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Támogatói befizetések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2011. szeptember 30. és 2012.
február 15. között a következők
támogatási befizetései érkeztek
Alapítványunk számlájára:

A Magyar Kézművességért Alapítvány
az IPOSZ-szal és a BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve

Bagdi Ibolya, Baloghné Kegyes
Lonci, Barna Nárgisz, Borka Gyula,
BTDM Nonprofit Kft., Czupp Pál,
Csizy Istvánné, Csonka Ibolya,
Csordás Csabáné, Dönczi András,
Dr. Kresz Mária Alapítvány, Fábry
Zoltán, Ghislaine Tonnelier Karsai,
Harangozó Rita, Horváth Judit,
Hutkai László, Juhász Mónika,
Juhász Norbert, Katzenbach Ádám,
Kerényiné Turjánszky Katalin,
Kiszel Árpád, Kiszely Lászlóné,
Kiszely Orsolya Eszter, Koch
Lászlóné, Kolozsvári Antalné,
Kónya Lajos, Kovács Klára Valéria,
M. Gubán György (Tűzzománc Art
Kft.), Merhej Lucy, Nagy Jenőné
Crovato Éva, Nagy József Ferenc,
Neukirchnerné Tonkó Zsuzsa,
Ormándi László, Dr. Papp
Lászlóné, Párniczky Józsefné,
Pintér Miklós, Sándor Istvánné,
Schneider Péter és Péterné, Steckl
Alexandra, Dr. Sturcz Zoltánné,
Szabó Melinda, Szabóné Czuczai
Katalin, Székelyné Bognár Eszter,
Szlávikné Buzás Irén, Tatabánya
és Környéke Ipartestület, Dr. Tegze
Judit, Tóta Anna, Tóth Mária,Világhy Árpád, Zsolnai Mihály.
Előző hírlevelünk alapítványi befizetéseinek listájából figyelmetlenség miatt kimaradt Hóbor Lajosné
és az Iharos Népművészeti Egyesület neve. Elnézésüket kérjük
emiatt !
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézművességért
Alapítvány Kuratóriuma
Tisztelt Olvasóink, Támogatóink figyelmébe !!!
Kérjük, hogy az alapítványi
támogatások befizetését az
aláírt csatlakozási szándéknyilatkozatban vállalt gyakorisággal
átutalással, vagy KP-befizetéssel (lehetőleg OTP-fiókban,
de ha ez nincs elérhető közelségben, akkor bármely bankfiókban, takarékszövetkezetnél,
illetve postai csekken) teljesítsék! Fontos, hogy a befizetéskor
A Magyar Kézművességért
Alapítvány földrajzi címe
helyett az Alapítvány számlaszámát: 11705008-20436209
kell feltüntetni !

MAGYAR KÉZMŰVESSÉG – 2012 és A VÍZ VILÁGA – KÉZMŰVES SZEMMEL
címmel kettős, nyílt pályázatot hirdet.
A pályázat válogatott anyaga Budapesten, a Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum földszinti időszaki kiállítótermében 2012. június 30. és július 20. között kerül bemutatásra.
A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók – kézművesek, tárgyalkotó népművészek, kézműves
iparművészek; egyéni jelentkezők és
alkotóközösségek – egyaránt részt vehetnek: maximum 3 olyan alkotással,
amelyek természetes alapanyagokból,
kézműves technikával készültek. (A
funkcionálisan összetartozó tárgyegyüttes, készlet, garnitúra 1 alkotásnak számít, de a rendezők fenntartják a
jogot, hogy a kiállítás arányai érdekében egy sok darabból álló készlet nem
teljes terjedelemben kerül bemutatásra.)
A pályázat első részére tematikai
kötöttség nélkül napjaink legújabb, legszebb népművészeti és iparművészeti
alkotásait lehet beadni. A pályamunkák
egy-egy tájegység néprajzi motívumkincsét, forma- és színvilágát hűen tükröző, vagy a hagyományokra épülő, de
napjaink igényeinek is megfelelő, illetve
egyéni tervezésű tárgyak lehetnek – pl.
az otthon, a konyha, az ebédlő igényes
berendezésére, díszítésére alkalmas
használati eszközök, dísztárgyak; az
öltözködés-kultúra elemei (viseletek,
öltözékek, kiegészítők, ékszerek); hangszerek, játékok, fegyverek stb.; vagy
ritka, kihalófélben lévő kézműves szakmák tárgyai.
A pályázat második részére vízzel kapcsolatos témákat feldolgozó munkákat várunk – pl. halászat és kellékei; ivó- és tárolóedények (pohár, korsó, palack, hordó, dézsa, üst stb.); hazai vizeinkkel kapcsolatos mesék,
mondák feldolgozása; egyházi vonatkozások (keresztelő-medence, szenteltvíztartó stb.) és népszokások
(húsvéti locsolás). Megjeleníthető a vizek élővilága (vízinövények, víziállatok) akár önálló alkotás formájában,
akár díszítőelemként, motívumként alkalmazva, vagy a vízi közlekedés eszközei (csónak, hajó, vitorlás stb.)
és a munkára fogott víz (pl. vízimalom).
Regisztrációs határidő: 2012. május 10.
Az erre szolgáló internetes felület elérhető honlapunkon a pályázat menüpontjából (www.amka.hu). Az internettel nem rendelkezőktől telefonos bejelentkezést kérünk.
Nevezési határidő: 2012. május 20. (a nevezési lap beküldésére és a nevezési díj befizetésére)
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 részére, az Alapítvány fent
olvasható címére), vagy személyesen kérjük a nevezési határidőig eljuttatni.
Nevezési díj befizetése
A nevezési díjat ugyancsak a nevezési határidőig kérjük az Alapítvány OTP-nél vezetett 11705008-20436209
sz. számlájára befizetni, vagy átutaltatni. (Rózsaszín csekk használatakor is az Alapítvány számlaszámát kell
feltüntetni !)
Nevezési díj:
egyéni jelentkezőknek:
4.500,- Ft
az Alapítvány támogatóinak és a BKIK (tagdíjfizető) tagjainak:
3.500,- Ft
alkotóközösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
6.500,- Ft
Az anyaggyűjtés időpontja: 2012. június 2-3-4. 10-16 óra között.
Az anyaggyűjtés helyszíne: a Városligeti Műjégpálya épülete (a Hősök terénél, a Műcsarnok mellett)
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra! Válogatásukat és minősítésüket
a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus valamint a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya erre az alkalomra felkért szakértőiből álló zsűri végzi.
A zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni.
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerülő pályázók az ünnepélyes megnyitó során oklevelet kapnak, a zsűri
által kiemelt alkotók ezen túlmenően különböző díjakat, elismeréseket vehetnek át.
Az ünnepélyes eredményhirdetés tervezett időpontja: 2012. július 2.
A kiállításra került alkotások visszaadásának időpontja: 2012. július 21-22-23.
Ezúttal is tervezzük, hogy a kiállítás anyagát színes fotókon bemutató háromnyelvű albumot készítünk, amelyben a kiállításra
bekerült minden alkotó 1-1 munkája szerepelni fog!
További információk Gergely Imrétől kaphatóak az Alapítvány elérhetőségein, ill.
az Alapítvány honlapján (www.amka.hu) a pályázat menüpontjában.
Kép: Kiss Gabi keramikus Vízöntő című festménye
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AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
■ A XVIII. Betlehemi jászol-pályázat értékelése külön
betétlapon olvasható!
■ A Szentszék melletti Magyar Nagykövetség felkérésére ismét Alapítványunk szervezte meg a 2011. november 25. és 2012. január 8. között Rómában 36.
alkalommal megrendezett 100 jászol nemzetközi kiállítás magyar részvételét.
A rangos tárlaton – a megelőző hazai Betlehemi jászolkiállítás anyagából történt elő-válogatást követően – a
következő alkotók művei képviselhették hazánkat:
Balogh Lajosné csipkeverő (Zalaegerszeg), Baloghné
Kegyes Lonci fafaragó, kabaktök-díszítő (Zsámbok),
Bocsi Éva népviseleti baba-készítő (Salgótarján),
Csonka Ibolya ikonfestő (Veszprém), Deák Ildikó
csuhébaba-készítő (Kakucs), Farkas Gyula tűzzománcos (Budapest), Forró Orsolya tanár, csuhéfonó
(Abádszalók), Ghislaine Tonnelier Karsai festőművész (Budapest), a Goldmark Károly Művelődési
Központ Kerámia műhelye – Simon Edit vezetésével
(Keszthely), a Gyengénlátó gyerekek Eszterlánc
kézműves csoportja – Barkóczi Lászlóné vezetésével
(Budapest), Hőnich Imre intarzia-készítő (Budapest),
Keresztes Zsuzsa „rongyképész” (Budapest), Koch
Lászlóné tűzzománcos (Pécs), Kollár Lajosné csuhéfonó (Lajosmizse), Kovács Ernő fafaragó (Taksony), a
MOVE BÉTA Szivárvány csoport – Szabóné Czuczai
Katalin vezetésével, Pintér Miklós tojásfestő
(Budapest), Rausz Szilveszter ikonfestő
(Tiszakécske), Sólyom Irén gobelinvarró (Őrbottyán),
Szabóné Czuczai Katalin csuhé-, kosárfonó
(Sárbogárd), Vangelné Béres Edit ikonfestő (Szeged),
Varga Béla fafaragó (Orosháza).

Az alkotók közül komoly megtiszteltetés érte Szabóné
Czuczai Katalin-t, akinek csuhé-betleheme a római
kiállítás meghívóján, plakátján és katalógusának címlapján is szerepelt. E munkáját az alkotó a kiállítás után
a Szentszék melletti Magyar Nagykövetségnek ajándékozta. A kiállítási fotót is Katalinnak köszönhetjük.

