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Sikerekben gazdag,
békés, boldog új évet kíván:
A Magyar Kézm vességért
Alapítvány
ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
2009. szeptember 25. és december 31. között a következ k támogatási
befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Ács Imréné, Ágoston Zsolt, dr. Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka, Asztalos
Ferencné, Báling Lászlóné Aranka, Barna Nárgisz, Barna P. Ila, Barta
Julianna, Bodnár Sándorné (Sajószöged), Bojtos Ildikó, Borbás Katalin,
Csizy Istvánné, Csonka Ibolya, Csordás Csabáné, Dönczi András, Galina
Lajos, Gárdonyi Bálintné, Ghislaine Tonnelier Karsai, Hamvasné Bohák
Mária, Hoppán György, Hutkai László, Illéssy Zoltánné, Kasztner Erika, Kiss
László József, Kiss Orsika, Kissné Tábori Katalin, Kiszely Lászlóné, Kiszely
Orsolya Eszter, Kolozsvári Antalné, Kolumbán Zsuzsanna, Kovács Klára
Valéria, Kristóf Márta, Kun István, Lakatos József, M. Gubán György,
Milánkovics Olga, Nagy Jen né Crovato Éva, Nagy József Ferenc,
Neukirchnerné Tankó Zsuzsa, Ortopán Kft., Párniczky Józsefné, Polacsekné
Zsohár Zsuzsa, Rózsa Istvánné, Skornyák Ferencné, Szabóné Varga Anita,
Szakmári Klára, Szlávikné Buzás Irén, Szombati Panni, Takács Zoltán,
Tatainé Csapó Dorottya, dr. Tegze Judit, Tóth Zsigmondné Nagymarosi
Mária, Tricolore Kft., Vagnerné Balla Erzsébet, Vándor Klára, Varga Béla.
Legutóbbi hírlevelünk óta Kovács Róbertné, az IPOSZ munkatársa
tájékoztatott, hogy adóbevallása készítésekor Alapítványunknak ajánlotta fel
személyi jövedelemadója 1 %-át.
Az SZJA 1 %-át az AMKA-nak felajánlók közül az elmúlt napokban többen
kaptunk már értesítést az APEH-t l, miszerint erre vonatkozó
nyilatkozatunkat érvénytelennek min sítették, mivel a megjelölt
kedvezményezett (tehát az AMKA) az el írt feltételeknek nem felelt meg.
Tekintettel arra, hogy Alapítványunk az elmúlt években minden alkalommal
megkapta az APEH-t l a felajánlott 1 %-okból származó összegeket,
minden bizonnyal egy adminisztratív probléma idézte el a mostani helyzetet
– amelynek megoldása érdekében méltányossági kérelemmel fordultunk az
adóhatóság illetékes osztályához.
Ennek eredményér l tájékoztatni fogjuk Tisztelt Olvasóinkat.
Tisztelt Olvasóink, Támogatóink!
Kérjük, hogy az alapítványi támogatások befizetéséhez ne várjanak a
korábban megismert és postán kapott „sárga csekk” megérkezésére! Az aláírt
csatlakozási szándéknyilatkozatban vállalt gyakorisággal: negyed-, félévente,
vagy ett l eltér id pontokban átutalással, vagy KP-befizetéssel (lehet leg
OTP-fiókban, de ha ez nincs elérhet közelségben, akkor bármely
bankfiókban, takarékszövetkezetnél, illetve postai csekken) is lehet teljesíteni
a támogatások elküldését. A lényeg, hogy a befizetéskor A Magyar
Kézm vességért Alapítvány földrajzi címe helyett az Alapítvány
számlaszámát: 11705008-20436209 kell feltüntetni!
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézm vességért Alapítvány Kuratóriuma

A XVI. BETLEHEMI JÁSZOL-PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
…A BETÉTLAPON TALÁLHATÓ !

Szerkeszt : Gergely Imre

ALAPÍTVÁNYUNK HÍREI
„Vagy fa voltam, vagy fa leszek magam is!”
Vass László budapesti intarzia-készít iparm vész, a
Templomos Lovagrend lovagja 2009. december 14én, életének 66. évében elhunyt.
Halálával egy nem mindennapi életpálya zárult le.
1964-ben harmadéves orvostanhallgató volt, amikor
egy politikai szervezetben való részvételért elítélték, 3
évet töltött börtönben. Szabadulása után beiratkozott a
Dési Huber István Rajziskolába. Egész életére
eljegyezte magát az intarzia-készítéssel. Hosszú id n
keresztül dolgozott az Iparm vészeti Vállalatnál. A világ 36 országában
találhatók munkái, Japántól Izlandig, Kanadától Líbiáig. Kiküldetéseinek és
külföldi önálló kiállításainak köszönhet en angolul és arabul is beszélt.
Restaurálni Németh Kálmánnál tanult, a Szépm vészeti Múzeumban. Olyan
jól elsajátította ezt a mesterséget is, hogy negyedmagával végezhette el a
Zichy palota intarziás parkettájának restaurálását.
1993 karácsonyán úgy t nt, hogy pályája véget ér. Nyaki erei elzáródtak, és 6
hónapra megbénult. A Rehabilitációs Intézetben szerszámot adtak a mozgó
jobb kezébe. Akaratereje és alkotni vágyása segítette: kifejlesztette, hogyan
lehet egy kézzel kört f részelni, így dolgozott tovább!
Aktív és termékeny alkotóm vész volt. 106 féle fával dolgozott, az elkészített
képek száma 1300-1400 körül mozog. 9 nemzetközi zarándokhelyen vannak
szentképei. A kihaló szakmák jegyzett mestere volt (Ráday Mihály). 42
önálló kiállítása mellett legalább ennyi csoportos kiállításon is részt vett –
köztük A Magyar Kézm vességért Alapítvány összes kiállításán!
Számos díjban, szakmai elismerésben is részesült.
Több szakmai szervezet – köztük A Magyar Kézm vességért Alapítvány is –
büszkén sorolhatta tagjai közé. 2002-ben ütötte lovaggá a Templomos
Lovagrend.
Felfogását töretlen hit, élni- és tenni-akarás jellemezte. Az élet tele van
küzdelemmel, de a remény sok mindent legy z, megold!
A XVI. Betlehemi jászol-pályázatra – felesége kíséretében – még saját maga
hozta el alkotásait, és ígérte: ha rajta múlik, ott lesz a kiállítás megnyitóján is,
hogy átadja majd az egyik díjazottnak szánt képét. Ezt már nem tudta
teljesíteni…
„Szerettem volna még élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehet,
Szeretteim, Isten veletek!”
Vass Lászlót 2010. február 1-jén 11 órakor a Fiumei úti temet szóróparcellájában helyezik örök nyugalomra.
Tisztel i, barátai között mi is ott veszünk búcsút T le…
A Magyar Iparm vészet cím rangos folyóirat negyedévente megjelen ,
2009/4 száma háromoldalas összeállítást közölt Alapítványunk Magyar
kézm vesség – 2009 és Magyar regék és mondák – kézm ves szemmel cím
(július vége és augusztus 23. között a Magyar Mez gazdasági Múzeumban
megrendezett) kiállításáról, amelynek illusztrálásához Decsi-Kiss Jánosné,
Gisztl Anna, Harangozó Rita, Jedlovszki Rezs , Kajla Ferenc, Kamocsay
Judit, Krecz Judit, a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ 10. évfolyam,
szakmai el készít (Ágoston Zsolt vezetésével) és Vass János alkotásainak
a kiállítás albumában szerepelt tárgyfotóit használták!
Az MV Iparos Újság (az IPOSZ lapja) 2010/1. száma a XVI. Betlehemi
jászol-kiállításunkkal foglalkozik kiemelt formában és terjedelemben: a
tartalmat ismertet 1. oldalán Radetzky Jen né betleheme köszönti az
olvasókat; 34-35. oldalán tudósítás olvasható az ünnepélyes megnyitóról,
Garamvölgyi Adrienn és Németh Lajos, Kostyálné Ferenczi Erika,
Vargyas Ildikó, Viczán Zoltán alkotásairól készült fotók adnak ízelít t a
kiállítás anyagából; hátsó borítóján pedig, a csornai Széchenyi István
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Általános Iskola t zzománc szakkörének (vezet jük: Némethné Andorka
Klára) alkotásán lebeg angyalkák fogják közre a Szent Családot.
Tisztelt Olvasóink!
A korábbi hírleveleinkben megjelent felhívásunkra ismét szép számban
érkeztek az egyéni vagy csoportos kiállításokra invitáló meghívók és más
fontos hírek – köztük különböz
pályázatok eredményeir l, vagy
elismerésekr l szóló információk. Ezekben örömmel fedeztük fel ismer s
személyek illetve közösségek nevét, akikre mindannyian büszkék lehetünk!
Továbbra is kérjük és várjuk Kedves Olvasóink meghívóit, híradásait,
újságcikkeit, információit és (lehet leg jó min ség ) fotóit – akár saját, akár
társaik, közösségeik kiállításairól, eseményeir l, eredményeir l. 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
Emlékeztet ül: azokat a híreket, amelyeket az id rövidsége, vagy a téma
sürg ssége miatt nem lehet a hírlevélben id ben eljuttatni Önökhöz,
Alapítványunk honlapján olvashatják. Az alkotók kiállításai – amennyiben
id ben megkapjuk az értesítést vagy meghívót – naprakészen, részletes
információkkal és fotóillusztrációkkal érhet ek el az oldalon, folyamatosan
frissítve azt. 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 enteri r képek, ezért kérjük és megköszönjük azok jelentkezését,
akik rendelkeznek ilyen (jó min ség ) fotókkal, amelyeket akár e-mailben,
akár papírkép formájában szívesen elküldenének, hozzájárulva ezzel
honlapunk még teljesebbé tételéhez. (A papírképeket szkennelés után
visszajuttatjuk tulajdonosának.)
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 2008-2009-esek 3.000 Ft. alapítványi
támogatásért kaphatóak. Érdekl dni az Alapítvány titkáránál, Gergely Imrénél
lehet (06-1/354-3146).
Az IPOSZ több mint öt évtizedet megélt lapja, az Iparos Újság interneten is
elérhet a www.iparosujsag.hu címen, sok érdekes rovattal, hasznos
tudnivalóval, érdekképviseleti hírekkel, jogszabály-magyarázattal, pályázatfigyel vel, hitel-lehet ségek, kiállítások, vásárok, üzleti lehet ségek
közreadásával.
Tojásházat hozott létre, és ehhez tojásfest k, -díszít k, -karcolók
jelentkezését, ajánlatát továbbra is várja Molnár Sándor k faragó mester, a
Varázsk Kft. alapítója a 26/330-205 és 30/9242-782 telefonszámokon, vagy
a varazsko@t-online.hu e-mail címen.
Fülöp Noémi segítségkér felhívása
Tisztelt Kézm ves Társak !
Mindig gyanakodva olvastam a hozzám érkez segélykér leveleket, és most
én kerültem abba a helyzetbe, hogy ilyet fogalmazzak, ezáltal segítséget
kérjek jelen helyzetem javításához. A sz k történet az, hogy eddig olyan
magyar parasztházban laktam családommal albérletben, ami egy belga grófn
tulajdona, aki most – válság ide, válság oda – duplájára emelte az albérlet
összegét, amit nem tudok és nem is akarok megfizetni. Ez azt jelenti, hogy
novembert l négy gyerekkel gyakorlatilag az utcán vagyunk.
Miután családi segítségre nem számíthatok, egy megoldás mutatkozik,
mégpedig, hogy a tulajdonomban lev , jelenleg lakhatatlan parasztházat
lakhatóvá tegyem. Ehhez kérek T letek segítséget, de NEM
PÉNZADOMÁNYT, hanem bármilyen megmaradt, vagy nélkülözhet építési
anyagot, azaz víz-, villanyszereléséhez szükséges anyagokat, csempét,
járólapot, vagy bármilyen burkolóanyagot, az ezekhez szükséges
ragasztóanyagot, illetve bármilyen faanyagot (gerenda, fapadló, falburkolat,
kerítésléc, cserépléc stb.), bármilyen kis mennyiségben. Természetesen az
elszállításról gondoskodom.
Erre az email címre írjatok: fulopmici@gmail.com, a telefonszámotokat is.
Ha kérdésetek van, hívjatok: 06 30 388 15 99.
Árucserében is lehet gondolkodni, tehát hagyomány rz ruhát varrok, cserébe
anyagért, vagy munkáért. Segítségeteket el re is köszönöm!
Fülöp Noémi viseletvarró

