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Támogatói befizetések

2011. február 17. és szeptember
30. között a következők támogatási befizetései érkeztek
Alapítványunk számlájára:

Ágoston Zsolt, Bagdi Ibolya,
Báling Lászlóné Aranka, Balogh
Lajosné, Barna Nárgisz, Barta
Julianna, Bereczky Csaba,
Bodnár Sándorné (Sajószöged),
Bordácsné Kishonti Erika, Czupp
Pál, Csonka Ibolya, Dobiné Vass
Júlia, Dönczi András, Dr. Kresz
Mária Alapítvány, Élő József,
Fülöp Margó, Gál Júlia Erika,
Gárdonyi Bálintné, Ghislaine
Tonnelier Karsai, Gyürki Zsuzsanna, Halasi Anita, Harangozó Rita,
Honti Sándor, Hoppán György,
Horváth Árpád, Horváth Judit,
Hőnich Imre, Jedlovszki Rezső,
Juhász Mónika, Juhász Piroska,
K. Nagy Zsolt, Kajla Ferenc,
Kasztner Erika, Kiszel Árpád,
Koch Lászlóné, Kovács Ernő,
Krasznai Ferencné, Lakatos
József, Lauer Jánosné, Losánszki
Erzsébet, M. Gubán György,
Márton Rozália, Máténé dr. Szabó
Mária, Mezőné Implom Eszter, Dr.
Moysné Dr. Romhányi Szilvia,
Nagy József Ferenc, Nagy-Pálné
Pádár Ágnes, Nemes Ferenc,
Neukirchnerné Tankó Zsuzsa,
Ormándi László, Pintér Miklós,
Pusztai Gyuláné, Rózsa Istvánné,
Sági Rózsa, Sándor Istvánné,
Sereg Mátyásné, Sipos Mihályné,
Szabó Melinda, Szabóné Czuczai
Katalin, Székelyné Bognár Eszter,
Szlávik Zoltán, Szlávikné Buzás
Irén, Szügyi Éva, Tatainé Csapó
Dorottya, Dr. Tegze Judit,
Tricolore Kft., Vagnerné Balla
Erzsébet, Varga Béla, Zugmann
Miklósné.

Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézművességért
Alapítvány Kuratóriuma

*

Szerkesztő: Gergely Imre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2011. december 6. és 2012. január 15. között ismét a főváros egyik legszebb helyszínén: a városligeti
Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban lesz látható a

BETLEHEMI JÁSZOL kiállítás!
A 18. alkalommal megrendezendő
gért Alapítvány – az IPOSZ-szal, a
Ciszterci Egyházközséggel együttamire hazai és határon túli magyar
vészek és kézműves iparművéalkotók, egyéni jelentkezők és
nek.

kiállításra A Magyar KézművesséBKIK Kézműipari Tagozatával és a
működve – nyílt pályázatot hirdet,
kézművesek, tárgyalkotó népműszek, hivatásos és műkedvelő
közösségek egyaránt jelentkezhet-

