovács Attila néprajzkutató és Simon Károly designer
személye garantálja.
A folyóirat a csatolt megrendelılap segítségével megrendelhetı, amit
a Magyar Iparmővészet Szerkesztısége, 1091 Bp., Üllıi út 33-37.
(Iparmővészeti Múzeum) címre kell elküldeni.

 ARTCHAIKA EGYESÜLET – KERÁMIAPARK

1224 Budapest, Bartók B. u. 136. Tel.: 362-24-13
E-mail: info@keramiapark.hu
Honlap: www.keramiapark.hu
JOGSZABÁLYFIGYELİ
 2008. év végén a német törvényhozás jelentıs mértékben
módosította és leegyszerősítette a német kft. (GmbH) jogi
szabályozását, többek között létrehozta az 1 eurós GmbH-t is.
Az általunk tapasztalt erıs érdeklıdésre tekintettel összeállítottunk
egy tájékoztató anyagot a legfontosabb törvénymódosításokról,
kiemelve a magyar vállalkozók német piaci tevékenységét
megkönnyítı rendelkezéseket.
Tájékoztatónk továbbításához illetve nyilvánosságra hozatalához
minden esetben hozzájárulunk.
Nagy László
ügyvéd, kereskedelmi és társaságjogi szakügyvéd (D)
egyetemi tanár (H)
a Svájci Nemzetközi Választottbíróság bírója (CH)
www.nemetjog.hu
(A Nürnbergben praktizáló szakügyvéd pdf-fájlban mellékelte
elektronikus leveléhez az említett tájékoztató anyagot, amit kérésre
elküldünk – a szerk.)

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK, GAZDASÁGI
INFORMÁCIÓK
 Pénztérkép - iránytő a pénzügyi források útvesztıjében
www.penzterkep.hu címmel új portált indított a MAG - Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., amely a kormány által a hazai
vállalkozások számára elérhetıvé tett pénzügyi forrásokról (pályázat,
hitel, garanciális eszköz) és támogatásokról nyújt tájékoztatást. Az
adatbázisban a földrajzi elhelyezkedés, a vállalkozás formája, mérete,
jellege és a finanszírozás célja alapján találhatók meg a lehetséges
források. Az igénybevétellel kapcsolatos teendıkrıl a MAG Zrt.
regionális hálózata személyes tanácsadással segíti a vállalkozásokat.
(Forrás: Napi Gazdaság, 2009. február 24.)
 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.

 Tizenegy közérdekő állami adatbázis (köztük az APEH) adatainak
feldolgozásával, www.feketelista.hu címmel új honlap indult,
amelyrıl bárki meggyızıdhet a cégek, vállalkozások, a potenciális
üzleti partnerek (negatív) elıéletérıl, megbízhatóságáról, pénzügyi
zavarairól; a felszámolásokról, a törölt cégekrıl, a fogyasztóvédelmi
hatóság elmarasztalásairól stb. (Harminc cég lekérdezéséig a honlap
használata ingyenes.)
Forrás: Világgazdaság, 2009. március 12.


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

 Március 31-én lép életbe a 358/2008. (XII. 31.) Korm.rendelet,
amellyel hatályát veszti az 1999-ben bevezetett telepengedélyrendelet. A legfıbb változás, hogy a jelenlegi telepengedély-köteles
tevékenységek egy része kikerül ebbıl a körbıl, ezért elegendı lesz a
tevékenység megkezdését írásban bejelenteni az önkormányzat
jegyzıjénél.
Forrás: IPOSZ Szövetségi Hírlevél, 2009. február
Népszava, 2009. március 19.

 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; NagyPálné Pádár Ágnes.

KÖNYVAJÁNLÓ
Jó szívvel ajánljuk Tisztelt Olvasóink figyelmébe az idén 15.
évfolyamához
érkezett
Magyar
Iparmővészet
címő,
negyedévenként megjelenı mővészeti folyóiratot. A lap
tematikájában az ötvösség, fémmővesség, díszlet- és jelmeztervezés,
textilmővészet, gobelin, bırmővesség, kerámia, porcelán, üveg,
alkalmazott grafika, mővészetelmélet, restaurálás; kiállítások,
mőhelyek, győjtemények bemutatása és értékelése; könyvismertetés
és folyóiratszemle egyaránt szerepel.

 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.
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: 30/2451663.
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