PÁLYÁZATOK
ÉL NÉPM VÉSZET 2010
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza és a
Népm vészeti Egyesületek Szövetsége pályázatot hirdet a XV. – Él
Népm vészet – Országos Népm vészeti Kiállításon való részvételre a
tárgyalkotó népm vészet, népi kismesterségek következ ágaiban:
történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfest , viselet, népi ékszer, sz ttes,
nemez, fam vesség (használati tárgyak, bútorok, játékok), csont- és
szarufaragás, kovácsmesterség, fazekasság, b rm vesség, szalma-csuhégyékény- és vessz fonás, mézeskalács és gyermekjáték.

A pályázaton egyéni alkotók és alkotó közösségek egyaránt részt vehetnek.
Olyan alkotásokat várunk, melyek a hagyományos népm vészetb l
merítenek, de mai környezet-, lakás- és viseletkultúránkba beilleszthet ek –
különös tekintettel a funkcionálisan összetartozó tárgyegyüttesekre
(lakókörnyezet, gyermekszoba, konyha, étkez , szoba berendezése, falusi
vendéglátás, öltözékek stb.).
Nagyméret alkotások (épületdíszek, településbútorok, játszóterek stb.)
fotódokumentációit tudjuk majd kiállítani, melyek anyagát a zs rire már CDn kérjük.
Hagyományos cserépkályhával pályázók fotódokumentációval, illetve
hagyományos kézm ves technológiával készült alkotóelemek (kályhaszemek,
párták stb.) mellékelésével pályázhatnak.
Pályázni lehet új m vekkel, a 2005. óta megrendezett országos szakági
pályázatokon szerepelt alkotásokkal, valamint népi iparm vészeti
zs riszámmal ellátott alkotással is, hiszen célunk az elmúlt öt év
legszínvonalasabb népi kézm ves alkotásainak reprezentatív bemutatása.
A Békéscsabai Textiles pályázatra, a Kis Jankó Bori Hímzéspályázatra,
valamint a Kapoli Antal Fafaragó pályázatra beérkezett és ONK-ra javasolt
alkotások egyenesen a pályázatról kerülnek a budapesti zs ri elé.
A pályázat lebonyolítása az eddigi gyakorlatnak megfelel en két lépcs s.
Minden alkotó csak egy régióban pályázhat.
Régiónként el zs ri válogatja ki azokat a tárgyakat, melyek a budapesti
országos zs ri elé kerülnek.
Az így kiválasztott alkotásokat állítjuk ki 2010 szén a Néprajzi Múzeumban.
A kiállítás várhatóan 2011. április 30-áig tart nyitva.
A régiós zs rik szervez i:
- Zala Megyei Népm vészeti Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Gébárti u. 144.)
Prokné Tirner Gyöngyi - prok.gyongyi@gmail.com
- Fejér Megyei M vel dési Központ M vészetek Háza (8000
Székesfehérvár, III. Béla Király tér 1., tel: 06-22/313-175)
Komendó Gabriella - gabriellakomendo@fejermmk.hu
- Tolna Megyei Általános M vel dési Központ (7100 Szekszárd, Szent
István tér 11–13., tel: 06-74/505-649)
Komjáthiné Horváth Ágnes - kulti@tmamk.hu
- Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közm vel dési
Szolgáltató Intézménye (3300 Eger, Szarvas tér 1., tel: 06-36/510-910)
Nagyné Váradi Anna - varadianna3@gmail.com
- Békés Megyei Népm vészeti Egyesület (5600 Békéscsaba, Orosházi u. 32.
tel: 06-66/442-122)
Pál Miklósné - info@bmne.hu
- Debreceni M vel dési Központ (4024 Debrecen, Kossuth u. 1., tel: 0652/413-939)
Dr. Tar Károlyné - dmk@dbmuvkozpont.t-online.hu
- Pest Megyei Közm vel dési Intézet (1052 Budapest, Városház u. 7., tel:
318-6806)
Varga Zsuzsa - varga.zsuzsa@pmkult.hu
Forrás: Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti Osztály
15. NEMZETKÖZI MINIAT R FESZTIVÁL – a kaposvári SZÍNFOLT GALÉRIA pályázati kiírása
A/ Hivatásos m vészek:
A/1 Olaj, tempera, akvarell, pasztell, akril
A/2 Grafika, tus, ceruza, metszet, nyomat, fotó, montázs, számítógépes
grafika
A/3 T zzománc, kisplasztika, plakett, relief, applikáció, textil, üveg, kerámia
B/ M kedvel k (technikától függetlenül 1 kategória!)
Téma: EURÓPA
Technika: fent nevezett 3 kategóriában (külön–külön díjazás)
Minden jelentkez nek 10 db keretet kötelez en fel kell használni!
Az alkotásokhoz a honlapon található „Pályázati adatlapot” kell
mellékelni, azt kötelez kitölteni!
Az alkotások sorszámát, címét, m vészárát (!) kérjük a Pályázati
adatlapon megadni!
Keret méretek (a keret bels - falc - mérete, nem a kép látható
mérete!): 10x10 cm-es 4 db; 5x10 cm-es 3 db; 5x5 cm-es 3 db
Az alkotásokat keretezve, kiállításra alkalmasan is be lehet adni –
akasztók nélkül!
Keret kollekciót 8.000.- Ft-tól lehet vásárolni a KIMMEL 1941
képkeretezésben (Kaposvár Dózsa Gy. u. 5. Tel: 82/410-304;
mobil: 30/2333635; e-mail: dantalion@freemail.hu )
Az alkotásokról CD lemezt készítünk, melyet 3000.-Ft-ért (10€)
meg lehet vásárolni
Csak eredeti alkotásokkal lehet pályázni (fénymásolatot nem
fogadunk el)
A beküldött munkákat szakmai zs ri értékeli
Csak kollekciók kerülnek kiállításra
Nevezési díj: 20 €, vagy 5.000.-Ft/kollekció, illetve lehet ség van
egyedi megállapodásra
Euró: átutalás a UniCredit Bank 10918001-00000035-82080002
számlaszámra
Ft-befizetés: helyszínen készpénz, vagy postai utalványon a lenti
címre
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A képek árusítása során a m vészárra +20%-os felárat számítunk
fel
A kiállítás után a megmaradt alkotásokat a Pályázati adatlapon
megjelölt módon visszajuttatjuk a m vészeknek
Beadási határid : 2010. április 15.
Beküldend : 7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 5. KIMMEL 1941
képkeretez üzlet
Kiállítás-megnyitó: 2010. május 29. szombat 11.00
Kiállítás helyszíne: Megyeháza Galéria, Kaposvár, Csokonai u. 3.
A zs ri által javasolt kollekciók a díjfelajánlók által kerülnek
díjazásra
Díjazás:
- abszolút kategória 1 db: 1000 Euró
- 4 kategóriában f díj:
400 Euró érték felajánlások
- különdíjak:
100 - 200 Euró érték felajánlások
•
A díjazott kollekciók a szervez k tulajdonában maradnak!
•
Szervez knek jogában áll az abszolút kategóriában díjat nem
kiadni, illetve azt megosztani; valamint az egyes kategóriákban a
f díjat megosztani!
•
A pályázathoz kérjük mellékelje e-mailben:
1.
3 évnél nem régebbi fotó – jpg formátumban csatolva
2.
rövid – max. fél oldalas – önéletrajz (Word
dokumentum, csatolt file)
Információ:
- KIMMEL 1941 képkeretezés: Kaposvár Dózsa Gy. u. 5. tel: 82/410-304
- Szabó Károly Attila: mobil: 06-30/9517294
E-mail: szaboka.ais@gmail.com
Web: www.kimmel1941.hu/szolgáltatások ; http://szinfoltgaleria.fw.hu
Kérjük, ajánlja pályázatunkat m vésztársainak is!
A Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti Osztálya és a Mez kövesdi
M vel dési Közalapítvány 2010-ben újra meg kívánja rendezni a
KIS JANKÓ BORI ORSZÁGOS HÍMZ PÁLYÁZATOT ÉS
KIÁLLÍTÁST
Mez kövesden, 1963 óta már XXVI. alkalommal.
„A pályázati felhívás közzétételére kés bb kerül sor, ám ahhoz, hogy
elegend felkészülési ideje legyen az alkotóknak, szükségesnek tartjuk a
tájékoztatást az id pontokról.
Az eddigi pályázati feltételeken, célkit zésen, kategórián (lakástextil és
öltözködés), technikai lebonyolításon nem tervezünk változtatást. Az
újdonság az lesz, hogy a 2010-ben sorra kerül Él Népm vészet pályázatra
és kiállításra a zs ri által javasolt tárgyak a Kis Jankó Bori Pályázatról
közvetlenül felkerülnek.
Az el z , 2007-es pályázati felhívás egyébként megtalálható a
www.hagyomanyokhaza.hu honlapon, a Pályázatok címszó alatt.
A beadási határid k 2010-ben a következ k:
- postai beérkezés: május 28.
- személyes átvétel: május 25-29. között, 9-16 h-ig.
Cím: Közösségi Ház 3400 Mez kövesd, Szent László tér 24.
A megnyitó ünnepség dátuma: július 2. 11 h.
2010-ben kerül megrendezésre a IV. Országos Hímz Konferencia is.
Id pontja: július 2-án délutántól július 4-én délel ttig.
Kapcsolattartók:
A Hagyományok Házában Barsi Hajna (06-1-2018734)
A Közösségi Házban Korpás Károly (06-49-500135)
Jó felkészülést és sikeres alkotómunkát kívánunk!”
FELHÍVÁS A MAGYAR SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MEG RZÉSÉRE
Napjainkban minden közösség szembesül azzal a kérdéssel, hogyan rizheti
meg kulturális arculatát, önazonosságát. E ’felgyülemlett’ múlt az önbecsülés
és mások megbecsülésének alapja. A kulturális örökség meg rzésének
szándéka az utóbbi évtizedekben mind több területre terjedt ki, az örökség
fogalma árnyaltabbá vált, az állami - közösségi feladatvállalás er södött. A
kulturális örökség különböz fajtái (épített környezet, m vészeti alkotások,
történeti m tárgyak, régészeti leletek stb.) mellett immár az úgynevezett
szellemi kulturális örökség is nemzetközi figyelemre számíthat. Meg rzése
megkerülhetetlen és halaszthatatlan föladat, hiszen hatványozottan ki van téve
az elt nés veszélyének.
Az UNESCO 2003-ban nemzetközi egyezményt fogadott el a szellemi
kulturális örökség meg rzésér l. Az egyezményt az Országgy lés a 2006. évi
XXXVIII. törvénnyel kihirdette. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
ennek szellemében hozzáfog a szellemi kulturális örökségvédelem nemzeti
rendszerének felépítéséhez. Els lépésként az egyes közösségek, csoportok
vagy egyének azon szellemi javait kívánja összegy jteni, dokumentálni és
közismertté tenni, amelyeket a közösségi emlékezet és tudás részeként mint
él örökséget ismernek és gyakorolnak. Mindebben számít az érintettek
kezdeményezésére, egyetértésére és részvételére.
Felhívom tehát a magyar kultúra iránt elkötelezett közösségeket, csoportokat
és egyéneket, hogy vegyék számba él vagy még feleleveníthet örökségüket,