Pályázni: a betlehemi jelenet szereplőit ábrázoló, a betlehemezés
népszokásait megörökítő, illetve
az adventhez, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó, természetes alapanyagok felhasználásával készült, legfeljebb 3 népművészeti, képzővagy iparművészeti alkotással lehet. A Bibliában elmondottakhoz ragaszkodó művek mellett a betlehem mának
szóló üzenetét megfogalmazó alkotásokat is várunk, amelyek készítésénél figyelembe vették azt a világot,
amelyben élünk, azokat a problémákat, amelyek megválaszolásában a Karácsony titka segít.
Nevezési határidő (a nevezési lap beküldésére és a nevezési díj befizetésére): 2011. november 11.
A nevezés módja:
1. Regisztráció
Az erre szolgáló internetes felület elérhető honlapunkon (www.amka.hu).
Az internettel nem rendelkezőktől telefonos bejelentkezést kérünk.
2. Nevezési lap megküldése
A honlapunkról rövidesen letölthető, kitöltött nevezési lapot e-mailen: Word-formátumban, az
amka@chello.hu címre kérjük megküldeni. (Képformátumban – .jpg, .bmp, stb. – elektronikusan küldött nevezési lapot nem tudunk elfogadni.) Amennyiben ez elektronikus formában nem megoldható,
postán (az Alapítvány címére), vagy személyesen kérjük a nevezési határidőig eljuttatni.
3. Nevezési díj befizetése
A nevezési díjat ugyancsak a nevezési határidőig kérjük az Alapítvány OTP-nél vezetett 1170500820436209 sz. számlájára befizetni vagy átutaltatni. (Rózsaszín csekk használatakor is ezt a számlaszámot kell feltüntetni!)
Nevezési díj:
egyéni jelentkezőknek:
4.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak és a BKIK (tagdíjfizető) tagjainak:
3.000,- Ft
alkotóközösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
5.000,- Ft
Az alkotások beadásának időpontja: 2011. november 19-20. 10-16 óráig.
A beadás helyszíne: a FIMÜV Zrt. (Bp., XIV. ker. Gvadányi út 33-39.) földszinti terme. Megközelíthető gépkocsival az Örs Vezér terétől, az IKEA-tól a Füredi úton, a Rákos patak után jobbra kanyarodva, ill. az M3-as felől
az Erzsébet királyné út – Miskolci u. – Gvadányi út vonalán; a Keleti pu.-tól a 80-as trolival a végállomásig; az
Örs Vezér terétől a 81-es trolival a 4. (Füredi úti) megállóig.
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra! Válogatásukat a Hagyományok
Háza, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakértőiből valamint a betlehemes mozgalmat az 1940-es években eredetileg kezdeményező Ciszterci Egyházközség képviselőjéből álló zsűri végzi. A
bíráló bizottság egyúttal javaslatot is készít a legjobb pályamunkák díjazására.
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült résztvevők a december 12-ére tervezett ünnepélyes eredményhirdetés keretében elismerő oklevelet kapnak, a zsűri által kiemelt alkotások készítői pedig az oklevélen kívül különböző díjakat vehetnek át.
Az alkotások visszaadása: 2012. január 16-17-én 10-16 óráig a kiállítás helyszínén, a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum földszinti kiállítótermében történik.
A kiállítás anyagát immár 10. alkalommal, idén is színes fotóalbumban örökítjük meg, amit a december 12-ei
ünnepélyes eseményre szeretnénk megjelentetni! A különleges karácsonyi ajándéknak is számító Betlehemi
képeskönyvben minden kiállító 1-1 alkotása szerepelni fog.
További információ Gergely Imrétől kapható az Alapítvány elérhetőségein.
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AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
Köszönettel fogadtuk a kiállításokra invitáló meghívókat, kézművesekről küldött sajtóhíreket és más fontos,
pl. elismerésről szóló információkat!
Továbbra is várjuk meghívóikat, híradásaikat, újságcikkeiket, információikat és (lehetőleg jó minőségű) fotóikat –
akár saját, akár társaik, közösségeik kiállításairól, eseményeiről, eredményeiről. Segítsék ezzel munkánkat, hogy
hírlevelünk még tartalmasabb és színesebb legyen!
A postai levélkezelés szabályainak, gyakorlatának szigorítása miatt arra kérjük mindazokat, akik postai úton
küldik el leveleiket Alapítványunknak: annak érdekében,
hogy az IPOSZ postájával együtt elhozhassák a leveleinket, a következő címzést használják:
Gergely Imre, IPOSZ, AMKA, 1392 Bp. 62., Pf.: 289.
Kedves Alkotók!
Kérjük, várjuk és előre is köszönjük azok tárgyfelajánlásait, akik ezzel szívesen és önzetlenül hozzájárulnának pályázataink legjobb résztvevőinek díjazásához,
a tevékenységünket segítő szponzorok támogatásának
ellentételezéséhez, a kiállításainkról beszámoló médiumok munkatársainak továbbá önkéntes segítőink munkájának elismeréséhez!

Tisztelt Olvasóink, Támogatóink,
– különös tekintettel a vállalt befizetésükkel elmaradók – figyelmébe !!!
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 ettől eltérő időpontokban átutalással, vagy KP-befizetéssel
(lehetőleg OTP-fiókban, de ha ez nincs
elérhető közelségben, akkor bármely bankfiókban, takarékszövetkezetnél, illetve postai
csekken) is lehet teljesíteni a támogatások
elküldését.
Fontos, hogy a befizetéskor A Magyar Kézművességért Alapítvány földrajzi címe
helyett az Alapítvány számlaszámát:
11705008-20436209 kell feltüntetni!

