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ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
2012. július 14. és 2013. május 17. között a következők támogatási befizetései
érkeztek Alapítványunk számlájára:
Ágoston Zsolt, Bagdi Ibolya, Barna Nárgisz, Barta Julianna, Bodnár Sándorné,
Czímer Józsefné, Czupp Pál, Csizy Istvánné, Csonka Ibolya, Csordás Csabáné,
Daru Péterné, Dósa-Borbás Katalin, Dönczi András, Dr. Kresz Mária Alapítvány, Dr.
Drén Csabáné, Erdész Judit Mária, Esz Anna, Farkas Sándorné, Gárdonyi Bálintné,
Ghislaine Tonnelier Karsai, Dr. Győry Gézáné, Harangozó Rita, Hóbor Lajosné,
Horváth Árpád, Horváth Judit, Jedlovszki Rezső, Juhász Béláné, Juhász Mónika,
Juhász Norbert, Kajla Ferenc, Kasztner Erika, Kiss Orsika, Kiszely Lászlóné, Kiszely
Orsolya Eszter, Koch Lászlóné, Kolozsvári Antalné, Kolumbán Zsuzsanna, Kovács
Ernő, Kovács Klára Valéria, Krasznai Ferencné, Lakatos József, Lauer Jánosné, M.
Gubán György, Máténé dr. Szabó Mária, Merhej Lucy, Nagy József Ferenc,
Naszvadi István, Németh László, Neukirchnerné Tonkó Zsuzsa, Párniczky Józsefné,
Pintér Miklós, Dr. Sági Lajosné, Sándor Istvánné, Szabó Melinda, Szabóné Czuczai
Katalin, Dr. Szandtner Gáborné, Székelyné Bognár Eszter, Szlávikné Buzás Irén,
Szűcs Gézáné, Szűcs Sándorné, Dr. Tegze Judit, Tóta Anna, Tricolore Kft., Vályi
Anikó, Vándor Klára, Varga Béla, Végh Sándor, Világhy Árpád, Zugmann Miklósné.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2012-ben készített adóbevallások
során Alapítványunknak felajánlott 1 %-okból származó összeget 2
részletben utalta át A Magyar Kézművességért Alapítvány részére:
2012. október 2-án 93.475 Ft, november 22-én 9.205 Ft érkezett az
Alapítvány számlájára.
Akik idei adóbevallásuk elkészítésekor is úgy döntöttek, hogy Alapítványunknak
ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át, kérjük, jelezzék ezt Gergely Imrének
az Alapítvány elérhetőségein – ahogyan Ágoston Zsolt, Gergely Andrea, Gergely
Imre, Halasi Anita, Tímárné Molnár Márta már meg is tették ezt!
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézművességért Alapítvány Kuratóriuma

1%

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, 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!

GRATULÁLUNK
Saás Petra Tiffany-üvegkészítőnek, a Míves Üvegstúdió vezetőjének, akinek 2012.
november 8-án 51 centivel, 3.280 grammal megszületett első kislánya, Tausz Mia!

BÚCSÚZUNK
2012. július 1-jén, életének 77. évében hosszas betegség után meghalt Kovács
Ferenc zalaegerszegi szaruműves. Hosszú időn keresztül A Magyar Kézművességért Alapítvány szellemi elődjének tekinthető Országos Kisipari Kézműves Tanács
(OKKT) tagja, a Zala Megyei Kézműves Tanács elnöke volt. Szakmája gyakorlása
mellett a megyei kézműves közösség motorjaként nagyon sokat tett Zala megye
kézműves hagyományainak megőrzéséért, fennmaradásáért, a megyei kézművesek
összetartásáért. Az OKKT egyik karakteres alakja volt. Érces hangjára ma is emlékszünk, ahogyan az üléseken büszkén sorolta a megyében elért eredményeket, és
szenvedélyesen, szigorúan fejtegette a megoldásra váró problémákat. Hozzászólásai végén, a borús gondolatok feloldásaként azonban egyet kacsintva mindig hozzátette: „No azért nem haragszom ám…”.
Akik személyesen ismertük, nagyon szívesen hallanánk még ezt tőle!
Mátray Magdolna csipkekészítő-oktató, Király Zsiga-díjas népi iparművész, a Népművészet Mestere 2012. augusztus 10-én elhunyt.
Nevéhez fűződik a csipkekészítő szakképzés, alapítója volt az Aranycsipke-díjnak, A kézi csipkekészítés alapjai című könyvéből sokan
ismerték meg a szakma alapvető fogásait.

