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AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI

1%
Örömmel tájékoztatjuk az
SZJA 1 %-át tavaly az AMKAnak felajánló olvasóinkat,
hogy az elızı hírlevelünkben
jelzett adminisztratív probléma elhárult, és az APEH a
2009-es felajánlásokból származó 298.152 Ft-ot 2010.
február 4-én átutalta Alapítványunk számlájára. Az összeget a Magyar kézmővesség –
2010 és Kézmővesség az
egyházmővészetben
címő
nyári kiállításunk anyagát
bemutató album kiadásának
rész-finanszírozására használjuk fel.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik adóbevallásuk során ránk gondoltak!
Kérjük, hogy a most esedékessé váló adóbevallásuk
elkészítésekor, az SZJA 1 %ának felajánlásakor se feledkezzenek meg Alapítványunkról !

Adószámunk:
18061976-1-41.

Alapítványi befizetések

EMLÉKEZTETİ

2010. március 25. és május 13.
között a következık támogatási
befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Ágoston Zsolt, Blanár Katalin,
Bodnár Sándorné, Czupp Pál,
Csörnök Enikı, Daru Péterné,
Hóbor Lajosné, Honti Sándor,
Juhász Mónika, Kiss Orsika,
Losánszki Erzsébet, Merhej
Lucy, Nagy József Ferenc, Nemes Ferenc, Ormándi László, Dr.
Sági Lajosné, Szlávik Zoltán,
Szlávikné Buzás Irén, Szügyi
Éva, Tatainé Csapó Dorottya, Dr.
Tegze Judit, Tímárné Molnár
Márta, Tricolore Kft., Véghné
Lırincz Ágnes.
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 ettıl
eltérı idıpontokban átutalással,
vagy KP-befizetéssel (lehetıleg
OTP-fiókban, de ha ez nincs elérhetı közelségben, akkor bármely
bankfiókban, takarékszövetkezetnél, illetve postai csekken) is lehet
teljesíteni a támogatások elküldését. A lényeg, hogy a befizetéskor
A Magyar Kézmővességért Alapítvány földrajzi címe helyett az Alapítvány számlaszámát: 1170500820436209 kell feltüntetni!
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézmővességért
Alapítvány Kuratóriuma

– a pályázni kívánó Tisztelt Alkotóknak!
Június 10-éig várjuk azok jelentkezését, akik részt szeretnének venni
MAGYAR KÉZMŐVESSÉG –
2010 és KÉZMŐVESSÉG AZ
EGYHÁZMŐVÉSZETBEN címő
nyári kiállításunk pályázatán. A
pályázat zsőri által válogatott anyagát részben Pécsett, Európa Kulturális Fıvárosában, a Dómmúzeumban, részben Budapesten, a városligeti Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban
mutatjuk be.
A pályázati felhívást elızı számunkban tettük közzé, de szövege
megtalálható a hátoldalon és Alapítványunk honlapján is: www.amka.hu !
 Híreket várunk !

Ismét szép számban érkeztek
az egyéni vagy csoportos kiállításokra invitáló meghívók és
más fontos hírek – köztük különbözı pályázatok eredményeirıl,
vagy elismerésekrıl szóló információk.
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 !
 Alapítványunk némelyik korábbi
nyári és Betlehemi jászolkiállításának albumaiból maradt
még néhány darab. A 2002-2004
közöttiek az irodában 2.000 Ft., a

www.amka.hu
(Ha így döntöttek, kérjük,
jelezzék ezt Gergely Imrének,
az Alapítvány elérhetıségein!)
Elızı hírlevelünk óta a következık jelezték, hogy idén (is)
az AMKA-nak ajánlották fel
1%-ukat:
Juhász Norbert,
Tálos Zoltán, Tímárné Molnár
Márta.

Emlékeztetıül: AZOKAT A HÍREKET, AMELYEKET AZ IDİ RÖVIDSÉGE, VAGY A TÉMA SÜRGİSSÉGE MIATT NEM LEHET A HÍRLEVÉLBEN IDİBEN 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 azt.
Az elızı évek kiállítási anyagai lassan, de folyamatosan kerülnek fel a
honlapunkra és – mivel a hely már biztosított rá – az összes díjazott alkotó fotóit is kitesszük a kiállítási oldalakra, nemcsak a kezdetben jelzett
elsı 10 alkotóét. Kérünk mindenkit, hogy látogassa gyakran honlapunkat
a friss információkért – ami ilyenkor, pályázati idıszakban kifejezetten
ajánlott, és küldje el híreit, információit, fotóit.

2005-2007-esek 2.500 Ft., a 2008
-2009-esek 3.000 Ft. alapítványi
támogatásért kaphatóak. Érdeklıdni az Alapítvány titkáránál,
Gergely Imrénél lehet (06-1/3543146).
 Az IPOSZ több mint 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.
 Tojásházat hozott létre, és ehhez tojásfestık, -díszítık, -karcolók jelentkezését, ajánlatát továbbra is 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.
 Tisztelt Alkotók!

A korábbiakhoz hasonlóan kérjük és elıre is köszönjük azok
tárgy-felajánlásait, akik ezzel
szívesen hozzájárulnának pályázataink díjazásához, a tevékenységünket segítı szponzorok támogatásának ellentételezéséhez, a kiállításainkról beszámoló média-munkatársak
továbbá önkéntes segítıink
munkájának elismeréséhez !
 Nemes Ferenc szigetújfalui
faragó népi iparmővésztıl érkezett
a következı rövid levél – a Somogy megyei Bonnyán szerzett
élményeirıl:
„A 2009. évi Betlehemi jászolpályázaton szerepelt munkámmal
egy három napos, 2 személyes
üdülést nyertem a Somogy Kertje
Üdülıfaluba, Bonnyára. A feleségemmel ott töltött napok minden
várakozást felülmúltak. A hangulatos háznevek (Lencsés ház, Szíves ház stb.), a komfortos, szép
szobák, a szolgáltatások, a házon
belüli és kívüli programajánlatok jó
kedvre derítik a pihenni, feltöltıdni
vágyó vendégeket. A konyha is
kitőnı. Mindez Zubor Valéria és
az összes "házigazda" érdeme.
Köszönet érte!”
Nemes Ferenc
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TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
Hírlevelünk elızı számában már jeleztük,
hogy a Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti Osztálya, a Mezıkövesdi Közkincs-Tár
Nonprofit Kft és a Matyó Népmővészeti Egyesület meghirdeti a
XXVI. ORSZÁGOS KIS JANKÓ BORI
HÍMZİPÁLYÁZATOT
A pályázat célja a magyar népi hímzések és
viseletek hagyományainak megırzése és
továbbfejlesztése, a régebbi, kevésbé ismert
stílusok felkutatása és feldolgozása, továbbá
olyan népi iparmővészeti hímzések készítése,
amelyek mind mővészi, mind használati érték
szempontjából megfelelnek a mai kor követelményeinek.
A pályázaton bárki részt vehet. Olyan önállóan tervezett alkotásokat lehet beküldeni,
amelyek országos pályázaton, kiállításon, a
NIT Bíráló Bizottsága elıtt nem szerepeltek és
kereskedelmi forgalomba még nem kerültek. A
zsőri által javasolt tárgyak közvetlenül felkerülnek az Élı Népmővészet pályázatra, Budapestre.
Pályázni csak új alkotásokkal (maximum 5
tétellel) lehet, az összetartozó tárgyegyüttes
vagy garnitúra egy pályamunkának számít.
Kivitelezı önállóan nem vehet részt a pályázaton.