PÁLYÁZAT
Csináld magad!
A Pályázatfigyelő (www.pafi.hu) internetes
pályázatírás tanfolyama
Folyamatosan induló tanfolyamainkon az ötlet
megfogalmazásától a pályázati űrlapok kitöltéséig az Ön aktuális (pályázati vagy projekt-)
ötletére alkalmazva lépésről lépésre haladunk
végig együtt a pályázat kidolgozásának folyamatán!
A tanfolyam ára: 12.500 – 80.000 Ft között
van, attól függően, hogy Ön mennyi szolgáltatásunkat veszi igénybe a tanfolyam során.
Ajánlott haladási ütem:
- 9 héten át heti egy foglalkozás szerda esténként, amelyek felvételét a tanfolyam befejeződése után további 9 hétig megtekintheti;

2011. október 1-jén és 2-án rendezték a Csokonai Művelődési Központ Pestújhelyi Közösségi Házában (Budapest, XV. ker. Szűcs István u. 45.) a közművelődési és oktatási intézményekben működő tűzzománcozó alkotóközösségek és szakkörök vezetőinek és tagjainak, közművelődési intézmények vizuális
kultúrával foglalkozó szakembereinek második szakmai konferenciáját.
Témája: a kortárs zománcművészet hatása,
helye és szerepe az amatőr művészeti csoportok és alkotókörök működésében.
Célja: a fenti témakör körüljárása volt, valamint hogy közelebb hozza egymáshoz az
amatőr csoportokat. Az előadások és szakmai
gyakorlatok mellett az amatőr alkotóköröknek,
szakköröknek lehetőséget biztosítottak arra,

Tojásházat hozott létre, és ehhez tojásfestők, díszítők, -karcolók jelentkezését, ajánlatát továbbra is
várja Molnár Sándor kőfaragó mester, a Varázskő Kft.
alapítója a 26/330-205 és 30/9242-782 telefonszámokon, vagy a varazsko@t-online.hu e-mail címen.
www.amka.hu
Emlékeztetőül: azokat a híreket, amelyeket az idő
rövidsége, vagy a téma sürgőssége miatt nem lehet a
hírlevélben időben eljuttatni önökhöz, alapítványunk
honlapján olvashatják, amit folyamatosan frissítünk.
Az alkotók kiállításai – amennyiben időben megkapjuk
az értesítést vagy meghívót – naprakészen, részletes
információkkal és fotóillusztrációkkal érhetőek el az
oldalon.
Kérünk mindenkit, hogy látogassa gyakran honlapunkat
a friss információkért, és küldje el híreit, információit,
fotóit!

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK

a foglalkozások között a beiratkozási kategóriától függő elektronikus kapcsolattartással.
A tanfolyam során folyamatos tanácsadást
biztosítunk.
A képzés tanárai, akik segítik Önt:
Gerő Péter, „az élethelyzethez igazított tanulás” felnőttképzési módszertan kifejlesztője,
Halpern Péter, a Budapesti Gazdasági Főiskola projektvezetés-tanára, Huszerl József,
a Pályázatfigyelő főszerkesztője.
Tudnivalók a tanfolyamokról:
http://tanfolyam.pafi.hu
A kurzussal a nemrég kiírt Új Széchenyi Terv
pályázatokra is felkészülhet!
A Pályázatfigyelő szerkesztősége

A KÖZELMÚLT EGYÉB
ESEMÉNYEI
II. Országos Tűzzománc Konferencia

Az IPOSZ több mint öt évtizedet megélt lapja, az MV
Iparos Újság interneten is elérhető a
www.iparosujsag.hu címen, sok érdekes rovattal, hasznos tudnivalóval, érdekképviseleti hírekkel, jogszabálymagyarázattal, pályázat-figyelővel, hitel-lehetőségek,
kiállítások, vásárok, üzleti lehetőségek közreadásával.

hogy egy alkalmi kiállítás keretében tagjaik
legsikeresebb munkáit bemutassák, elemezzék.
Gyergyádesz László, a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely vezetője
az idei konferencia idejére fölajánlott egy kiállítást, ami a kortárs zománcművészet legjavát
reprezentálta. Ez a kiállítás volt az alapja az
elméleti előadásoknak és a szakmai gyakorlatoknak is.
A konferencia dr. Feledy Balázs művészeti
író gondolatindító előadásával kezdődött.
A szakma jeles képviselői közül Gyergyádesz
László, Sisa József, Morelli Edit, Hollósi
Katalin, Kovács Katalin, Gergely Judit,
Szendrei Judit, Ludvig Rezső és Hoppán
György is tartott előadást, szakmai beszélgetést vagy gyakorlat-vezetést.