Életének 48. évében elhunyt Oláh Márta Király Zsiga-díjas gyöngyfűző
népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere. A Decsen élő Oláh
Márta felnőtt fejjel tanulta a mesterséget, ott ismerkedett meg Sárköz
népi hagyományaival. Rendszeresen állított ki helyi, megyei, regionális
és országos pályázatokon és kiállításokon, alkotótáborokat vezetett.
Népi gyöngyékszerek című könyve 2012-ben jelent meg. Búcsúztatója
2012. szeptember 7-én volt a decsi temetőben.
Emléküket tisztelettel megőrizzük!

ALAPÍTVÁNYUNK HÍREI
■ A XIX. Betlehemi jászol-pályázat értékelése külön betétlapon található!
■ A Magyar kézművesség – 2013 és Szent István és kora – kézműves szemmel
című kettős tematikájú pályázat értékelése külön betétlapon található!
■ Játssz és Nyerj Velünk!
Örüljünk együtt: küldje be termékét a Ring Nyereménygalériájába!
Kedves, tisztelt Barátunk!
A Ring Alapítvány közhasznú szervezet által kiadott népszerű Ring Magazin
(ringmagazin.hu) közéleti, gazdasági, kulturális értékelvű internetes portál (havi 350400 ezer látogatás) Játssz és Nyerj Velünk! címmel online játékot indít, ahol iparművészek, népművészek, képzőművészek és más alkotók munkáit kívánjuk bemutatni.
Nyereménygalériánkban a portál olvasói ezeket nyerhetik el.
Annyiban mindenképpen különlegesnek mondható ez a játék, hogy itt nem kérdésekre
kell válaszolni, hanem a Ring Magazin Portál cikkeiben elrejtett, megjelölt, a többitől
különböző betűk valamelyikére kell rákattintani a nyereményért. Ugyanis: minden
nyereménytárgy össze van kötve egy-egy megjelölt, a többitől különböző betűvel,
amely egészen addig szabad, amíg arra valaki rá nem kattintott.
Így ugyanazt a tárgyat csak egy valaki nyerheti el, de ugyanaz a személy akár több
tárgyat is nyerhet.
A nyereményeket két hetenként cseréljük, tehát ennyi ideig minden alkotó és alkotás
fenn marad a portálunkon.
Mindazok az alkotók, akik szívesen felajánlanak valamilyen tárgyat, terméket, ezt a
szándékukat az alábbi email címen jelezhetik: ring@ringmagazin.hu
A felajánlott termékekről – a választhatóság miatt – néhány színvonalas képet is kérünk. A felajánlók maximum 450-470 karakterben írhatnak magukról illetve termékükről, és megadhatják az elérhetőségüket is.
A sorsolás után a felajánlott terméket a készítő, alkotó adja át a nyertesnek, ami annál
is inkább fontos, hiszen tapasztalataink szerint gyakran előfordul, hogy a nyertesek
más termékeket is vásárolnak a felajánlótól.
Véleményünk szerint kezdeményezésünk – figyelemmel a Ring Portál havi 350-400
ezres látogatottságára – a Játékban résztvevő alkotókat és termékeiket igen széles
körben népszerűsíti, nem is szólva arról, hogy a Ring Magazin olvasóinak zöme az
átlagnál igényesebb olvasói rétegekből kerül ki.
Földesi József
az A Mi Otthonunk és a Ring Portál kiadója, a Ring Alapítvány elnöke
foldesi@ringmagazin.hu Tel.: 20/343-2189
■ Megjelenési lehetőség a Vándorfény – Neves Kor-Társ Galériában !
Alapítványunk a múlt évben kapcsolatba került a Budapest belvárosában működő
Vándorfény – Neves Kor-Társ Galériával.
A kapcsolatfelvételt követő egyeztető megbeszélések eredményeként a Galéria egyedi
elbírálás alapján lehetőséget nyújt az Alapítványunk támogatói köréhez tartozó,
pályázatainkon eredményesen szerepelt/szereplő alkotók részére a Galéria által
rendezendő kiállításokon való megjelenésre, esetleg külön megállapodás alapján
történő értékesítésre – az alábbi képző- és iparművészeti ágak illetve alkotások esetében:
festmény, tűzzománc, ólomüveg, üvegfestészet, kisplasztika, kerámia dísztárgy,
intarzia, ékszer.
A Galéria e-mailben fogadja a jelentkezéseket. A bemutatkozó anyagnak fotókon
keresztül ízelítőt kell adnia az alkotó műveiről, jellemző profiljáról, és tartalmaznia kell
A Magyar Kézművességért Alapítványhoz fűződő kapcsolatát is.
Kapcsolattartó a Vándorfény – Neves Kor-Társ Galéria részéről:
Sass László, a Galéria társtulajdonosa.
E-mail: info@vandorfeny.hu ; honlap: www.vandorfeny.hu
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A bemutatkozó anyagot másolatban egyidejűleg Gergely Imre részére, az AMKA
címére (amka@chello.hu) is kérjük elküldeni!