■ Megtisztelő felkérés érkezett Alapítványunkhoz
Bécsből, Magyarország Állandó Képviseletéről az
ENSZ Hivatala és más Nemzetközi Szervezetek mellett. Dr. Csuday Balázs rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet tájékoztatása szerint az ENSZ Jótékonysági
Nőegyletének 1967 óta működő bécsi szervezete –
melynek munkájában nagykövet úr felesége is részt
vesz – a rászoruló gyermekek megsegítése érdekében
a Bécsi Nemzetközi Központban minden évben megrendezi a Nemzetközi Jótékonysági Vásárt, az ENSZ
Bazárt. A rendezvényen a résztvevő országok nemzeti
ételeiket, a nemzeti értékeket és kultúrát népszerűsítő
termékeiket kínálják megvásárlásra a különböző országokból érkező látogatók számára, a befolyt összeget
pedig a rászoruló gyermekeket segítő projektek finanszírozására fordítják.
A 2011. december 3-án lezajlott eseményen Magyarország „nemzeti étterem” és „nemzeti termékek” standot
is felállított.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2 részletben folyósította a 2010. évi jövedelmekről készült adóbevallások
során Alapítványunknak felajánlott SZJA-1%-okból származó összeget: 2011. október 4-én 139.010 Ft-ot, december 8-án 3.883 Ft-ot utalt át számlánkra.
A fenti összegeket a XVIII. Betlehemi jászol-kiállítás anyagát bemutató Betlehemi képeskönyv – 2011 című album
kiadásának finanszírozásához használtuk fel. Ezúton is
köszönetet mondunk mindazoknak, akik adóbevallásuk
során ránk gondoltak!
Kérjük egyúttal, hogy idei adóbevallásuk készítésénél,
személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásakor se
feledkezzenek meg A Magyar Kézművességért Alapítványról, és segítsék ezzel is munkánkat!

Adószámunk: 18061976-1-41
Ágoston Zsolt már jelezte, hogy idén is Alapítványunknak
ajánlotta fel adója 1 %-át.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézművességért Alapítvány Kuratóriuma
Ez utóbbi stand felállításához nagykövet úr a magyar
kézművesség elismert minőségű termékeinek adományozását, elsősorban a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó tárgyak felajánlását kérte tőlünk.
Kérését elsősorban a Betlehemi jászol-pályázatra jelentkezők felé tolmácsolva a következő alkotók csatlakoztak
ehhez a rangos jótékonysági eseményhez, akiknek termékeit, ajándéktárgyait összegyűjtöttük és kiküldtük Bécsbe.
Felajánlásukkal ők egyúttal közreműködtek a magyar
kézművesség nemzetközi környezetben történő népszerűsítésében is: Berszánné Román Erzsébet mézeskalácskészítő, tojásfestő (Budapest), Cserháti Gabriella üvegcsiszoló (Érd), Draskóczyné Berszán Katalin textilművész
(Budapest), Fábry Zoltán faműves (Budapest), a Hevesi
Népművészeti és Háziipari Szövetkezet (Heves), Kisjuhász Lászlóné, Kollár Lajosné és Terenyi Istvánné
csuhéfonók (Lajosmizse), Lauer Jánosné mézeskalácskészítő (Pécs), a Sárberki Óvoda (Tatabánya), Sipos
Mihályné mézeskalács-készítő (Szeged), Skorutyák
János kékfestő (Bácsalmás), V. Andrejszki Katalin díszgyertya-készítő (Budapest), Zugmann Miklósné foltvarró
(Győr).
Pongrácz Zoltán székesfehérvári faműves karácsonyfadíszei postai úton sajnos késve érkeztek, ezért azokat már
nem tudtuk kiküldeni Bécsbe, de a 2012-ben is várható
megkeresésnél fel fogjuk használni erre a nemes célra –
amihez Barna Nárgisz budapesti keramikus már előre
jelezte csatlakozási szándékát.
A Magyar Kézművességért Alapítvány Betlehemi képeskönyvekkel és Magyar kézművesség-albumokkal járult
hozzá a részvételhez.
Dr. Csuday Balázs nagykövet úr az eseményt követően
levélben köszönte meg közreműködésünket: „Nagy örömömre szolgált, hogy jótékony felajánlásukkal és rendkívül
népszerű termékeikkel hozzájárultak ahhoz, hogy az idei
részvételünk az ENSZ Bazáron kiemelkedő eredményességgel zárult. A visszajelzések alapján a magyar standok
magas elismerést szereztek a rendezvény látogatóitól.”

■ Köszönet…
… Cz. Budai Katalin bútorfestő népi iparművésznek,
Dobiné Vass Júlia fazekas népi iparművésznek,
Gelencsér Julianna csuhéműves mesternek, M. Gubán
György tűzzománc-művésznek, Molnár Katalin festőművésznek, Ruzsa Ilona ikonfestőnek, Szlávik Zoltán rézműves mesternek és Vass László intarzia-készítő iparművész

özvegyének, akik alkotásaik felajánlásával, valamint
Laurum Krisztina szövőnek és édesanyjának,
Farkasinszkiné Dr. Török Ágnesnek, akik értékes
könyvajándékokkal járultak hozzá a XVIII. Betlehemi
jászol-pályázat zsűri által kiemelt résztvevőinek méltó
elismeréséhez;
… a XVIII. Betlehemi jászol-pályázat azon résztvevőinek – Kolozsvári Antalné csuhébáb-készítőnek,
Merhej Lucy keramikusnak, Sipos Mihályné mézeskalács-készítőnek és Szurdiné Ilovszky Éva csuhéfonónak –, akik Alapítványunknak ajándékozták a pályázatra beadott alkotásaikat vagy azok egy részét.
Merhej Lucy gyertyatartóit Brückner Ákos Előd ciszterci plébános kapta, Sipos Mihályné két alkotása közül
az Angyali üdvözlet nagy örömet okozott a kiállítás
egyik résztvevőjének, a tatabányai Sárberki Óvodának, a Betlehemi falu pedig a Mezőgazdasági Múzeum tulajdonába került.
Kedves Alkotók!
Kérjük, várjuk és előre is köszönjük azok jótékony
célú tárgy-felajánlásait, akik szívesen hozzájárulnának pályázataink legjobb résztvevőinek díjazásához, a
tevékenységünket segítő szponzorok támogatásának
ellentételezéséhez, a kiállításainkról beszámoló médiumok munkatársainak vagy önkéntes segítőink munkájának elismeréséhez!
Tisztelt Olvasóink!
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 kérjük azokat, 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.

■ 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, jogszabály-magyarázattal, pályázat-figyelővel, hitellehetőségek, kiállítások, vásárok, üzleti lehetőségek
közreadásával.
■ 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!

KÉZMŰVESEK
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
■ A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének 2011. november 14-én tartott ülésén
a következő alkotók kapták meg a népi iparművész
címet:
Balázs Csaba faműves (népijáték-készítő), Sály,
Czegle László faműves (népijáték-készítő), Erdőbénye,
Gagyi Zoltán fafaragó (busómaszk-faragó), Mohács,
Misányi László késes, Albertirsa, Pados Zoltán kosárfonó, Bejcgyertyános, Tüske Mária csuhéfonó,
Dobronak (Szlovénia), Ungi Jánosné csuhéfonó, Üllés,
Bencsik Márta csuhéfonó, Öcsöd, Gondosné
Polereczky Márta gyöngyfűző, Budapest,
Lieszkovszky Tiborné gyöngyfűző, Mórágy, Nagy
Vincéné csipkekészítő, Tatabánya, Bódi Klára csipkekészítő, Eger, Dániel Réka szövő, Dunabogdány,
Orbán Istvánné hímző, Nagykőrös, Mucsi Jenőné
hímző, Kecskemét, Szente Krisztina fazekas, Dabas,
Huszár Ida Mária fazekas, Mosonmagyaróvár.
■ Budapest egyesítésének 138. évfordulóján, 2011.
november 17-én az Újvárosháza Dísztermében adták át
a főváros kitüntető díjait.
Tarlós István főpolgármester ünnepi beszédében hiteles példaképeknek nevezte a díjazottakat, akik elkötelezetten végzik választott hivatásukat, és egész személyiségükkel példát adnak.
Budapestért díj-ban huszonhatan részesültek. Az
elismerést megkapta pl. Gáspár Sándor színművész,
Prof. Dr. Hangody László osztályvezető főorvos, tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Hermann Róbert történész, Kerekes Éva színművész, Kovács Ákos előadóművész, költő, Menczer János rendező, Mihály Gábor
szobrászművész, Pánti Imre festőművész, Sándor
György Kossuth-díjas humoralista és Szvorák Katalin
népdalénekes is.
E rangos társaságban vehette át a Budapestért díjat Dr.
Sági Lajosné (Sági Rózsa) szövő népi iparművész, a
Népművészet Mestere és Semmelweis Tibor Aranykoszorús hangszerkészítő mester.
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KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
■ Az V. Pesthidegkúti Festőverseny alkotásait – amelyen Benkőné Kovács Márta a 4. helyen végzett, 5.
helyezettje dr. Tegze Judit lett – szeptember 5-18.
között mutatták be a Klebelsberg Kultúrkúriában.
■ Október 15-éig volt látható Szegeden, a Megyeháza

aulájában az Amator Artium avagy a Művészetek Szerelmese XXI. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat
Csongrád Megyei Kiállítása, amelyre Szlávikné Buzás
Irén hódmezővásárhelyi alkotó Vásárhelyi-kapuk című
sorozatából a Borz u. 66. sz. kis nádtetős ház jutott be.
■ A Rózsavölgy Egyesület KÁNAI NAP című történeti
rendezvénye keretében más programok mellett
Andrejszki Katalin népi iparművész selyemképeit,
bőrdíszműves munkáit bemutató kiállítást rendeztek
október 8-24. között a Rózsavölgyi Közösségi Házban.
■ Vargay Zoltán „Úton hatvantól hetvenig” című kiállítását október 9. és november 7. között tekinthették meg
az érdeklődők a XVI. kerületi Corvin Művelődési Ház
Harmónia Szalonjában.
■ A Vecsési Kiállítóteremben október 14-22. között volt
látható Keresztes Zsuzsa rongyképész önálló kiállítása.
■ Egy "Fantasztikus Szimfónia" – Epizódok a zeneoktatás történetéből címmel október 27-én kiállítás nyílt
Tatabányán, amelyen Kónya Lajos Aranykoszorús
hangszerkészítő mester képen látható hangszerei is
szerepeltek. November 4. és december 14. között
ugyancsak az ő hangszereiből rendeztek kamara-

