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Támogatói befizetések
2012. február 16. és július 13
között a következık támogatási
befizetései érkeztek Alapítványunk számlájára:
Báling Lászlóné Aranka, Balogh
Lajosné, Bordácsné Kishonti Erika,
Czímer Józsefné, Czupp Pál, Dönczi
András, Élı József, Esz Anna,
Gárdonyi Bálintné, Halasi Anita,
Horváth Árpád, Horváth Judit,
Hınich Imre, Jedlovszki Rezsı,
Juhász Mónika, Juhász Norbert,
Koch Lászlóné, Kovács Ernı,
Krasznai Ferencné, Lakatos József,
Lauer Jánosné, Dr. Makra Ernıné,
Márton Rozália, Máténé dr. Szabó
Mária, Merhej Lucy, Dr. Moysné dr.
Romhányi Szilvia, Nagy József
Ferenc, Nemes Ferenc,
Neukirchnerné Tonkó Zsuzsa, Pesti
Tamás és Bodó Ágnes, Pintér Miklós, Dr. Sági Lajosné, Sándor
Istvánné, Szabó Melinda, Dr.
Szandtner Gáborné, Székelyné
Bognár Eszter, Szlávikné Buzás
Irén, Szőcs Gézáné, Dr. Tegze
Judit, Tóta Anna, Tricolore Kft.,
Tőzzománc Art Kft., Vagnerné Balla
Erzsébet, Vályi Anikó, Vándor Klára,
Varga Béla, Varga Judit, Varga
Katalin, Véghné Lırincz Ágnes,
Zugmann Miklósné.

1%
Elızı hírlevelünk óta Draskóczyné
Berszán Katalin, Fábry Zoltán,
Gergely Andrea, Gergely Imre,
Harangozó Rita, Kiss Zsuzsanna,
Ruják László, Schneider Péterné,
Schneider Péter, Szabó Melinda,
Szepesi János, Szuper Miklósné és
Szuper Miklós jelezte, hogy idei
adóbevallása során Alapítványunknak ajánlotta fel adója 1 %-át.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézmővességért
Alapítvány Kuratóriuma
Tisztelt Olvasóink, Támogatóink
figyelmébe !!!
Kérjük, hogy az alapítványi támogatások
befizetését az aláírt csatlakozási szándéknyilatkozatban vállalt gyakorisággal
átutalással, vagy KP-befizetéssel (OTP-,
vagy bármely bankfiókban, takarékszövetkezetnél, illetve postai csekken)
teljesítsék! Fontos, hogy a befizetéskor A
Magyar Kézmővességért Alapítvány
földrajzi címe helyett az Alapítvány
számlaszámát: 11705008-20436209 kell
feltüntetni !

Lapalapító: Gyıri Lajos

*

Szerkesztı: Gergely Imre

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
■ A Magyar kézmővesség – 2012 és A víz világa – kézmőves szemmel címő pályázat értékelése külön betétlapon
olvasható!

■ Megjelenési lehetıség a Vándorfény – Neves Kor-Társ
Galériában!
Alapítványunk a közelmúltban kapcsolatba került a Budapest
belvárosában mőködı Vándorfény – Neves Kor-Társ Galériával.
A kapcsolatfelvételt követı egyeztetı megbeszélések eredményeként a Galéria egyedi elbírálás alapján lehetıséget
nyújt az Alapítványunk támogatói köréhez tartozó, pályázatainkon eredményesen szerepelt/szereplı alkotók részére a
Galéria által rendezendı kiállításokon való megjelenésre,
esetleg külön megállapodás alapján történı értékesítésre – az
alábbi képzı- és iparmővészeti ágak illetve alkotások esetében:
festmény,
tőzzománc,
ólomüveg, üvegfestészet,
kisplasztika,
kerámia dísztárgy,
intarzia,
ékszer.
A Galéria e-mailben fogadja a jelentkezéseket. A bemutatkozó
anyagnak fotókon keresztül ízelítıt kell adnia az alkotó mőveirıl, jellemzı profiljáról, és tartalmaznia kell A Magyar Kézmővességért Alapítványhoz főzıdı kapcsolatát is.
Kapcsolattartó a Vándorfény – Neves Kor-Társ Galéria részérıl:
Sass László, a Galéria társtulajdonosa.
E-mail: info@vandorfeny.hu;
Honlap: www.vandorfeny.hu
A bemutatkozó anyagot másolatban egyidejőleg Gergely Imre
részére, az AMKA címére (amka@chello.hu) is kérjük elküldeni!

■ Újabb megtisztelı felkérés érkezett Alapítványunkhoz
Bécsbıl, Magyarország Állandó Képviseletérıl az ENSZ
Hivatala és más Nemzetközi Szervezetek mellett. Levelében
Dr. Csuday Balázs rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
mindenekelıtt ismét köszönetet mondott Alapítványunk és a
12 egyéni alkotó és 2 közösség nagyvonalú közremőködéséért, akik a tavalyi felhívásra jelentkezve minıségi kézmőves
termékek adományozásával hozzájárultak az ENSZ Jótékonysági Nıegylete bécsi szervezetének Nemzetközi
Jótékonysági Vásárához, a magyar nemzeti stand sikeréhez. A 2011. december 3-án megrendezett Bazár-Fesztiválon
befolyt összeget 36 ország projektjére: hátrányos helyzető és
beteg gyermekeket segítı alapítványok támogatására fordították.
Az idei Bazár-Fesztivált december 1-jén tartják. Nagykövet
úr – Alapítványunkon keresztül – erre is szívesen várja kézmőveseink jelentkezését annak érdekében, hogy az ENSZ
Jótékonysági Nıegylete bécsi szervezetének sikerüljön további országok alapítványait és rajtuk keresztül a rászoruló gyermekeket támogatnia.
A felajánlásokat Gergely Imre várja az AMKA elérhetıségein.
■ Köszönet…
… Bagdi Ibolya hímzı népi iparmővésznek, Deák Ildikó
csuhébaba-készítınek, Dobiné Vass Júlia fazekas népi
iparmővésznek, H. Czékmány Ilona festımővésznek, M.
Gubán György tőzzománc-mővésznek, a Méretes Szabó

Kft.-nek, a Révész Késes Mőhely-nek, Ruzsa Ilona tőzzománc- és ikonfestınek, Szabó Melinda ötvös-aranymővesnek,
Szlávikné Buzás Irénnek és Zugmann Miklósné foltvarró
céhmesternek, akik saját alkotásaik felajánlásával, valamint
Feigl Miklósné Csukás Klára könyvkötı mesternek, Laurum
Krisztina szövınek és édesanyjának, Farkasinszkiné Dr.
Török Ágnesnek, akik más értékes ajándékokkal hozzájárultak a Magyar kézmővesség – 2012 és A víz világa – kézmőves
szemmel címő pályázatunk kiemelt résztvevıinek elismeréséhez;
… Balogh Ildikó keramikusnak, aki apró ajándéktárgyainak
bevételét és Dobiné Vass Júlia fazekas népi iparmővésznek,
aki a kiállításon szerepelt alkotásait is Alapítványunknak ajándékozta.
Kedves Alkotók!
Kérjük, várjuk és elıre is köszönjük azok jótékony célú tárgyfelajánlásait, akik szívesen hozzájárulnának pályázataink
legjobb résztvevıinek díjazásához, a tevékenységünket segítı
szponzorok támogatásának ellentételezéséhez, a kiállításainkról beszámoló médiumok munkatársainak vagy önkéntes
segítıink munkájának elismeréséhez!
Tisztelt Olvasóink!
Köszönettel fogadtuk a kiállításokra invitáló meghívókat, kézmővesekrıl küldött sajtóhíreket és más fontos, pl. elismerésrıl
szóló információkat!
Továbbra is várjuk meghívóikat, híradásaikat, újságcikkeiket,
információikat és (lehetıleg jó minıségő) fotóikat – akár saját,
akár társaik, közösségeik kiállításairól, eseményeirıl, eredményeirıl. 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 következı 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 elérhetı a www.iparosujsag.hu címen, sok
érdekes rovattal, hasznos tudnivalóval, érdekképviseleti hírekkel, jogszabály-magyarázattal, pályázat-figyelıvel, hitellehetıségek, kiállítások, vásárok, üzleti lehetıségek közreadásával.