Kérünk mindenkit, hogy látogassa gyakran honlapunkat a friss információkért ,
és küldje el híreit, információit, fotóit!

■ 2012. november 22. és 2013. január 6. között 37. alkalommal rendezték meg
Rómában a 100 jászol nemzetközi kiállítást. A részvételre pályázó 23 magyar alkotó
közül a római szervezők 15 jelentkező 1-1 művét válogatták be a kiállításra.
Ők képviselték Magyarországot a több mint 20 országból
érkezett alkotásokat bemutató rangos nemzetközi rendezvényen:
Ágoston Zsolt budapesti faműves, Csonka Ibolya
veszprémi ikonfestő, Dönczi András szegedi fafaragó,
Jaros Péter gyöngyösi tűzzománcos, Kaics Julianna
balatonfűzfői csuhéfonó, Kerékgyártóné Zalka Cecília budapesti mézeskalácskészítő, Kisjuhász Lászlóné lajosmizsei csuhéfonó, Lauer Jánosné pécsi mézeskalács-készítő, Nemes Ferenc szigetújfalui faragó, Pintér Miklós budapesti tojásfestő, Simon Edit gyenesdiási keramikus, Szabóné Czuczai Katalin sárbogárdi
csuhéfonó, Szlávikné Buzás Irén hódmezővásárhelyi tojásdíszítő, Vangelné Béres
Edit szegedi ikonfestő és Varga Béla orosházi fafaragó.

■ 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.