nemzedékeken át örökl d szokásaikat, kifejezési formáikat és hagyományos
ismereteiket. Ezek közül jelöljék ki azokat az elemeket, amelyeket A szellemi
kulturális örökség nemzeti jegyzékébe való fölvételre javasolnak. Az
örökségelemek felvételét ünnepélyes keretek között hirdetjük ki. Az Oktatási
és Kulturális Minisztérium hozzájárul a listára fölvett elemek meg rzéséhez, s
közülük választjuk ki azokat, amelyeket Az emberiség szellemi kulturális
örökségének reprezentatív listájára javasolunk.
A beadási határid folyamatos, az elbírálás a Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti Bizottságának üléseihez igazodik.
Felvilágosítást a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális
Örökség Igazgatóságának munkatársai adnak a +36 26 502 529
telefonszámon, illetve az szko@sznm.hu e-mail címen.
A nemzeti jegyzékre való jelölés kritériumrendszere, valamint a nyomtatvány
és az útmutató az alábbi honlapokon érhet el:
www.okm.gov.hu; www.kultura.hu ; www.erikanet.hu ; www.skanzen.hu
www.szellemiorokseg.hu / www.szellemikulturalisorokseg.hu
Forrás: Czeglédi Tibor (Bakonynána)

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK, ÜNNEPEK
Utólag is szívesen tudósítunk arról, hogy Dönczi András szegedi faragó és
m bútorasztalos mester, kiemelked életútja elismeréseként 2008. augusztus
20-án a Csongrád Megyei Önkormányzat Alkotói Díja kitüntetetést vehette át
a Megyei Közgy lés elnökét l.
A fennállásának 125. évfordulóját ünnepl Kecskemét és Vidéke Általános
Ipartestület ünnepi közgy lésén 25 éves ipartestületi tagságért kitüntetést
kapott Holtság Károly díszm üveges mester.
A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma a visegrádi
millenniumi év kapcsán kézm ves pályázatot hirdetett és kiállítást rendezett
Ezeréves Visegrád címmel. A pályázatra az ország minden pontjáról érkeztek
különböz kézm ves technikákkal készült alkotások. A pályázaton 41 f vett
részt összesen 75 m vel; eredményhirdetését szeptember 19-én tartották.
Az els helyezett Viczán Zoltán 1000 éves Visegrád cím kézi csiszolású és
mély gravírozású üvegvázája, a második Király Nagy Katalin Isten kardja
cím t zzománca, a harmadik Bodrogi Éva Intrika cím kerámia
domborm ve lett. A zs ri különdíját Feketéné Krázi Tímea Az emlékezet
útja cím faintarziája és Kovács Ern Mátyás király és Beatrix cím
fafaragása kapta.
A kiállítást október 31-éig tekinthették meg az érdekl d k.
Több kategóriában adták át október 12-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Turisztikai Védjegye címet. Az egyéb turisztikai szolgáltatás és termék
kategóriában a kunhegyesi Fafaragó Galéria és M hely is kiérdemelte az
elismerést, amit Czupp Pál fafaragó népi iparm vész vett át.
A Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti Tanácsadó Testületének október
21-én tartott ülésén a következ alkotók kapták meg a népi iparm vész címet:
Ágoston Endréné hímestojás-fest , Baji Angéla népiékszer-készít , Balázs
Róbert népijáték-készít , Béndek Tamás népijáték-készít , Benei Péter
fafaragó (pipakészít ), Bereczné Lázár Nóra hímestojás-fest , Bolgár
István szíjgyártó, Csiszár Tibor kovács, Ember Sándorné hímz , Fejes
Lászlóné csipkekészít , Füredi Zsuzsanna mézeskalács-készít , Gálné
Csizmadia Anikó hímestojás-fest , Hácskó Imréné szöv , Hanke János
Lászlóné hímz , Három Henrietta kosárfonó, Hrivnák Károlyné
népiékszer-készít , Kapitány Ferencné hímz , Karácsony Ilona Hajnalka
gyékényfonó, Klucsár András fam ves, Majorné Szabó Ildikó hímestojásfest , Molnárné Riskó Erzsébet népviseleti baba-készít , Nagybata Márta
fazekas, Némethné Kozma Ilona kosárfonó, Ráczné Buczkó Zsuzsanna
népiékszer-készít , Rádi László fafaragó, Rosta Endre fafaragó
(busómaszk-faragó), Sávolt Zoltán András szöv , Seb k Valéria hímz ,
Simon Edit fazekas, Sirokiné Suller Terézia népiékszer-készít , Székely
László fafaragó, Sz cs Henriett fazekas, Tóthné Berényi Ágnes
mézeskalács-készít , Trautman Konrádné hímz , Tüskés Tünde
szalmafonó.
VIII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZM VES PÁLYÁZAT – 2009
ÖSSZEGZÉS
Az Országos Ifjúsági Népi Kézm ves Pályázatot 1995 óta kétévente hirdeti
meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza, a
Népm vészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézm ves Alapítvány, a Debreceni
M vel dési Központ és a kézm ves kategóriákat gondozó intézmények.
Ebben az esztend ben nyolcadik alkalommal írták ki pályázatukat és
szervezték a hozzá kapcsolódó szakmai programokat.
A pályázat célja, hogy lehet séget teremtsen a Magyarországon és az ország
határain túli magyar nyelvterületen él , a hagyományos kézm ves
tevékenységekkel
foglalkozó
fiataloknak
a
bemutatkozásra,
a
megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.
A kiírók ezzel a pályázattal szeretnének szakmai segítséget nyújtani a magyar
tárgyi kultúra hagyományainak továbbéltetéséhez.
A hat kategóriában (fonható szálasanyag; szövés – nemez; fazekas; faragás;
b rm ves; hímzés – csipke – viselet – népi ékszer) külön vettek részt a 11-15
és 16-25 éves egyéni és közösségi pályázók.
2009-ben az ország hat településén – Balatonalmádi, Békéscsaba, Bonyhád,
Budapest, Nádudvar és Debrecen – egy-egy kategória alkotásaiból kiállítást
és szakmai programot rendeztek, ahol a pályamunkák egyéni értékelésére,
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elemzésére is sor került. Az egyéni díjakat is ekkor adták át az adott
városokban.
November 13-án valamennyi kategória díjazottjának munkája együtt került
bemutatásra az Ifjú Kézm vesek Országos Kiállításán a Debreceni
M vel dési Központ Belvárosi Galériájában, ahol a közösségi díjak átadására
is sor került, amelyekkel a fiatalok értékteremt munkáját jutalmazták.
Idén 75 egyéni, 72 közösségi pályázó 715 pályamunkát küldött be a
pályázatra.
A szakmai zs ri a hat kategóriában 76 díjjal jutalmazta a kiemelked
alkotásokat: 44 közösségi és 32 egyéni pályázó munkáját ismerte el. A zs ri
tagjai országosan elismert kiváló szakemberek (etnográfusok, muzeológusok,
népi iparm vészek, a népm vészet mesterei) voltak, akik szakmai
értékelésükkel segítséget, útmutatást adtak a pályázóknak további
munkájukhoz.
A legtöbb kategóriában legeredményesebben szerepl intézmények az idén is
megkapták az Oktatási és Kulturális Minisztérium közösségi különdíjait.
A VIII. Országos Ifjúsági Népi Kézm ves Pályázat legeredményesebb
közösségi pályázói:
Intézmény
Ady Endre
ÁMK NKSZMSZ
Nádudvar