■ Tojásházat hozott létre, és ehhez tojásfestık, -díszítık, karcolók jelentkezését, ajánlatát továbbra is várja Molnár
Sándor kıfaragó mester, a Varázskı Kft. alapítója a 26/330205 és 30/9242-782 telefonszámokon, vagy a varazsko@tonline.hu e-mail címen.

www.amka.hu
Emlékeztetıül: azokat a híreket, amelyeket az idı rövidsége,
vagy a téma sürgıssége miatt nem lehet a hírlevélben idıben
eljuttatni önökhöz, alapítványunk honlapján olvashatják, amit
folyamatosan frissítünk.
Az alkotók kiállításai – amennyiben idıben megkapjuk az
értesítést vagy meghívót – naprakészen, részletes információkkal és fotóillusztrációkkal érhetıek el az oldalon.
Kérünk mindenkit, hogy látogassa gyakran honlapunkat a friss
információkért, és küldje el híreit, információit, fotóit !

KÉZMŐVESEK
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
■ A Békéscsabai Ipartestület soros közgyőlésén,
február 24-én elismeréseket is átadtak: negyvenéves
kisiparos-vállalkozói munkájáért aranygyőrővel tüntették
ki Feigl Miklósné könyvkötı mestert, és Aranykoszorús
Mester címmel ismerték el Hugyecz Pál könyvkötı
mestert.
Forrás: MV Iparos Újság

■ A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által
2012-ben meghirdetett X. Magyar Kézmőves Remek
pályázatra rekordszámú: 121 pályamő érkezett. A zsőri
javaslata alapján az április 26-án tartott jubileumi díjátadó ünnepségen az alábbi 46 pályázó vehette át a
Magyar Kézmőves Remek elismerı címet (a díjazottak
közül is kiemelt 10 pályázó a lista elején található):
Bánóczki Péter Sándor úriszabó (Nagykırös); Bexei
Watches Kft. – Becsei Áron órás (Budapest); Csonka
és Fiai Kft üvegmővesek (Sopron); Debreczeni Sándor késes népi iparmővész (Miskolc); Kárpáti Tiborné
mézeskalács-készítı (Gyır); Kecskeméti Róbert
népihangszer-készítı (Sárszentmihály); Kovács J.
Attila cipész-csizmadia mester (Kisgyır); Kovács
Zoltán szarufaragó (Debrecen); Kozma Romulus
Tibor cipész, cipıkészítı (Hajdúböszörmény); Péter
Szidónia gyöngyfőzı, népiékszer-készítı
(Tápiószılıs).
Ágoston Endréné tojásfestı népi iparmővész
(Jánoshalma); Ambrus Sándor fazekas népi iparmővész (Hódmezıvásárhely); Béndek Tamás fajátékkészítı – Somogy Megyei Népmővészeti Egyesület
(Kaposvár); Bereczné Lázár Nóra hímestojás-festı
népi iparmővész, a Népmővészet Ifjú Mestere
(Hódmezıvásárhely); Bocsi Éva népviseleti babakészítı népi iparmővész (Salgótarján); Csapó Imre
pékmester (Békés); Csehiné Lublóváry Mónika ruhatervezı és -készítı (Budapest); Decsi-Kiss Jánosné
gyöngyfőzı népi iparmővész (Decs); Fazakas
Henriette dísztárgykészítı (Kazár); Gallus Kandalló
Kft. – Balogh József cserépkályhás mester
(Budapest); Ganevné Székely Katalin gyöngyfőzı népi
iparmővész (Halásztelek); HIKSZ Mezıgazdasági
Termelı és Kereskedelmi Kft., sajtkészítık
(Budapest); Hódmezıvásárhelyi Városellátó és
Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. – Angyal
Frigyesné, Jószainé Kiss Katalin, Marton Sándorné,
Tóth Sándorné, Törökgyörgy Jánosné hímzık
(Hódmezıvásárhely); Kanyó Alfonzné csuhébabakészítı (Litke); Kis Zoltán lakatos (Békés); Klement
József hentes és mészáros mester (Békés); Koós
Józsefné pálinkakészítı (Mályinka); Kunovszki János
maszkfaragó (Mohács); Marton László lószırékszerkészítı (Nagykáta); Méretes Szabó Kft. – Kıkuti
Tímea férfiruha-készítı és Leimeiszterné Fazekas
Éva férfiszabó (Veszprém); Mosonyi Csabáné tojásíró
népi iparmővész (Pécs); Nagy Gertrúd és Böde Richárd ötvös, aranymőves (Budapest); Népmővészeti
Kosárfonó Bt. – Kocsor Imréné kosárfonó (Békés);
Neuwirth Kinga keramikus (Fertırákos); Pesti és
Társa Bt. – Bodó Ágnes és Pesti Tamás díszüvegesek (Gödöllı); Schneider Péter bútorfestı népi iparmővész és Schneider Péterné bútorfestı népi iparmővész, a Népmővészet Mestere (Harta); Szabó Karola
szalmafonó (Gyır); Szente Krisztina fazekas (Dabas);
Szepesi János fafaragó népi iparmővész (Ercsi);
Sztojka László famőves (Ágfalva); Tímárné Molnár
Márta bırmőves (Budapest); Tóth Árpád késes népi
iparmővész (Sárbogárd); Vajda László díszmőkovács
(Tiszaeszlár); Véghné Lırincz Ágnes csipkekészítı
népi iparmővész (Gyır); Visi Zoltánné kézmőves
szappankészítı (Zalaegerszeg).
A Magyar Kézmőves Remek címet nyert pályázók
termékeibıl az MKIK kiállítást rendezett, amely április
26. – május 20. között volt látható a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban.
Forrás: MKIK
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak !
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KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
■ Február 25. és március
25. között az Örökség és
küldetés címő kiállítással
köszöntötték kettıs jubileuma – a hatodik X és 35
éves alkotói tevékenysége
– alkalmából Szuper
Miklósné népi iparmővészt. A balatonfüredi
Kisfaludy Galériában
rendezett kiállítás anyagát
az alkotó az általa vezetett
öt szakkör (a csepeli, a
paloznaki, a füredi és a tihanyi hímzıkör valamint az
alsóörsi csipkemőhely) munkáiból állította össze.
■ Ruhák Ünnepe címmel rendeztek
kiállítást Lengyel Beáta öltözéktervezı, viseletkészítı (Beart Divatmőhely)
munkáiból (képünkön) 2012. március
5-14. között a XVIII. kerületi Városháza Galériában.
■ Az Országos Idegennyelvő Könyvtárban március 8-ától 29-éig tartott
Huszti Kinga nemezes iparmővész
ERDEIM címő kiállítása.
■ Keresztes Zsuzsa rongyképész
„...MESE...” címő kiállítása március
10-étıl 29-éig Alsógödön, az Olajfa
Galériában volt látható.
■ A XVIII. kerületi Rózsa Mővelıdési Házban március
10-én Kiss Orsika kavicsgrafikus nyitotta meg Ilka
Gábor szobrászmővész In Memoriam Bálványos Huba
címő kiállítását, amit április 2-áig tekinthettek meg az
érdeklıdık.
■ Március 24. és április 14. között a Kerámiapark adott
otthont D. Nagy Judit zománcmíves és Nagy Zoltán
fazekas, sárszentlırinci alkotók Madarak lelkünk hajóján
címő közös kiállításának.
■ A hosszúhetényi Nemes János Mővelıdési Házban
március 28-ától április 5-éig volt látható Mosonyi Éva
tojásíró népi iparmővész Gicával írva címő kiállítása.
■ Az Intarziakészítık Országos Egyesületének
kiállítása 11 alkotó (köztük Hınich Imre és Vargay
Zoltán) részvételével március 30-ától április 23-áig volt
látható a Kemenesaljai Mővelıdési Központban.
■ Gulyás Anna képzımővész kiállítását március 31. és

április 28. között láthatták az érdeklıdık a Hotel Benczúr halljában. A megnyitón közremőködött SemesBogya Eszter faszobrász, dalénekes.
■ Tojásokra varázsolt képek címmel április 2-15. között
az Újpesti Gyermek Galériában rendeztek kiállítást Daru
Péterné bodajki üvegkép- és tojásfestı alkotásaiból. A
megnyitón résztvevı gyerekek nemcsak megcsodálhatták a míves remekeket, hanem bele is kóstolhattak a
tojásfestés mőhelytitkaiba.
■ Dr. Petánovics Katalin néprajzkutató nyitotta meg
Csízy Istvánné népi iparmővész tojáskiállítását a bala-

tongyöröki Jüngling Zoltán Közösségi házban, ahol
április 4-13. között saját alkotásai mellett győjteményének legszebb darabjait is megcsodálhattuk.
■ Bır és hagyomány címmel az Országos Mezıgazdasági Könyvtárban rendeztek KIÁLLítÁS-t A NÉPI
BİRMŐVESSÉGÉRT (a népi bırmővesség megmentéséért) Terényi Gyöngy bırmőves iparmővész
és tanítványai alkotásaiból április 5-30. között. A
kiállítást Gyıriné Fogarasi Katalin bırmőves, tankönyvíró nyitotta meg.
■ A Húsvét alatti idıszakban Pécsett, a Postapalota
Galériában mutatták be azokat a mail art küldeményeket (képeslapokat, leveleket), mőalkotásokat,
amelyek Mosonyi Éva tojásíró népi iparmővész
„Tojásos boríték” – Mail art project címő felhívására
kizárólag postai úton érkeztek, és külsı felületükön
(technikai megkötöttség nélkül) a tojás mint forma
szerepel.
A kiállítás után a teljes kollekció a Budapesti Bélyegmúzeum részére került felajánlásra. (A világ legtöbb
bélyegét ırzı múzeum most alapította meg mail art
győjteményét, így ezek a küldemények ezt a győjteményt fogják gyarapítani.)
■ Keresztes Zsuzsa rongyképész Nyitott szemmel,
nyitott szívvel… címő kiállítása április 21. és május 3.