■ December 2-án a Művészetek Palotájában 9. alkalommal rendezték meg a Prima Primissima Díjátadó
Gálaestet. A 10 kategóriában történt jelölés és szavazás során a kategóriánként 3-3 jelölt között szerepelt a
Magyar népművészet és közművelődés kategóriában
Borbély Jolán néprajzkutató; a Magyar építészet és
építőművészet kategóriában Fekete György belsőépítész, a Magyar Iparművészet című folyóirat alapítófőszerkesztője is. Jelölésük önmagában óriási szakmai
elismerést jelent, és bár a végső szavazáson nem ők
kapták a legtöbb szavazatot, de így is átvehették
„Prima” elismerésüket.
A Prima Primissima Alapítvány 2011-ben már 8 kategóriában adta át a fiatal tehetségek elismerésére létrehozott Junior Prima Díj-at. Az Alapítvány és a társalapító
Docler Holding a magyar népművészet és közművelődés iránt elkötelezett 30 év alatti 10 fiatal munkásságát
első alkalommal jutalmazta Junior Prima Díj-jal, amit a
tárgyalkotók közül Zsákai István késes, kovács vehetett át.
■ Súr Község Képviselő-testülete Semes-Bogya
Eszter faszobrásznak 2011. december 3-án a SÚR
KÖZSÉGÉRT érdemérmet adományozta, a szülőfaluja
részére faragott Életfa megalkotása és a településnek
történt ajándékozása elismeréseként.
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kiállítást a Kortárs Galéria és a Jászai Mari Színház,
Népház EX LIBRIS – A ZENE című VIII. Országos
tárlatához kapcsolódva.
■ Nemes Ferenc faragó népi iparművész alkotásait
november 4-étől 27-éig tartó kiállításon mutatták be
Székesfehérváron, a Fejér Megyei Művelődési Központ,
Művészetek Háza kiállítótermében.
■ A Közlekedéstudományi Intézetben november 4. és
január 9. között rendeztek kiállítást Gulyás Anna képzőművész alkotásaiból.
■ November 11-23. között a Fehéren-feketén Galériában rendeztek kiállítást Hagyományőrzés Pest-Budán
címmel a 10 éves Pest-Budai Népművészeti és Kézműves Közhasznú Egyesület munkáiból. A megnyitón
az Egyesületet Pádár Ágnes titkár mutatta be.
■ Az Ezüstgerely pályázat szigorú zsűri által válogatott
anyagát november 15-étől kiállításon mutatták be a
Magyar Sportmúzeum Kiállító-épületében, a Budapest
Sportaréna melletti SportAgorán. A tárlaton M. Sarlós
Erzsébet Budakeszin élő szobrász és Tegze Judit
budapesti képzőművész alkotásai is szerepeltek.

■ November 15-étől december 15-éig a Szántó
Piroska és Vas István Emlékmúzeumban rendezték
meg a Budai Képzőművész Egyesület (BUKET) –
tagjai között Tegze Judit budapesti képzőművész –
ŐSZI TÁRLAT című kiállítását.
■ ARS SACRA – szakrális művészet a Bakony és a
Balaton régiójában címmel a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola épületében nyílt kiállítás november
18-án. A kiállításhoz kapcsolódva november 29-én
kerekasztal-beszélgetést rendeztek a szakrális művészetről a tárlaton kiállító művészekkel, köztük Csonka Ibolya ikonfestő-művésszel és M. Nagy József
faszobrásszal.
■ Tamásiban, a Kultúrák Házában található Galériában november 23-ától december 18-áig tekinthették
meg az érdeklődők Könyvné Szabó Éva bőrműves
népi iparművész első önálló kiállítását.
■ Páty németországi testvér-településén, a München
melletti Kirchheimben rendeztek adventi kiállítást
november 25-27. között Esz Anna zománcképeiből,
ékszereiből, akvarelljeiből, Kolozsvári Antalné
csuhé-munkáiból, M. Sarlós Erzsébet festményeiből,

kisplasztikáiból, ékszereiből, Tiffany-karácsonyfadíszeiből és Veres Gyula bőrtermékeiből.
■ Betlehemi szép csillag címmel 9. alkalommal
hirdetett pályázatot a Fehérvári Kézművesek Egyesülete, az Öreghegyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia
és a Szent István Művelődési Ház. A pályázat anyagát bemutató, november 26-ától január 21-éig tartott
kiállításnak idén először a Szent István Művelődési
Ház adott otthont.
■ November 28-án nyílt a város Művelődési Központjában a Tököli Alkotók és Művészetpártolók
Egyesületének Az elmúlt 10 év, Tököli Őszi Tárlat –
Levegő című kiállítása. Az Egyesület tagjai közé
tartozott ebben az időszakban Avar Éva keramikus,
Beretvás Csanád szobrász, Mészáros Gyula fafaragó, Nemes Ferenc faragó népi iparművész és Sárközi Ágnes tűzzománcos is.
■ A Sárbogárdi Múzeum Egyesület Betlehemi csillagunk címmel rendezett kiállítást Szabóné Czuczai
Katalin szervezésében december 2-16. között a régi
községháza kiállítótermeiben.
■ A XI. kerületben működő Albertfalvi Közösségi
Házban december 5-étől 23-áig volt látható Szendrei
Judit tűzzománc-művész
kiállítása.
(Képünkön az egyik
alkotás)
■ A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Lőrinci Nagykönyvtár Galériában
december 6. és január 5.
között a MásKép-p című
kiállítás „átiratát” rendezte
meg a Kézzelfogható
Alapítvány, különböző
fogyatékkal élők alkotásaiból.
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■ A Békéscsabai Ipartestület Székházában 2012. január
9-étől 20-áig volt látható az ipartestület könyvkötőinek –
Feiglné Csukás Klára, Hugyecz Pál és Szemenkár
Magdolna – munkáit bemutató kiállítás.
■ M. Gubán György
tűzzománc-művész HitSzeretet-Közösség tűzzománcban című kiállítását
január 30-áig tekinthették
meg az érdeklődők a XVI.
kerületi Maconkai Orosz
László Galériában.
(Képünkön az egyik alkotás)
■ A Budapesti Művelődési
Központban két részletben
rendezték meg a XXVII.
Vizuális Művészeti Hónap
festészet- és tűzzománc-pályázatának kiállítását. A
Galériában 2011. december 15-étől 2012. január 7-éig
tartott kiállítás résztvevői között Benkőné Kovács Márta,
Horváthné Pirnyák Rózsi és Koó Éva Lídia, a január
10-étől 31-éig rendezett tárlaton többek között
Onestyákné Ágotai Mária, Rocháné Bűdy Annamária
és dr. Tegze Judit alkotásai is szerepeltek.
■ Az érdi Szepes Gyula Művelődési Központban február
2-áig volt látható Cserháti Gabriella üvegcsiszoló
ÓLOMKRISTÁLY ÖTLETTÁR című kiállítása.
■ A XII. kerületi Barabás-villa Galériában január 9-étől
február 3-áig rendezték meg Orient Enikő textilművész
Rezdülések című kiállítását.
■ Benkő Cs. Gyula Ferenczy díjas festőművész A
„varázslatos Csizma”, avagy Az igézet földje című kiállítása február 18-áig volt látható az Országos Széchenyi
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■ Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban (Bp., I. ker. Attila út 93.)
február 29-éig (hétköznap 09-18, szombat, vasárnap

10-16 óra között) látogatható Keresztes Zsuzsanna
„rongyképész” Utazásaim – szekérrel című kiállítása.
■ Az Érték bennünk van címmel látható ruha- és
textilkiállítás V. Nagy Ilona munkáiból február 29-éig
az érdi Szepes Gyula Művelődési Központban (Érd,
Alsó utca 9.).
■ A Békéscsabai Ipartestület székházában
(Békéscsaba, Kossuth tér 8.) „Örökségünk a porcelán”
címmel kiállítás nyílt február 13-án. A megjelenteket
köszöntötte és a kiállítást megnyitotta: Lukoviczky
György elnök, verset mondott: Feigl Miklósné Csukás Klára könyvkötő mester, szervező. A kiállítás
munkanapokon 9-15 óráig tekinthető meg.
■ Zugmann Ilona foltvarró céhmester Évszakok a
foltvarró szemével című kiállítása március 4-éig tekinthető meg (hétfő kivételével naponta 10-18 óráig) a
győri Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjteményben (Győr, Nefelejcs köz 3.).
■ Február 25. és március 18. között a balatonfüredi
Kisfaludy Galéria nyitvatartási idejében (szerdavasárnap 10:00-16:00) látható Szuper Miklósné népi
iparművész valamint az Alsóörsi Csipke Műhely, a
Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely, a Csepeli Hímzőkör, a Paloznaki Hímzőkör és a Tihanyi
Hímző és Csipke Műhely közös kiállítása.
■ A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban (Bp., I.
ker. Fő u. 6.) Csupor István, a Néprajzi Múzeum
főmuzeológusa nyitja meg a VELÜNK ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET MESTEREI I. Verseghy Ferenc fazekas
munkáit és tevékenységét bemutató kiállítást, ami
keddtől szombatig 10-18 óra között március 24-éig
tekinthető meg.

■■■
■ A NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY PROGKönyvtárban (Budavári Palota F épület – főbejárat az
Oroszlános Udvarból), a Könyvtár nyitvatartási idejében
(vasárnap és hétfőn zárva).
■ A Budai Képzőművészeti Egyesület – tagjai között
Benkőné K. Márta, dr. Tegze Judit és Gulyás Anna –
Téli Tárlat című kiállítását február 19-éig tekinthették meg
a Klebelsberg Kultúrkúriában (Bp., II. ker. Templom u. 210., 392-0860).

■■■
■ A Budapesti Művelődési Központ Galériájában (Bp.,
XI. ker. Etele út 55., telefon: 371-2760, nyitva: hétköznap
08–19 szombaton 13–18 óráig, vasárnap csak rendezvények idején) február 28-áig tart a XXVII. Vizuális Művészeti Hónap grafika, kisplasztika, szobrászat kiállítása,
többek között Fekete Viktorné, Heiling Anna,
Onestyákné Ágotai Mária és dr. Tegze Judit részvételével.
■ Dr. Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg Gödöllőn,
a GIM-Házban (Körösfői utca 15-17.) a Magyar Kárpitművészek Egyesülete és a Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány által rendezett Évek és színek című
kiállítást, amely február 28-áig tekinthető meg (szombat–
vasárnap 14-18 óra között, illetve előzetes bejelentkezés
alapján más napokon is).