A pályázat jeligés. A beadott darabokhoz
lezárt, jeligével ellátott borítékban adatlapot
kell csatolni.
A pályamunkák zsőrizésre kerülnek, ezért
tételenként 800.-Ft zsőridíjat kell csekken
befizetni, és a feladóvevényt, valamint a
kitöltött zsőrinyomtatványt is mellékelni
kell a pályamunkákhoz.
A hímzéseknek postai úton május 28-áig
kell megérkezni. Személyes átvétel: május
25-29. között, 8-16 óráig történik.
A cím mindkét esetben: Közösségi Ház,
3400 Mezıkövesd, Szent László tér 24.
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:
ÖLTÖZKÖDÉS – A különbözı tájegységek
viseleteinek és azok mintakincsének felhasználásával készült öltözetek.
LAKÁSTEXTÍLIÁK – A népi hímzéshagyományokat feldolgozó lakás-textíliák,
tárgyegyüttesek.
A legkiemelkedıbb alkotások díjazásban
részesülnek. A díjak fele a tervezıt, fele a
kivitelezıt illeti meg.
Kiállításra a zsőriszámot kapott hímzések
kerülnek. A kiállításra nem kerülı darabokat
a megnyitó után, a kiállítottakat a kiállítás
zárását követıen lehet átvenni.
A díjátadó ünnepség július 2-án 11 órakor
lesz a Közösségi Ház színháztermében

(Mezıkövesd, Szent László tér 24.). A kiállítás a Matyó Múzeumban tekinthetı meg
(Szent László tér 8.) szeptember 12-éig.
A rendezvényhez egy konferencia is kapcsolódik: július 2-4-éig.
Információ, bıvebb felvilágosítás:
Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti
Osztály - Barsi Hajna
1011 Budapest, Szilágyi Dezsı tér 6.
Tel./ fax: (06-1) 201-8734
e-mail:
barsi.hajna@hagyomanyokhaza.hu;
web-cím: www.hagyomanyokhaza.hu
Közösségi Ház - Korpás Károly
3400 Mezıkövesd, Szent László tér 24.
Tel./ fax: (06-49) 411-873, 500-135
e-mail: khig@lhcom.hu;
web-cím: ww.mezokovesd.hu ,
www.mezokovesd.tajhaz.hu
Matyó Népmővészeti Egyesület - Zeleiné
Pap Bernadett
3400 Mezıkövesd, Kis Jankó Bori u. 5.
Tel/fax: (06-49) 411-686
e-mail: matyoegy@hu.inter.net;
info@matyofolk.hu
web-cím: www.matyofolk.hu

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Az MV Iparos Újság márciusban megjelent
idei 2. számának hátsó borítóján Szendrei
Judit tőzzománcos Szemfa címő, Alapítványunk 2005-ös nyári kiállításán szerepelt alkotása köszöntötte a tavaszt; májusi számának
hátsó borítóján pedig egyik tavalyi kiállítónk,
Czenthéné Szoláry Henriette népi játszóházvezetı Vargánya nevő kedves textil-figurája
deríti jó hangulatra az olvasót.
 Az ország legjobb habánosa Verseghy Ferenc – írta Wessely Gábor a Tolna Megyei
Népújság on-line változatában április 8-án,
abból az alkalomból, hogy a Tolna megyei
Mözsön élı fazekas március 29. és április 29.
között Kaposváron, a Megyeháza galériájában
állította ki sárga és kék alapmázú habán kerámiáit, amelyek tetszetıs, egyedi, de nem hivalkodó lakásdíszek. A cikk röviden ismertette

Verseghy Ferenc szakmai életútját (aki
tavaly elnyerte az Alföldi Fazekas
Triennálé nagydíját); és megemlítette azt
is, hogy igazi, győjteményes életmőtárlata

Tolnán nyílik május 10-én, a 60. születésnapján. A Tolnai Galéria kétszáz Verseghy
-munkának ad majd helyet.

A Tolna Megyei Népújság on-line változata
május 11-én beszámolt arról is, hogy soha
annyi érdeklıdı nem volt még a Tolnai Galériában rendezett kiállításon, mint Verseghy
Ferenc „Elmúlt hatvan év” címő életmőtárlatának megnyitóján. A kiállításon 41 év
anyaga szerepel, olyan alkotások, habán
kerámiák, amelyek nemcsak a szemet gyönyörködtetik, hanem használati tárgyként is
értékesek. A fazekas népi iparmővészt a
barátokon, tisztelıkön, ismerısökön kívül
szakmabeliek is köszöntötték. Ott volt a kiállítást megnyitó Csupor István, a Néprajzi Múzeum fımunkatársa, F. Tóth Mária, az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetı fıtanácsosa és Tamás László, a fazekas egykori
mestere is, aki a napokban töltötte be 87.
évét. (A kiállításon készült fotót Barsi
Hajnának köszönhetjük.)

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 Szőcs György, az IPOSZ elnöke a szervezetért, az iparosságért több évtizeden át
végzett odaadó munkásságáért a MOSZI
Országos Szakmai Ipartestület Életmő-díját
vehette át március 6-án Budapesten, a Hélia
Hotel kongresszusi termében, az ipartestület
megalakulásának 20. évfordulójára rendezett
ünnepi közgyőlésen.
 A Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti
Tanácsadó Testületének 2010. április 12-ei
ülésén népi iparmővész címet kaptak:
Ádám
Zsolt
népihangszer-készítı
(Budapest), Antal Csaba viseletkészítı

(Derecske), Balázs József fafaragó
(Bakonszeg), Gécziné Bankus Zsuzsanna fazekas (Sárospatak), Gyenes Tamás
fafaragó (Budapest), Pankotai Csaba
bırmőves (Papos), Pap Ernıné
népiékszer-készítı (Budapest), Schneider Péter festettbútor-készítı (Harta),
Schulmann Istvánné hímzı (Bábolna),
Szilágyi Sándorné hímzı (Debrecen),
Szilágyiné Kis Lukács Erzsébet hímzı
(Capusu Mare / Magyarkapus, Románia),
Dr. Viszokay Kornél fazekas (Debrecen)
és Zuberec Vera hímzı (Novi Sad / Újvidék, Szerbia).

 A fıváros XXII. kerületi Önkormányzata
a kerületben élı mővészek, alkotók közül
minden hónapban megválasztja A Hónap
Mővészét, aki lehetıséget kap a bemutatkozásra a Polgármesteri Hivatal épületében (Városház tér 11.).
A hivatal értesítése szerint júniusban Gy.
Kamarás Kata keramikus, fazekas népi
iparmővész, A Népmővészet Mestere kapja
a megtisztelı címet.

Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!
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KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Czupp Pál kunhegyesi fafaragó népi iparmővész 20 év a fafaragás bővöletében címő
kiállítását március 15. és április 2. között
rendezték meg a helyi Ilosvai Varga István
Városi Mővelıdési Központban.
 A FISE Galériában április 6-ától 25-éig volt
látható Majzik Zsóka textilmővész 2010 tavasz/nyár kötött ruha kollekciójának és Balla
Vivienne fotómővész divatfotóinak Kontrasztok címő közös kiállítása.
 A fennállásának negyedszázadát ünneplı
Újkerti Csipkevarró Kör tagjainak munkáiból
április 9-30. között rendeztek kiállítást a deb-

receni Tímárház – Kézmővesek Házában.
 Április 19-30. között a tiszaroffi Mővelıdési
Házban mutatták be Czupp Pál kunhegyesi
fafaragó népi iparmővész 20 év a fafaragás
bővöletében címő kiállításának anyagát.
 A fıvárosi Károlyi István 12 Évfolyamos
Gimnázium Károlyi Galériájában május 13áig volt látható dr. Tegze Judit festımővész
Föld-rajz címő – a Föld Napja tiszteletére
rendezett – kiállítása.
 A Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesület
(FISE) Galériájában május 15-éig tartott Simon Zsolt József porcelántervezı mővész
Szirmok címő kiállítása.
 A Magyar Kultúra Alapítvány várbeli
Székházában május 12-16. között láthatták
az érdeklıdık a XLIII. Ifjú Alkotók Kiállítását,
amelyen a Budapesti Szolgáltató és Kézmővesipari Szakképzı Iskola 100 tanulójának 150 alkotása szerepelt.
  