között volt látható Solymáron, az Apáczai Csere
János Mővelıdési Házban.
■ A Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti Osztályának zsőrije által elfogadott, minısített alkotásokat
bemutató XI. Csongrád megyei népi iparmővészeti
kiállítás-t április 24. és május 16. között rendezték
meg az Újszegedi Rendezvényházban.
■ Monostori Judit nemezelı Aranykapu Orient
Enikınek címő kiállítása április 27. és május 18.
között volt látható a XXII. kerületben mőködı
Nádasdy Kálmán Alapfokú Mővészeti és Általános
Iskolában.
■ Csonka Ibolya, Rausz Szilveszter és Vangelné
Béres Edit alkotásai is szerepeltek a SzegedFelsıvárosi Szent Miklós Minorita Templom és Kolostor április 28. – május 4. között rendezett ikonkiállításán.
■ Szabó Zoltán, a Hagyományok Háza Népi Iparmővészeti Osztályának vezetıje nyitotta meg május 11én A hagyományos népi tárgykultúra megújítására
történı törekvések bemutatása címő III. Nyugatdunántúli Regionális Népmővészeti Kiállítás-t,
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amit május 24-éig láthattak az érdeklıdık a gyıri Bartók
Béla Megyei Mővelıdési Központban.
■ A Vajdasági Magyar Folklórközpont szabadkai székházában május 12-26. között rendezték meg a VIII. Polák
Margit Hímzéspályázati Kiállítás-t.
■ A Gödöllıi Iparmővészeti Mőhely (GIM) kortárs mővészeti győjteményt hozott létre, ami 5 évre kölcsönadott
alkotásokból áll. Ez az anyag volt látható május 31-éig a
GIM-Házban.
■ A balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium galériája
és a Madách Imre Városi Könyvtár emeleti galériája
május 18. és június 22. között adott otthont Benkı Cs.
Gyula Ferenczy díjas festımővész, egykori balassis diák
„Tisztelet az alma maternek” és „Tisztelet a városnak”
címő kiállításainak, amelyek a Balassi Bálint Gimnáziumban 1957-ben, 55 éve érettségizett négy osztály évfo-

lyam-találkozója alkalmából kerültek megrendezésre,
tisztelgésként az iskola illetve a város elıtt.
■ A Pestújhelyi Napok keretében május 19-én nyílt a
Rákospalotai Múzeumban a XV. kerület hivatásos képzımővészeinek kerti kiállítása – többek között Diós Gabriella keramikus iparmővész és Szendrei Judit tőzzománc-mővész alkotásaiból.
■ A Göcseji Múzeum idıszaki kiállítótermében május 19.
és június 9. között tekinthették meg az érdeklıdık a II.
Zalaegerszegi Országos Famőves Pályázat-ra beadott,
országos zsőri által elfogadott pályamunkákat: tároló
edényeket, eszközöket és bútorokat. A kiállításhoz kapcsolódva május 19-20-án konferenciát is rendeztek.
■ Dr. Feledy Balázs
mővészeti író nyitotta
meg Hoppán György
fafaragó és tőzzománcozó kiállítását, amely
május 24. és június 22.
között volt látható Székesfehérváron, a Szent
István Mővelıdési Ház
Szent László termében.
(Képünkön az egyik
alkotás.)
■ Budaörsön, a Polgármesteri Hivatal épületében június 13-29. között
mutatták be a Fıvárosi Festı Stúdió 22 tagja – köztük
Kántor Éva és Vályi Anikó festımővészek – alkotásait.
■ A XVIII. kerületi ff fehéren feketén Galériában június
22. és július 15. között láthatták az érdeklıdık Zsolnai
Mihály faragó népi iparmővész kiállítását.
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■ A XII. Alföldi Fazekas Triennálé pályázati anyagát
július 28-áig mutatják be Mezıtúron, a Városi Galériában. A kiállításhoz kapcsolódva szakmai konferenciát
is rendeztek a Közösségi Házban.
■ Július 30-áig Keszthelyen, a Georgikon Majormúzeumban (Bercsényi u. 65-67.) látható Bereczky Csaba
és Bereczky Csabáné Péntek Teréz Egy húron
pendülve címő népi iparmővészeti kiállítása.
■ A MővészetMalom (Szentendre, Bogdányi u. 32.)
ad otthont szeptember 2-áig a Local Colour – Szentendrei Kortárs Festészeti Tárlat 2012 címő kiállításnak.
■ A balatonfüredi
Városi Múzeumban
(Blaha Lujza u. 3.)
szeptember 15-én
zárul Kolumbán
Zsuzsa népi iparmővész, a Népmővészet
Mestere Éljen a divat!
Pendelytıl a turnőrig
– viselet babákon
címő kiállítása.
■ A Veszprém Megyei Népmővészeti
Egyesület vásárral egybekötött, Az idık jelei címő
kiállítása szeptember 16-áig látogatható a Bakonyi
Házban. Inf.: www.arthouseweb.hu
■ Egy éve nyílt meg Hövejen (Fı u. 27.) és egyre
több látogatót vonz Szigethy Istvánné hímzı népi
iparmővész, a Népmővészet Mestere A bölcsıtıl a
szemfedélig címő állandó kiállítása, melynek megtekintését minden, höveji csipke iránt érdeklıdı számára szívesen ajánljuk.
További inf.: 20/925-4547, www.szigethyistvanne.hu ;
www.hovej.hu
■■■
■ A NÉPI IPARMŐVÉSZETI GYŐJTEMÉNY PROGRAMJÁBÓL Kecskemét, Serfızı u.19.
Tel./Fax: 76/327-203; nim01@citromail.hu,
muzeum.nepiipar@gmail.com;
www.nepiiparmuveszet.hu
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS:
- A népi iparmővészet fél évszázada – hímzés, szövés, faragás, fazekasság, népi kismesterségek.
- Kalotaszeg – válogatás Zana Dezsı győjteményébıl
(viselet, kerámia, hímzett és szıtt népi textilek).
IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK (látogathatók szeptember
8-áig):
– Hagyományırzés tővel és cérnával – 60 éves a
kecskeméti Díszítımővész Szakkör
– X. Országos Népi Mesterségek Mővészete Pályázat
anyaga

A DÍSZÍTİMŐVÉSZ SZAKKÖRBEN hazánk népi
hímzéskultúrájával ismerkedhetnek meg minden
kedden 14-16 között dr. Varga Ferencné népi iparmővész, a Népmővészet Mestere vezetésével.
A JÁTÉKKUCKÓ egész évben, nyitvatartási idıben
várja a gyerekeket.
NYITVATARTÁS: keddtıl szombatig 10 – 16 óráig.

■■■
■ VÁLOGATÁS A DEBRECENI MŐVELİDÉSI
■ Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna szövı népi
iparmővész „Színek harmóniája” címő kiállítása július 19éig tekinthetı meg Balatonfüreden, az Arácsi népházban
(Lóczy Lajos u. 62.).

KÖZPONT EGYSÉGEINEK AKTUÁLIS PROGRAMJAIBÓL
Tímárház – Kézmővesek Háza
Debrecen, Nagy Gál István u. 6., tel.: 52/ 321-260,
30/618-9767
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e-mail: timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu
Nyári nyitvatartás: K-P.: 10.00-18.00, szombatonként:
10.00-14.00
Június 8. - augusztus 31. ERDÉLY FOTÓKON ÉS
VISELETEKEN – kiállítás. Helyszín: Kiállítóterem
Július 13. - szeptember 7. „Debrecen Anno” – életkép
a 19. század végi, 20. század eleji Debrecen mindennapjaiból korabeli ruhák, fotók segítségével. Helyszín: Kisgaléria
– ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: A DEBRECENI TÍMÁRMESTERSÉG TÖRTÉNETE
– A DEBRECENI KÉZMŐVESEK BEMUTATÓJA a
Kézmőves Alapítvány győjteményébıl a Tímárház
termeiben
– LÁTVÁNYMŐHELYEK:
A látványmőhelyekben különbözı kézmőves tevékenységek tekinthetık meg: szőrrátét-készítés,
hímzés, gyöngyfőzés, szappanfızés, bırözés. A
helyben tevékenykedı népi iparmővészek közremőködésével bepillantást nyerhet a látogató a munkafolyamatokba.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ Mátrai-Nagy Andrea mővelıdés-szervezıtıl kérhetı az 52/321-260-as és a
30/618-9767-es telefonszámon.