RAMJÁBÓL
Kecskemét, Serfőző u.19. Tel./Fax: 76/327-203;
nim01@citromail.hu, muzeum.nepiipar@gmail.com
www.nepiiparmuveszet.hu
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS: Szalmaképek a szerbiai
Tavankutról – látogatható 2012. február végéig.
Szösz mentén – táskák,
titoktartók, képek nemezből: Nitschmann
Corinna szálszelídítő,
nemezkészítő (képünkön az egyik alkotása)
bemutatkozó kiállítása,
amit Felvinczy Csilla
fonalvarázslónő egyedi
színvilágú szálai egészítenek ki. Látogatható
február végéig.
A DÍSZÍTŐMŰVÉSZ
SZAKKÖRBEN hazánk
népi hímzéskultúrájával ismerkedhetnek meg minden
kedden 14-16 között dr. Varga Ferencné népi iparművész, a Népművészet Mestere vezetésével.
A JÁTÉKKUCKÓ egész évben, nyitvatartási időben
várja a gyerekeket.
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NYITVATARTÁS: keddtől szombatig 10 – 16 óráig.

■ 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
– MÚLTUNK MESTERSÉGEI – JELENÜNK MESTEREI kiállítás-sorozat – Boján Imre riselő kiállítása.
Helyszín: Kisgaléria, február 3-24.
– „A CÍVISVILÁG EMLÉKEZETE II.” – Debreceni
viseletek: a Kölcsey Ösztöndíj támogatásából készült viseletek bemutatója. Kapcsolódó programok:
divatbemutató, előadások és játszóházi foglalkozások. Helyszín: Kiállító-terem, február 17. - április 12.
– A DEBRECENI KÉZMŰVESEK BEMUTATÓJA a
Kézműves Alapítvány gyűjteményéből a Tímárház
termeiben látható.
– LÁTVÁNYMŰHELYEK:
A látványműhelyekben különböző kézműves tevékenységek tekinthetők meg: szűrrátét-készítés,
hímzés, gyöngyfűzés, szappanfőzés, bőrözés. A
helyben tevékenykedő népi iparművészek közreműködésével bepillantást nyerhet a látogató a munkafolyamatokba.
– ALKOTÓKÖRÖK
Origami Kör: minden hó 1. és 3. szo.: 10.00-14.00
Tiszta Forrás Hímző Kör: cs.: 14.00-16.00
Szövő szakkör: k.: 15.00-18.00
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ Mátrai-Nagy Andrea művelődés-szervezőtől kérhető az 52/321-260-as és a
30/618-9767-es telefonszámon.

A KÖZELMÚLT EGYÉB
ESEMÉNYEI
■ Szeptember 16-17-én 9. alkalommal tartották meg
a Nádudvar napja a hagyományok jegyében című
rendezvényt. Ennek első napján kiállítás nyílt a IX.
Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat díjazott
alkotásaiból; szakmai előadások hangzottak el; és
megnyitották Dobiné Vass Júlia fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, Tóth Aranka
hímző népi iparművész és Császi Ferenc fafaragó
népi iparművész, a Népművészet Mestere Két kezünkkel című közös kiállítását, amit október 21-éig
tekinthettek meg az érdeklődők. A rendezvény második napján, a Kézművesek utcájában a megye más
településeiről többek között Bujdosó Sándorné
hímző, Hutkai László bőrműves népi iparművész,
Kovács Zoltán csont- és szarufaragó, Kovács
Zoltánné csuhéműves, hímestojás-festő népi iparművész és Tóth Aranka; a nádudvariak között Dobiné
Vass Júlia, Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,
a Népművészet Mestere, K. Nagy Zsolt fazekas népi
iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, Katonáné
Kalmár Terézia mézeskalács-készítő népi iparművész és mások tartottak bemutatót.
■ Kónya Lajos Aranykoszorús hangszerkészítő
mester 2011. október 13-án Tatabányán egy EU-s
pályázat támogatásával rendezett zenei matinésorozat keretében 4 osztály, mintegy 90-100 gyerek
részére tartott előadást és bemutatót a hangszerek
építéséről.
■ IX. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Hagyományok
Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a
Kézműves Alapítvány (Debrecen), a Debreceni
Művelődési Központ és a kézműves kategóriákat
gondozó intézmények 2011-ben 9. alkalommal hirdették meg a pályázatot.
A hat kategóriában (fonható szálas anyag; szövésnemez; fazekas; faragás; bőrműves; hímzés-csipkeviselet-népi ékszer) külön vettek részt a 11-15 és 1625 éves egyéni és közösségi pályázók.
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91 egyéni, 52 közösségi pályázó 659 pályamunkát
küldött be a pályázatra. A szakmai zsűri a hat kategóriában 68 díjjal jutalmazta a kiemelkedő alkotásokat: 35
közösség és 33 egyéni pályázó munkáját ismerte el.
November 4-én valamennyi kategória díjazottjainak
munkáit együtt mutatták be az Ifjú Kézművesek Országos Kiállításán a DMK Belvárosi Galériájában, ahol a
közösségi díjakat is átadták, melyekkel a fiatalok értékteremtő munkáját jutalmazták.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a pályázaton legeredményesebben szereplő alábbi intézményeket részesítette külön díjazásban:
- Ady Endre ÁMK-NKSZMSZ, Nádudvar,
- Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola,
Győr,
- Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium, Budapest.
Az Ipartestületek Országos Szövetsége, A Magyar
Kézművességért Alapítvány, az Alföldi Nyomda Nyrt. és
a Debreceni Művelődési Központ könyvjutalommal
díjazta a legkiválóbb eredményeket elért közösségek
vezetőit:
- Árvai Anikó, Vetró Mihály, Benő Tamás, Galánfiné
Schmidt Teréz – Ady Endre ÁMK-NKSZMSZ, Nádudvar,
- Gyarmathi Zsuzsa – Kovács Margit Általános és
Szakképző Iskola, Győr,
- Eke Lászlóné, Kiss Zoltán – Esély Kövessi Erzsébet
Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium,
Budapest.
Az országos kiállításhoz kapcsolódott a Vándorlegény
Konferencia, melyet szakemberek, mesterek, fiatal
alkotók, pedagógusok, intézmény- és iskolavezetők,
szakkörvezetők részére szerveztek.
Forrás: Debreceni Művelődési Központ
■ Nádudvaron, az Általános Művelődési Központban
november 5-étől december 6-áig Adventtől Vízkeresztig
címmel népi iparművészeti kiállítást rendeztek, amelynek megnyitóját követően finn és magyar kézművesek,
oktatók, szakmai vezetők közreműködésével szakmai
konferenciát tartottak. A kiállításon a vendég finn kézművesek mellett a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti
Egyesületből többek között Bujdosó Sándorné,
Radácsi Piroska hímzők, Gyönyörűné Erdei Judit
szűrrátétes, Gálné Kovács Gyöngyi népi ékszerkészítő, Kocsis Ferenc, Molnár József, Szabó József
fémművesek, Császi Ferenc faműves, Baji Imre
vesszőfonó, Kovács Zoltánné csuhébaba-készítő,
Katonáné Kalmár Terézia, Radics László, Radics
Zoltán mézeskalácsosok, Hutkai László játékkészítő,
Menyhárt Márta, Dr. Papp Lászlóné szövők, Dobiné
Vass Júlia, K. Nagy Zsolt, Terdik Angéla fazekasok
munkái is szerepeltek.
■ A Békéscsabai Ipartestület székházában Feiglné
Csukás Klára könyvkötő mester tartott előadást november 7-én A gyöngy története címmel.
■ Az erdélyi Kászonban december 18-án Böjte Csaba
szentelte fel a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent
Katalinról elnevezett gyermekvédelmi otthonát, Kádár
Ferenc pátyi kerámikus Szent Györgyöt – Szent Katalint – Szent László Királyt ábrázoló alkotásával együtt.
(Kádár Ferenc a 2010-ben Budapesten és Pécsett
megrendezett Magyar kézművesség – 2010 és Kézművesség az egyházművészetben című pályázaton nyert
díjat ezzel az alkotásával.)

17. évfolyam 1. szám
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HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
■ A Magyar Iparművészet című, negyedévenként
megjelenő művészeti folyóirat 2011/3 számában
értékelés olvasható a keszthelyi Balatoni Múzeumban
Pelso 2011 címmel megrendezett VIII. Országos
Kerámia és Gobelin Biennále-ról, a félszáz kiállító
művész között kiemelve Orient Enikő és Sziráki
Katalin festett és applikált textilképeit.
– Sziráki Katalin budapesti textilművész munkásságáról „…lelket önteni belé…” címmel külön cikk jelent
meg a folyóiratban, abból az alkalomból, hogy 2011
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 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 a Magyar Alkotóművészek
Házában. 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 2011-ben 27. alkalommal megrendezett Bányász Fafaragó Táborról kaptunk
híradást. A 24 óra című megyei napilap augusztus 29én megjelent számának MOZAIK rovata Faművesek a

skanzenben című, fotókkal illusztrált cikkben számolt
be arról, hogy a Tatabányai Múzeum Bányászati és