 Sukta Bertalanné hímzı népi iparmővész
és a beregdaróci "Kendermagtól a vászonig" Egyesület beregi keresztszemes hímzéseibıl rendezett kiállítás május 20-áig

(munkanapokon 9-15 óráig) tekinthetı meg

Balatonlellén, a Városi Mővelıdési Házban
(Kossuth Lajos u. 2. Tel: 06-85-554-128).
Sukta Bertalanné honlapja:
www.beregihimzes.hu
 Az ART 9000 mővészeti csoport tagjainak
(köztük Glázer-Kozma Edit és Tanai G. Anna) kiállítása május 21-éig (kedd-péntek 1017 óráig) látható a Kozma-Galériában
(Jánossomorja, Szabadság u. 24.).
 A Greguss Kör ZÖLD KÉPEK címő képzımővészeti kiállítása – amelynek témája: minden, ami zöld... átvitt és nem átvitt értelemben
– május 27-éig látogatható csütörtökönként 16
-19, szombatonként 11-14 óráig a Greguss
Galériában (Bp., XII. ker. Greguss u. 10.,
honlap: www.gregussgaleria.hu ).
 2009. ıszétıl a Polgárok Háza (Budapest,
VIII. ker. Visi Imre u. 6., tel.: 1/299-8050, honlap: www.polgarokhaza.hu ) rendezvénysorozat keretében nyújt ízelítıt a Kárpát-medence
magyar népmővészetébıl. A sorozat 6. része,
a ZABOLA – egy polgárosult háromszéki

falu kulturális öröksége címő kiállítás megtekinthetı: május 31-éig munkanapokon 9-17
óra között, illetve rendezvények idején.
 A Radisson Blu Béke Hotelben (Bp., VI.
ker. Teréz krt. 43.) május 7. és június 1. között

látható Szendrei Judit „Álmodozásaim”
címő tőzzománc-kiállítása.
 Az Újbuda Szenior Összmővészeti Ki Mit
Tud Fesztivál Kreatív mővészeti kategóriáinak győjteményes kiállítása a Szent Gellért
Szenior Apartmanház aulájában volt látható
május 4-8. között. A kiállításon Tegze Judit
két munkája szerepelt. A győjtemény ismét
megtekinthetı a Budapest Kongresszusi
Központban (Bp. XII. Alkotás u. 63/67.) a Ki
Mit Tud döntıjének és díjkiosztó ünnepségének helyszínén május 9-étıl.
 A FISE Galériában (Bp., Kálmán Imre
utca 16., web: www.fise.hu, tel.: 1-3113051) május 19-étıl június 5-éig, keddtılpéntekig 12-18, szombaton 10-14 óra között
tekinthetı meg Kusnyár Eveline négyzetre
szabott képeinek és Végh Sarolta bırbıl
szabott ékszereinek KÉP-VISEL címő kiállítása.
 Verseghy Ferenc fazekas népi iparmővész, A Népmővészet Ifjú Mestere Elmúlt 60
év címő életmő-kiállítását május 10-étıl egy
hónapon keresztül (munkanapokon 9-17
óráig) láthatják az érdeklıdık Tolna városában, a Tolnai Galériában. A megnyitón F.
Tóth Mária, az
Oktatási
és
Kulturális
Minisztérium
Közmővelıdési
Fıosztályának
vezetı fıtanácsosa mondott
köszöntıt,
a
kiállítást Csupor István néprajzkutató,
a
Néprajzi Múzeum fımunkatársa
n yi t ot t a
meg.
A 60. születésnapi ünnepség és kiállításmegnyitó emlékezetes pillanatait Barsi Hajna
etnográfus örökítette meg.
 Május 24-én, Pünkösd hétfıjén 17 órakor
ünnepélyes körülmények között nyitják
meg
Rózsakerti Anita állandó kerámia
szobor-kiállítását Beremenden, a Megbékélés Ökumenikus Kápolnában.
 Hét évszázad papírtitkai címmel Magyar
papír- és vízjeltörténeti kiállítás nyílt az Országos Széchenyi Könyvtár (Budavári Palota F épület) VI. emeletén. A kiállítást – amin
M. Sarlós Erzsébet szobrász papírhajtogatási technikával készült alkotásai, Szakmári
Klára papírmárványozó és Vincze László
papírmerítı munkái is szerepelnek – a nagyközönség július 17-éig keddtıl szombatig 10
-18h között tekintheti meg.

Kézmővesek, népmővészek, iparmővészek figyelmébe!

A TULIPÁNOS LÁDA
A Magyar Kézmővesség Kincsestára
– az interneten továbbra is elérhetı, megújult formában, új tartalommal: www.tulipanoslada.eoldal.hu. Ezen a módon szeretnénk a
továbbiakban is népszerősíteni a magyar népmővészek és iparmővészek zsőrizett munkáit. A kézmővesek számára ez nem csupán a képes
bemutatkozás lehetıségét jelentené, hanem munkáik árusításához szeretnénk közvetítı szerepet vállalni honlapunkon keresztül. Ezek
feltételeirıl telefonon, e-mailben adunk felvilágosítást. Képgalériánkban szívesen hírt adunk a honlapunkon szereplı készítık kiállításairól,
vagy vásárokban, rendezvényeken való részvételérıl stb. – amennyiben küldenek képet és/vagy pár írott sort az eseményrıl.
Érdeklıdésüket várja Pádár Ágnes: 30/280-53-73; 295-4860; e-mail: tulipanoslada@gmail.com.
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VÁLOGATÁS A DMK EGYSÉGEINEK 2010. MÁJUSI PROGRAMJAIBÓL
Újkerti Közösségi Ház
4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19., tel./fax: (52)
439-866
E-mail: ujkertkh@debrecenimuvkozpont.hu
május 21. - június 15. A „TÁJOLÓ” Tőzzománc Szakkör és a „PALMETTA”
Ötvöszománc Szakkör közös évadzáró
kiállítása.
Megnyitja: Dr. Tar Károlyné, a Debreceni
Mővelıdési Központ igazgatója.
A kiállítás megtekinthetı: munkanapokon
10.00-18.00 óráig.
Tímárház – Kézmővesek Háza
4026 Debrecen, Nagy Gál István u. 6., tel.:
52/ 321-260 és 06 (30) 618 9767
E-mail: timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu
Állandó kiállítás: A DEBRECENI TÍMÁRMESTERSÉG TÖRTÉNETE
A megújult Tímártörténeti kiállítás nem
csupán a dokumentális emlékeket mutatja be,
hanem a tímármesterségben használatos
eszközöket, szerszámokat is.
május 7. – július 16. FAKOPÁNCS – Játékkiállítás – népi játékszerek bemutatója.
Kiállítók: Nagy Viktor faipari technikus,
Ibelhardt Szabolcs fafaragó, Hutkai László
bırmőves Népi Iparmővész, Tóth László
fafaragó, Nagy Sándor és Nagy Zsolt fafaragók.
május 27. ÁGAS-BOGAS JÁTSZÓHÁZ –
népi hangszerek, játékok készítése csoportoknak. (A részvételi szándékot szíveskedjenek elıre jelezni.)
május 18. - június 11. MÚLTIDÉZİ MESTERSÉGEK – kiállítás Buczkó Zsuzsanna
és Sirokiné Suller Terézia gyöngyfőzı népi
iparmővészek munkáiból.
Felhívás!
Bırmőves szakkör indult a DMK Tímárházában. A foglalkozásokon az érdeklıdık

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
A Csillagvirág Népmővészeti Egyesület, a Hagyományos Értékek Megırzéséért Alapítvány, Heves Város Mővelıdési Intézete és a Hevesi Civil Kerekasztal május 1-jén
Hagyományırzı Civil Napra
invitálta az érdeklıdıket.
A Háziipari Szövetkezet udvarán, a Radics Udvarban 4. alkalommal megtartott
rendezvény programjában többek között
a Csillagvirág Népmővészeti Egyesület
alkotóházának átadása, a
Heves város szellemi öröksége
címő kiállítás megnyitása, hagyományırzı csoportok bemutatkozása, tájjellegő ételkóstolás, testvértelepülések bemutatása, divatbemutató az elmúlt fél
évs zázad népm ővés zeti vis eletkiegészítıibıl, kiállítások, szakmai bemutatók, gyermekkuckó – kézmőves
program és májusi ajándékvásárlás is
szerepelt.