Kovács Margit
ÁMK
Gy r

Esély Kövessi
Erzsébet
Szakképz
Iskola és
Gimnázium
Budapest

Kategória

Díj

Nemez
11-15

I. díj

Vetró Mihály
Árvai Anikó

Nemez
16-25
Gyapjúszövés
16-25
Vászonszövés
16-25
Faragás
16-25
B rm ves
16-25
Fazekas
16-25
Fazekas
16-25

I. díj

I. díj

Vetró Mihály
Árvai Anikó
Galánfiné
Schmidt Teréz
Galánfiné
Schmidt Teréz
Gy ri Balázs

II. díj

Ben Tamás

III. díj

Fazekas István

I. díj

Gyarmathy
Zsuzsa
Nagy Attila
Horváth Andrea

B rm ves
16-25
Faragás
16-25
Fonható
szálasanyag
16-25

Viselet
16-25
Faragás
16-25

I. díj
I. díj

I. díj

Oktató

III. díj

Erdélyi Ákos

I. díj

Eke Lászlóné
Kiss Zoltán

I. díj

Najjar Mária

Különdíj

Marton Ferenc
Varga Gábor

Az Ipartestületek Országos Szövetsége a kimagasló alkotói tevékenységért
a következ három közösségnek és két egyéni pályázónak az Ifjú
Kézm vesek Díját adományozta. A díjazottak az IPOSZ elismerése mellé
megkapták A Magyar Kézm vességért Alapítvány nyári kiállításának
anyagát bemutató, Magyar Kézm vesség - 2009 cím háromnyelv
reprezentatív albumot is.
I. DÍJ 16-25 éves korcsoport - Gyapjúszövés kategória
Ady Endre ÁMK, Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek
Szakiskolája, Nádudvar
Sz nyegszöv k - Oktató: Galánfiné Schmidt Teréz
I. DÍJ 16-25 éves korcsoport - Fazekas kategória
Kovács Margit Általános M vel dési Központ, Alapfokú
M vészetoktatási Intézmény, Gy r
Oktató: Gyarmathy Zsuzsa, Nagy Attila
I. DÍJ 16-25 éves korcsoport - Vászonszövés kategória
Vörösmarty Mihály Általános M vel dési Központ Szöv szakköre,
Bonyhád
Oktató: L rincz Aladárné
I. DÍJ 16-25 éves korcsoport - Népi ékszer kategória
Englert Bianka, Budaörs - Oktató: Szupper Krisztina
I. DÍJ 16-25 éves korcsoport - Hímzés kategória
Süt Brigitta, Debrecen - Oktató: Tarsoly Andorné
A díjazott pályázók alkotásait – a kiállítás anyagát – ötödik alkalommal
katalógus formájában is megjelentették.

Az országos kiállításhoz kapcsolódott a Vándorlegény Konferencia, melyet
szakemberek, mesterek, fiatal alkotók, pedagógusok, intézmény- és
iskolavezet k, szakkörvezet k részére szerveztek.
A konferencián a szakmai zs ri kategóriák szerint értékelte a pályázatra
beadott munkákat, továbbá el adások hangzottak el a népi kézm vesség mai
helyzetér l, a kézm vességgel foglalkozó intézmények lehet ségeir l, a
tájegység kézm ves hagyományairól, és bemutatták a résztvev knek a DMK
Tímárház – Kézm vesek Házát.
Forrás: Debreceni M vel dési Központ
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
Szeptember 1-jét l 19-éig Égi Marcell ékszertervez és Máder Barna
porcelántervez CONSTRUCT & CONNECT cím kiállítása, október 6-ától
pedig – a DESIGN HÉT keretén belül – Stomfai Krisztina ékszertervez SK
cím kiállítása volt látható a FISE Galériában.
Fehér Károlyné hímz , kézimunka-készít iparm vészeti munkáit
bemutató, Porcelánminták textíliákon cím kiállítását szeptember 11-ét l
október 1-jéig láthatták az érdekl d k a kiskunhalasi Közösségek Házában.
A debreceni Csapókerti Közösségi Házban szeptember 29. és október 8.
között rendeztek kiállítást Két kezünkkel címmel a Csapókerti Népi
Díszít m vészeti Kör és Dobiné Vass Júlia fazekas népi iparm vész, A
Népm vészet Ifjú Mestere alkotásaiból.
Tegze Judit is részt vett a Greguss Galéria nyári szünet utáni els , október
2-án kezd dött Kedves Naplóm! cím közös kiállításán.
Hornok Magdolna fest Vászonra álmodott valóság cím kiállítása
október 4-16. között volt látható a Zsámbéki M vel dési Házban.
Az október 10-én tartott KÁNAI NAP helytörténeti rendezvény keretében
nyílt kiállítás Egri Zsuzsa keramikus alkotásaiból Bronzkori álom címmel a
Rózsavölgyi Közösségi Házban.
Ghislaine Tonnelier
Karsai
fest
Ember,
természet, történelem cím
önálló kiállítása október 19ét l több mint egy hónapon
keresztül volt látható az
MVSZ Magyarok Háza
Bartók termében.
Az
alkotó
munkái
szerepeltek
a
Pataky
M vel dési
Központban
október
21-én
nyílt
M vészetbarátok 2009 cím kiállításon is.
A JEF-Magyarország Egyesület (Jeunes Européens Fédéralites / Fiatal
Európai Föderalisták) és a Fiatal Iparm vészek Stúdiója Egyesület november
3-15. között a FISE Galériájában rendezte meg Bábeli csend cím csoportos
grafika-kiállítását, a témában kiírt pályázaton részt vett m vészek munkáiból.
„A pipa, ha ég, bölcsességb l ennyi is
elég…”
címmel
október
30-áig
tekinthették meg az érdekl d k Benei
Péter
hagyomány rz
pipakészít
kiállítását a debreceni Tímárházban A 63
éves
ebesi
pipakészít
nagyapja
nyomdokain haladva rzi a kihalófélben
lév régi mesterség hagyományait. A
kiállításon megközelít leg kétszáz, kézzel
készített pipa szerepelt.
November 4-ét l tíz napon keresztül találkozhattak A szépség kertjében
cím kiállítás látogatói Oláh Márta gyöngyf z népi iparm vész, A
Népm vészet Ifjú Mestere és tanítványai – köztük Liget Ervinné és dr.
Szandtner Gáborné népi iparm vész – alkotásaival a Fejér Megyei
M vel dési Központban.
Nemes
Ferenc
szigetújfalui faragó népi
iparm vész alkotásait a Pest
Megyei
Múzeumok
Igazgatósága, a ráckevei
Árpád Muzeális Gy jtemény
és Kiállítóhely és a Ráckevei
Múzeumi Baráti Társaság
október 17-ét l december
közepéig tartó kiállításon
mutatta be a múzeum
kiállítótermeiben.
Sági Rózsa szöv népi iparm vész, A Népm vészet Mestere születésnapi
kiállítását november 5-ét l december 18-áig tekinthették meg az érdekl d k
a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparm vészeti Múzeum Szilágyi Dezs
téri Kiállítótermében.
Orient Enik textilm vész kiállítása november 7. és december 9. között
volt látható a XII. kerületi Jókai Klub Galériában.
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A kétévente megrendezend Ifjú Kézm vesek Országos Kiállítását
november 13. és december 5. között tekinthették meg az érdekl d k a
Debreceni M vel dési Központ Belvárosi Közösségi Házának Galériájában.
A kiállításhoz kapcsolódva november 13-14-én Országos Vándorlegény
Konferenciát szerveztek, amelynek vendégeit F. Tóth Mária, az OKM
Közm vel dési F osztályának vezet f tanácsosa köszöntötte. A konferencia
egyik el adója Sz cs György, az IPOSZ elnöke volt.
Remete Kriszta divattervez , Kecskés Orsolya ékszertervez , Vágó Réka
cip tervez és Pecsics Mária fotográfus Kifutószalag – Reloaded cím
kiállítása november 18-ától december 5-éig volt látható a FISE Galériában.
A Magyar Épít m vészek Szövetsége (MÉSZ) és a Fiatal Iparm vészek
Stúdiója Egyesület (FISE) közös kiállításon mutatkozott be november 20. és
december 8. között Celldömölkön, a Kemenesaljai M vel dési Központban.
A tárlat anyagát vándorkiállítás keretében más városokban is bemutatják,
amelynek következ állomásai: Kecskemét, Vác.
További információ: www.meszorg.hu
Benk Cs. Gyula Ferenczy díjas
fest m vész, tervez m vész 50 éves
alkotói pályáját szemléltet kiállítása
november 20. és december 11. között
volt látható a Pataky M vel dési
Központ Galériájában. (Képünkön a
m vész egyik alkotása látható.)
A budavári Szent György téren
található Királyi Borház és Pincemúzeumban november 14-ét l az év
végéig volt látogatható Vass János és
Tomó Zsolt népi iparm vészek
Megidézett mesterségek: a pintér és a
kupakészít cím kiállítása.
Remete Kriszta divattervez , Kecskés Orsolya ékszertervez , Vágó Réka
cip tervez és Pecsics Mária fotográfus Kifutószalag – Reloaded cím
kiállítása november 18. és december 5. között volt látható a FISE Galériában.
A FISE Téli Tárlat címmel ötödik alkalommal megrendezett zárókiállításán a Fiatal Iparm vészek Stúdiója Egyesület tagságának 2009. évi
munkáiból láthattunk válogatást 2010. január 9-éig a FISE Galériában.
Gy jteménygyarapítás 1984-2009
címmel rendeztek kiállítást a
kecskeméti Népi Iparm vészeti
Gy jteményben (Serf z
u.19.)
október 17. és december 18. között.
Az intézmény – fennállásának 25
éve alatt – vásárlással és kézm ves
alkotások befogadásával gyarapította
gy jteményi anyagát, melyek száma
meghaladja az 1.500 darabot. A népi iparm vészek és A Népm vészet
Mestere-i által felajánlott tárgyakból válogatva most a ritkán látható
kézm ves remekeket tárták a látogatók elé.
A kiállítással köszönetét fejezte ki az intézmény a felajánlást tev alkotóknak.
A Budapesti M vel dési Központ Galériájában december 2-15. illetve
december 16. és 2010. január 10. között rendezték meg a XXV. Vizuális
M vészeti Hónap festészet és t zzománc pályázatának kiállításait. Tegze
Judit a második tárlaton vett részt Kilátódomb cím pasztell-képével.
A Magyarok Nagyasszonya Plébánia, a Fehérvári Kézm vesek Egyesülete
és A Szabadm vel dés Háza által rendezett BETLEHEMI SZÉP CSILLAG
cím kiállítást december 10. és 2010. január 10. között tekinthették meg az
érdekl d k Székesfehérváron, A Szabadm vel dés Házában.
Ruzsa Ilona t zzománc- és ikonfest alkotásainak kiállítása Advent 4.
vasárnapjától január 10-éig volt látható a martf i Szent Tamás-templomban.