■ 2012. december 1-jén tartották Bécsben a Nemzetközi Jótékonysági Vásárt, a
Bazár-Fesztivált, amelynek bevételéből az ENSZ Jótékonysági Nőegyletének bécsi
szervezete különböző országok alapítványain
keresztül a rászoruló gyermekeket támogatja.
Az Alapítványunkhoz érkezett felkérésre a
vásár magyar nemzeti standjának kínálatához a következő alkotók felajánlott minőségi
kézműves termékeit gyűjtöttük össze és
adtuk át Magyarország Állandó Képviseletének az ENSZ bécsi hivatala és más nemzetközi szervezetek mellett:
Barna Nárgisz budapesti keramikus,
Berszánné Román Erzsébet budapesti
mézeskalács-készítő, Cserháti Gabriella
érdi üvegcsiszoló, Draskóczyné Berszán Katalin budapesti textilművész, Gránásy
Anna pomázi üvegékszer-készítő, Kerékgyártóné Zalka Cecília budapesti mézeskalács-készítő, Kisjuhász Lászlóné lajosmizsei csuhéfonó, Kollár Lajosné lajosmizsei csuhéfonó, Kolozsvári Antalné pátyi csuhéfonó, Lauer Jánosné pécsi mézeskalács-készítő, Pongrácz Zoltán mohai faműves, Skorutyák János bácsalmási
kékfestő, Terenyi Istvánné lajosmizsei csuhéfonó, Terhes Sándorné lajosmizsei
horgoló.
A Magyar Kézművességért Alapítvány 10 db Betlehemi képeskönyvvel és 5 db
Magyar kézművesség – 2012 című albummal járult hozzá a nemzeti stand gazdagításához.
Az Állandó Képviselet vezetője, Dr. Csuday Balázs nagykövet és felesége, CsudayVanek Ildikó levélben mondott köszönetet a nagylelkű felajánlásért.
■ Köszönet…
… Baloghné Kegyes Lonci kabaktök-díszítőnek, Deák Ildikó csuhébabakészítőnek, Fiser Józsefné hímző népi iparművésznek, Gránásy Anna üvegékszerkészítőnek, H. Czékmány Ilona festőművésznek, M. Gubán György tűzzománcművésznek és Szlávik Zoltán rézművesnek, akik saját alkotásaik felajánlásával
járultak hozzá a XIX. Betlehemi jászol-pályázat kiemelt résztvevőinek elismeréséhez;
… Kollár Lajosné csuhéfonónak és Lauer Jánosné mézeskalács-készítőnek, akik a
kiállításon szerepelt alkotásukat ajándékozták Alapítványunknak. (A csuhébólszalmából készült angyalos adventi koszorút a kiállítást befogadó Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., a két mézeskalács-plasztikát a kiállítás-rendezésben résztvevő
Proszenyák Ferenc kapta.)
Kedves Alkotók!
Kérjük, várjuk és előre is köszönjük azok jótékony célú tárgy-felajánlásait, akik
szívesen hozzájárulnának pályázataink legjobb résztvevőinek díjazásához, 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 – lehetőleg e-mailben – meghívóikat, híradásaikat, újságcikkeiket,
információikat és (jó minőségű) fotóikat – akár saját, akár társaik, közösségeik kiállításairól, eseményeiről, eredményeiről. Segítsék ezzel munkánkat, hogy hírlevelünk
még tartalmasabb és színesebb legyen!
Kérjük, hogy a postai úton küldött leveleknél a következő címzést használják:
Gergely Imre, IPOSZ, AMKA, 1392 Bp. 62., Pf.: 289.
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 aktuális kiállításai – ha időben megkapjuk
az értesítést vagy meghívót – naprakészen, részletes információkkal és fotóillusztrációkkal érhetőek el az oldalon.

■ 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.