megismerkedhetnek a népi bırmővesség alapjaival, a különféle fonásokkal, főzésekkel, a
szironyozással, a jellegzetes népi díszítı technikákkal – így a rátéttel, alátéttel, zsinóros domborítással. Az elkészített tárgyak hazavihetık. A
foglalkozásokat Hutkai László Népi Iparmővész vezetésével kedd délutánonként tartjuk a
Tímárház mőhelyében.
„Mindennapi hagyomány” címmel népi kézmőves szakkörbe várjuk az általános iskolás
gyerekeket, akik a hagyományos eszközöket
felhasználva játékos formában ismerkedhetnek
meg népi kultúránk értékeivel, az elfeledett
magyar mesterségekkel. Az érdeklıdı gyerekek az évkör szokásait követve bırbıl, gyapjúból, gyékénybıl és más természetes anyagokból készíthetik el a hagyományokhoz kapcsolódó tárgyakat. Barkácsolhatnak, szıhetnek,
fonhatnak, s az alkotó folyamat során magukba
szívhatják a népi kultúra gyöngyszemeit, a
népdalokat, népmeséket, szokásokat, népi
játékokat. A foglalkozásokat a tervek szerint
szerda délutánonként tartjuk a Tímárház
gyermekjátszó mőhelyében.
Látványmőhelyek:
A látványmőhelyekben különbözı kézmőves
tevékenységek tekinthetık meg: szőrrátétkészítés, hímzés, gyöngyfőzés, szappanfızés, bırözés, fafaragás. A helyben tevékenykedı népi iparmővészek közremőködésével
bepillantást nyerhet a látogató a munkafolyamatokba.
Hagyományırzı körök foglalkozásai a Tímárházban:
Bırmőves Szakkör - k.: 15.30-17.30
Fafaragó Kör - p.: 15.00-18.00
Tiszta Forrás Hímzı Kör - cs.: 14.00-16.00
A Tímárház keddtıl péntekig 10-tıl 17, szombatonként 10-tıl 14 óráig látogatható. Vasárnap, hétfı szünnap.
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AZ AQUINCUMI MÚZEUM
ÚJ KIÁLLÍTÁSA

„Van új a föld alatt….: Válogatás a 2009. év
legszebb budapesti ásatási leleteibıl” –
Fókuszban az M0 körgyőrő feltárásai címmel
2010. április 16. és 2011. március 31. között
tekinthetı meg az Aquincumi Múzeum
(Budapest, III. ker. Szentendrei út 135.) új
kiállítása.
A kiállításon közel kétszáz tárgy látható: pl.
fejdísz aranylemezkékkel, gyöngysorok,
nyak- és karperecek, kardok, óriási, díszes
ruhakapcsolótő, római kori síremlék és bronz
szobor, avar libatojások, edények, ékszerek.
A tárgyak részben az M0 körgyőrő déli szakaszán több ponton végzett kutatásból, részben a Hajógyári szigeten tavaly is folytató-

dott feltárásból származnak. Az ásatások
során közel négyezer év régészeti leletei:
bronzkori, szkíta, szarmata, avar és Árpád
kori temetkezések, település-maradványok,
illetve egy középkori uradalmi központ maradványai kerültek elı.
.
Információ: 06-1/250-1650, 06-1/430-1081;
aquincum@aquincum.hu;
www.aquincum.hu; valamint Láng Orsolya
régész: 06-20/253-3541;
lang.orsolya@aquincum.hu.

A KÖZELJÖVİ EGYÉB ESEMÉNYEI

 Vásárfesztivál Miskolcon!

Idıpont: 2010. június 12-13.
Helyszín: Miskolc, Egyetemi Körcsarnok udvara.
A Vásárfesztivál programjában „Honfoglalás”
címmel Turisztikai Kiállítás és Vásár, „Számadó
Gazda” Mezıgazdasági Vásár, „Míves Komód”
Régiségvásár, „Hortobágy mellyíki Pákász”
címmel Horgász-, Vadász-, Díszállat-Vásár,
„Nemös Itóka” „Pályinka-, Bor-, Serfesztivál”,
„Miskolcz Bükk-aljai” Biovásár, „Szíp Szıttes”
Népmővészeti Vásár, „Mezısígi” Kirakodó Vásár
is szerepel.
A vásár külsı megjelenése egy korabeli Hortobágyi Hídi vásárhoz lesz hasonló (nádtetıs faházak, dekorációk, korabeli díszletek)! Ennek
elınyben részesítéséhez kérjük Tisztelt Partnereink szíves együttmőködését is. Szándékosan
nem törekszünk arra, hogy egy expo jellegő
vásárnak adjunk otthont, mert azzal mindazt
veszítenénk el, ami a rendezvény sikerének
garanciája.
A vásár tematikáját, a részek elnevezését is úgy
állítottuk össze, hogy azok egymáshoz passzoljanak, már önmagukban is hangulatot idézzenek. A különbözı termékcsoportokat (pl. kézmővesek, turisztika-, pálinkafesztivál- stb. résztvevıket) külön utcákba rendezzük. Partnereink

sikerét megalapozandó, az utcákat és a
látogatók által használt közlekedési utakat
úgy alakítjuk ki, hogy a látogatók mindenki
elıtt elhaladhassanak!
Vásárunkkal egy olyan programot kívánunk
adni – elsısorban a miskolci és vonzáskörzeti látogatóinknak – ahol két napon keresztül, pihenve, szórakozva, mulatva ismerhetik
meg a kiállítók portékáit, szolgáltatásait.
Kiállító Partnereink pedig a lehetı legkisebb
költséggel tudnak megjelenni, ezzel is hozzájárulva minél sikeresebb részvételükhöz.
A vásár több pontján kóstolókkal, muzsikaszó melletti, igazi disznóvágással, helyi
programokkal várjuk a kedves érdeklıdıket.
A vásárt kísérı külön fesztiválokon résztvevık részére közönségdíjat adunk át (1-2-3.
helyen), csakúgy, mint a teljes vásáron
résztvevık között.
A látogatók egy szavazócédulát fognak átadni annak a résztvevınek, akinek portékája,
szolgáltatása, megjelenése a leginkább
elnyerte tetszését.
A látogatók szórakoztatásáról és a megjelent
partnerek ellátásáról – többek között – egy
központi mulató (sörsátor, büfék, kürtıs
kalácsos, csárda, kocsma stb.) is gondoskodik.

KÉZMŐVESEK
A vásár látogatottságát és a látogatók élményeit növelendı, részükre tombolasorsolást
tartunk, értékes nyereményekkel.
A vásár területén éjszaka felügyeletet biztosítunk, amellett, hogy a vásározók, jármőveikkel
együtt a területen maradhatnak.
Helydíjak felülettıl (füves, betonos-bitumenes
stb.), térbeli elhelyezkedéstıl (bejárattól, fı
utaktól való távolság) függıen: 600.- (!) –
1.500.- Ft-ig / nm / nap.
Számtalan helydíj-kedvezmény!
Fapavilon bérlési lehetıség! (Nem kötelezı!
Mindenki a saját installációjával /sátor, boksz
stb./ is részt vehet!)
A vásár látványába belesimuló, 6 nm-es (300 x
200 cm) fapavilon nyeregtetıvel, lenyitható
oldalablakokkal (60 x 60 cm), lenyitható elárusító ablakkal (40 x 280 cm), belsı pulttal (35 x
280 cm), belsı világítással, konnektorral, külsı
világítással, áramfogyasztás nélkül: 31.250 Ft.
A részvételhez jelentkezési lap visszaküldése szükséges!
Várjuk szíves jelentkezését!
Fıszervezı: Prókai Sándor: 30/214-8051
vasarfesztivalmiskolc@citromail.hu;
www.kurtinform.hu
 Kézmőves szakkör indul!
Ha szeretnél különféle érdekes anyagokkal
megismerkedni és a hagyományırzı kézmőves technikákat elsajátítani, szeretettel várlak
foglalkozásaimra!
MÁJUS – szalmafonatok, ékszerek készítése,
selyemfestés, fonott játékok
JÚNIUS – szalagszövés, nemeztáska készítése
A csoportok 10 fı esetén indulnak.
Részvételi díj: 4.500,- Ft / 4 alkalom / fı
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Helyszín: Kájoni János Ferences Ház, Bp., II.
ker. Szilfa u. 4.
Jelentkezés: Blénessy Rita, 06/70-366-68-76
 A Textilmúzeumban (Bp., III. ker. Lajos u.
136.) június 10-én 15 órakor Gelencsérné
Lazarovits Klára tart elıadást Shibori technikák - japán textilfestés címmel, amelyre a
múzeum 1-367-5910-es telefonszámán, illetve
a textilmuzeum@t-online.hu vagy a
glk88@freemail.hu címen várják az érdeklıdık jelentkezését.
Honlap: www.textilmuzeum.hu.
 KÉZMŐVESEKET IS VÁRNAK A VIII.
KERÜLETI PALOTANEGYED NYÁRI FESZTIVÁLHÉTVÉGÉI!
2010 nyarán két 3 napos rendezvénysorozat
formájában jelentkezik a Palotanegyed Fesztiválhétvége. A vállalkozások és a rájuk alapozott piacok népszerősítését, a kellı látogatottság elérését kulturális kísérırendezvények,
gyermekfoglalkozások és intenzív kampány
segítik.
A szervezık (a Civilek a Palotanegyedért
Egyesület és a Rév8 Zrt.) célja, hogy a piac
olyan eseménnyé nıje ki magát, amin a részvétel önmagában emeli az adott vállalkozó
presztízsét, mind kerületi, mind budapesti
szinten.
Idıpontok: 2010. június 4-6.; augusztus 2729.
Ezen a két hétvégén a negyed közterein
(Mikszáth tér – Krúdy Gyula u. – Lırinc pap
tér – Pollack Mihály tér) számos rendezvényt
terveznek:
Gutenberg tér – könyvpiac/antikvár könyvpiac,
irodalmi rendezvények
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Lırinc pap tér – gyerekrendezvények,
gyerekfoglalkozások
Mikszáth tér – Pollack Mihály tér – komoly
- és könnyőzenei koncertek, színdarabok