Ipari Skanzen szabadtéri részén Gengeliczky László
faműves által vezetett tábor résztvevőinek közös műve
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
balatonfüredi szövő népi iparművész szőlőszürethez,
hátsó borítóján Kolumbán Zsuzsa Magyar Kézműves
Remek-díjas babakészítő népi iparművész, a Népművészet Mestere kenyérszenteléshez kapcsolódó remekeinek tárgyfotója látható, a belső oldalakon a Balassagyarmati csipkekör, Baloghné Kegyes Lonci zsámboki
fafaragó, Bodonyi Éva budapesti tűzgrafikus, faégető,
Cz. Budai Katalin népi iparművész és Czeglédi Tibor
népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere,
bakonynánai festettbútor-készítők, Czupp Pál
kunhegyesi fafaragó népi iparművész, Cserháti Gabriella érdi üvegcsiszoló, Havas Péter kecskeméti bőrdíszműves mintakészítő, Horváth Judit kecskeméti textilplasztika-készítő, Kádár Ferenc pátyi kerámikus, Pál
Tibor szigetszentmiklósi formatervező, Póthné Viczing
Gabi tárnoki kerámiaékszer-készítő, Prókai György
mohácsi busómaszk-faragó népi iparművész, Sági Rózsa szövő népi iparművész, a Népművészet Mestere,
Schneider Péterné népi iparművész, a Népművészet
Mestere és Schneider Péter népi iparművész, hartai
bútorfestők, Szabó Melinda szolnoki
ötvös-aranyműves valamint Szűcs Imre tiszafüredi
fazekas népi iparművész, a Népművészet Mestere alkotásainak tárgyfotója szerepelt.
■ Aranyos csipke az angol királynőnek címmel a Fejér
Megyei Hírlap szeptember 17-én fotókkal illusztrált cikkben részletesen beszámolt Párniczky Józsefné székesfehérvári hímző gazdag életútjáról abból az alkalomból,

hogy megkapta a Népművészet Mestere kitüntető címet,
és az MKK munkatársa, Komendó Gabriella vezetésével
a hímzést szenvedéllyel művelő hölgyek sokasága köszöntötte a Mesterségek Házában. A cikkből megtudhattuk többek között: Ilonka néni múzeumokban, könyvtárakban 60 év alatt folytatott kutatásainak és a megye településein általa gyűjtött mintakincsnek köszönhetően bizonyosodott be, hogy Fejér megye „nem fehér folt a folklór
térképén”. Megismerhettük Karinthytól kölcsönzött rokonszenves ars poetica-ját is: „Ne hagyd úgy a világot,
ahogy találtad!”
■ 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 Balatonalmádiban,
a Pannónia Kulturális Központban nyílt kiállítás. A megnyitót követően szakmai előadások hangzottak el, a
kiállítás október 8-áig volt látható.

KÉZMŰVESEK
Az információt Péter Szidónia népiékszer-készítő
ajánlotta figyelmünkbe, akinek két tanítványa is I.
díjat nyert a pályázaton.
■ A Magyar Iparművészet folyóirat 2011/4 száma
Szentendrétől Ráckevéig című írásában értékelte a
Kilencágú Korona művészcsoport Keve Galériában
látott kiállítását és tagjai – köztük Orient Enikő és
Sziráki Katalin textilművészek – alkotásait.
■ A Magyar Iparművészet ugyanezen számában
fotókkal gazdagon illusztrált összeállítás jelent meg
Alapítványunk 2011 nyarán a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban rendezett kiállításáról. A képanyagban Bereczné Lázár Nóra hódmezővásárhelyi Magyar Kézműves Remek-díjas hímestojás-festő
népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere,
Czigány Erika lajosmizsei ékszerkészítő, a budapesti Hallássérültek Tanintézete 2/10.
Bőrtárgykészítő osztálya, Jófejű Kinga győri
csipkekészítő népi iparművész, a Népművészet Ifjú
Mestere, Szántó Szabolcs budapesti késes népi
iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, Szűcs
Imre tiszafüredi fazekas népi iparművész, a Népművészet Mestere és Vargáné Nagy Ilona érdi
öltözéktervező alkotásainak tárgyfotói mellett a
galgamácsai, abádszalóki, mendei, hódmezővásárhelyi, ózdi és zalaegerszegi csipkekészítők
munkáiból „épített” csipkefal és egy áttekintő enteriőr fotó is szerepelt.
■ Mézeskalács-készítő lettem címmel jelent meg a
Haszon AGRÁR Magazin 2011/4. számában a
budapesti Mucsy Gézával (Alapítványunk pályázatainak, kiállításainak rendszeres, eredményes
résztvevőjével) és édesapjával, Mucsy Ivánnal
készített, fotókkal illusztrált interjú. A beszélgetés
során megtudhattuk, hogy a Mézga Mézes nevű
termékcsalád készítői a Kézműves és Szolgáltató
Szakiskolában tanulták a mézeskalács-készítő
szakmát, és 1997-ben egyszerre szereztek végzett-

séget. Egy családi bt. keretein belül foglalkoznak
mézeskalács-készítéssel: Géza a tészta dagasztásában és kisütésében jeleskedik, Iván a díszítéssel
foglalkozik, feleségének az értékesítéshez, a kapcsolatok teremtéséhez van jó érzéke. Termékeik
eljutottak Franciaországba, Németországba, Luxemburgba, és van egy saját „találmányuk” is: a
mézes ropi.
Mások számára is megfontolandó üzleti hitvallásukat így fogalmazták meg: „…minden adódó lehetőségre, megrendelésre igent kell mondani, ellenkező
esetben elfelejtik az embert, hisz a konkurencia
ebben a szakmában is elég nagy.” Mézeskaláccsal
(is – a szerk.) csak annak éri meg foglalkozni, aki a
minőségre és a küllemre egyaránt ad !
■ Békés megye Képviselő-testületének közlönye, a
Békés Megyei Hírlap A fafaragó megmintázza a
történelmet címmel közölt cikket október 3-án abból
az alkalomból, hogy Varga Béla orosházi fafaragó
majd’ félszáz alkotását bemutató kiállítás nyílt
Gyopárosfürdőn, a Kodolányi János Főiskolán.
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■ A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplap október 12én rövid hírben tájékoztatott Czupp Pál kunhegyesi fafaragó népi iparművész betlehemi pályázatra készülő művéről; október 31-ei száma arról írt, hogy 12 magyar kézműves között az ő munkáit is bemutatták a brit fővárosban, a
Londoni Őszi Fesztiválon; és november 22-én számolt be
arról, hogy ő készítette azt a kopjafát, melyet a
tomajmonostori református templom előtt állítottak fel.
■ Az MV Iparos Újság
novemberi számának hátsó
borítóján egy időszerű
alkotás: Illéssy Zoltánné
Naszádos Ilona tűzzománcos Szent Márton című
munkája látható (képünkön).
■ Avattak, zenéltek címmel
az Orosházi Élet november
4-ei száma tudósított arról,
hogy október 28-án szoboravatót tartottak a Művészetek Házában: Varga Béla fafaragó Liszt Ferenc portrészobrát adományozta a helyi művészeti iskolának, a
névadó 200. születésnapja alkalmából.
■ A Fejér Megyei Hírlap november 11-én Nagyot fordult
vele a világ! című cikkében írt arról, hogy Szabóné
Czuczai Katalin sárbogárdi csuhéfonó az előző évhez
hasonlóan 2011-ben is elviszi Rómába Sárbogárd hírét.
Az ő és tanítványai munkáit is bemutatták 2010-ben a 100
jászol című nemzetközi kiállításon, Katalin pedig a Szentatyának ajándékozta alkotását.
■ A DUNA TV 1. Térkép című műsora november 16-án
ifj. Kónya Lajos és Baki Róbert VIII. kerületi, Luther
utcai műhelyében is látogatást tett.
■ Magyar tojás a Vatikánban – adta hírül a Helyi Téma
november 22-én, hogy Pintér Miklós budapesti tojásfestő
egyik alkotását is beválogatták a római 100 jászol nemzetközi kiállítás magyar anyagába, ami nagy elismerést
jelentett számára.
Pintér Miklós meghívást kapott az Operaházba, az m1
Opera Cafe december 10-én sugárzott műsorának vendégei közé is.
■ Az MV Iparos Újság 2012. januári száma részletes
összeállítást közölt Megújult a Betlehemi jászol-kiállítás
címmel Alapítványunk 18. alkalommal megrendezett
kiállításáról és megnyitóünnepségéről. A beszámolót
Bocsi Éva népviseleti baba-készítő népi iparművész, Cz.
Budai Katalin festettbútor-készítő népi iparművész, Deák
Ildikó csuhébaba-készítő, Gelencsér Julianna csuhéműves mester, Maruzsi Gábriel Ákos fantasy festőművész,
Nemes Ferenc faragó népi iparművész, Simon Edit
keramikus, fazekas népi iparművész és Zsolnai Mihály
fafaragó népi iparművész 1-1 alkotásának tárgyfotói
színesítették.
■ Gyönyörű fotókkal és az alkotót munka közben ábrázo-

ló képpel illusztrált kétoldalas cikk jelent meg Világhírű
tojásfestő címmel az MV Iparos Újság 2012. januári számában a XVIII. Betlehemi jászol-kiállítás egyik különleges
résztvevőjéről, Pintér Miklós tojásfestőről. A szakmai
életútját ismertető cikkben a 68 éves alkotó a tojások
felületére hihetetlen részletgazdagsággal, műgonddal
festett miniatűr jelenetekről, a tojásfestés általa művelt
módjának titkáról elárulta: „Türelem és kézügyesség kell
hozzá, meg az a képesség, hogy tudjon az ember szemüveg nélkül, szabadkézzel egy milliméteren belül tíz
egymás melletti vonalat húzni a különlegesen levékonyított ecsettel.”
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SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
■ HAGYOMÁNYOK HÁZA
– A Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumában október 14. és december 30. között mutatták be a
XVIII. Országos Fazekaspályázat és a XIX. Országos
Szőttespályázat díjnyertes alkotásait.

– A Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti
Múzeum időszaki kiállítótermében (Budapest, I. ker. Szilágyi Dezső tér 6.) március 2-áig munkanapokon (hétfőtől
csütörtökig 9-16, pénteken 9-13 óráig) tekinthető meg a
Gébárti Kézművesek Házával közösen rendezett Közösségekben élő múlt című kiállítás, amelyen a Zalaegerszegi
Kézművesek Háza szakkörvezetőinek (Csuti Tibor –
Fazekas szakkör, Dulics Margit – Kosárfonó szakkör,
Fülöpné Sipos Ildikó – Zalai Csipkeműhely, KissPreisinger Anna – Szövő Stúdió, Kocsisné Koszorús
Anikó – Hímző Stúdió, Nagy Béla – Felnőtt és gyermek
fafaragó- és bőrös szakkör, Nagy Katalin – Gyöngyékszerkészítő szakkör és Takács Zsuzsánna – Csipkekészítő
Kör) alkotásai szerepelnek.