Mezei Ottó kárászi fazekast választották Az
Év Mesterének a budai Várban 2011. augusztusában 25. alkalommal megrendezett Mesterségek Ünnepén.
Forrás: Horváth Ágota elnök
Kézművesek Baranyai Egyesülete
Szeretettel gratulálunk !

A KÖZELJÖVŐ EGYÉB
ESEMÉNYEI
„MESTEREK TALÁLKOZÓJA”
Az Artchaika Egyesület szervezésében 2011.
október 15-én 11-19 óra között a Kerámiaparkban kerül sor az ország hét kiváló fazekasának kiállítással egybekötött főzőedény- és
mesterség-bemutatójára.
A fazekasok nem csak az edények készítésében mesterek, saját edényeikben különleges
ételeket fognak főzni, mesterien.
A kiállítást Pölös Andrea régész-néprajzosfazekas, a Hagyományok Háza munkatársa
nyitja meg. Bevezetőt mond a helyi önkormányzat képviselője.
Meghívott fazekasok: ifj. Albert Attila Magyarszombatfa, Berta István - Vönöck, Czibor Imre Alsópáhok, Domonkos László - Somlóhegy, Farkas
Gábor - Békéscsaba, Les Gábor - Bodony, Lévai
Gábor - Debrecen.
Helyszín: Budapest, XXII. ker., Budatétény, Bartók
Béla u. 136. Info: www.keramiapark.hu; tel.: 362-24-13
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KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
A Szakrális művészetek hete keretében, szeptember
17-25. között volt látható A szegény ember aranya szakrális tárgyak szalmából című – a zengővárkonyi
Szalma-kincs-tár anyagából rendezett – kamarakiállítás
a Budapesti Textilmúzeumban.

Az Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat
hímzés – csipke – viselet – népi ékszer kategóriáinak
legkiválóbb alkotásaiból nyílt kiállítás szeptember 17-én
Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központban.
A megnyitót követően szakmai előadások hangzottak
el, a kiállítás október 8-áig tekinthető meg az intézmény
nyitvatartási idejében.
Hangszerkiállítás látható a Művészetek Palotájában
2011. október 1-22. között a következő három
helyszínen: Zászlótér, Fesztivál Színház bejárata előtti
tér és a földszint.
A kiállítást szervező Hangszerkészítők Szövetsége itt
kívánja megmutatni a szélesebb közönségnek a
magyar hangszerészet nagy múltját és jelenét. Új és
régi instrumentumokkal, a hangszerkészítés
műhelytitkaival, különleges szerszámokkal és
eszközökkel, műhelyrészletekkel, érdekességekkel és
különlegességekkel ismerkedhetnek a látogatók.
Október 15-én szakmai napot tartanak, amelyen
előadásokkal, nyitott műhelyekkel, szakmai
bemutatókkal várják a hangszerészek az érdeklődőket.
A látogatók kérdéseire a jelenlevő hangszerészek
válaszolnak, lehetőség nyílik több instrumentum
kipróbálására. A délelőtt folyamán gyerekprogramokat
is szerveznek a kisebbeknek.
Forrás: Kónya Lajos

Október 31-éig látható a Magyar Népi Iparművészeti
Múzeum időszaki kiállítótermében (Bp, I. ker. Szilágyi
Dezső tér 6.) a „Népi játékok ma …” című kiállítás,
amelyen a Hagyományok Házában működő népi kézműves képzések hallgatói mutatkoznak be. Megtekinthető
munkanapokon (h- cs: 9-16 óráig, p: 9-13 óráig).
Vargay Zoltán „Úton hatvantól hetvenig” című kiállítása október 9. és november 7. között, hétköznap 9-17

óráig tekinthető meg a Corvin Művelődési Ház Harmónia
Szalonjában (1165 Bp., Hunyadvár u. 43/b.).

A NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY PROGRAMJÁBÓL Kecskemét, Serfőző u.19. Tel./Fax: 76/327203; nim01@citromail.hu, muzeum.nepiipar@gmail.com;
www.nepiiparmuveszet.hu
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: A népi iparművészet fél évszázada – hímzés, szövés, faragás, fazekasság, népi kismesterségek