Krúdy Gyula utca – vásár
Itt kapnának helyet a kézmővesek. Az
asztalokat/pavilonokat az önkormányzat
ingyen biztosítja, közterület-foglalási díjat
a résztvevıknek nem kell fizetni. Résztvevık száma nincs maximalizálva, az
Önkormányzat a pályázatban tett vállalások miatt elınyben részesíti a józsefvárosi kézmőveseket és mesterembereket
(hagyományos szakmák mesterembereit
is szívesen látjuk), de jöhetnek kerületen
túlról is.
Ha egyes mesterek nem tudnak/akarnak
egész hétvégén részt venni, megoszthatják az asztalokat.
A két 3 napos rendezvénysorozaton való
részvételre a kézmővesek jelentkezését
várja:
László Péter keramikus: 30/240-2759; email: laszlo.peter91@chello.hu és
Gergely Imre, az AMKA titkára: 3543146; e-mail: amka@chello.hu .

SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
 HAGYOMÁNYOK HÁZA
– A népi iparmővészeti zsőrizés szempontrendszere – Alkotók-tárgyak-értékek-zsőrik címmel
szakmai napot rendezett május 13-án a Hagyományok Háza (HH).
A szakmai nap szervezıi abból indultak ki,
hogy a Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti Osztályának egyik legfontosabb feladata a
jelenleg is alkotó népi iparmővészek, tárgyalkotók szakmai segítése, a munkáik elbírálását
segítı szakmai zsőrik összeállítása, országos
hatáskörrel a mőbírálás rendjének folyamatos
biztosítása. A szakértıi, szakági elemzések
megfogalmazták a különbözı szakterületek
tartalmi, esztétikai és technológiai követelményeit. Ezek a követelmények a szakértık legjobb tudásán és tapasztalatán alapultak, és
általában találkoztak az alkotók egyetértésével.
A HH álláspontja szerint ez a mozgalmi jellegő
kézmőves tevékenység nem kevés mővészi
értékkel rendelkezik, ami tulajdonképpen kulturális tıke, így természetesen gazdasági értéket
is képvisel, és közösen kell kialakítani azokat a
szempontokat, amelyek a tárgyalkotás folyamatát kísérik.
E gondolatok jegyében olyan konferenciát
szerveztek, ahol egyfelıl az alkotók, a szakmai
közösségek képviselıi, másfelıl a zsőritagok, a
Népi Iparmővészeti Tanácsadó Testület képviselıi mondták el az utóbbi évek tapasztalatait.
Ennek segítségével közelíthetıek egymáshoz

a tárgyalkotók – a zsőrorok és a nagyközönség álláspontjai.
A konferencia résztvevıi a vitaindító elıadásokat követıen 13 szekcióban (kerámia, fahangszer, fém, szıttes, nemez, hímzés, csipke, gyöngy, tojás, szálasanyag, mézeskalács,
bır, viselet) folytattak eszmecserét.
– A Népi Iparmővészeti Osztály aktuális
zsőrinapjai 2010-ben, Budapesten:
Zsőri
napja
máj. 25.

Zsőri szakágak

jún. 7.

Hímzés - a XXVI. Kis Jankó
Bori Országos Pályázaton,
Mezıkövesden
Szıttes, viselet, csipke, baba,
gyöngy
Fa, hangszer, játék, fazekasság
Fém, bır, szálasanyag

jún. 15.
júl. 6.
szept.
14.
okt. 12.
nov. 16.

Nemez, bır

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

A zsőrizések alkalmával
„A” kategóriába
sorolt népi iparmővészeti alkotásnak minısíthetı az olyan egyedi jellegő, kiemelkedı mővészi értékő népi iparmővészeti alkotás,