■ 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.

■ HANGSZERKÉSZÍTŐK SZÖVETSÉGE
Több mint ötven kiállító több mint száz mesterhangszere
volt látható a Magyar Hangszertörténet – Liszttől napjainkig
című, október 22-éig tartott kiállításon a Művészetek Palotájában. Az ünnepélyes megnyitón Csonka András, a Müpa
vezérigazgató-helyettese, Lendvai Tamás, a
Hangszerészképző Iskola igazgatója, Zsoldos Dávid, a
Fidelio Média alapítója, Semmelweis Tibor, a
mestervizsgabizottság elnöke valamint Domonkos Máté, a
kiállítást szervező Hangszerkészítők Szövetségének elnöke mondott beszédet.
A megnyitón díjak és kitüntetések kerültek átadásra. A
magyar hegedűkészítés legendás alakja, a több nemzedéket tanító Lakatos Ferenc perceken át tartó vastaps keretében vette át az életműdíjat. Életműdíjban részesült még
Kovács Lajos is. Aranykoszorút vehetett át Romanek

Tihamér, Ezüstkoszorút kapott Budavári Attila és
Guminár Tamás.

KÉZMŰVESEK
A különböző hangszerek három helyszínen: a Zászlótérben, a Fesztivál Színház előtti térben és az oszloptérben
voltak láthatók. A hangszerek egy része a kiállítás alatt
cserélődött. A szervezők a XXI. század technológiáját is
alkalmazták: két display-n további háttéranyagokat tekinthettek meg a látogatók.

■ FIATAL IPARMŰVÉSZEK STÚDIÓJA EGYESÜLET
(FISE)
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 16.
E-mail: iroda@fise.hu web: www.FISE.hu
Kiállításaink archívuma: http://picasaweb.google.com/
FISEalbum
Telefon (nyitvatartás alatt): +36-1-311-3051
A FISE Galéria és irodánk nyitvatartása:
Kedd-péntek: 13.00 - 18.00, szombat: 11.00 - 14.00.
Hétfő: szünnap
– 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. A feladat kreatív, spontán és gyors volt: a jelentkező tervezőkből 3-4
fős csapatokat állítottak össze, akiknek meghatározott idő
(3 óra) alatt kellett egy adott kiírásra, csak a helyszínen
kapott anyagokból, eszközökkel egy tárgy-tervezési
feladatot megoldani, ami a design-nal és a Fise-vel volt
kapcsolatos...

■ KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG (KÁMJT)
Elnök: Dr. Györgyi Erzsébet, levelezési cím: 1024 Bp.,
Buday László utca 7., tel.: 315 6193, 20 493 5412, e-mail:
gyorgyie36@t-online.hu
– Karlócai Mariannal, a Társaság Kiss Áron díjjal kitüntetett alapító tagjával, nagy tapasztalatú óvodavezetővel,
játékkönyvek szerzőjével, az origami hazai úttörőjével,
játékgyűjtővel, játékkiállítások rendezőjével beszélgetett
életútjáról október 26-án a Barabás villában Kondor
Katalin.
– Az egri Dobó István Vármúzeum „Ki játszik ilyet?"
Játékhagyomány és játékdivat című vendégkiállítását –
az eredeti egri bemutatót és a későbbi csehországi sikert
követően – október 26-án a Matyó Múzeumban
(Mezőkövesd, Szent László tér 8.) nyitották meg, a 100
éve született Lajos Árpád című emlékkiállítással együtt.
A kiállítás 2012. március 18-áig tekinthető meg.
Információ: www.hermuz.hu/matyo.htm
– November 19-én A játék folytatódik címmel 13. alkalommal rendezte meg a KÁMJT a Fehérvári Babaház –
Moskovszky-Gyűjtemény napját. A székesfehérvári

17. évfolyam 1. szám
A KÁMJT tevékenységét, a játék- és babavilág híreit az
érdeklődők megismerhetik Forgó című lapjának legújabb számából, vagy honlapjáról: www.kamjt.hu

■ MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH
Jelentős foltvarró kiállítások:
– A Magyar Foltvarró Céh november 5-6-án az angyalföldi József Attila Művelődési Központban rendezte meg
a kiállításokkal, bemutatókkal és tanfolyamokkal összekötött X. Határtalanul Fesztivált.
– November 19-én 15 évesek a Csillaghegyi Öltögetők
címmel rendeztek kiállítást Békásmegyeren, a Művelődési Házban.
Részletek, további kiállítások, egyéb programok a Magyar Foltvarró Céh honlapján (http://hunpatch.com)
Forrás: Gelencsérné Lazarovits Klára
■ DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY – FAZEKAS
KÖZPONT
Budapest, XVI. ker., Sasvár u. 101. (Centi Suli)
Ny.sz.: 01-0041-06
Tel/fax: 407-1502,
e-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
honlap: www.kma.uw.hu
– Február 4-én farsangi családi, kézműves nyitott napot
tartottak a Fazekas Központban. A programok között
agyagozás, nemezálarc-, gyöngy karkötő- és zajkeltő
eszközök készítése is szerepelt.
– Működésének 20. évfordulóját ünnepli idén a Dr.
Kresz Mária Alapítvány – Fazekas Központ, amely a
jubileum alkalmából Mesterségünk dicsérete címmel
országos vándorkiállítást rendez.
A Budapest XVI. kerületében működő Alapítvány két
évtizede munkálkodik a népművészet, a népi kultúra
értékeinek és hagyományainak átadásán: államilag
elismert képzésein, egyéb szakmai és családi programjain keresztül.
Az országos vándorkiállítás első helyszíne a Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum
(Budapest I. ker., Fő u. 6.), ahol 2012. január 11. –
február 11. között volt látható az Alapítványhoz közel
álló népművészek, alkotók, kézművesek kiállítása.
A kiállítás további helyszínei: március 1-25.: Corvin
Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház (Bp., XVI. ker.
Hunyadvár u. 43/b.); április 4-24.: Kovács Attila Galéria
(Bp., XVI. ker. Havashalom u. 43. – a Polgármesteri
Hivatal épülete). Tervezett további helyszínek: Szent
István Király Múzeum (Székesfehérvár), Szentendrei
Skanzen, Tímárház (Debrecen), Népi Iparművészeti
Gyűjtemény (Kecskemét).
Halmai Krisztina Diana
operatív vezető
Ízelítő az Alapítvány téli programjaiból
- habánfestő kurzus
- kosárfonó tanfolyam
- lószőrékszer-készítő tanfolyam
- gyerekszakkör (agyagos/fazekas)
- családi nyitott napok
Az Alapítvány által szervezett képzésekkel, tanfolyamokkal, szakkörökkel kapcsolatban bővebb információ a
fenti elérhetőségeken kapható.

■ HAJDÚ-BIHAR MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYE-

Hiemer-házban tartott konferencia programjában szakmai
előadások mellett tárlatvezetés és a MoskovszkyGyűjtemény új kiállítótereinek megtekintése is szerepelt.
– A KÁMJT országos baba- és játékkiállítása (a Magyar
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által
meghirdetett Amator Artium – a “Művészetek szerelmese”
XXI. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat rendezvényeként) január 18-31. között volt látható a VIII. kerületi
Polgárok Házában.

SÜLET
Viseletvarrók számára 2012. június utolsó hetében
alkotótábort szervez Hajdúnánáson a Hajdú-Bihar
Megyei Népművészeti Egyesület.
A tábor művészeti vezetője: Erdész Judit, a Népművészet Mestere.
Azokat a viseletvarrásban már jártas alkotókat várjuk,
akik a tervező munka mellett az igényes, precíz kivitelezést is fontosnak tartják, és a viseletvarrás legtitkosabb
fogásaira is kíváncsiak.
Mindehhez korszerű ipari varrógépeket, kiváló munkakörülményeket és szállást biztosítunk a jelentkezőknek.
A szakmai munka mellett gondoskodunk pihenésről is a
szálláshoz közeli híres nánási gyógyfürdőben!
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A részletekről március 20-áig tájékoztatjuk azokat, akik
az alábbi címre elküldik jelentkezésüket, és ezzel
együtt a szakmai érdeklődési területükről is tájékoztatják a szervezőket!
Várjuk jelentkezését a huberte@t-online.hu címen!

■ ARTCHAIKA EGYESÜLET, KERÁMIAPARK
1224 Budapest, Budatétény, Bartók Béla u. 136.
362-24-13, info@keramiapark.hu, www.keramiapark.hu
– „MESTEREK TALÁLKOZÓJA” címmel az Artchaika
Egyesület 2011. október 15-én a Kerámiaparkban
szervezett kiállítással és főzéssel egybekötött főzőedény- és mesterség-bemutatót az ország hét kiváló
fazekasának (ifj. Albert Attila – Magyarszombatfa,
Berta István – Vönöck, Czibor Imre – Alsópáhok,
Domonkos László – Somlóhegy, Farkas Gábor –
Békéscsaba, Les Gábor – Bodony, Lévai Gábor –
Debrecen) részvételével.
– 2012-től tanfolyamot szerveznek a Kerámiaparkban.
Jelentkezni a fenti elérhetőségeken lehet.
A képzés ideje 1 év: 2012. március 17. - 2013. március 17.
A tanórák helyszíne: Artstation Stúdió, 1113 Budapest,
Karolina út 16.
Szaktanárok: Rabie Nóra – rajztanár, festőművész,
grafikus, Schéffer Anna – matematika-rajztanár, keramikus iparművész, az OKIT elnöke.