KAMARA-KIÁLLÍTÁS: Kalotaszeg – válogatás Zana
Dezső gyűjteményéből (viselet, kerámia, hímzett és
szőtt népi textilek).
A DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖRBEN hazánk népi
hímzéskultúrájával ismerkednek meg minden kedden
14-16 között dr. Varga Ferencné népi iparművész, a
Népművészet Mestere vezetésével.
A JÁTÉKKUCKÓ egész évben, nyitvatartási időben
várja a gyerekeket.
NYITVATARTÁS: keddtől szombatig 10 – 17-ig.
VÁLOGATÁS A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT EGYSÉGEINEK AKTUÁLIS PROGRAMJAIBÓL
Tímárház – Kézművesek Háza
4026 Debrecen, Nagy Gál István u. 6., tel.: 52/ 321260 és 06 (30) 618 9767,
e-mail: timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu
– A „MÚLTIDÉZŐ MESTERSÉGEK” sorozatban
november 18-áig Dezsőné Borbély Emma szövő
kiállítása tekinthető meg a Kisgalériában.
– „A CÍVISVILÁG EMLÉKEZETE” - debreceni mesterségek bemutatója, december 31-éig. Helyszín:
Kiállítóterem.
– A DEBRECENI TÍMÁRMESTERSÉG TÖRTÉNETE
– A DEBRECENI KÉZMŰVESEK BEMUTATÓJA a
Kézműves Alapítvány gyűjteményéből a Tímárház
termeiben látható.
– LÁTVÁNYMŰHELYEK
– HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖRÖK FOGLALKOZÁSAI a
Tímárházban:
Tiszta Forrás Hímző Kör: cs.: 14.00-16.00
Szövő szakkör: k.: 15.00-18.00
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ kérhető Mátrai-Nagy Andrea
művelődés-szervezőtől az 52/321-260-as és a 30/6189767-es telefonszámon.

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
A Magyar Iparművészet című, negyedévenként
megjelenő művészeti folyóirat 2011/3 számában értékelés olvasható a keszthelyi Balatoni Múzeumban Pelso
2011 címmel május 7. – június 12. között megrendezett
VIII. Országos Kerámia és Gobelin Biennále-ról, a
félszáz kiállító művész között kiemelve Orient Enikő és
Sziráki Katalin festett és applikált textilképeit is – amelyek „egyértelműen nyereségei a kiállításnak”.
– Sziráki Katalin budapesti textilművész munkásságáról „…lelket önteni belé…” címmel külön cikk jelent meg
a folyóiratban, abból az alkalomból, hogy ez év júniusában a ráckevei Keve Galériában tárta közönség elé
régebbi és legújabb munkáit, mutatott be igényes keresztmetszetet tevékenységéről.
– Ugyancsak kiemelten foglalkozik a folyóirat „Az Ige
tükrében…” című cikkében Szűcsné Novák Mária

székesfehérvári tűzzománc-művésszel, a megyeszékhelyen, a Szent István Művelődési Ház Szent Korona
Galériájában 2010. október 10. – november 8. között
ugyanezen címmel rendezett kiállítása kapcsán. A

gyönyörű fotókkal illusztrált cikk kitér arra, hogy a fantázia és a mesék világa mindig fontos szerepet tölt be
alkotásaiban, és műveiben egyértelműen fölismerhető a
magyar népművészet hatása. Az alkotó nem felejtette el
megemlíteni, hogy a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely szimpóziumai mellett 2000 óta
szerepel alkotásaival A Magyar Kézművességért Alapítvány által meghirdetett pályázatokon, kiállításokon, és
művei gyakran láthatók székesfehérvári csoportos
tárlatokon is.
– Teret szentelt a folyóirat az V. Gyermek – játék, Nemzedékek egymás mellett a gyermekekért című pályázati
kiállításnak is, amit a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete – más intézmények, szervezetek mellett
a Kiss Áron Magyar Játék Társasággal együttműködve –
rendezett 2011. május 19. – június 9. között a Magyar
Alkotóművészek Házában, az Olof Palme sétányon. A
kiállítók sorában Balog Gáborné, Csézli Lukács,
Marjai Katalin és Orbánné Balogh Katalin nevével is
találkozhattunk.
Hírlevelünk rendszeres „tudósítójától”, Kónya Lajos
tatabányai hegedűkészítő mestertől ezúttal nem a hangszerkészítésről, hanem a 27. alkalommal megrendezett
Bányász Fafaragó Táborról kaptunk híradást. A 24 óra
című megyei napilap augusztus 29-én megjelent számának MOZAIK rovata Faművesek a skanzenben című, az
alkotók és az alkotás fotójával illusztrált cikkben számolt
be arról, hogy a Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari
Skanzen szabadtéri részén Gengeliczky László faműves által vezetett tábor résztvevőinek közös műve idén
egy tölgyből készített buszváró megépítése volt. (A
műről és az alkotókról készült közös fotón Fábry Zoltánt is fölfedezhettük.)