A KÖZELMÚLT EGYÉB
ESEMÉNYEI
■ Drótos tótok a könyvkötészetben címmel Feiglné
Csukás Klára könyvkötı mester tartott elıadást
március 6-án a Békéscsabai Ipartestület székházában.
■ A XIII. Országos Textiles Konferenciát március
9-11. között rendezték meg Békéscsabán, a Szent
István Egyetem elıadótermében. A konferenciához
kapcsolódva a Munkácsy Mihály Múzeumban Konyha
és ebédlı textíliái címmel március 9-23. között, a
Munkácsy Emlékházban Viseletek és viseletkiegészítık címmel március 9-30. között országos
pályázati kiállítást is rendeztek. (Képünkön az I.

helyezett Csillagvirág Népmővészeti Egyesület munkája - fotó: Boldog Gusztáv.)
■ Április 13-án a Xántus János Múzeum Dísztermében tartották a Gyıri Mővészeti és Fesztiválközpont
Országos Babakészítési Versenye ünnepélyes
eredményhirdetését.
A 16. Baba- és Játékkiállítás megnyitóját valamint a
Magyar Bababarátok Egyesülete Közgyőlését
április 14-én a Zichy-palotában rendezték meg.
További információ: www.fesztivalkozpontgyor.hu
■ Kecskeméten, a Népi Iparmővészeti Győjtemény
épületében április 19-én rendezték meg a II. Országos Népi Bútorfestı Találkozót. A rendezvény
keretében Zentai Tünde, Romsics Imre, Silling Léda,
dr. Bodnár Mónika néprajzkutatók, Kovács Szabolcs
bútorfestı népi iparmővész és Schneider Péterné
bútorfestı, a Népmővészet Mestere tartott elıadást.
■ Bezzegh Péter famőves Pinocchio figuráit is
bemutatták a Millenárison április 19-22. között megrendezett XIX. Budapesti Könyvfesztiválon, az Olasz
Intézet pavilonjában.
■ A Fehérvári Kézmővesek Egyesülete június 16án Székesfehérváron rendezte meg a késesek,
kovácsok és fegyvermővesek országos találkozóját, a
IX. Tőzzelvassal Fesztivál-t.

KÉZMŐVESEK
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HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
■ Örökség és küldetés
címmel jelent meg írás
a Paloznaki Hírmondóban Szuper Miklósné
népi iparmővész kettıs
jubileuma – a hatodik X
és 35 éves alkotói
tevékenysége – alkalmából, a balatonfüredi
Kisfaludy Galériában
rendezett kiállítás
apropóján. „Szaktudás,
tehetség, szorgalom,
állhatatosság, türelem, alázat, nagylelkőség, lemondás, szerénység. Ezek és hasonló szavak hangzanak
el Judittal kapcsolatban…”, akinek szakmai munkásságát többek között népi iparmővész címmel, Gránátalma díjjal, az OKM Közmővelıdési Fıosztályának
Nagydíjával, Paloznakért Érdeméremmel; szakkörei
teljesítményét a Miniszterelnöki Hivatal kiemelt Nagydíjával, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nagydíjával, az Országos Kis-Jankó Bori
hímzıpályázat I. díjaival, a Veszprém Megyei
Közgyőlés több különdíjával és Paloznakért
érdeméremmel ismerték el.

■ A Magyar Katolikus Rádió félórás portrémősorban
mutatta be Kónya Lajos tatabányai Aranykoszorús

hegedőkészítı mestert, aki a hegedőkrıl, a munkáról és
a családról is beszélt az interjúban.

■ A most 1 éves Nemzeti Geográfia címő online lap
(www.nemzetigeografia.hu), amelynek célja az értékközvetítés, március 1-jén új sorozattal indult: magyar népi
iparmővészeket mutat be. Az Értékmentık címő sorozat
elsı vendége húsvéti aktualitásként Báling Lászlóné
Aranka tojásíró népi iparmővész volt. A vele készült
képes riportból nem csupán Aranka tojásíró szakmai
múltjával ismerkedhettünk meg, hanem azt is megtudhattuk, hogy csuhézással, szalmafonással, szövéssel is
foglalkozik.
■ Az IPOSZ lapja, az MV Iparos Újság márciusi számának címlapján Ágoston Endréné jánoshalmai népi
iparmővész húsvéti hímestojásai köszöntötték az olvasókat az ünnep alkalmából.
A lap 6. oldalát Kerepesi
Mari Nyári tulipánok
címő tőzzománc-képe
díszítette.
Az újság gyönyörő
fotókkal illusztrált, Kiállítás a keresztény értékek
jegyében címő cikkben
tudósított M. Gubán
György tőzzománcozó
Stációk címő, a

Maconkai Orosz László Galériában rendezett kiállításáról is.
A tárlaton az alkotó új, 15 darabos stáció-sorozata
mellett hazánk és a világ történelmének, kultúrájának
nagyjairól készült portrék is szerepeltek.

■ A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplap április 2án számolt be arról, hogy Czupp Pál fafaragó népi
iparmővész a saját portáján álló, kiszáradt diófából kun
emlékhelyet farag a kunok 1239-es húsvéti bejövetelének évfordulójára.
A lap április 20-ai száma újabb fotót közöl egy újabb
munkájáról és az alkotóról, aki idırıl idıre bıvíti tárlatát, így mindig kínál új látnivalót az érdeklıdıknek.
■ Az MV Iparos Újság májusi számának hátlapjára Pál
Tibor szigetszentmiklósi formatervezı Nyári pillanat –
vadászjelenet címő alkotása került.

■ Május 5-én a DUNA TV „Munka-Társ” címő magazinmősora mutatta be a Kónya Lajos szakmai munkásságáról, a hangszerkészítésrıl készült kisfilmet.
■ Az Új Néplap május 17-én arról tájékoztatta az
olvasókat, hogy a szerbiai Bácskossuthfalván megrendezésre kerülı I. Jász-Kun Mővésztalálkozón és Alkotótáborban Czupp Pál fafaragó népi iparmővész képviseli a kunhegyesieket.

SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
■ IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE –
IPOSZ
Új vezetés és új program az IPOSZ-nál
Az IPOSZ XXVII. Közgyőlése elfogadta a 2012. évi
Cselekvési Programot, az Alapszabályt, és megválasztotta a szövetség új tisztségviselıit.
Az IPOSZ elnökének Németh László építıipari vállalkozót, az Ajka-Devecser és Térsége Ipartestület elnökét választották.
Az IPOSZ újraválasztott alelnöke Hancz István gyıri
számviteli és oktatási vállalkozó, az Ipartestületek
Gyır-Moson-Sopron Megyei Szövetségének ügyvezetı igazgatója. Új alelnök Majoros János hajdúhadházi
autószerelı-mester, a Hajdú-Bihar Megyei Ipartestületek Területi Szövetségének elnöke valamint Urbán
Julianna váci fényképész-mester, a Magyar Fényképész Ipartestület elnöke lett.
Az új vezetés a kormányzattól a gazdaság dinamizálását, az egyéni, mikro-, kis- és közép- (családi) vállalkozások mőködési feltételeinek, talpon maradásának és
versenyképességének erısítését, kiszámíthatóbb
gazdasági szabályozókat, pozitív diszkriminációt,
forráslehetıségeket, mikro-programok beindítását,
foglalkoztatás-bıvítést és érdemibb párbeszédet vár.
Ezért a megújult vezetés tárgyalásokat kezdeményez,
partneri együttmőködést ajánl és kér a kormányzati
szervektıl!
Simsik Ágnes sajtófınök