Kiss László József biatorbágyi b rm ves, b rplasztika-készít önálló
kiállítását egy hónapon keresztül, január 15-éig láthatják az érdekl d k a
F városi M vel dési Házban.
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár olvasótermében január 18-áig
tekinthet meg Bereczky Csaba fafaragó népi iparm vész, A Népm vészet
Ifjú Mestere és Bereczky Csabáné csipkekészít kiállítása.
A XXV. Vizuális M vészeti Hónap iparm vészet és grafika–kisplasztika–
szobrászat pályázatának anyagából január 12-én a Budapesti M vel dési
Központ (Budapest, XI. ker. Etele út 55.) Galériájában nyílt kiállítás, melyen
Tegze Judit négy munkájával vesz részt. A tárlat hétf t l péntekig 08–20,
szombaton 09–18 óráig, vasárnap csak rendezvény idején látogatható.
Sárközi Ágnes Szigethalmon él pedagógus, t zzománcos iparm vész „30
év” cím kiállítása január 28-áig látható a szigetszentmiklósi Városi
Galériában. A kiállításon az általa 15 éven át vezetett T zzománc Szakkör 15
növendékének alkotásai is szerepelnek.
A FISE Galériában (Budapest, V. ker. Kálmán Imre u. 16.) január 30-áig,
keddt l-péntekig 12-18, szombaton 10-14 óra között tekinthet meg Nemes
Tímea Izabella keramikusm vész és Rejka Erika porcelántervez
iparm vész Kö(l)tve-lény cím kiállítása.
A Greguss Kör Egyesület január 30-áig, vasárnaponként 10-12 óra között,
vagy telefonos bejelentkezéssel (06-1/397-4315) más id pontokban is várja

látogatóit GREGUSS ADVENTI TÁRLAT cím
karácsonyi kiállítására a Hidegkúti Református
Templomba (Bp., II. Hidegkúti út 64-66.).
Képünkön dr. Tegze Judit Gáspár cím m ve
látható.
Kortárs japán kerámiák – Kortárs magyar
textilek és Magyar keramikusok kamarakiállítása látható január 31-éig, szombat és
vasárnap 14-t l 17 óráig, illetve el zetes
bejelentkezés után más napokon is a Gödöll i Új
M vészet Közalapítvány alkotóházában (Gödöll , Körösf i u. 15-17.).
Bocsi Éva népviseleti baba-készít , Fiser Józsefné hímz , Les Gábor és
Norbert fazekas, Peth né Szabó Piroska hímz , Sasvári János fafaragó,
Szepesi János fafaragó és Török János kosárfonó népi iparm vészek
alkotásai szerepelnek a JÓ PALÓCOK Regionális Népm vészeti Egyesület
január 31-éig tartó kiállításán a Polgárok Házában (Bp., VIII. Visi Imre u. 6.).
A „Lölle” Hagyomány rz Kulturális Egyesület hímz - és fafaragó
szakköreinek Hagyományápolás Somogyban cím kiállítása 2010. január 13ától február 12-éig tekinthet meg (hétf t l csütörtökig 9-16, pénteken 13
óráig) a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparm vészeti Múzeumának
Budapest, I. ker. Szilágyi Dezs tér 6. sz. alatti kiállítótermében.

A Debreceni M vel dési Központ egységeinek aktuális programjaiból
Tímárház – Kézm vesek Háza
4026 Debrecen, Nagy Gál István u. 6., tel.: 52/ 321-260 és 06 (30) 618 9767
E-mail: timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu
Állandó kiállítás: megújult A DEBRECENI TÍMÁRMESTERSÉG
TÖRTÉNETE c. kiállítás. Látható: keddt l péntekig 10-t l 17 óráig,
szombatonként 10-t l 14 óráig. Vasárnap, hétf szünnap.
Látványm helyek:
A látványm helyekben különböz kézm ves tevékenységek tekinthet k meg,
pl.: sz rrátét-készítés, hímzés, gyöngyf zés, szappanf zés, b rözés, fafaragás.
A helyben tevékenyked népi iparm vészek közrem ködésével lehet ség
nyílik az egyes mesterségbeli fogások megismerésére, elsajátítására.
A hagyomány rz körök foglalkozásai a Tímárházban:
Fafaragó Kör:
p.: 15.00-18.00
Tiszta Forrás Hímz Kör: cs.: 14.00-16.00
További információ kérhet Mátrai-Nagy Andrea m vel désszervez t l az
52/321-260-as és a 30/618-9767-es telefonszámon.
A DMK egységeinek 2010. évi tervezett kézm ves kiállításai
február: NÉPI HANGSZEREK kiállítása – Tímárház
április: 25 ÉVES AZ ÚJKERTI KÉZIMUNKA KÖR – jubileumi kiállítás
– Tímárház
május: „FAKOPÁNCS” – fajáték-kiállítás – Tímárház
május: A T ZZOMÁNC ÉS ÖTVÖSZOMÁNC SZAKKÖR közös
évadzáró kiállítása – Újkerti Közösségi Ház
június 3-15.: HAJNAL GABRIELLA gobelinm vész (Budapest) kiállítása
– M -Terem Galéria
június: A JÓZSAI DÍSZÍT M VÉSZETI SZAKKÖR kiállítása – Józsai
Közösségi Ház
július 9-31.: REGIONÁLIS NÉPM VÉSZETI KIÁLLÍTÁS (HajdúBihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megyei népm vészek
részvételével – az ONK el -kiállítása) – Belvárosi Galéria
augusztus 5-27.: BEIN KLÁRA, NYÁRI ILDIKÓ, BÁNYÁSZ JUDIT
ruhatervez iparm vészek (Budapest) kiállítása – M -Terem Galéria
szeptember-október: 35 éves a DMK TISZTA FORRÁS HIMZ KÖRE
– jubileumi kiállítás – Tímárház
november: DEBRECENI KÉZM VESEK – a 20 éves Kézm ves
Alapítvány kiállítása debreceni alkotók munkáiból – Tímárház
december 2-30.: GYÖNGY ENIK
(Debrecen) és B DI ILDIKÓ
(Hosszúpályi) iparm vészek közös kiállítása – M -Terem Galéria.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
Szigetújfalu Község Önkormányzatának Képvisel -testülete október 6-án,
az aradi vértanúk halálának 160. évfordulóján rendezett megemlékezés
keretében avatta fel a templom melletti Szent István téren Nemes Ferenc
helyi faragó népi iparm vész – a szabadságharc h si halált halt tábornokairól
készített – emlékm vét.
Október 11-én avatták fel Lakatos József helyi
fafaragó két szobrát Mez kövesden, a Szervita
rend imaházában. A Benizi Szent Fülöpöt és Szent
Júliát (képünkön) ábrázoló szobrokat a rendt l
három éve ellopott szobrok pótlására készítette az
alkotó.
Gisztl Anna budapesti ruhakészít mester
október
13-án
talkshow-val
összekötött
ruhabemutatót tartott a belvárosi Polgári
Szalonban.
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Az Ómagyar Kultúra Baráti Társaság szervezésében október 25-én els
alkalommal került megrendezésre a Kalászi Napok – Honfoglalás-kori
emlékeink múlt-idéz kalandozása cím rendezvény. A programban avar-kori
leletek és jurta-kiállítás a Honfoglalás-hazatérés korából; si mesterségek
kézm ves bemutatói Dukay Barbara lósz rékszer-készít és Szakács
Sándor ötvös mester részvételével valamint seink gabonaételeinek kóstolója
is szerepelt Nyers Csaba szakács (rézplasztikus) jóvoltából.
Varga Béla orosházi fafaragó nagylelk felajánlásának köszönhet en a
helyi Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium az
intézmény névadóját ábrázoló mellszoborral gazdagodhatott névfelvételének
ünnepélyén – tudtuk meg az iskola igazgatón jének köszön leveléb l.
A kunok betelepülésének 770. évfordulójához kapcsolódó Kunok I.
Világtalálkozója programsorozat zárásaként november 21-én avatták fel
Czupp Pál helyi fafaragó népi iparm vész világfát jelképez emlékoszlopát
Kunhegyesen, a Kunkapitány-ház udvarán.
A KÖZELJÖV