Az IPOSZ lapja, az MV Iparos Újság szeptemberi
száma kiemelten foglalkozott Alapítványunk Magyar
kézművesség – 2011 és A négy évszak – kézműves
szemmel című nyári kiállításával. A szöveges beszámolót gazdag képanyag egészítette ki, ami ízelítőt
adott a kiállítás műfaji, szakmai sokszínűségéről, a
bemutatott alkotások változatosságáról, színvonaláról.
Az újság címlapján Farkas Balázsné Petrikowsky
Marianna szövő szőlőszürethez, hátsó borítóján
Kolumbán Zsuzsa babakészítő kenyérszenteléshez
kapcsolódó remekeinek tárgyfotója látható, a belső
oldalakon a Balassagyarmati csipkekör, Baloghné
Kegyes Lonci fafaragó, Bodonyi Éva tűzgrafikus,
faégető, Cz. Budai Katalin és Czeglédi Tibor
festettbútor-készítők, Czupp Pál fafaragó, Cserháti
Gabriella üvegcsiszoló, Havas Péter bőrdíszműves
mintakészítő, Horváth Judit textilplasztika-készítő,
Kádár Ferenc keramikus, Pál Tibor formatervező,
Póthné Viczing Gabi kerámiaékszer-készítő, Prókai
György busómaszk-faragó, Sági Rózsa szövő,
Schneider Péterné és Schneider Péter bútorfestők,
Szabó Melinda ötvös-aranyműves valamint Szűcs
Imre fazekas alkotásainak tárgyfotója szerepelt.
A balaton.vehir.hu weboldalon szeptember 22-én (a
megnyitó résztvevőit ábrázoló fotók kíséretében) jelent
meg híradás arról, hogy az Országos Ifjúsági Népi
Kézműves Pályázat hímzés – csipke – viselet –
népi ékszer kategóriáinak legkiválóbb alkotásaiból
nyílt kiállítás Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális
Központban. A megnyitót követően szakmai előadások hangzottak el, a kiállítás október 8-áig tekinthető
meg az intézmény nyitvatartási idejében. Az információt Péter Szidónia népiékszer-készítőtől kaptuk, akinek két tanítványa is I. díjat nyert a pályázaton.
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MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI LEKTORÁTUS (MMIKL)
Iparművészeti zsűrizés esetén a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakértői bírálják
el az alkotást, majd a műfaji és funkcionális követelményeknek megfelelő munkát szerzői jogvédelem alá eső
alkotásnak minősítik. A művészeti szakértők által elfogadott, iparművészeti alkotássá minősített tárgyak, egyedi
alkotások zsűriszámot kapnak, és a zsűri által meghatározott, a jegyzőkönyvben feltüntetett példányszámban
állíthatók elő.

A nemzeti erőforrás miniszter 35/2011. (VI.27.) sz. NEFMI
rendelete a népi iparművészettel kapcsolatos állami
feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V.21.) NKÖM
rendelet módosításáról – amely a népi iparművészeti
alkotássá minősítés kérelmezésének szabályait, a minősítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért ill. a népi iparművészeti igazolvány kiadásáért fizetendő szolgáltatási díjat
valamint a népi iparművészeti igazolvány meghosszabbításának feltételeit is tartalmazza – előző hírlevelünk mellékletében olvasható!