■ HAGYOMÁNYOK HÁZA
– A „Velünk élı Népmővészet Mesterei” sorozat II.,
Nagy Mari és Vidák István nemezelık munkásságát

bemutató kiállítása április 28-áig; a Mesterek és tanítványok – 20 éves a nádudvari Népi Kismesterségek
Szakiskolája címő tárlat május 4-étıl június 23-áig volt
látható a Magyar Népi Iparmővészeti Múzeumban
(Budapest, I. ker. Fı u. 6.). Ugyanitt július 4. és augusztus 25. között a Famíves címmel a 65 éves Hajda Zsiga
népi iparmővész győjteményes kiállítása látható.
- A Népi Iparmővészeti Tanácsadó Testület minden
évben kétszer ítéli oda a Népi Iparmővész címet. A
bírálatra érkezett tárgyakból rendezik a Mesterremek
kiállítás-sorozatot. Az április 23-án tartott ülésen az
alábbi alkotók kapták meg az elismerést:
Ádámné Noé Kornélia, Buka Csabáné, Cz. Tóth Hajnalka Klára, Daru Péterné, Dr. Dulai Sándorné, Fehér
Gizella Mária, Hadi Sándor, Kolozsvári Józsefné,
Kósa Éva, Koscsó Istvánné, Maglóczkiné Dr. Menyhárt Márta, Pálfi Sándor, Repkáné Jakab Ildikó, Román Csabáné, Tivadar Éva.
Az ı alkotásaikból rendezett tárlat 2012. augusztus 6-áig
látogatható a Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum
idıszakos kiállítótermében (1011 Budapest, Szilágyi
Dezsı tér 6.).
– „Egy gyékényen árulunk” elıadássorozat
A Hagyományok Háza és a NESZ Szálasanyag Szakmai
Bizottsága ismét elıadássorozatot hirdetett a vesszı,
gyékény, szalma, csuhé, sás megmunkálása iránt érdeklıdık számára. „Célunk, hogy e mesterségek képviselıi,
elméleti és gyakorlati szakemberei között párbeszédet
kezdeményezzünk, konzultációra és vitára adjunk alkalmat a mai tárgykészítés aktuális kérdéseivel és problémáival kapcsolatban.”
Szakmai házigazdák: Székely Éva és Bárány Mara
kézmőves oktatók, a NESZ Szálasanyag Szakmai Bizottságának tagjai.
Helyszín: Hagyományok Háza (Budapest, I. ker. Corvin
tér 8.) – földszinti közösségi terem
Aktuális idıpontok és tervezett témák:
Október 13.
10.00 – 12.00 Vidák István – Nagy Mari, a Népmővészet Mesterei: A kas- és szakajtókötés hagyományának

felfedezése és megújítási kísérletei a Fiatalok Népmővészeti Stúdiójában (1972-82 között)
12.30 – 15.00 Mesterség-bemutató – Gregor Balázs
nagykörői szakajtókötı
Fecske Pál agrármérnök: A főz termesztése és feldolgozása a XX. században
November 17.
10.00 – 12.00 Fekete György belsıépítész: Anyag,
technika, szellem
13.00 – 15.00 Mesterség-bemutató – Forgács Sándor,
a Népmővészet Ifjú Mestere: A siménfalvi húzott kosár
régen és ma
Részvételi díj: 2.500 Ft/fı/nap. Fizetni postán (csak az
általunk küldött sárga csekken) és átutalással (a
10032000-01739716-00000000 számlaszámra) lehet.
A közlemény rovatba feltétlenül írják be: 37 „Egy
gyékényen árulunk” eas. és a résztvevı nevét!
Csekket és jelentkezési lapot igényelni az alább
megadott telefonszámon és e-mail címen lehet.
László Eszter, tel.: 225-6066, 225-6065, 20/992-2205,
fax: 06-1-225-3631,
e-mail: laszlo.eszter@hagyomanyokhaza.hu
További információ: www.hagyomanyokhaza.hu
Aktuális zsőrinapok 2012-ben
Zsőrizés helye Beadási
határidı

Zsőri napja

Zsőri szakágak

Budapest

09.04.

09.11.

fém, bır,
szálasanyag,
nemez

Budapest

09.25.

10.09.

hímzés, viselet,
csipke, baba,
szıttes, gyöngy

Zalaegerszeg
Sióagárd
Budapest

10.17.
11.07.
10.30.

11.13.

fa, hangszer,
játék, fazekasság, mézeskalács, tojás
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■ MAGYAR MŐVELİDÉSI INTÉZET ÉS KÉPZİMŐ-

■ DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY, FAZEKAS

VÉSZETI LEKTORÁTUS (MMIKL)
– Iparmővészeti zsőrizés esetén a Magyar Mővelıdési
Intézet és Képzımővészeti Lektorátus szakértıi bírálják el az alkotást, majd a mőfaji és funkcionális követelményeknek megfelelı munkát szerzıi jogvédelem alá
esı alkotásnak minısítik. A mővészeti szakértık által
elfogadott, iparmővészeti alkotássá minısített tárgyak,
egyedi alkotások zsőriszámot kapnak, és a zsőri által
meghatározott, a jegyzıkönyvben feltüntetett példányszámban állíthatók elı.

KÖZPONT
Budapest, XVI. ker., Sasvár u. 101. (Centi Suli)
Tel/fax: 407-1502,
e-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
honlap: www.kma.uw.hu
– Az idén 20 éves Dr. Kresz Mária Alapítvány, Fazekas
Központ Mesterségünk dicsérete címő országos vándorkiállításának második helyszínén, a XVI. kerületi
Corvin Mővelıdési Házban március 1-25. között, a
harmadik helyszínen, a XVI. kerületi Polgármesteri
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■ MAGYAR HANGSZERÉSZ SZÖVETSÉG
Mesterek hegedői a hegedők mesterének városában
címmel június 1-17. között hangszerkiállítást, június 710. között pedig nemzetközi hegedőkészítı találkozót
szervezett a Magyar Hangszerész Szövetség a veszprémi várban található, 2011-ben megnyitott
Szaléziánum Érseki Turisztikai Központban, Auer Lipót
tiszteletére.

A rendezvényhez kapcsolódóan elıadások, hangszerbemutatók, kézmőves foglalkozások, szakmai filmek,
hangszerész és elıadómővész találkozó valamint a
belváros több pontján koncertek is szerepeltek a programban.

■ 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
– Dr. Györgyi Erzsébet, a Társaság elnöke nyitotta meg
április 16-án a papírmasé mővészet-kiállítást a Bp., XI.
kerület, Orlay utca 2/b. alatti klubhelyiségben, ahol a
Társaság szervezésében, Tóth Éva és Nemes Takách
László szakmai irányításával papírmasé mővészeti

képzésben részt vett alkotók munkái voltak láthatók
április 22-éig.
– A Középkori és reneszánsz királyi udvartartás –
Bábuk történelmi viseletben címő kiállítás április 19. és
június 23. között a Felvidéken, az érsekújvári Thain
János Múzeumban „vendégszerepelt”.
A KÁMJT tevékenységét, a játék- és babavilág híreit
az érdeklıdık megismerhetik Forgó címő lapjának
legújabb számából, vagy honlapjáról: www.kamjt.hu

■ MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH
Részletek, kiállítások, egyéb programok a Magyar
Foltvarró Céh honlapján (http://hunpatch.com)

Hivatal épületében mőködı Kovács Attila Galériában
április 4-24. között mutatták be az alapítványhoz közel
álló alkotók munkáit.
(Képünk forrása: Hagyományok Háza)
– Május 5-én rendezte meg a Dr. Kresz Mária Alapítvány a VIII. Országos Fazekas Inasverseny-t, melyen
idén az „Ifjúsági korcsoport” versenyzıi mérték össze
tudásukat agyaggyúrásban, fülezésben, fülhúzásban,
tányércsíkozásban, tányérdíszítésben.
A „Felnıtt korosztály” (16 év felettiek) részére pályázatot hirdetett az alapítvány, amelyre olyan tárgyakat
vártak, melyek utalnak arra, hogy az alapítvány 20
éves!
Az „Ifjúsági korcsoport” résztvevıinek megmérettetésére a Fazekas Központban került sor. A versenyzık
munkáját zsőri értékelte: Csupor István néprajzkutató
(Néprajzi Múzeum), Fazekas Ferenc, a NESZ Fazekas
Szakmai Bizottságának elnöke, oktatók.
Az elsı 3 helyezett a szakirodalmon, emlékplaketten,
színes tárgyfotókon, oklevélen kívül alapanyagokat is
kapott díjként. Az alapítvány a felkészítı tanárok munkáját is díjazta szakirodalommal.
– Népi kézmőves–fazekas gyerektáborok
5 napos turnusokban (H-P) 08.00-17.00-ig (ügyelettel).
Turnusok: 2012. július 23-27.; aug. 6-13.
Foglalkozások: agyagozás – korongozás (minden
nap), nemezelés, szövés, fonás, bırözés stb. és a
pihenı idıben ügyességi játékok.
Részvételi díj: 19-21.000 Ft/fı/5 nap, ebéddel. Barátés testvér-kedvezményt adunk!
Jelentkezés folyamatosan (max.15 fı/csop.), befizetés
a tábor elıtt két héttel.
Információkérés, tanfolyam helyszíne:
Dr. Kresz Mária Alapítvány, Fazekas Központ
– A Mesterségünk dicsérete címő országos vándorkiállítás tervezett további helyszínei: Szent István Király
Múzeum (Székesfehérvár), Szentendrei Skanzen,
Tímárház (Debrecen), Népi Iparmővészeti Győjtemény
(Kecskemét).
– Az Alapítvány által szervezett képzésekkel, tanfolyamokkal, szakkörökkel kapcsolatban bıvebb információ a fenti elérhetıségeken kapható.
Halmai Krisztina Diana
operatív vezetı