amely magasabb esztétikai színvonalon
fejleszti tovább a magyar népmővészet
hagyományait, technikai megoldása kifogástalan.
„B” kategóriába sorolt népi iparmővészeti
alkotásnak minısíthetı a magyar népmővészet jellegzetességeit magán viselı, a
népi iparmővészeti tárgyak minısítési
értékrendjének megfelelı, technikai szempontból is színvonalas alkotás.
Jelölés nélküli zsőriszámot kap a színvonalas ajándéktárgynak minısülı – az A
vagy B kategóriába nem sorolható – alkotás.
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 MŐVELİDÉSI INTÉZET
ÉS KÉPZİMŐVÉSZETI LEKTORÁTUS
– MMIKL
KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKMAI NAPOK a
10. Festık Városa Hangulatfesztiválon.
A programok helyszíne: KAPOSVÁR,
Kontrássy u. 6.
A Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Mővészeti Programok Fıosztálya a nem hivatásos alkotómővészeti szakterület aktualitásainak
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bemutatására és népszerősítésére szakmai
napokat hirdet. A programsorozatban konferenciával, nyílt tárlatvezetésekkel, elıadásokkal és konzultációs lehetıséggel várják
az alkotókat, szakembereket valamint az
érdeklıdı nagyközönséget.
A programban (május 27-30.) az Utazó
Esszencia kiállítás az MMIKL XX. Amator
Artium Esszencia Tárlatának válogatott mőveibıl;
május 28-án (pénteken) MMIKL Vizuális
Konferencia Alkotás-értékteremtés témaköreiben (a részvétel elızetes regisztrációhoz
kötött, a részvétel regisztrációs díja: 2000,Ft);
május 28-29-én interaktív vizuális játékok a
Fı utcában, nyílt tárlatvezetés az Utazó
Esszencia kiállításon, szabadegyetemi elıadások (Bálványos Huba: Valóság és absztrakció; Dóri Éva: Konvenciók a képzımővészetben) és nyílt konzultáció nem hivatásos
alkotók részére szerepel. (Kötetlen konzultáció keretein belül az alkotóknak lehetısége
nyílik munkáikról szakvéleményt kérni. Alkotónként maximum 4 mő bemutatását javasolják.)
A konferenciára május 28-án 7.00 órakor
autóbusz indul az MMIKL Corvin téri épülete
elıl. Visszaindulás Budapestre 17.30 órakor.
Az utazási lehetıség Budapestrıl Kaposvárra és vissza a konferencia regisztrációs
díjának befizetése ellenében ingyenes
(korlátozott számban, 50 fı részére, jelentkezési sorrendben biztosított).
Jelentkezési lap és további információ:
Dóri Éva képzımővészeti szakreferens
MMIKL Mővészeti Programok Fıosztálya
1011 Budapest, Corvin tér 8.
tel.: 225-6033, 225-6029; fax: 225-6030
e-mail: dorie@mmikl.hu
 KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG (KÁMJT)
A KÁMJT tevékenységét, híreit az érdeklıdık megismerhetik Forgó címő lapja legújabb számából, vagy a Társaság honlapjáról: www.kamjt.hu
 DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY FAZEKAS KÖZPONT
Cím: Budapest, XVI. ker. Sasvár u. 101.
Tel: 407-1502
E-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
Honlap: www.kma.uw.hu
 KÉZMŐVESEK BARANYAI EGYESÜLETE
Pécs, Kispostavölgy 58. (új számozás szerint 88.)
Információ: Horváth Ágota
Tel.: 72/440-244, 30/5484-628
E-mail: hagonya@gmail.com
A Kézmővesek Baranyai Egyesülete május
22-én rendezi meg kézmőves foglalkozásokkal, vetélkedıkkel összekötött XII. Aprómarok Gyereknap címő programját.
Az Egyesület további programjai 2010-ben:
Néprajzi elıadások:
június 10. csütörtök 17 h
július 8. csütörtök 17 h
augusztus 12. csütörtök 17 h
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szeptember 9. csütörtök 17 h
Szeptember 20-án Görcsönyben tartjuk a III.
Európa Kultúra Napját,melyet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány, a Magyar Kultúra Lovagrendje,Görcsöny Önkormányzata és a Kézmővesek
Baranyai Egyesülete közösen szervez.
 CSONGRÁD MEGYEI KÖZMŐVELİDÉSI
PEDAGÓGIAI ÉS SPORTINTÉZMÉNY
A Csongrád Megyei Közmővelıdési Pedagógiai és Sportintézmény 9. alkalommal szervezett
iparmővészeti zsőrizést a Magyar Mővelıdési
Intézet és Képzımővészeti Lektorátus szakembereinek közremőködésével. Az intézmény
felhívására 31 alkotó jelentkezett 231 tárggyal,
amelybıl a szakértı zsőri 149 darabot minısített iparmővészeti alkotássá.
(Iparmővészeti zsőrizés esetén a szakértık
elbírálják az alkotást, majd a mőfaji és funkcionális követelményeknek megfelelı munkát
szerzıi jogvédelem alá esı alkotásnak minısítik. A mővészeti szakértık által elfogadott
egyedi alkotás zsőriszámot kap, amely a zsőri
által meghatározott, a jegyzıkönyvben feltüntetett példányszámban állítható elı.)
A minısített iparmővészeti alkotásokat május
21-éig (hétköznapokon 8-18, szombaton 8-12
óra között látogatható) kiállításon mutatják be
a Megyeháza aulájában (Szeged, Rákóczi tér
1.).
A kiállításon szereplı, minısítést elért alkotók:
Ádokné Szalma Erika tőzzománc-készítı –
Szeged, Ambrus Sándor keramikus – Hódmezıvásárhely, Antal Aranka tőzzománckészítı – Zsombó, Árva Zsuzsanna keramikus – Makó, Barabás László vasmőves –
Sándorfalva, Barta Julianna keramikus –
Békéscsaba, Börcsök Edit selyemfestı, foltvarró – Szeged, Forrai Zoltán szálasanyagfonó – Üllés, Gyırfiné Bullás Mária ikonfestı,
Tiffany-lámpa készítı – Szeged, Halasi Anita
ezüstmőves – Gyula, Horváthné Hódi Erika
horgoló – Sándorfalva, Kelemen Márta selyemfestı – Szeged, Kerekes Ferencné
gyöngyfőzı – Szeged, Kerekes Zsuzsanna
üvegékszer-készítı – Mindszent, Kisimre
Ferencné Tiffany-tárgy készítı – Szeged,
Kovács Andrea szövı – Deszk, Lele Zoltánné szalmafonó – Földeák, Lırincz Ferenc
fafaragó – Szeged, Merhej Lucy keramikus –
Szeged, Pálfi Mihály László horganykisplasztika készítı – Hódmezıvásárhely,
Palocsay Andrea üvegfestı – Sukoró, Pesti
Ferencné tőzzománc-készítı – Szeged,
Répergerné Kelemen Etelka keramikus –
Szeged, Szabóné Tóth Hilda tőzzománckészítı – Szeged, Szombathi Ilona keramikus
– Hódmezıvásárhely, Tisza Sándor fafaragó
– Csongrád, Udvari Anikó keramikus – Szeged, Veréb Judit keramikus – Zsombó, Virágné Márta Nóra üvegékszer-készítı – Szeged.
Forrás: Kovács Szilvia
Csongrád Megyei Közmővelıdési Pedagógiai
és Sportintézmény
Tel.: 62/561-644, www.csongradamk.hu
 TOLNA MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET
9. ORSZÁGOS
SZÁLKÁN

GYÖNGYFŐZİ
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A Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület
2010. augusztus 2-7. között Országos
gyöngyfőzı tábort szervez Szálkán, az
ifjúsági alkotótelepen.
Részvételi díj irányár: 30.000.- Ft, ami tartalmazza a szállás, a háromszori étkezés, az
oktatás, az elıadások, valamint a kötelezıen
felhasználható anyagok költségét. (Elıleg:
5.000.- Ft, amit június 30-áig postai utalványon, a fennmaradó összeget a helyszínen
kell befizetni.)
Érdeklıdni, elızetes jelentkezést leadni
2010. június 15-éig Decsi-Kiss Marcsinál, a
tomne@t-online.hu , vagy a
dkmarcsi@freemail.hu e-mail-címen, ill. a
+36204142845 telefonszámon lehet.
 ARTCHAIKA EGYESÜLET – KERÁMIAPARK
1224 Budapest, Bartók B. u. 136. Tel.: 36224-13
E-mail: info@keramiapark.hu ;
Honlap: www.keramiapark.hu
Szakmai programok - 2010
KIÁLLÍTÁSOK, RENDEZVÉNYEK:
Május 22. 17.00 MÁZAK-MÁZAK Tóth Zsolt
kiállítása és elıadása
Június 5. 17.00 İSÍRÁSUNK III. – İsi képes
Hun rovás, az írásképek jelentése Fehér
Tamás: rovásírás-gyakorlat, magyarázat
Június 19. 17.00 JAPÁN KERÁMIÁK – Kézmőves korok sorozat IV.
KIÁLLÍTÁS, ELİADÁS, BEMUTATÓ: Varsányi György: „A tradicionális japán szépség
megjelenése a kerámiákon” Varsányi
György, Dávid Éva, az Artchaika Egyesület
kerámiái
Október 16. 17.00 KIÁLLÍTÁS: ÉLİ NÉPMŐVÉSZET III.
Les Gábor fazekas kiállítása
Nov. 6. 17.00 KIÁLLÍTÁS: Surmann Edit Simon Edina keramikusok
SZAKMAI GYAKORLATI PROGRAMOK:
NYÁRI TÁBOROK: (6 fı jelentkezése esetén
indulnak el)
Június 21-25.: Kerámiatábor gyermekeknek
Agyag – nemez – szövés
Vezeti: V. Lırincz Ágnes, Szabó Éva, Kutas Kata
Július 5-9.: Kerámiatábor gyermekeknek
Agyag – nemez – gyertyamártás
Vezeti: V. Lırincz Ágnes, Szabó Éva, Egri
Imréné
Július 12-16.: Kerámiatábor felnıtteknek –
fazekas haladó
Tálalóedények – korongolás: Szekér Gizi,
Hadikfalvi Andrea
Július 19-24.: Csak nemez – nemezelı-tábor
fıleg felnıtteknek
Vezeti: Vágó Kata
Augusztus 9-13.: Kerámiatábor (gyerek és
felnıtt) Japán kerámiák és kalligráfia – Vezeti: V. Lırincz Ágnes, Borsányi Klára
SZAKMAI NAPOK:
Szeptember 11-12: MÁZAK REDUKCIÓBAN
III.: Alkotónapok szakmabelieknek és haladóknak
Mázas fás égetés. Elıadás és kísérletezés
mázakkal
Mázazás 11-én, égetés 12-én. Zsengélt tárgyakat kell hozni

TÁBOR
HOSSZÚHÉTVÉGÉK,
DÓKNAK:

NEM CSAK HALA-
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Korongolás mesterek vezetésével, ıskori
edények készítése – Vezeti: Egri Imréné
Június 11-12-13.: Vámfalu – Mester:
Hadikfalvi Andrea
Részvételi díj: 6.000.-Ft/nap (Háromnapos
kedvezménnyel: 15.000.-Ft/3 nap.)
Tartalmazza: oktatás, mőhelybér, alapanyag költségét (az elkészült tárgyakat
bérégetésben kiégetjük).
Az oktatás idıtartama: péntek: 15–20,
szombat és vasárnap: 10–16 óráig.
Az oktatási idın túl lehet önállóan gyakorolni a mőhelyben, korlátlan ideig.
Szállás: résztvevıknek kedvezményes:
1500.-Ft/ fı/éj. Étkezés: egyénileg.
Jelentkezési határidı: a program elıtt 2
hétig.
Max. 10 fıt tudunk fogadni, ezért idıben
jelentkezz!
Lehet 1 vagy 2 napra is jelentkezni, ha
valaki nem tud több idıt szakítani, és a
három napra jelentkezık nem töltik fel a
csoportot.
A
részvételi szándékot e-mail-ben
(info@keramiapark.hu) és telefonon (06-1
-362-2413) is lehet jelezni.
TANFOLYAMOK: Kerámia-oktatás kezdı, haladó, alkotó csoportoknak
II. félév: okt. 11. – febr. 12.
Kedd: kezdı – oktató: V. Lırincz Ágnes
Szerda: haladó – oktató: Szili Ferenc
Csütörtök: kezdı – oktató: V. Lırincz
Ágnes
Péntek: alkotó – önálló munka
 A DMK EGYSÉGEINEK NYÁRI KÉZMŐVES TÁBORI AJÁNLATA
A Debreceni Mővelıdési Központ intézményi egységeiben idén is megszervezi –
több éve sikeres és népszerő –
NAPSUGÁR táborait.
Általános információk a táborokról:
A tábor díja magában foglalja a szakmai
programokat, az alapanyagokat, a napi
háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) és egyes táboroknál a kirándulás,
illetve a belépıjegyek költségeit.
Jelentkezési határidık: a tábor kezdése
elıtt két héttel.
A részvételi díj befizetésének határideje: legkésıbb a tábor indulását megelızı
hét hétfıje.
Naponta 8-tól 16, ill. 17 óráig gondoskodunk a gyermekekrıl.
Jelentkezés személyesen, telefonon vagy
elektronikus úton.
Bıvebb információ:
www.debrecenimuvkozpont.hu
E-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
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E-mail:
homokkertikh@debrecenimuvkozpont.hu
JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
„SZIVÁRVÁNY” NÉPI KÉZMŐVES ÉS HAGYOMÁNYİRZİ TÁBOR: június 28. – július 2. és július 12 – 16.
Azokat a gyerekeket várjuk táborainkba, akik
szívesen foglalkoznak a hagyományos kismesterségek alapjaival (szövés-fonás, fafaragás, bırözés, gyöngyfőzés, agyagozás, szalmafonás). A programban szerepel: ismerkedés a környék nevezetességeivel (zeleméri
templomrom, bodaszılıi struccfarm, banán
ültetvény, Tócó patak…), szekerezés,
íjászkodás, lovaglás, játékos vetélkedık, tábori ötpróba, népdalok tanulása és táncház.
Táborvezetı: Gáll Gizella
Részvételi díj: 14. 000 Ft/fı
Helyszín: Józsai Közösségi Ház: DebrecenJózsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.
Szervezı: Pósán Györgyné.
Telefon: 52/386-137 és 30/450-4521
E-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu
TÍMÁRHÁZ – KÉZMŐVESEK HÁZA
NÉPMŐVÉSZETI ALKOTÓ TÁBOR: június
21 – 25., június 28. – július 2., július 12 –
16., július 26 – 30.
Táborunk a megyénkre, illetve Debrecenre
jellemzı hagyományos kézmőves mesterségek megismertetését tőzte ki célul, a Tímárház épületegyütteséhez tartozó látványmőhelyekben, népi iparmővészek közremőködésével. A gyermekek a délelıtti és délutáni szakmai programokon szőrrátétet készítenek,
agyagoznak, batikolnak, gyöngyöt főznek,
bıröznek, gyertyát mártanak, szalmát fonnak,
szınek, illetve népi hangszereket valamint
gyermekjátékokat készítenek természetes
anyagokból.
Az elkészített tárgyakat a tábor végén hazavihetik.
Táborvezetı: Mátrai-Nagy Andrea népi játszóház-vezetı, mővelıdésszervezı
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fı
Helyszín: Tímárház – Kézmővesek Háza:
Debrecen, Nagy Gál István u. 6.
Szervezı: Mátrai-Nagy Andrea. T
elefon: 52/321- 260 és 30/618-9767
E-mail: timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu

HOMOKKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
„ÜGYES KEZEK” KÉZMŐVES TÁBOR:
július 26 – 30.
A foglalkozásokon természetes anyagokkal dolgozunk. Használunk bırt, gyapjút,
fonalat, tőt, cérnát, papírt, ollót. Ezekbıl
készülnek a kedves tárgyak, játékok.
Táborvezetı: Tarsoly Andorné Népi
Iparmővész

ÚJKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
FAZEKAS TÁBOR: július 5 – 9.
Azoknak a 6-12 éves gyerekeknek ajánljuk,
akik kedvet éreznek egy kis agyagozáshoz,
vagy szeretnének betekinteni a fazekas mesterség rejtelmeibe A tábor résztvevıi megismerkedhetnek az agyagformázás alapvetı
technikáival. Agyagedényeket, agyagfigurákat
készítenek, mintáznak. Kipróbálják a korongozást is, szakember vezetésével. A táborozók
egy kemencékkel és gépi korongokkal felszerelt fazekasmőhelyben tevékenykednek.
Táborvezetı: Gál Tamás fazekas
Részvételi díj: 15. 000 Ft/fı
Helyszín: Újkerti Közösségi Ház: Debrecen,
Jerikó u.17-19.
Szervezı: Lakatos Szilvia. Telefon: 52/439866 és 30/565-7798
E-mail: ujkertkh@debrecenimuvkozpont.hu

Részvételi díj: 15.000.-Ft/fı
Helyszín: Homokkerti Közösségi Ház:
Debrecen, Szabó Kálmán u. 68.
Szervezı: Vass Zsuzsanna. Telefon:
52/535-166 és 30/664-1375

ÜGYES KEZEK – KÉZMŐVES TÁBOR:
június 28. – július 2.
Alkotókedvő gyerekek jelentkezését várjuk a
táborba! Itt a helyed, ha szívesen festegetsz,
rajzolsz, formázol, ha szeretnél megismerked-
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ni különbözı anyagokkal (gyöngy, papír, textil,
gyapjú) és a kapcsolódó technikákkal, melyek
segítségével játékokat, használati tárgyakat
készíthetsz el. A tábor résztvevıi bepillantást
nyernek a hagyományos kismesterségekbe.
Elsajátítják a gyöngyfőzés, gyöngyszövés, a
szövés-fonás, a batikolás fortélyait.
Táborvezetı: Boros Attiláné játszóház-vezetı
Részvételi díj: 15.000 Ft/fı
Helyszín: DMK Újkerti Közösségi Háza: Debrecen, Jerikó u.17-19.
Szervezı: Lakatos Szilvia
Telefon: 52/439- 866 és 30/565-7798
E-mail: ujkertkh@debrecenimuvkozpont.hu