KÖNYV-, FOLYÓIRAT- és CD-AJÁNLÓ
FIATAL IPARMŰVÉSZEK STÚDIÓJA EGYESÜLET
(FISE)
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 16.
E-mail: iroda@fise.hu web: www.FISE.hu
Telefon (nyitvatartás alatt): 311-3051
– Szeptember 30-án a FISE az egyesület munkájába,
életébe történő betekintést célzó szakmai beszélgetést
rendezett a FISE ESTEK előadássorozat Belvárosi
Művészeti Napok programsorozat keretén belül, a Galéria feletti társalgóban.
– A FISE Galéria a Design Hét Budapest 2011 eseménysorozat részeként október 4-én FISE Design Párbaj címmel alkotói performance-t szervezett.
KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG
(KÁMJT)
Elnök: Dr. Györgyi Erzsébet, levelezési cím: 1024 Bp.,
Buday László utca 7., tel.: 315 6193, 20 493 5412, email: gyorgyie36@t-online.hu
A KÁMJT tevékenységét, a játék- és babavilág híreit az
érdeklődők megismerhetik Forgó című lapjának legújabb számából, vagy honlapjáról: www.kamjt.hu
MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH
- A Magyar Foltvarró Céh november 4-6. között a Magyar Kultúra Alapítvány várbeli, Szentháromság téri
Székházában rendezi meg a kiállításokkal, bemutatókkal
és tanfolyamokkal összekötött X. Határtalanul Fesztivált.
- November 19.: "15 évesek a Csillaghegyi Öltögetők" (Bp., Békásmegyer, Művelődési Ház)
Részletek, további kiállítások, egyéb programok a Magyar Foltvarró Céh honlapján (http://hunpatch.com)
Forrás: Gelencsérné Lazarovits Klára
DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY, FAZEKAS KÖZPONT
Bp, XVI. ker., Sasvár u. 101. (Centi Suli) Ny.sz.: 010041-06 Tel/fax: 407-1502,
e-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
honlap: www.kma.uw.hu
Ízelítő az Alapítvány őszi/téli programjaiból
- habánfestő kurzus
- kosárfonó tanfolyam
- lószőrékszer-készítő tanfolyam
- gyerekszakkör (agyagos/fazekas)
- családi nyitott napok
Bővebb információ és jelentkezés: az Alapítvány elérhetőségein.
WWM STUDIO
A WWM Studio 1996 óta működteti folyamatosan induló
tanfolyamait. Több mint tíz éves fennállása alatt saját
képzési technikákat alakított ki. Kurzusait egyaránt
látogatják kezdők (felvételi előtt álló diákok), haladók
(iskolai, vagy munkahelyi követelményekre készülő
fiatalok, felnőttek) és aktív alkotók is.
Mozaik kör (heti egy alkalommal)
Batik Varázs (havi egy alkalommal)
Rajz-festés, divat tanfolyamok (folyamatosan)
Tempo Felvételi Felkészítő Program
Bővebb tájékoztatás: info@wwmstudio.hu
Honlap: www.wwmstudio.hu

Jó szívvel ajánljuk Tisztelt Olvasóink figyelmébe a 17.
évfolyamához érkezett Magyar Iparművészet című,
negyedévenként megjelenő művészeti folyóiratot. A lap
tematikájában az ötvösség, fémművesség, díszlet- és
jelmeztervezés, textilművészet, gobelin, bőrművesség,
kerámia, porcelán, üveg, alkalmazott grafika, művészetelmélet, restaurálás; kiállítások, műhelyek, gyűjtemények
bemutatása és értékelése; könyvismertetés és folyóiratszemle egyaránt szerepel.
Az igényes kivitelű, tartalmas, művészi fotókkal gazdagon
illusztrált folyóirat színvonalát az alapító-főszerkesztő
Fekete György belsőépítész és a szerkesztőbizottság
tagjai: Dávid Katalin művészettörténész, Ernyey Gyula
designer, szaktörténész, Feledy Balázs művészetkritikus,
Mezei Gábor belsőépítész, N. Dvorszky Hedvig művészettörténész, Schrammel Imre keramikus, porcelántervező és Simon Károly designer személye garantálja.
A folyóirat 6.200 forintos éves előfizetési díjért megrendelhető a Magyar Iparművészet Szerkesztőségében: 1091
Bp., Üllői út 33-37. (Iparművészeti Múzeum), tel.: 2187582, fogadóórák: kedden és csütörtökön 10-14 óráig.