■ ARTCHAIKA EGYESÜLET, KERÁMIAPARK
Budapest, XXII. ker. Budatétény, Bartók Béla u. 136.
362-24-13, info@keramiapark.hu, www.keramiapark.hu
–
SZAKMAI HOSSZÚHÉTVÉGÉK – NEM CSAK
HALADÓKNAK
Haladóknak: korongolás, szakmai gyakorlat mesterek
vezetésével

Kezdıknek: ıskori edények készítése, vezeti: Egri
Imréné
Szeptember 14-15-16. Fedeles edények. Mester:
Farkas Gábor
Részvételi díj: 6.000 Ft/nap; háromnapos kedvezménnyel: 15.000 Ft/3 nap. (Tartalmazza: oktatás,
mőhelybér, alapanyag költségét – az elkészült tárgyakat bérégetésben kiégetjük.)
Az oktatás idıtartama:
Péntek:
15.00 – 20.00
Szombat: 10.00 – 16.00
Vasárnap: 10.00 – 16.00
Az oktatási idın túl korlátlan ideig lehet önállóan gyakorolni a mőhelyben.
Szállás: résztvevıknek kedvezményes: 1.500 Ft/ fı/éj
Étkezés: egyénileg (lehet bográcsozni, meleg szendvicset gyártani, pizzát rendelni, zsíros kenyeret enni stb.)
„Max. 10 fıt tudunk fogadni, ezért idıben jelentkezz!
Jelentkezés: 3.000.- Ft foglalóval, amit nem adunk
vissza, ha mégsem tudsz eljönni.”
Lehet 1 vagy 2 napra is jelentkezni, ha valaki nem
tud több idıt szakítani, és a 3 napra jelentkezık nem
töltik fel a csoportot.
A részvételi szándékot e-mail-ben:
info@keramiapark.hu és telefonon (362-24-13) is lehet
jelezni.

■ ALGYİI TOJÁSMŐHELY
– Az Algyıi Tájházban, a Tojásmőhely foglalkozásain
az érdeklıdık megismerkedhetnek a Kárpát-medence
húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásaival,
illetve megtanulhatják a hagyományos „viaszolt”, azaz
a méhviasszal és gicével írott hímestojások elkészítését, az egyes motívumcsoportok szerinti tojásírást.

Bereczné Lázár Nóra
Magyar Kézmőves Remek-díjas hímestojás-festı népi
iparmővész, a Népmővészet Ifjú Mestere, az Algyıi
Tojásmőhely vezetıje

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

KÉZMŐVESEK

17. évfolyam 2-3. szám

GRATULÁLUNK !
2012. április 15-én 3700
gramm súllyal és 59 cm-rel
megszületett Draskóczyné
Berszán Katalin budapesti
textiles iparmővész kisfia:
Péter.

JOGSZABÁLYFIGYELİ
■ A nemzeti erıforrás miniszter 35/2011. (VI.27.) sz.
NEFMI rendelete a népi iparmővészettel kapcsolatos
állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V.21.)
NKÖM rendelet módosításáról – amely a népi iparmővészeti alkotássá minısítés kérelmezésének szabályait, a
minısítésre, zsőrizésre beadott alkotásokért ill. a népi
iparmővészeti igazolvány kiadásáért fizetendı szolgáltatási díjat valamint a népi iparmővészeti igazolvány meghosszabbításának feltételeit is tartalmazza – korábbi
hírlevelünk mellékletében olvasható!

■ Változás az adószámos magánszemélyeknél ! A 2011es évi hatályos jogszabályi rendelkezések alapján eddig
csak akkor kellett az adóelıleget levonnia a kifizetınek a
számlaképes magánszemélyektıl, ha azt a magánszemély írásban kérte. 2012. január 1-jétıl ez megváltozott:
a kifizetınek minden esetben adóelıleget kell levonnia az
adószámos magánszemélytıl.
Hogy kikre vonatkozik ez? A szellemi szabadfoglalkozásúak és az ingatlan-bérbeadóknál fordul elı többnyire
az, hogy egy magánszemély nem vállalkozást indít, nem
egyéni vállalkozó lesz, hanem adószámos magánszemélyként megbízási, eseti szerzıdéseket kötve rendszeresnek nem nevezhetı jövedelme keletkezik. Az adószámos magánszemélynek mindig hetes számmal kezdıdik
az adószáma.
Ezentúl a számlát adó adószámos magánszemélynek
nem szabad a számla összegét kifizetni, mert le kell
belıle vonni az adóelıleget, és mint a járulékterhet nem
viselı, szociális hozzájárulási adó alapját nem képezı
jövedelem után, általános mértékő egészségügyi hozzájárulást kell utána megfizetni.
Nagyon fontos, hogy már a szerzıdés 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 adóelıleg-alapba tartozik, kivéve, ha a költségtérítés önálló tevékenységbıl származó bevételnek
minısül, ekkor csak a bevétel 90 százalékát kell az
adóelıleg-alapnál figyelembe venni.)
• Adóalap-kiegészítésrıl, 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/NAV honlapján
(internetezıknek: ITT ) elérhetı.
A jövıben az ilyen jellegő számlákat megkülönböztetett
figyelemmel kell kísérni, mert utólag komoly adóhátralék
keletkezhet belıle. Könyvelıjüknek legkésıbb a hónap
elején juttassák el az ilyen típusú számlát, hogy a havi
bérszámfejtésbe legyen idı azt beállítani.
Forrás: www.fovarosi-hirhatar.hu

KÖNYV-, FOLYÓIRAT- és CDAJÁNLÓ
■ Tomcsányiné Szemere Sarolta aranykoszorús
tamburhímzı mester A mennyezet virágai címő
(második bıvített kiadású) könyvében régi magyar
protestáns templomok festett kazetta-motívumait dolgozta fel hímzéseken. Tomcsányiné Szemere Sarolta
telefonszáma: 06-1/316-5832.
■ A Hazai Termék, Hazai Munkahely Alapítvány kiadásában jelent meg Semes-Bogya Eszter faszobrász,
dalénekes Szívembıl szól a dal címő második CD-je. A
korongon karácsonyi és evangéliumi énekek mellett
József Attila és kortárs költık Eszter által megzenésített,
saját gitár-kísérettel elıadott versei hallhatók.
A CD anyagából ízelítıt ad Eszter honlapja:
www.semes-bogya.com . A CD megrendelhetı 0670/568-2295-ös telefonszámán.
■ Jó szívvel ajánljuk Tisztelt Olvasóink figyelmébe a 17.
évfolyamához érkezett Magyar Iparmővészet címő,
negyedévenként megjelenı mővészeti folyóiratot. A lap
tematikájában az ötvösség, fémmővesség, díszlet- és
jelmeztervezés, textilmővészet, gobelin, bırmővesség,
kerámia, porcelán, üveg, alkalmazott grafika, mővészetelmélet, restaurálás; kiállítások, mőhelyek, győjtemények bemutatása és értékelése; könyvismertetés és
folyóiratszemle egyaránt szerepel.
Az igényes kivitelő, tartalmas, mővészi fotókkal gazdagon illusztrált folyóirat színvonalát az alapítófıszerkesztı Fekete György belsıépítész és a szerkesztıbizottság tagjai: Dávid Katalin mővészettörténész, Ernyey Gyula designer, szaktörténész, Feledy
Balázs mővészetkritikus, Mezei Gábor belsıépítész, N.
Dvorszky Hedvig mővészettörténész, Schrammel
Imre keramikus, porcelántervezı és Simon Károly
designer személye garantálja.
A folyóirat 6.200 forintos elıfizetési díjért megrendelhetı
a Magyar Iparmővészet Szerkesztıségében: 1091 Bp.,
Üllıi út 33-37. (Iparmővészeti Múzeum), tel.: 218-7582,
fogadóórák: kedden és csütörtökön 10-14 óráig.
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déssel, havi rendszeres elszámolással árusítanám
termékeiket üzletemben, Egerben, a Dobó István utcában.
Mivel selyemfestı vagyok, ezért textíliákkal bıvíteném
a kínálatomat.
Iparmővészeti jellegő termékeket – elsısorban nemezbıl és filcbıl 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 Selyemfestı 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 kézmőves webáruházat, azzal a céllal, hogy lehetıséget teremtsenek
a magyar készítıknek, kézmőveseknek termékeik
kulturált bemutatására és tisztességes eladására egy
tetszetıs felületen, aminek a technikai hátterével,
hirdetésével nekik nem kell foglalkozniuk. „A webáruház hála Istennek egyre népszerőbb mind a vásárlók, mind a készítık körében, ezért úgy érezzük, érdemes tovább csinálnunk. Együttmőködı partnereket
keresgélve az interneten rátaláltam A Magyar Kézmővességért Alapítvány honlapjára, és úgy gondoltam,
hogy az alapítvány célkitőzéseibe jól beleillenek az
enkisboltom.hu céljai.” – írta Csajbók Zoltán. Az esetleges együttmőködés reményében ezúton ajánljuk vásárlóknak, készítıknek egyaránt. (Kapcsolat: 4033 Debrecen, Kós Károly u. 4., 7 0/625-9995,
info@enkisboltom.hu)
■ Haláleset miatt intarzia-készítéshez és bútorrestauráláshoz használható különbözı furnérlemezfajták és
szerszámok eladók.
Érdeklıdni: 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 iparmővész,
e-mail: balinglaszlone@freemail.hu