 KECSKEMÉTI ALKOTÓHÁZ
A 100 évvel ezelıtt alapított kecskeméti mővésztelep Alkotóházát ma a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.
mőködteti.
Az alkotóház - amely szívesen fogadja A Magyar Kézmővességért Alapítványhoz tartozó
alkotókat is - 10 mőteremben összesen 33 fı
számára tud szálláshelyet és ellátást biztosítani. A mőtermekhez hálófülke tartozik, illetve 4
közös fürdıszoba áll a vendégek rendelkezésére.
Az alkotóházban festészeti, szobrászati,
kéziszövı, grafikai és tőzzománc-kellékek
(festıállványok, dobogók, formázó állványok,
rajz- és munka-asztalok, festékkeverı asztalok, égetıkemence, szárítószekrény, szövıszékek, köszörőgép, lemezvágó, fúrógép,
kompresszor) állnak rendelkezésre.
A 12.000 m2-es ıspark nagyszerő lehetıséget
biztosít a szabadban történı festéshez, rajzoláshoz, mintázáshoz és az aktív pihenéshez is.
A társalgóban rex-asztal és televízió, a szabadban ping-pong asztal segíti a kikapcsolódást. A kertben tőzrakóhely teszi lehetıvé a
szabadban történı sütést-fızést.
Az Alkotóházban tálaló-konyha üzemel, amely
biztosítja a teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora).
Térítési díj: 4.800 Ft/nap. Ágynemő-használat
(igény esetén): 1.050 Ft/hét.
A napi térítési díj magában foglalja a mőteremhasználaton és a szálláson kívül a teljes ellátást.
Jelentkezés, információ: Király Krisztina
alkotóház-vezetı
6000 Kecskemét, Mőkert 2. Tel.: 76/414-263
Fax: 76/507-927
E-mail: alkotohaz@t-online.hu
honlap: www.efmk.hu

 WWM STUDIO
A WWM Studio 1996 óta mőködteti folyamatosan induló tanfolyamait. Több mint tíz éves
fennállása alatt saját képzési technikákat alakított ki. Kurzusait egyaránt látogatják kezdık
(felvételi elıtt álló diákok), haladók (iskolai,
vagy munkahelyi követelményekre készülı
fiatalok, felnıttek) és aktív alkotók is.
Mozaik kör (heti egy alkalommal)
Batik Varázs (havi egy alkalommal)
Rajz-festés, divat tanfolyamok (folyamatosan)
Tempo Felvételi Felkészítı Program
Bıvebb tájékoztatás: info@wwmstudio.hu
Honlap: www.wwmstudio.hu
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KÖNYV-, FOLYÓIRAT- és CD-AJÁNLÓ

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK

KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK

 Tomcsányiné Szemere Sarolta aranykoszorús tamburhímzı mester A mennyezet
virágai címő (második bıvített 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 hímzéső falikárpitjaiból a könyv illusztrálására rendezett
kamara-kiállításon a szerzı adott tájékoztatást a bemutató vendégeinek. Tomcsányiné
Szemere Sarolta telefonszáma: 06-1/3165832.
 2009-ben jelent meg a Hazai Termék, Hazai Munkahely Alapítvány kiadásában Semes
-Bogya Eszter faszobrász, dalénekes Szívembıl szól a dal címő második CD-je is. A
tárgyalkotó-elıadó korongján – aki
több
kézmőves „kollégája” kiállítás-megnyitóján is
szép sikerrel szerepelt már – karácsonyi és
evangéliumi énekek mellett József Attila és
kortárs költık Eszter által megzenésített,
saját gitár-kísérettel elıadott versei hallhatók.
A CD anyagából ízelítıt ad Eszter honlapja:
www.semes-bogya.com . A CD megrendelhetı 06-70/568-2295-ös telefonszámán.
 Jó szívvel ajánljuk Tisztelt Olvasóink figyelmébe a 2009-ben 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 70/5458865 – Jádi Krisztina.
Vásárlásával a látássérültek foglalkoztatását segíti elı!

2005-ben alapított spanyol cég képviselıjétıl érkezett Alapítványunkhoz a következı
elektronikus levél – amire angol nyelvő
jelentkezést várnak:
„Van egy üzletünk Valenciában, és nemrégiben indítottuk el nagykereskedelmi tevékenységünket. Dekorációs termékeket árusítunk: világítótesteket, kézmőves darabokat, dekorációs cikkeket és divatékszereket.” „... szeretnék információt kapni olyan
kézmővesekrıl, akik kisgyerekeknek készítenek tárgyakat, dekorációs termékeket,
illetve akik divatékszereket készítenek.”
Köszönettel és üdvözlettel,
Lydia Civerati (Keops Business S.L. Avda.
Reino de Valencia 22,bajos 46005 Valencia
- Spain.Tel.34-963356241, 34-647 513238;
e-mail: keopsbusiness@telefonica.net

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 6.200 forintos elıfizetési díjért
megrendelhetı a Magyar Iparmővészet Szerkesztıségében: 1091 Bp., Üllıi út 33-37.
(Iparmővészeti Múzeum), tel.: 218-7582,
fogadóórák: kedden és csütörtökön 10-14
óráig.

 Kiállítás-rendezık felé ajánlkozik különleges borászati és kézmőves munkaeszközgyőjteményével Endrıdi Sándor: 30/2451663.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Kézmővességért Alapítvány
az IPOSZ-szal és a BKIK Kézmőipari Tagozatával együttmőködve
MAGYAR KÉZMŐVESSÉG – 2010 és KÉZMŐVESSÉG AZ EGYHÁZMŐVÉSZETBEN
címmel kettıs, nyílt pályázatot hirdet.
A pályázat válogatott anyaga részben Pécsett, a Dómmúzeumban (2010. július 9-31. között), részben Budapesten, a
Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban (2010. július 25. és augusztus 27. között) kerül bemutatásra.
A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók – kézmővesek, tárgyalkotó népmővészek, kézmőves iparmővészek;
egyéni jelentkezık és alkotóközösségek – egyaránt részt vehetnek: maximum 3 olyan alkotással, amelyek természetes
alapanyagok felhasználásával, kézmőves technikával készültek. (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 lehet
beadni: 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 berendezésére, díszítésére alkalmas használati eszközöket, dísztárgyakat; az öltözködés-kultúra elemeit (viseleteket, kiegészítıket, ékszereket);
hangszereket, játékokat, fegyvereket stb.; továbbá ritka, vagy kihalófélben lévı mesterségek, kézmőves szakmák tárgyait
is.
A pályázat második részére az egyházi díszítımővészet elemeit képezı (5 évnél nem régebben készült) alkotásokat:
kegytárgyakat, kelyheket, gyertyatartókat, úrterítıket, palástokat, templomi ékszereket, faragásokat, szobrokat, kisplasztikákat, ikonokat, míves kidolgozású imakönyveket és a templomok díszítését szolgáló, vagy a vallásgyakorláshoz használt
más tárgyakat, alkotásokat várunk.
Nevezési határidı: 2010. június 10. (a nevezési lap beküldésére és a nevezési díj befizetésére)
A nevezés módja:
1. Regisztráció
Az erre szolgáló internetes felület március 16-ától lesz elérhetı honlapunkon (www.amka.eoldal.hu). Az internettel nem
rendelkezıktıl telefonos bejelentkezést kérünk.
2. Nevezési lap megküldése
A kitöltött nevezési lapot e-mailen: Word-formátumban, az amka@chello.hu címre kérjük megküldeni. Képformátumban
elektronikusan küldött nevezési lapot (.jpg, .bmp, stb.) nem tudunk elfogadni.
Amennyiben ez elektronikus formában nem megoldható, postán (Gergely Imre elsı oldalon olvasható címére), vagy személyesen (Bp., V. ker. Kálmán I. u. 20.) kérjük a nevezési határidıig eljuttatni.
3. Nevezési díj befizetése
A nevezési díjat ugyancsak a nevezési határidıig kérjük az Alapítvány OTP-nél vezetett 11705008-20436209 sz. számlájára befizetni, vagy átutaltatni. (Rózsaszín csekk használatakor az Alapítvány számlaszámát feltétlenül fel kell tüntetni !)
Nevezési díj:
egyéni jelentkezıknek:
5.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak és a BKIK (tagdíjfizetı) tagjainak:
4.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
7.000,- Ft
Az anyaggyőjtés idıpontja: 2010. június 19-20-21. 10-16 óra között. (Az alkotásokkal együtt a kitöltött nevezési lap 2
másolatát is kérjük elhozni.)
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 és a kiállításra került alkotások visszaadásának idıpontjai a nevezési
lapon szerepelnek majd.
Ezúttal is tervezzük, hogy a kiállítás anyagát színes fotókon bemutató háromnyelvő albumot készítünk, amelyben a
kiállításra bekerült minden alkotó 1-1 munkája szerepelni fog!
További információ és nevezési lap az Alapítvány honlapján (www.amka.hu) elérhetı, ill. Gergely Imrétıl kapható.