EGYÉB ESEMÉNYEI

Naszvadi István pakodi fafaragó népi iparm vész – a saját kertjében,
szabadtéren felállított betlehemi jászol után – 2010-ben a helyi Önkormányzat
részére is készít egy betlehemi jelenetet. Az 1,2 méter magas figurákat a
templomkertben állítják majd fel.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
Az ÉlményVadász cím szakmai magazin 2009/3 számának kincseink
rovata A kések mestere címmel öt oldalas, fotókkal illusztrált cikkben
részletezte Debreczeni Sándor miskolci késes népi iparm vész
tevékenységét, a szakma szépségeir l és kulisszatitkairól a beszélgetés során
elhangzott információkat: az általa készített t rök, vadászkések, bicskák,
kardok el állításánál alkalmazott egyedi technikát, a felhasznált egyedi
anyagokat; és megismerhettük azt a kis csapatot is, amelynek tagjai a kések
nyelének kidolgozásában és a b rtokok elkészítésében segítik munkáját.
Az Új Néplap cím megyei napilap október 13-ai száma tudósított arról,
hogy az egyéb turisztikai szolgáltatás és termék kategóriában a kunhegyesi
Fafaragó Galéria és M hely is kiérdemelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Turisztikai Védjegye címet, amit Czupp Pál fafaragó népi iparm vész vett át.
A Ráckevei Újság 2009. novemberi száma a megnyitóról és a kiállításról
készült fotókkal illusztrált, egész oldalas cikkben számolt be arról az október
17-ei ünnepi eseményr l, amikor a ráckevei Árpád Muzeális Gy jtemény és
Kiállítóhely termeiben „Nemes” egyszer séggel megnyílt Nemes Ferenc
szigetújfalui faragó népi iparm vész kiállítása. Az itt bemutatott faragásokat,
alkotásokat az egyszer természetesség, a kecses szépség, a letisztult
vonalvezetés jellemzi; látásmódjának köszönhet en váltak a keze nyomán
él vé, m alkotássá a természet adta formák.
Az MV Iparos Újság novemberben megjelent 2009/6. számának Szakmai
kaleidoszkóp rovata Sz tteseket alkot a nyugdíjas tanárn cím kétoldalas
cikkében ismertette Kamocsay Judit budapesti sz nyegszöv életútját,
szakmai tevékenységét.
A Fonó Budai Zeneházban 2009. november 12-én a Civil Rádió Klub A
zene születése. Készít k és hangszereik címen tartott klub-rendezvényt és
nyilvános rádiófelvételt. A pódium-beszélgetés résztvev i között a Liszt
Ferenc Zenem vészeti Egyetem, a Magyar Hangszermíves Céh, a Magyar
Heged készít k Társasága és Kónya Lajos tatabányai hangszerkészít
mester is szerepelt.
Az Új Néplap november 20-án F szerepben a kun emlékek Kunhegyesen,
23-án Irányjelz jelennek, jöv nek, 30-án Szükségünk van múltunk
irányjelz ire cím cikkeiben foglalkozott azzal az ünnepi eseménnyel, hogy a
Kunok I. Világtalálkozója programsorozat zárásaként november 21-én avatták
fel Czupp Pál helyi fafaragó népi iparm vész világfát jelképez
emlékoszlopát Kunhegyesen, a Kunkapitány-ház udvarán.
A Keszthelyi Televízió 2010. január els napjaiban adott hírt a XVI.
Betlehemi jászol-pályázaton Betlehemi falitál cím alkotásával díjat nyert
Goldmark Károly M vel dési Központ Kerámia szakkörének sikerér l.
Ebb l az alkalomból Ruzsics Ferenc polgármester elismerését fejezte ki
Simon Editnek, a szakkör vezet jének, akivel rövid interjú is készült.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZ M VÉSZETI
LEKTORÁTUS – MMIKL
– Az Amator Artium Országos Képz -és Iparm vészeti Tárlat Utazó
Esszencia cím vándorkiállításának második kiállítása október 17-ét l
november 8-áig volt látható Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc M vel dési
Központban.
Az Utazó Esszencia az ország 16 városában másfél éven át vándorolva 70
alkotó m vein keresztül ad bepillantást a hazai nem hivatásos képz m vészeti
mozgalom tevékenységébe.
Az Utazó Esszencia következ állomása: Tamási volt.
– Az MMIKL 2010. június 26-áig tartó elméleti és gyakorlati programokból
álló képz m vészeti szabadegyetemet szervez nem hivatásos képz - és
iparm vészek számára.

Programvezet k: Bálványos Huba és Dóri Éva.
A program minden hónapban egy alkalommal, szombati napokon 10.00-18.00
óra között az MMIKL Corvin téri épületében kerül megrendezésre.
A program részvételi díja: 3500,- Ft / alkalom.
A részvételi díj alkalmanként a helyszínen fizetend .
Információ és el zetes bejelentkezés:
MMIKL M vészeti Programok F osztálya
1011 Budapest, Corvin tér 8.
tel.: 225-6033, 225-6029, 20/ 372 8977; fax: 225-6030
e-mail: dorie@mmikl.hu http://www.mmi.hu/muveszeti
Dóri Éva
képz m vészeti referens
HAGYOMÁNYOK HÁZA
A Népi Iparm vészeti Osztály aktuális zs rinapjai Budapesten:
Beadási
határid
Január 8.

Zs ri napja

Zs ri szakágak

Január 19.

Február 2.
Március 2.
Április 6.

Február 16.
Március 16.
Április 20.

Május 11.
Május 28.

Május 25.
Június 7.

Hímzés, viselet, csipke, baba, sz ttes,
gyöngy
Fa, fém, hangszer, játék, fazekasság
Tojás, mézeskalács, szálasanyag
Hímzés, viselet, csipke, baba, sz ttes,
gyöngy
Nemez, b r
Hímzés - a XXVI. Kis Jankó Bori Országos
Pályázaton, Mez kövesden