■ ALGYŐI TOJÁSMŰHELY
– Az Algyői Tájházban, a Tojásműhely foglalkozásain
az érdeklődők megismerkedhetnek a Kárpát-medence
húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásaival,
illetve megtanulhatják a hagyományos „viaszolt”, azaz
a méhviasszal és gicével írott hímes tojások elkészítését, az egyes motívumcsoportok szerinti tojásírást.
– A Kulturális Örökség Napjai alkalmából az Algyői
Tojásműhely lányai 2011. szeptember 18-án a Míves
Tojás Múzeum meghívására Zengővárkonyba látogattak szakmai kirándulásra. A Szakrális Művészetek Hete
keretében a Tojás Múzeum szakrális témájú díszített
tojásokból összeállított alkalmi kiállítását tekinthették
meg az érdeklődők, majd a tojásdíszítők hagyományos
találkozóján nyilvános szakmai továbbképzéssel folytatódott a nap. Ennek keretében Tojásdíszítő minták

változásai címmel Csákányi Zoltán, a Hagyományok
Háza néprajzi szakelőadója tartott érdekes előadást a
gyimesi, somogyi és vizaknai tojásminták összehasonlításáról.
Bereczné Lázár Nóra
Magyar Kézműves Remek-díjas hímestojás-festő
népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere,
az Algyői Tojásműhely vezetője

■ 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.
Bővebb tájékoztatás: info@wwmstudio.hu
Honlap: www.wwmstudio.hu

KÉZMŰVESEK
JOGSZABÁLYFIGYELŐ
■ A nemzeti erőforrás miniszter 35/2011. (VI.27.) sz.

17. évfolyam 1. szám
templomok festett kazetta-motívumait dolgozta fel hímzéseken. Tomcsányiné Szemere Sarolta telefonszáma:
06-1/316-5832.

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 – korábbi
hírlevelünk mellékletében olvasható!

■ A Hazai Termék, Hazai Munkahely Alapítvány kiadásában jelent meg Semes-Bogya Eszter faszobrász,
dalénekes Szívemből szól a dal című második CD-je. A
korongon karácsonyi és evangéliumi énekek mellett
József Attila és kortárs költők Eszter által megzenésített,
saját gitár-kísérettel előadott versei hallhatók.
A CD anyagából ízelítőt ad Eszter honlapja:
www.semes-bogya.com . A CD megrendelhető 0670/568-2295-ös telefonszámán.

■ 2012. március 31-éig a cégbejegyzésre kötelezett
gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak
nyilvántartásba kell vetetniük magukat a kereskedelmi és
iparkamaránál.

■ Jó szívvel ajánljuk Tisztelt Olvasóink figyelmébe a 17.

■ Változás az adószámos magánszemélyeknél ! A 2011es évi hatályos jogszabályi rendelkezések alapján eddig
csak akkor kellett az adóelőleget levonnia a kifizetőnek a
számlaképes magánszemélyektől, ha azt a magánszemély írásban kérte. 2012. január 1-jétől ez megváltozott:
a kifizetőnek minden esetben adóelőleget kell levonnia az
adószámos magánszemélytől.
Hogy kikre vonatkozik ez? A szellemi szabadfoglalkozásúak és az ingatlan-bérbeadóknál fordul elő többnyire
az, hogy egy magánszemély nem vállalkozást indít, nem
egyéni vállalkozó lesz, hanem adószámos magánszemélyként megbízási, eseti szerződéseket kötve rendszeresnek nem nevezhető jövedelme keletkezik. Az adószámos magánszemélynek mindig hetes számmal kezdődik
az adószáma.
Ezentúl a számlát adó adószámos magánszemélynek
nem szabad a számla összegét kifizetni, mert le kell
belőle vonni az adóelőleget, és mint a járulékterhet nem
viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező
jövedelem után, általános mértékű egészségügyi hozzájárulást kell utána megfizetni.
Nagyon fontos, hogy már a szerződés megkötésekor
tisztában legyünk azzal. hogy adószámos magánszemélyekkel kötünk megállapodást, mert a vállalási összegre
rakódó egészségügyi hozzájárulás miatt ez a vállalkozásnak többe kerül.
Összegezve tehát a számlaképes – adószámos magánszemélyt minden esetben a számlája benyújtásakor
nyilatkoztatni kell:
• A választott költséghányadról, ami a bevétele maximum
50%-a lehet, mint adóalap, amit számlákkal kell alátámasztani majd az éves bevallásakor.
(Ennek a nyilatkozatnak a hiányában a bevétel teljes
összege az adóelőleg-alapba tartozik, kivéve, ha a költségtérítés önálló tevékenységből származó bevételnek
minősül, ekkor csak a bevétel 90 százalékát kell az
adóelőleg-alapnál figyelembe venni.)
• Adóalap-kiegészítésről, hogy az összevont adóalapba
tartozó várható éves jövedelme a magánszemélynek az
adott kifizetéssel együtt sem haladja meg a 2 millió 424
ezer forintot.
A nyilatkozatminta az APEH honlapján (internetezőknek:
ITT ) elérhető.
A jövőben az ilyen jellegű számlákat megkülönböztetett
figyelemmel kell kísérni, mert utólag komoly adóhátralék
keletkezhet belőle. Könyvelőjüknek legkésőbb a hónap
elején juttassák el az ilyen típusú számlát, hogy a havi
bérszámfejtésbe legyen idő azt beállítani.
Forrás: www.fovarosi-hirhatar.hu

KÖNYV-, FOLYÓIRAT- és CDAJÁNLÓ
■ Tomcsányiné Szemere Sarolta aranykoszorús tamburhímző mester A mennyezet virágai című (második
bővített kiadású) könyvében régi magyar protestáns

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 előfizetési díjért megrendelhető
a Magyar Iparművészet Szerkesztőségében: 1091 Bp.,
Üllői út 33-37. (Iparművészeti Múzeum), tel.: 218-7582,
fogadóórák: kedden és csütörtökön 10-14 óráig.

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK,
GAZDASÁGI INFORMÁCIÓK
■ Varró Gabi egri selyemfestő felhívása!
Keresem azokat a (számlaképes) textiles kézműveseket, akiknek még nincs kialakult üzleti kapcsolatuk, s
nehézséget jelent piacra jutásuk. Bizományosi szerződéssel, havi rendszeres elszámolással árusítanám
termékeiket üzletemben, Egerben, a Dobó István utcában.
Mivel selyemfestő vagyok, ezért textíliákkal bővíteném a
kínálatomat.
Iparművészeti jellegű termékeket – elsősorban nemezből és filcből készült apróbb-nagyobb darabokat, de
egyéb természetes alapanyagokból készült textíliákat is
– keresek, amelyek illeszkednek üzletem profiljához.
Ajánlatokat fényképek kíséretében e-mailben várok:
varrogabi@varrogabi.hu
Varró Gabi Selyemfestő Galériája
3300 Eger, Dobó István utca 9.
+36 20 230 4011, www.varrogabi.hu
■ Csajbók Zoltán és felesége 9 hónapja hozta létre és
üzemelteti a www.enkisboltom.hu kézműves webáruházat, azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsenek a
magyar készítőknek, kézműveseknek termékeik kulturált
bemutatására és tisztességes eladására egy tetszetős
felületen, aminek a technikai hátterével, hirdetésével
nekik nem kell foglalkozniuk. „A web-áruház hála Isten-
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nek egyre népszerűbb mind a vásárlók, mind a készítők
körében, ezért úgy érezzük, érdemes tovább csinálnunk. Együttműködő partnereket keresgélve az interneten rátaláltam A Magyar Kézművességért Alapítvány
honlapjára, és úgy gondoltam, hogy az alapítvány
célkitűzéseibe jól beleillenek az enkisboltom.hu céljai.”
– írta Csajbók Zoltán. Az esetleges együttműködés
reményében ezúton ajánljuk vásárlóknak, készítőknek
egyaránt. (Kapcsolat: 4033 Debrecen, Kós Károly u. 4.,
70/625-9995, info@enkisboltom.hu)
■ 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
■ 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 feltételeiről telefonon, e-mailben adunk felvilágosítást. Képgalériánkban
szívesen hírt 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; 2954860;
e-mail: tulipanoslada@gmail.com.
■ 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!

KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
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 and 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 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,
e-mail: messemunchen@promo.hu

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum dísztermében 2011. december 12-én tartott eredményhirdetés
programjának elején a Metzker Kamaraegyüttes (tagjai: Székács Noémi — fuvola, Gelencsér Gábor — gordonka, Metzker Pál — hegedő) Haydn F-Dúr divertimento-ját adta elı. Mősorukat követıen
az Alapítvány nevében Farkas Zsuzsanna tőzzománcos üdvözölte az ünnepség résztvevıit.
Köszöntı-üdvözlı beszédet mondott Dr. Fehér György, a Múzeum fıigazgatója, Csomós Miklós,
Budapest kulturális fıpolgármester-helyettese, Hegyaljai István, a BKIK Kézmőipari Tagozatának
elnökségi tagja, Brückner Ákos Elıd ciszterci plébános és Szőcs György, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke.
A pályázatra beadott különbözı mőfajú alkotásokat a Hagyományok Háza, a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus szakértıibıl valamint a Ciszterci Egyházközség képviselıjébıl álló
zsőri minısítette. A válogatás és a díjazási javaslat elkészítése során a zsőri az alkotások tartalmi,
esztétikai, kivitelezési szempontjai mellett az alkotók személyét is figyelembe vette. Értékelte azt is,
hogy hivatásos vagy amatır pályázó, esetleg valamilyen fogyatékkal élı egyéni jelentkezı vagy közösség készítette a mővet. A zsőri végül minden szempontot figyelembe véve 152 pályázó összesen
220 alkotását fogadta el a kiállításra.
A pályázat díjazott alkotói és elismeréseik:



A Fıvárosi Önkormányzat 50.000 Ft-os díját és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Barna Nárgisz
budapesti keramikus, festımővész; a Nemzeti Erıforrás Minisztérium (NEFMI) 40.000 Ft-os díját és a
Pest Megyei Önkormányzat ajándékát Deák Ildikó kakucsi csuhébaba-készítı; a Fıvárosi Önkormányzat 40.000 Ft-os díját és a XII. kerület könyvcsomagját Laurum Krisztina budapesti szövı és
Dr. Török Ágnes; a NEFMI 40.000 Ft-os díját, a Pest Megyei Önkormányzat ajándékát és Szigetújfalu
Község Önkormányzatának borcsomagját Nemes Ferenc szigetújfalui faragó; a Fıvárosi Önkormányzat 40.000 Ft-os díját és a BKIK Kézmőipari Tagozatának díját: Cserháti Gabriella üvegcsiszoló
alkotását Draskóczyné Berszán Katalin budapesti textilmővész; a NEFMI 40.000 Ft-os díját és a
Fejér Megyei Önkormányzat könyvajándékát Gelencsér Julianna táci népijáték-készítı csuhémőves;
a NEFMI 40.000 Ft-os díját, a Fejér Megyei Önkormányzat könyvajándékát és a Ciszterci Egyházközség ajándékát Radetzky Jenıné székesfehérvári bútorfestı; a Fıvárosi Önkormányzat 40.000 Ft-os
díját és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Kolumbán Zsuzsa budapesti babakészítı; a Fıvárosi
Önkormányzat 40.000 Ft-os díját N. Pádár Ágnes budapesti kéziszövı; a Fıvárosi Önkormányzat
30.000 Ft-os díját Kerékgyártóné Zalka Cecília budapesti mézeskalács-készítı vehette át. Az A Mi
Otthonunk magazin 20.000 Ft-os díját és 1 éves elıfizetését, az AMKA ajándékkosarát és a Magyar
Iparmővészet címő folyóirat 2011-es győjteményét Sukta Bertalanné beregdaróci hímzı; Sarkadi
Nagy Emília 20.000 Ft-os díját, az AMKA ajándékkosarát és a Magyar Iparmővészet címő folyóirat
2011-es győjteményét Bocsi Éva salgótarjáni népviseleti baba-készítı; a Fejér Megyei Önkormányzat
könyvajándékát, Molnár Katalin festımővész alkotását, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság könyv- és
kiadványcsomagját valamint a Ciszterci Egyházközség ajándékát a bicskei Szent László Általános
Iskola 2. osztálya – Barnaföldi Rebeka Sára vezetésével; az AMKA 20.000 Ft-os díját, a Fejér Megyei Önkormányzat könyvajándékát, a Magyar Iparmővészet címő folyóirat 2011-es győjteményét és a
Kossuth Kiadó mővészeti albumát Tóthné Albrecht Anikó székesfehérvári textiljáték-készítı; Keszthely Önkormányzatának elismerését, az AMKA ajándékkosarát, a Magyar Iparmővészet címő folyóirat
2011-es győjteményét és a Ciszterci Egyházközség ajándékát a keszthelyi Goldmark Károly Mővelıdési Központ Kerámia Mőhelye – Simon Edit vezetésével; Ruzsa Ilona ikonfestı alkotását,
Farkasinszkiné Dr. Török Ágnes és Laurum Krisztina könyvajándékát: a Képes Bibliát Kollár Lajosné
lajosmizsei csuhéfonó kapta. A Csongrád Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját és Szeged Megyei Jogú Város ajándékcsomagját Sipos Mihályné szegedi am. mézeskalács-készítı; a Pest Megyei
Önkormányzat ajándékát, Cz. Budai Katalin bútorfestı népi iparmővész jókívánság karácsonyfadíszeit és a 119. Cukrászati Bt. tortáját a gödi Németh László Általános Iskola és AMI Kastély tőzzománc csoportjából Erdélyi Bence, Lisoczki Simon, Séra Panna, Simon Boglárka, Vince Ákos
– Báron Laura vezetésével; M. Gubán György tőzzománc-mővész alkotását és Gelencsér Julianna
csuhéfonó alkotását Lauer Jánosné pécsi szövı, mézeskalács-készítı; a Fejér Megyei Önkormányzat könyvajándékát, az AMKA ajándékkosarát, a Magyar Iparmővészet címő folyóirat 2011-es győjteményét és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Szenczi Jánosné sárosdi szövı; a Pest Megyei Önkormányzat ajándékát, Páty Önkormányzatának elismerését, az AMKA ajándékkosarát és a Kossuth
Kiadó mővészeti albumát Kolozsvári Antalné pátyi csuhébáb-készítı; az AMKA 20.000 Ft-os díját, a
Tolna Megyei Közgyőlés elnökének elismerı levelét és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Wolf
Ádámné Vörös Rozália nagymányoki csuhé- és kenderfonó érdemelte ki. Szlávik Zoltán rézmőves
mester gyertyatartóját, az AMKA ajándékkosarát és a Magyar Iparmővészet címő folyóirat 2011-es
győjteményét Zugmann Miklósné gyıri foltvarró; az AMKA ajándékkosarát, Dobiné Vass Júlia fazekas népi iparmővész gyertyamártóját és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Csíkné Bardon Réka
















 

csabrendeki csuhéfonó; a Csongrád Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját és a Magyar Iparmővészet címő folyóirat 2011-es győjteményét Pokomándy Zsuzsanna hódmezıvásárhelyi csipkekészítı, foltvarró, ikonfestı; Vass László intarzia-készítı iparmővész alkotását, a Magyar Iparmővészet címő folyóirat 2011-es győjteményét és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát
Neukirchnerné Tonkó Zsuzsanna hosszúhetényi tőzzománcos; Gelencsér Julianna csuhéfonó
alkotását, a Magyar Iparmővészet címő folyóirat 2011-es győjteményét és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Acsai Rita kecskeméti népi játszóház-vezetı; a BKIK Kézmőipari Tagozatának díját:
Cserháti Gabriella üvegcsiszoló alkotását, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság könyv- és kiadványcsomagját valamint a Ciszterci Egyházközség ajándékát a budapesti Brummogó Bábszakkör –
Vámosiné Vitáris Márta vezetésével; a XI. kerületi Önkormányzat könyvcsomagját a budapesti
Bajnok Kvártett – Bajnokné Gronski Kata, Bajnok Gábor, Anna és Dorka; Cz. Budai Katalin
bútorfestı népi iparmővész jókívánság karácsonyfa-díszeit, Farkasinszkiné Dr. Török Ágnes és
Laurum Krisztina könyvajándékát - Szántó Piroska: Bibliai képek címő kiadványát valamint a Kossuth Kiadó mővészeti albumát a Harruckern János Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, festészet tanszak Eleki I. csoportja – Galina Lajos vezetésével; a Kiss Áron Magyar Játék Társaság könyv- és kiadványcsomagját, Cz. Budai Katalin bútorfestı népi iparmővész jókívánság karácsonyfa-díszeit és a Ciszterci Egyházközség ajándékát a tatabányai Kis "Názáret"-i Alkotócsoport – Horváth Viktória vezetésével; a BKIK Kézmőipari Tagozatának díját: Cserháti Gabriella
üvegcsiszoló alkotását az Óbudai ÉNO-ból Petıházi Ildikó és Bihari Zsófi – Fodor Krisztina
vezetésével; Fülöpjakab Önkormányzatának elismerését és a Kiss Áron Magyar Játék Társaság
könyv- és kiadványcsomagját a Kiskun AMI fülöpjakabi csoportból - Polyák István – Feketéné
Papp Éva vezetésével vehette át.



Ákos atya néhány saját fontos szempontja alapján az alábbi alkotók munkáját emelte ki:
Életszeretet, jövıt akarás:
M. Sarlós Erzsébet, Fessler Béláné, Tóthné Simon Mariann, a Szent László Általános Iskola
2. osztálya - Barnaföldi Rebeka Sára vezetésével, Somogyi Antalné, a Move Béta Szivárvány
Halmozottan Fogyatékkal Élık Csoportja - Szabóné Czuczai Katalin vezetésével, Tarcsiné
Czukelter Márta.
Összefogás, család:
Bajnok Kvártett, a Goldmark Károly Mővelıdési Központ Kerámia mőhelye - Simon Edit:
vezetésével, a Sárberki Szivárvány Óvoda - Pethıné Sáradi Zsuzsanna vezetésével, Radetzky
Jenıné.
Nagylelkőség, áldozatkészség:
Galina Lajos (aki úgy segítette az eleki és gyulai csoportokat, hogy ı maga már nem is tudott elkészülni a saját mővével); a Kis "Názáret"-i Alkotócsoport (a Názáret Szociális Szolgáltató
környei lakásotthonában elhelyezett gyerekek alkotócsoportja) - Horváth Viktória vezetésével; a
Brummogó bábszakkör (a Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium szakkört támogató szülei,
nagyszülei) és Vámosiné Vitális Mária; Szombati Panni látássérült szobrász.
Minden díjazott alkotó megkapta az MV Iparos Újság és az A Mi Otthonunk magazin legfrissebb
számát.
A kiállítás többi résztvevıje is kapott a szentendrei Vincze Papírmerítı Mőhelyben készült oklevelet, és az A Mi Otthonunk magazin egy-egy példányát is átvehették.



A kiállítás fırendezıje Mayer Róbert volt, az elıkészítı munkálatokban és a rendezésben közremőködtek: Kóté Lászlóné, Haris Mária, Farkas Zsuzsanna, Fábry Zoltán és Proszenyák Ferenc.
Az album készítıi:
Nagy Balázs – fotó, képfeldolgozás
Gergely Andrea – számítógépes munka és képszerkesztés
Gergely Imre – szerkesztés
Nyomdai munka: TRADEORG KFT. – felelıs vezetı: Tóth Zoltán



A Mi Otthonunk Szerkesztısége, Béflex Grafika Kft., BKIK Kézmőipari Tagozata,
Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zrt., BTDM Nonprofit Kft., Budapest
Fıváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, Ciszterci Egyházközség, Cz. Budai Katalin és Czeglédi Tibor, Dobiné Vass
Júlia, Farkasinszkiné dr. Török Ágnes és Laurum Krisztina, Fıvárosi Önkormányzat, Gelencsér Julianna, Hagyományok Háza, hír6.hu hírportál, IPOSZ,
Keszthely Város Önkormányzata, Kiss Áron Magyar Játék Társaság, Kossuth
Kiadó, M. Gubán György, Magyar Autójavítók Országos Közössége, Magyar
Iparmővészet Szerkesztısége, Magyar Mezıgazdasági Múzeum, Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus, Media Line Kft., Molnár Katalin,
MV Iparos Újság, Nemzeti Erıforrás Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, Pál
Tibor, Ruzsa Ilona, Sarkadi Nagy Emília, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Szigetújfalu Önkormányzata, Szlávik Zoltán, Tricolore Kft.,
Vass Lászlóné, Vinczemill Vincze László és Fiai Papírmerítı Mőhely Kft, 119.
Cukrászati Bt.







A kiállítás, a díjazás és az album támogatói:






 