■ Kézmővesek, népmővészek, iparmővészek figyelmébe!
TULIPÁNOS LÁDA – A Magyar Kézmővesség
Kincsestára – az interneten továbbra is elérhetı, megújult formában, új tartalommal:
www.tulipanoslada.eoldal.hu.
Ezen a módon szeretnénk a továbbiakban is népszerősíteni a magyar népmővészek és iparmővészek zsőrizett munkáit. A kézmővesek számára ez nem csupán a
képes bemutatkozás lehetıségét jelentené, hanem
munkáik árusításához szeretnénk közvetítı szerepet
vállalni honlapunkon keresztül. Ezek feltételeirıl telefonon, e-mailben adunk felvilágosítást. Képgalériánkban
szívesen hírt adunk a honlapunkon szereplı készítık
kiállításairól, vagy vásárokban, rendezvényeken való
részvételérıl stb. – amennyiben küldenek képet és/
vagy pár írott sort az eseményrıl.”
Érdeklıdésüket várja Pádár Ágnes:
30/280-53-73; 295-4860;
e-mail: tulipanoslada@gmail.com.
„A

■ Látássérült fiatal szakmunkások készítik szınye-

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK,
GAZDASÁGI INFORMÁCIÓK
■ Varró Gabi egri selyemfestı felhívása!
Keresem azokat a (számlaképes) textiles kézmőveseket, akiknek még nincs kialakult üzleti kapcsolatuk, s
nehézséget jelent piacra jutásuk. Bizományosi szerzı-

geinket, melyek ágytakaróként, falvédıként, futószınyegként egyaránt felhasználhatóak. A szınyegek a
Képzı- és Iparmővészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok Háza által zsőrizett termékek.
Alapanyaguk: gyapjú-mőszál keverék.
A Szövımőhely címe: Bp., X. ker. Füzér utca 46.
T: 261-9458/33 – László Tünde és 70/545-8865 – Jádi
Krisztina.
Vásárlásával a látássérültek foglalkoztatását segíti
elı!

AMKA
A Magyar
Kézmővességért
Alapítvány

A Magyar kézmővesség - 2012 és
A víz világa kézmőves szemmel

2012/2-3. sz. Hírlevelének
melléklete

címő kettıs pályázat értékelése

2012. július 2-án a Magyar Mezıgazdasági Múzeum I. emeleti Konferenciatermében került sor a Magyar kézmővesség –
2012 és A víz világa – kézmőves szemmel címő pályázat eredményhirdetésére és a válogatott anyagából rendezett kiállítás ünnepélyes megnyitójára.
Az eseményt indító Metzker Kamaraegyüttes mősora után az Alapítvány képviseletében Farkas Zsuzsanna tőzzománcos
köszöntötte a megjelent vendégeket: a kiállítókat, Dr. Fehér Györgyöt, a házigazda Magyar Mezıgazdasági Múzeum fıigazgatóját, Fekete György Kossuth-díjas belsıépítészt, a Magyar Mővészeti Akadémia elnökét, ifj. Harrach Pétert, a
Zuglói Önkormányzat kulturális és egyházügyi tanácsnokát, Birinyi Józsefet, a Hungarikum Szövetség elnökét, Semmelweis Tibort, a BKIK Kézmőipari Tagozatának alelnökét, Szőcs Györgyöt, az Ipartestületek Országos Szövetségének volt
elnökét, a kiállítás, a díjazás és a Magyar kézmővesség – 2012 címő album támogatóinak képviselıit, a sajtó munkatársait.
Ezt követıen Dr. Fehér György és ifj. Harrach Péter üdvözölte a jelenlevıket, majd Semmelweis Tibor és Birinyi József
köszöntıje után Fekete György megnyitó beszéde hangzott el.
Gergely Imre az Alapítvány – és az eltelt 18 év összesen 36 kiállításán részt vett több ezer fıs kézmőves közösség – nevében köszönetet mondott Szőcs Györgynek a kézmővesek és az Alapítvány részére nyújtott támogatásért és segítségért.
Ezután következett a pályázat eredményhirdetése.
A 270 pályázóból 250 alkotó 425 munkája kerülhetett bemutatásra. A pályázók közül a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus és a Hagyományok Háza szakértıibıl álló zsőri javaslata alapján 44 alkotó, ill. alkotóközösség részesült elismerésben.
A díjazásban A Magyar Kézmővességért Alapítványon (AMKA) kívül olyan önkormányzatok, intézmények, szervezetek és
alkotók vettek részt, amelyek ill. akik – Alapítványunk megkeresésére – a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére is fontosnak
tartották, hogy hozzájáruljanak a zsőri által kiemelt alkotók elismeréséhez.
A pályázat díjazott alkotói:
A Méretes Szabó Kft. nagydíját: egy méretre szabott bocskai öltönyt Kónya Lajos Aranykoszorús hangszerkészítı mester
(Tatabánya) kapta. Az AMKA 20.000 Ft-os díját, ajándékkosarát és H. Czékmány Ilona festımővész alkotását Nesó Sándor
csont-, szaru- és fafaragó népi iparmővész, a Népmővészet Ifjú Mestere (Berhida); Sarkadi Nagy Emília ajándékkosarát, az
MV Iparos Újság 1 éves elıfizetését, a Révész Késes Mőhely alkotását: egy kétpaklis szarunyeles Náder-bicskát és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Juhász Norbert fafaragó (Esztergom); a Fıvárosi Önkormányzat 50.000 Ft-os alkotói nagydíját Kamocsay Judit szövı oktató (Budapest); Bakonynána Önkormányzatának elismerését, az AMKA ajándékkosarát és
Bagdi Ibolya népi iparmővész ecseri hímzett párnahuzatát Cz. Budai Katalin bútorfestı népi iparmővész és Czeglédi Tibor
festettbútor-készítı népi iparmővész, a Népmővészet Ifjú Mestere (Bakonynána); Gyermely Önkormányzatának pénzjutalmát és H. Czékmány Ilona festımővész alkotását Incze Kálmán fafaragó (Gyermely); Bakonynána Önkormányzatának
elismerését, az AMKA ajándékkosarát és Az Európai Magyar Népmővészetért Alapítvány Balaton-felvidéki ajándékcsomagját Farkas Róbert fazekas (Bakonynána) vehette át. Az AMKA 30.000 Ft-os díját, a RING Közhasznú Alapítvány 20.000 Ftos díját és a Kossuth Kiadó mővészeti albumait a veszprémi Méretes Szabó Kft. Magyar Kézmőves Remek-díjas férfiszabói
- Kiskó Antal, Kıkuti Tímea, Leimeiszterné Fazekas Éva, Németh Katalin és Tatai Tamás; a Heves Megyei Önkormányzat elismerését, M. Gubán György tőzzománcmővész alkotását és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Erdész Judit Mária
Magyar Kézmőves Remek-díjas, Kodály-díjas viseletkészítı népi iparmővész, a Népmővészet Mestere (Eger); a Fejér Megyei Önkormányzat elismerését és Ruzsa Ilona tőzzománcos alkotását Tóth Árpád Magyar Kézmőves Remek-díjas késes
népi iparmővész - Révész Késes Mőhely (Sárbogárd); a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját, a
Békéscsabai Ipartestület ajándékát: egy kerámia dísztálat valamint Laurum Krisztina és Dr. Török Ágnes ajándékát: egy
Gulácsy Lajos albumot Kovács J. Attila Gránátalma- és Magyar Kézmőves Remek-díjas cipész-csizmadia mester (Kisgyır);
a Békés Megyei Kormányhivatal elismerését és Gyomaendrıd Önkormányzatának 30.000 Ft-os ajándékutalványát Gál Lívia
miniatőrkészítı (Gyomaendrıd); a Fıvárosi Önkormányzat 50.000 Ft-os alkotói nagydíját és Csepel Önkormányzatának
elismerését a Csepeli Hímzıkör – Szuper Miklósné népi iparmővész vezetésével (Budapest); a Fıvárosi Önkormányzat
40.000 Ft-os díját és a BKIK Kézmőipari Tagozatának díját: Cserháti Gabriella üvegcsiszoló alkotását a Gyapjas Klub –
Kostyálné Ferenczi Erika vezetésével (Budapest); a Fıvárosi Önkormányzat 30.000 Ft-os alkotói díját és a BKIK Kézmőipari Tagozatának díját: Cserháti Gabriella üvegcsiszoló alkotását Metzker Pál hangszerkészítı népi iparmővész
(Budapest); a Fıvárosi Önkormányzat 40.000 Ft-os alkotói díját Benyó Éva hímzı és Jedlovszki Rezsı fafaragó
(Budapest) érdemelte ki. A Fıvárosi Önkormányzat 30-30.000 Ft-os alkotói díját Barna Nárgisz Magyar Kézmőves Remekdíjas keramikus, festımővész Ars Arbor (Budapest); Sági Rózsa szövı népi iparmővész, a Népmővészet Mestere