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK,
GAZDASÁGI INFORMÁCIÓK
Haláleset miatt intarzia-készítéshez és bútorrestauráláshoz használható különböző furnérlemezfajták és
szerszámok eladók.
Érdeklődni: Vass Lászlónénál a 407-1003-as budapesti
számon lehet.
Tojásírók figyelem!
Tojáshéjat forgalmazok: tyúk-, kacsa- és libatojáshéjat,
egylukast és kétlukút is. Ára: 40.- Ft-tól.
Báling Aranka népi iparművész,
e-mail: balinglaszlone@freemail.hu
Látássérült fiatal szakmunkások készítik szőnyegeinket, melyek ágytakaróként, falvédőként, futószőnyegként egyaránt felhasználhatóak. A szőnyegek a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok Háza
által zsűrizett termékek. Alapanyaguk: gyapjú-műszál
keverék.
A Szövőműhely címe: Bp., X. ker. Füzér utca 46.
T: 261-9458/33 – László Tünde és 70/545-8865 – Jádi
Krisztina.
Vásárlásával a látássérültek foglalkoztatását segíti
elő!
Kézművesek, népművészek, iparművészek figyelmébe!
„A TULIPÁNOS LÁDA – A Magyar Kézművesség Kincsestára – az interneten továbbra is elérhető, megújult formában, új tartalommal: www.tulipanoslada.eoldal.hu.
Ezen a módon szeretnénk a továbbiakban is népszerűsíteni a magyar népművészek és iparművészek zsűrizett
munkáit. A kézművesek számára ez nem csupán a képes
bemutatkozás lehetőségét jelentené, hanem munkáik
árusításához szeretnénk közvetítő szerepet vállalni honlapunkon keresztül. Ezek felté-teleiről telefonon, e-mailben
adunk felvilágosítást. Képgalériánkban szívesen hírt
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adunk a honlapunkon szereplő készítők kiállításairól,
vagy vásárokban, rendezvényeken való részvételéről
stb. – amennyiben küldenek képet és/vagy pár írott
sort az eseményről.”
Érdeklődésüket várja Pádár Ágnes:
30/280-53-73; 295-4860;
e-mail: tulipanoslada@gmail.com.

KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
Karácsonyi árusítási lehetőség Bécsben!
A bécsi magyar nagykövetség a Nemzeti Külgazdasági Hivatalon keresztül értesítette az IPOSZ-t – az
IPOSZ pedig Alapítványunkat –, hogy az osztrák
Bildungsagentur vásárszervező cég lehetőséget kíván
biztosítani a megjelenésre magyar vállalkozásoknak is
a bécsi Wilhelminenberg kastélynál szervezett karácsonyi vásáron.
7. alkalommal kerül megrendezésre a karácsonyi
vásár a Wilhelminenberg kastélynál, ahol egy 300 m2es korcsolyapálya is várja a látogatókat. A páratlan
kilátás Bécsre a vásárnak különleges jelleget kölcsönöz. A vásárt 2010-ben 19 000 látogató kereste fel.
Amit kínálnak:
- reklámmegjelenés (metró kivetítőn, plakátok, heti
sajtómegjelenés)
- hangulatos rendezvények
- Bécs legmagasabban fekvő korcsolyapályája
A karácsonyi vásár előreláthatólag 2011. november
18-ától december 23-áig üzemel majd, hétfőtől csütörtökig 16-tól 21 óráig, pénteken 15-től 21 óráig, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig.
Az érdeklődők 2 standméret között választhatnak:
2mx2m vagy 4mx2m. A kisebbik stand a vásár teljes
idejére: 900 euró + ÁFA.
A standot a vásárszervező építi fel (árambekötéssel),
a stand belső kivitelezése, dekorációja a bérlő feladata.
A vásárszervező nyitott az olyan új ötletekre, amelyek
a karácsonyi vásárt még színesebbé tehetik.
Érdeklődés esetén további információkért kérjük,
forduljon a vásárszervezőhöz az alábbi elérhetőségeken.
Bildungsagentur - Liebhartsgasse 7/5, 1160 Wien
Tel.: + 43 1 49 333 41, Fax: + 43 1 49 333 41 10
www.bildungsagentur.at
Christina Ehrengruber, projektvezető
Telefon: + 43 1 49 333 41 13
E-mail: ehrengruber@bildungsagentur.at
vagy
Sarah Gräfling, projektasszisztens
Tel.: + 43 1 49 333 41 17, Mobil: + 43 664 176 6069
E-mail: graefling@bildungsagentur.at
Müncheni Nemzetközi Kézműipari Vásár 2012
A Promo Kereskedelemfejlesztési Kft. (a Messe München International magyarországi képviselete) tájékoztatása szerint Münchenben 2012. március 14-20.
között rendezik a következő Nemzetközi Kézműipari
Vásárt: az Internationale Handwerksmesse-t.
A vásár fő témakörei:
- „Handwerk & Design”
- A lakás és a munkahely kialakítása, berendezése
- Konyha, kultúra és intézmények
- Energia, házépítés és innováció
- Technika, ház és kert
Párhuzamos rendezvény: Garten München
Jelentkezési határidő: folyamatos
A standkiosztás 2011. október 1-jén kezdődött, a
jelentkezések beérkezési sorrendjében történik.
További információ: www.ihm.de ;
www.munchenivasar.hu
Promo Kft., 1015 Bp., Széna tér 1/A.
Ravasz Ágota: 06-1/224-7740, -7765,
messemunchen@promo.hu