A zs rire való jelentkezéshez kitöltend adatlap és csekk a Hagyományok
Háza Népi Iparm vészeti Osztályán (Bp., I. ker. Szilágyi Dezs tér 6., Tel.:
201-8734) és A Magyar Kézm vességért Alapítvány irodájában (ld. az 1.
oldal alján) is beszerezhet .
MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH
A Céh megújult honlapja a www.hunpatch.com címen található.
Augusztusban Székesfehérváron rendezték meg az Országos Foltvarró
Kiállítás-t, a Foltbarátság határok nélkül cím rendezvényt pedig
Jászberényben tartották. A két helyen kiállított munkák megnézhet k a Céh
honlapján.
A most 20 éves Magyar Foltvarró Céh jubileumi Határtalan Kiállítás-a és
tanfolyamai november 5-8. között a Magyar Kultúra Alapítvány
Szentháromság téri Székházában kerültek megrendezésre.
Gelencsérné Lazarovits Klára
KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG (KÁMJT)
– A játék az ezredforduló után is folytatódik címmel a Kiss Áron Magyar
Játék Társaság november 21-én 11. alkalommal Székesfehérváron tartotta a
Fehérvári Babaház – Moskovszky Gy jtemény napját, a játékbarátok ünnepi
találkozóját és konferenciáját. A konferencia programjában – dr. Györgyi
Erzsébet elnökletével – dr. Moskovszky Éva gy jteményalapító, Kalmár
Ágnes m vészettörténész, a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és
M hely igazgatója, dr. Nagy Veronika néprajzkutató, Csupor Béla
porcsalmási szaktanár, dr. Fári Irén, a szegedi Móra Ferenc Múzeum
történész-muzeológusa, Meny Tatyjana kandidátus, budapesti bábkészít
m vész, Illyés Tünde el adásai valamint a 84 éves dr. Moskovszky Éva
köszöntése is szerepelt.
– Játékkészít k m helytalálkozói (a KÁMJT felhívása - kivonat!)
Bemutatkozás, kamara-kiállítás, sokoldalú szakmai megbeszélés,
népszer sítés, gyermekprogram, játékvásár
„Társaságunk a közelmúlt kiállítási és pályázati tapasztalatai nyomán fenti
címmel találkozót szervez 2010. január 22-23-án és február 26-27-én,
pénteken és szombaton.
Január 22-én és február 26-án egy-egy egész napos (8 órás) alkalommal
átlagosan 6-8 alkotó számára kínálunk fel alkalmat arra, hogy munkásságát
saját
alkotásaiból
összeállított
kamara-kiállítással,
m ködése
dokumentumaival szemléltetve, életpályáját szóban ismertesse és ez a
megjelentek – hasonló tevékenységet folytató alkotók és felkért m vészeti és
más szakért k – részér l méltatás, megbeszélés tárgya legyen, munkásságára
sokoldalú visszajelzést kapjon.
A megbeszélések nyilvánosak lesznek, azokra minden társasági tagot
szeretettel várunk, lehet tanulni a más alkotónak adott jó tanácsból is:
„Lányomnak mondom, vejem is ért róla”. De várunk pedagógusokat,
szül ket, közm vel dési szakembereket, a társasági játékkínálattal
megismerkedni vágyókat.
k felhívhatják a figyelmet olyan típusú
játékszerek hiányára, amelyeket tapasztalataik birtokában a gyermekek
számára különösen hasznosnak gondolnak. Szeretnénk, ha ezek az
összejövetelek
egyszerre
nyújtanának
látványos
szép
kamarajátékkiállításokat, ismerkedési lehet séget a játékkínálattal és tanulságos
megbeszéléseket a játékkészítés örömeir l és gondjairól. A résztvev k is
tehetnek észrevételeket, tehetnek fel kérdéseket.
A programok másnapján 10-16 óráig gyermekprogram, játékkiállítás,
játékkuckó – gyermekfoglalkoztatás és játékvásár lenne az el z napon
bemutatkozott alkotók munkáiból, amit a kerületben meghirdetnénk.
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Ha sikeresnek bizonyul vállalkozásunk, akkor a sorozatot természetesen
szívesen folytatnánk a kés bbiekben is, hogy ehhez a lehet séghez minél
többen hozzájussanak.
A tavalyi és idei nagy játékkiállítások, a 13. éve már rendszeressé vált
babakiállítások gyönyör
eredményeket hoztak, de fel is vetettek
problémákat.
Jöjjünk össze minél többen, dolgozzunk együtt a szebb, jobb játékokért!”
További információ: 06-1/315-6193, gyorgyie36@t-online.hu
Dr. Györgyi Erzsébet
soros elnök, a program szervez je
A KÁMJT tevékenységét, további híreit az érdekl d k megismerhetik Forgó
cím lapja legújabb számából, vagy a Társaság honlapjáról: www.kamjt.hu
ÚJ, AKKREDITÁLT M VÉSZETI TANFOLYAM!
„A BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális
Intézménye (Kecskemét, Juhar u. 23.) valamint a Nemzetközi
Zománcm vészeti Alkotóm hely (Kecskemét, Bethlen krt. 16.)
összefogásával egy új, 60 órás pedagógus-továbbképz
programot
alapítottunk T zzománc-készítési alapismeretek pedagógusoknak címmel.
A tanfolyam díja: 98.000 Ft/f , mely minden anyagköltséget magában foglal.
Nem tartalmazza a szállás és étkezés költségét.
A tanfolyam oktatói: Turi Endre, Tóth Pál, Ágoston István, ifj. Gyergyádesz
László, Mészáros István – a zománcm vészet kiváló elméleti és gyakorlati
szakemberei.
A kurzus id pontja: 2010. január 29–31. és február 5–7.
A jelentkez knek részletes tájékoztatást küldünk.”
A tanfolyamról felvilágosítást ad: Mátó Gyöngyi szervez – 30/2299326,
pvszakszoli@freemail.hu
T ZZOMÁNCOZÓK SZAKMAI KONFERENCIÁJA (KIVONAT!)
A Csokonai M vel dési Központ Pestújhelyi Közösségi Házában (Budapest,
XV. Sz cs István u. 45.) 2010. március 6-7-én rendezik meg a közm vel dési
és oktatási intézményekben m köd t zzománcozó alkotóközösségek és
szakkörök vezet inek és tagjainak els szakmai konferenciáját.
Témája: a zománcm vészet helye és szerepe a m vel dési és oktatási
intézmények esztétikai nevelést megvalósító programjában
A Csokonai M vel dési Központ Pestújhelyi Közösségi Házában 16 éve
m ködik – immáron három csoporttal – a T zvirág T zzománc Alkotókör. A
kör vezet je Szendrei Judit.
Az alkotókör tagjainak szakmai továbbképzése érdekében 10 éve, nyáron
alkotótábort szerveznek, ahol lehet ség nyílik arra, hogy más körök tagjaival
is konzultáljanak. Sokszor fölmerült a kérdés, hogy a t zzománc milyen
helyet foglal el korunk m vészetében, iparm vészetében. Ennek kapcsán
határozták el, hogy egy, az elméleti kérdésekre választ keres szakmai
találkozót, konferenciát szerveznek.
A konferencia célja:
- képet adjon a közm vel dési és oktatási intézményekben folyó
t zzománcos körök munkájáról,
- közelebb hozza egymáshoz az elszigetelten m köd amat r csoportokat,
- megismertesse a t zzománcozás jelenlegi helyzetét, irányait,
- a vegyészetben ma fölhasználható zománc alapanyagok megismerésével
b vítse a technikai,
technológiai ismereteket,
- ízlésformálás, értékközvetítés, harc a giccs ellen.
A konferencia és szakmai továbbképzés tervezett programjában dr. Feledy
Balázs m vészeti író gondolatindító el adását követ en id. Gyergyádesz
László, a Kecskeméti Nemzetközi Zománc Alkotóm hely igazgatója,
Gergely Judit, a Budafoki Lampart M vek vegyész-fejleszt mérnöke,
Morelli Edit t zzománc-m vész, Sisa József t zzománc-m vész és Szendrei
Judit zománc-oktató, a T zvirág Alkotókör vezet jének el adásai valamint
kérdések, hozzászólások szerepelnek.
A konferencia mindkét napján gyakorlati m helymunka is lesz, ahol a
résztvev k átadhatják egymásnak tapasztalataikat.
Az el adások mellett az amat r alkotóköröknek, szakköröknek lehet séget
biztosítanak arra, hogy egy kiállítás keretében tagjaik legsikeresebb munkáit
bemutassák, elemezzék.
A konferencián való részvételre jelentkezési lapot kell kitölteni és február
15-éig visszaküldeni!
További információk kérhet k: Nagy Editt l a 06-1-410-7168 és 419-2006-os
telefonon; Szendrei Judittól a 06-1-419-0780 és 20-4699410-es telefonon.
Email: tuzzomanc.konferencia@gmail.com
A részletes program megtalálható A Magyar Kézm vességért Alapítvány
honlapján (www.amka.eoldal.hu), ahonnan a jelentkezési lap is letölthet .
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

KÉZM VESEK BARANYAI EGYESÜLETE
Tel.: 72/440-244, 30/5484-628
E-mail: horvath.agota.pecs@gmail.com
TOLNA MEGYEI NÉPM VÉSZETI EGYESÜLET
9. ORSZÁGOS GYÖNGYF Z TÁBOR SZÁLKÁN
A Tolna Megyei Népm vészeti Egyesület 2010. augusztus 2-7. között
Országos gyöngyf z tábort szervez Szálkán, az ifjúsági alkotótelepen.
Részvételi díj irányár: 30.000.- Ft, ami tartalmazza a szállás, a háromszori
étkezés, az oktatás, az el adások, valamint a kötelez en felhasználható
anyagok költségét.
El leg: 5.000.- Ft, amit június 30-áig postai utalványon, a fennmaradó
összeget a helyszínen kell befizetni.
Érdekl dni, el zetes jelentkezést leadni 2010. június 15-éig Decsi-Kiss
Marcsinál, a tomne@t-online.hu , vagy a dkmarcsi@freemail.hu e-mailcímen, ill. a +36204142845 telefonszámon lehet.
ARTCHAIKA EGYESÜLET – KERÁMIAPARK
1224 Budapest, Bartók B. u. 136. Tel.: 362-24-13
E-mail: info@keramiapark.hu ; Honlap: www.keramiapark.hu
Szakmai programok - 2010
KIÁLLÍTÁSOK, RENDEZVÉNYEK:
Március 6. 17.00
VIZSGAKIÁLLÍTÁS – Az Artchaika Egyesület
(Kerámiaparkban) végz s tanulóinak vizsgaremekei.
Március 20. 17.00 ÓLOMÜVEGABLAKOK – a történelmi Magyarország
területér l, 1920-45 között. Bemutató és el adás. El adó: Beke Mária
Április 3. 17.00 SÍRÁSUNK I. – Mitológiai töredékek
Fehér Tamás: rovásírás-gyakorlat, magyarázat
Április 17. 17.00 SZÍNES SUHANÁSOK….. magast zön Szabó Kata és
Weronika Sobolewska keramikusok kiállítása
Május 8. 17.00 SÍRÁSUNK II. – Eredeti magyar imádságok
Fehér Tamás: rovásírás-gyakorlat, magyarázat
Május 22. 17.00 MÁZAK-MÁZAK Tóth Zsolt kiállítása és el adása
Június 5. 17.00 SÍRÁSUNK III. – si képes Hun rovás, az írásképek
jelentése Fehér Tamás: rovásírás-gyakorlat, magyarázat
Június 19. 17.00 JAPÁN KERÁMIÁK – Kézm ves korok sorozat IV.
KIÁLLÍTÁS, EL ADÁS, BEMUTATÓ: Varsányi
György: „A tradicionális japán szépség megjelenése a
kerámiákon” Varsányi György, Dávid Éva, az Artchaika
Egyesület kerámiái
Október 16. 17.00 KIÁLLÍTÁS: ÉL NÉPM VÉSZET III.
Les Gábor fazekas kiállítása
Nov. 6. 17.00 KIÁLLÍTÁS: Surmann Edit - Simon Edina keramikusok
SZAKMAI GYAKORLATI PROGRAMOK:
NYÁRI TÁBOROK: (6 f jelentkezése esetén indulnak el)
Június 21-25.: Kerámiatábor gyermekeknek Agyag – nemez – szövés
Vezeti: V. L rincz Ágnes, Szabó Éva, Kutas Kata
Július 5-9.: Kerámiatábor gyermekeknek Agyag – nemez – gyertyamártás
Vezeti: V. L rincz Ágnes, Szabó Éva, Egri Imréné
Július 12-16.: Kerámiatábor feln tteknek – fazekas haladó
Tálalóedények – korongolás: Szekér Gizi, Hadikfalvi Andrea
Július 19-24.: Csak nemez – nemezel -tábor f leg feln tteknek
Vezeti: Vágó Kata
Augusztus 9-13.: Kerámiatábor (gyerek és feln tt) Japán kerámiák és
kalligráfia – Vezeti: V. L rincz Ágnes, Borsányi Klára
SZAKMAI NAPOK:
Április 9. 10.00 – 20.00 FÁS FEKETE ÉGETÉS – nyitott nap
Lehet tárgyakat is hozni az égetésre, el zetes bejelentkezés alapján
Szeptember 11-12: MÁZAK REDUKCIÓBAN III.: Alkotónapok
szakmabelieknek és haladóknak
Mázas fás égetés. El adás és kísérletezés mázakkal
Mázazás 11-én, égetés 12-én. Zsengélt tárgyakat kell hozni
HOSSZÚHÉTVÉGÉK, NEM CSAK HALADÓKNAK:
Korongolás mesterek vezetésével, skori edények készítése – Vezeti: Egri
Imréné
Április 9-10-11.: Mez túr – Mester: Berta István
Május 14-15-16.: Barcasági virágozás – Mester: Szabó Kata
Június 11-12-13.: Vámfalu – Mester: Hadikfalvi Andrea
TANFOLYAMOK: Kerámia-oktatás kezd , haladó, alkotó csoportoknak
I. félév: febr. 15. – jún. 15. Hétf : vizsgafelkészít – oktató: Szekér Gizi
II. félév: okt. 11. – febr. 12. Kedd: kezd – oktató: V. L rincz Ágnes
Szerda: haladó – oktató: Szili Ferenc
Csütörtök: kezd – oktató: V. L rincz Ágnes
Péntek: alkotó – önálló munka
WWM STUDIO
A WWM Studio 1996 óta m ködteti folyamatosan induló tanfolyamait. Több
mint tíz éves fennállása alatt saját képzési technikákat alakított ki. Kurzusait
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egyaránt látogatják kezd k (felvételi el tt álló diákok), haladók (iskolai, vagy
munkahelyi követelményekre készül fiatalok, feln ttek) és aktív alkotók is.
Mozaik kör (heti egy alkalommal)
Batik Varázs (havi egy alkalommal)
Rajz-festés, divat tanfolyamok (folyamatosan)
Tempo Felvételi Felkészít Program
B vebb tájékoztatás: info@wwmstudio.hu
Honlap: www.wwmstudio.hu
Kölyök és kamasz táborok daganatos és cukorbeteg gyerekeknek