(Budapest) és Nagy József Magyar Kézmőves Remek-díjas üvegmőves (Budapest); Gyır Önkormányzatának ajándékcsomagját, az AMKA ajándékkosarát és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Zugmann Miklósné foltvarró céhmester (Gyır); Dobiné Vass Júlia fazekas népi iparmővész alkotását, Zugmann Miklósné foltvarró céhmester ajándékcsomagját és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Ágoston Endréné Magyar Kézmőves Remek-díjas tojásfestı
népi iparmővész (Jánoshalma); a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját és Bagdi Ibolya
népi iparmővész ecseri hímzett párnahuzatát Dr. Magyar Erzsébet gyöngyfőzı népi iparmővész (Felsızsolca); Gyır
Önkormányzatának ajándékcsomagját, az AMKA ajándékkosarát és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Véghné
Lırincz Ágnes Magyar Kézmőves Remek-díjas höveji csipke-készítı népi iparmővész (Gyır); Újpest Önkormányzatának különdíját és a BKIK Kézmőipari Tagozatának díját: Cserháti Gabriella üvegcsiszoló alkotását Tímárné Molnár
Márta Magyar Kézmőves Remek-díjas bırmőves (Budapest) kapta. A Csongrád Megyei Önkormányzat oklevelét és
ajándékát, Hódmezıvásárhely Önkormányzatának elismerését valamint Szabó Melinda ötvös ezüstmedálját
Bereczné Lázár Nóra Magyar Kézmőves Remek-díjas hímestojás-festı népi iparmővész, a Népmővészet Ifjú Mestere (Hódmezıvásárhely); a Fejér Megyei Önkormányzat elismerését, Deák Ildikó csuhé-kompozícióját és a Kossuth
Kiadó mővészeti albumát Dr. Gulyás Antalné szövı népi iparmővész (Székesfehérvár); a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját, Kazincbarcika Önkormányzatának elismerését és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Fülöp Tibor „Mesterremek”-díjas kovács népi iparmővész (Kazincbarcika); a Hotelinfo Kft. által kiadott
Magyar Turizmus Kártyát és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Lieber Gábor könyvkötı (Zsámbék); a Nógrád
Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját, Deák Ildikó csuhé-kompozícióját és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát
Bocsi Éva Magyar Kézmőves Remek-díjas népviseleti baba-készítı népi iparmővész (Salgótarján); Keszthely Önkormányzatának elismerését és a Gyulai Dürer Nyomda könyvcsomagját Simon Edit keramikus, fazekas népi iparmővész (Keszthely); XI. kerület – Újbuda Önkormányzatának 30.000 Ft-os ajándékutalványát Bánky Zsuzsanna
gyöngyékszer-készítı (Budapest); a Csongrád Megyei Önkormányzat oklevelét és ajándékát, Hódmezıvásárhely
Önkormányzatának elismerését és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Sándor Istvánné rececsipke-készítı
(Hódmezıvásárhely); a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját Juhász Béláné hímzı
(Alsótelekes); a Fejér Megyei Önkormányzat és Sárosd Önkormányzatának elismerését Szenczi Jánosné szövı
(Sárosd); a Csongrád Megyei Önkormányzat oklevelét és ajándékát, valamint Hódmezıvásárhely Önkormányzatának elismerését a Hódmezıvásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. Hímzımőhelye –
mővészeti vezetı: Dr. Szabó Olga; Feigl Miklósné Csukás Klára könyvkötı mester ajándékát: egy kerámiavázát és
a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Pencz József halász-szerszám készítı népi iparmővész (Baja); az AMKA ajándékkosarát, a Hotelinfo Kft. által kiadott Magyar Turizmus Kártyát és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Kajla Ferenc Gránátalma-díjas kıfaragó (Tata); Gyır Önkormányzatának ajándékcsomagját, a Hotelinfo Kft. által kiadott
Magyar Turizmus Kártyát és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Judák Ambrus kosárfonó mester (Gyır); Tapolca
Önkormányzatának elismerését és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Dr. Papp Zsuzsanna szövı (Tapolca); Mohács Önkormányzatának ajándékcsomagját Gagyi Zoltán maszkfaragó (Mohács); Laurum Krisztina és Dr. Török
Ágnes ajándékát: egy közel 100 éves varrógépet és a Kossuth Kiadó mővészeti albumát Adonyi Kata Magyar Kézmőves Remek-díjas ruhakészítı (Törökbálint); a Hotelinfo Kft. által kiadott Magyar Turizmus Kártyát, Laurum Krisztina és Dr. Török Ágnes ajándékát: egy Fóth Ernı albumot Tóta Anna kendermőves (Baja); a II. kerületi Önkormányzat könyvjutalmát és a Kiss Áron Magyar Játék Társaság könyvajándékát
a Brummogó Bábszakkör és Vámosiné Vitáris Márta (Budapest); a
Kiss Áron Magyar Játék Társaság könyvajándékát és Szlávikné Buzás
Irén festett kavicsokkal és kagylókkal berendezett akváriumát a Kıbányai Kékvirág Óvoda Fazekas Mőhelye, Mirci csoport – Geri Katalin
vezetésével (Budapest) vehette át.
A díjazottakon kívül a kiállítás többi résztvevıje is kapott a szentendrei
Vincze Papírmerítı Mőhelyben készült oklevelet, és átvehették az A Mi
Otthonunk magazin egy-egy példányát is.
Az eredményhirdetést követıen Tóth Erika Katalin, az Aranyfokos Kézmőves Vándordíj alapítója beszámolt az Aranyfokos és a Kristály Kézmőves Vándordíjakról tartott szavazás eredményérıl. Az Aranyfokos ezúttal
Juhász Norbert esztergomi fafaragóé lett, a Kristály-t pedig Lukácsy
Lászlóné ózdi hímzı birtokolhatja egy évig.
A kiállítás fırendezıje Mayer Róbert volt, a rendezésben közremőködtek: Kóté Lászlóné bırmőves, Haris Mária szövı, Farkas Zsuzsanna
tőzzománcos, Izsák Andrea, az Alapítvány állandó segítıje, Fábry Zoltán famőves, Németh Sándor üvegmőves és Proszenyák Ferenc.
A kiállítás anyagáról az Alapítvány ismét keménytáblás, háromnyelvő
színes fotóalbumot adott ki, amelyben a kiállításra bekerült minden alkotó
egy-egy mővének fotója szerepel. A tárgyfotókat és a képfeldolgozást
Nagy Balázs készítette, a kiadványt Gergely Andrea és Gergely Imre
szerkesztette. A fotózáskor segítséget nyújtott Gergely Andrea és Kóté
Lászlóné. Az album a balatonfőzfıi Tradeorg Nyomdában készült.
A megnyitó és a kiállítás fotóit Mátyus László készítette.