Jelentkezz önkéntesnek a Bátor Táborba!
A Bátor Tábor Alapítvány 2001 óta valósítja meg ingyenes
élményterápiás táborait daganatos és cukorbeteg gyerekeknek.
Nyaranta 460 gyerek táborozik velünk, mintegy 400 önkéntes
közrem ködésével.
A tábor mozgatórugói az önkéntesek. k a szélrózsa minden
irányából, sokféle tapasztalattal érkeznek hozzánk.
A Bátor Tábor nem a betegségr l vagy a korlátokról szól, hanem az
életr l, a lehet ségekr l, a mosolyról és az összetartozásról. A tábor
programjai sikerélményt nyújtanak a gyerekeknek, ami növeli
önbizalmukat és önértékelésüket, ezáltal meger södve, bátrabban
térhetnek vissza a hétköznapokba.
Önkéntesek jelentkezését várjuk a 2010-es nyár tíznapos táboraiba.
Az
feladatuk vidám, bátorító atmoszféra megteremtése és
színvonalas, kreatív programok szervezése a gyermekek számára.
Jelentkezni lehet például lovaglás, íjászat, természetbúvár, evezés,
fotó, zene, horgászat, színjátszás, kézm ves, evezés, alacsony és
magas kötélpálya foglalkozások lebonyolításában kisebb vagy
nagyobb tapasztalattal rendelkez segít knek.
Sokféle feladatkör, sokféle lehet ség, hogy kipróbáld magad
önkéntesként, hogy Te is hozzá tedd a részedet valami fontos
dologhoz!
Programunk a 2009-es évben elnyerte az „Év önkéntes programja”
címet.
Ha gondolkodtál már azon, jó dolog lehet önkénteskedni, ha már
más szervezetnél végeztél is önkéntes munkát, ha még soha egy
pillanatra sem jutott eszedbe, de most felkeltettük az érdekl désedet,
látogasd meg honlapunkat, tájékozódj, ismerkedj meg velünk!
www.batortabor.hu
Jelentkezési határid 2010. március 7.
TEGYÉL HOZZÁ TE IS!
KÖSZÖNET…

…

Pál Tibor formatervez nek, aki két álló vitrinének átadásával segíti
Alapítványunk kiállításainak megrendezését, a kiállítások legértékesebb
kisméret alkotásainak, ékszereinek elegáns és biztonságos bemutatását!

GRATULÁLUNK…
… Kiszely Orsolya Eszter szomori hímz nek, akinek
2009. novemberében született meg második
gyermeke. A kislány és édesanyja is egészségesek.

KÖNYV-, FOLYÓIRAT- és CD-AJÁNLÓ
Tomcsányiné Szemere Sarolta aranykoszorús tamburhímz mester A
mennyezet virágai cím (második b vített kiadású) könyvét – amelyben régi
magyar protestáns templomok festett kazetta-motívumait dolgozta fel
hímzéseken – Tombor László, a Baár-Madas református gimnázium
igazgatója mutatta be 2009. november 19-én a Heltai Gáspár Unitárius
Könyvesboltban. A saját hímzés falikárpitjaiból a könyv illusztrálására
rendezett kamara-kiállításon a szerz adott tájékoztatást a bemutató
vendégeinek. Tomcsányiné Szemere Sarolta telefonszáma: 06-1/316-5832.
2009-ben jelent meg a Hazai Termék, Hazai Munkahely Alapítvány
kiadásában Semes-Bogya Eszter faszobrász, dalénekes Szívemb l szól a dal
cím második CD-je is. A tárgyalkotó-el adó korongján – aki több kézm ves
„kollégája” kiállítás-megnyitóján is szép sikerrel szerepelt már – karácsonyi
és evangéliumi énekek mellett József Attila és kortárs költ k Eszter által
megzenésített, saját gitár-kísérettel el adott versei hallhatók.
A CD anyagából ízelít t ad Eszter honlapja: www.semes-bogya.com . A CD
megrendelhet 06-70/568-2295-ös telefonszámán.

Jó szívvel ajánljuk Tisztelt Olvasóink figyelmébe a 2009-ben 15.
évfolyamához érkezett Magyar Iparm vészet cím , negyedévenként
megjelen m vészeti folyóiratot is. A lap tematikájában az ötvösség,
fémm vesség, díszlet- és jelmeztervezés, textilm vészet, gobelin,
b rm vesség, kerámia, porcelán, üveg, alkalmazott grafika, m vészetelmélet,
restaurálás; kiállítások, m helyek, gy jtemények bemutatása és értékelése;
könyvismertetés és folyóiratszemle egyaránt szerepel.
Az igényes kivitel , tartalmas, m vészi fotókkal gazdagon illusztrált folyóirat
színvonalát az alapító-f szerkeszt Fekete György bels építész és a
szerkeszt bizottság tagjai: Dávid Katalin m vészettörténész, Ernyey Gyula
designer, szaktörténész, Feledy Balázs m vészetkritikus, Lovag Zsuzsa
régész, m vészettörténész, Mezei Gábor bels építész, N. Dvorszky Hedvig
m vészettörténész, Schrammel Imre keramikus és porcelántervez ,
Selmeczi Kovács Attila néprajzkutató és Simon Károly designer személye
garantálja.
A folyóirat 6.200 forintos el fizetési díjért megrendelhet a Magyar
Iparm vészet Szerkeszt ségében: 1091 Bp., Üll i út 33-37. (Iparm vészeti
Múzeum), tel.: 218-7582, fogadóórák: kedden és csütörtökön 10-14 óráig.
Kézm vesek, népm vészek, iparm vészek figyelmébe!
A TULIPÁNOS LÁDA – A Magyar Kézm vesség Kincsestára
– az interneten továbbra is elérhet , megújult formában, új tartalommal!
www.tulipanoslada.eoldal.hu. Ezen a módon szeretnénk a továbbiakban is
népszer síteni a magyar népm vészek és iparm vészek zs rizett munkáit. A
kézm vesek számára ez nem csupán a képes bemutatkozás lehet ségét
jelentené, hanem munkáik árusításához szeretnénk közvetít szerepet vállalni
honlapunkon keresztül. Ezek feltételeir l telefonon, e-mailben adunk
felvilágosítást. Képgalériánkban szívesen hírt adunk a honlapunkon szerepl
készít k kiállításairól, vagy vásárokban, rendezvényeken való részvételér l
stb. – amennyiben küldenek képet és/vagy pár írott sort az eseményr l.
Érdekl désüket várja Pádár Ágnes: 30/280-53-73; 295-4860;
e-mail: tulipanoslada@gmail.com.
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK, GAZDASÁGI INFORMÁCIÓK
Régi parasztház, m köd kovácsm hellyel, régi szép berendezéssel
Bakonynánán olcsón eladó.
Érdekl dni: Czeglédi Tibornál – 88/488-197; butorfestes@gmail.com
Pénztérkép - irányt a pénzügyi források útveszt jében
www.penzterkep.hu címmel új portált indított a MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., amely a kormány által a hazai
vállalkozások számára elérhet vé 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 teend kr l a MAG Zrt. regionális hálózata
személyes tanácsadással segíti a vállalkozásokat.
(Forrás: Napi Gazdaság, 2009. február 24.)
103 starttipp induló vállalkozásoknak címmel újságosstandokon
beszerezhet kiadvány jelent meg. Az els sorban a gyakorlatba átültethet
példákat, esettanulmányokat tartalmazó könyv és a vele egyid ben elindult és
naponta frissített www.kkvtippek.hu weboldal azoknak szól, akik épp most
készülnek céget alapítani, vagy nemrég indították el vállalkozásukat. A
szerkeszt k a cégindítás és a m ködtetés során felmerül tervezési,
finanszírozási, jogi, technológiai, marketing-, értékesítési és adóügyi
kérdéseket egyaránt sorra vették.
Társa(ka)t keresek budapesti üzlethelyiség közös üzemeltetéséhez. A
helyiség boltként, valamint iskolások-feln ttek részére játékházként is
üzemelne. Olyan budapesti, saját termékekkel rendelkez kézm ves(ek)
jelentkezését várom, akivel/akikkel a bérleti díjat, a nyitvatartási id t és a
marketing tevékenységet meg tudjuk osztani.
Szabó Katalin: 06-70/362-2408, chess@hungarianchess.com
www.sziluettmuhely.hu, www.hungarianchess.com
Látássérült fiatal szakmunkások készítik sz nyegeinket, melyek
ágytakaróként, falvéd ként, futósz nyegként egyaránt felhasználhatóak. A
sz nyegek a Képz - és Iparm vészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok
Háza által zs rizett termékek.
Alapanyaguk: gyapjú-m szál keverék.
A Szöv m hely címe: Bp., X. ker. Füzér utca 46.
T: 261-9458/33 – László Tünde és 70/545-8865 – Jádi Krisztina.
Vásárlásával a látássérültek foglalkoztatását segíti el !
Kiállítás-rendez k felé ajánlkozik különleges borászati és kézm ves
munkaeszköz-gy jteményével Endr di Sándor: 30/245-1663.
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