PÁLYÁZATOK
■ MI A MAGYAR? - SZALMÁBÓL címmel a zengővárkonyi SZALMA-KINCS-TÁR,
a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ és a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet.
Pályázhatnak: hazai és határon túli amatőr és hivatásos kézművesek, népművészek, iparművészek, műkedvelő alkotók.
A pályázat célja: a szalma újra-felfedezése és a modern ember esztétikai igényeit
kielégítő, egyedi, művészi felhasználásának bemutatása az adott témában.
Pályázni szalmából készült új, kiállításon még nem bemutatott, hagyományos és új
stílusú alkotásokkal lehet, melyek bemutatják, hogy alkotójuk mit tart magyarnak, mit
jelent számára Magyarország, a magyar történelem, kultúra, hagyomány stb.
A pályázatra érkező alkotásokat szakmai zsűri értékeli, és a 2013. augusztus 9-én a
pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központban nyíló kiállításon kerülnek bemutatásra. A kiállításhoz egyhetes kézműves alkotótábor kapcsolódik. A szalmatárgyak,
alkotójukkal történő előzetes egyeztetést követően a SZALMA-KINCS-TÁR nemzetközi muzeális gyűjteménybe kerülnek.
Beadási határidő: 2013. augusztus 1.
Beküldési cím: Fülep Lajos Művelődési Központ, 7722 Pécsvárad, Kossuth u. 31.
További felvilágosítást és az alkotótáborba való jelentkezési lapot Tüskés Tündétől
lehet kérni: 1131 Budapest, Futár u. 6. 3/9. Tel.: 359-8434, email:
tuskestunde@gmail.hu.
■ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza, a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány, a Debreceni Művelődési Központ,
valamint a kézműves kategóriákat gondozó intézmények meghirdetik a
X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot 11 - 25 éves fiataloknak.
A pályázattal a meghirdetők lehetőséget kívánnak teremteni a Magyarországon és
az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, a megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.
Pályázni az alábbi kategóriákban, helyszíneken és
időpontokban lehet:
1. Bőrműves (szíjgyártó, bőrtárgy készítő) és Fazekas
Szervezője: Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és
Kollégium
4181 Nádudvar, Ady tér 10.
Tel.: 54/480-730 vagy
20/591-94-62
A pályázat gondozója: Dr. Takácsné Baranyai Etelka igazgató. E-mail: szakiskola@adyamk.hu; Vetró Mihály művészeti vezető; Benő Tamás bőrműves szakoktató;
Fazekas Ferenc fazekas szakoktató.
A pályamunkák beadásának ideje: 2013. augusztus 26-30.
Kiállítás, díjátadás, szakmai program: 2013. szeptember 13.
2. Faragás (fa, kéreg, szaru, csont) és a Fonható szálas anyagok
(gyékény, szalma, vessző, sás, csuhé)
Szervezője: Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és
Gimnázium
1089 Budapest, Dugonics András u. 17-21.
Tel. és Fax: 06 1 284-2662, 303-0917, 283-0951; (70/225-32-98)
A pályázat gondozója: Székely Éva. E-mail: szekely-eva@freemail.hu
A pályamunkák beadásának ideje: 2013. szeptember 16-20.
Kiállítás-megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2013. október 4.
3. Hímzés, csipke, viselet, népi ékszer
Szervezője: Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
Helye: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. Igazgató: Bati János
A pályázat gondozója: Cz. Tóth Hajnalka. E-mail: cztoth@gmail.com ; Tel.: 30/6110242
A pályamunkák beadásának ideje postai úton: 2013. augusztus 26-30.; személyesen: 2013. augusztus 30. 10-18 óráig
Kiállítás-megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2013. szeptember 14. 11 óra
4. Szövés: (gyapjú, vászon) és nemez
Szervezője: Fejér Megyei Művelődési Központ
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. Tel./Fax: 22/313-175 ; 22/315-021
Igazgató: Juhász Zsófia, E-mail: titkarsag@fejermmk.hu;
A pályázat gondozója: Komendó Gabriella népművészeti referens; e-mail:
gabriellakomendo@fejermmk.hu

KÉZMŰVESEK

18. évfolyam 2013. 1-2. szám

A pályamunkák beadásának ideje postai úton: 2013. augusztus 21-30.; személyesen: 2013. augusztus 29-30.
Kiállítás-megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2013. szeptember 21.
Valamennyi kategóriában fogadjuk a kategóriának megfelelő
gyermekjátékokat is!
Pályázati feltételek:
Pályázhatnak:
Egyének: 3 db tárggyal vagy egy összetartozó kollekcióval.
Közösségek, szakiskolák: 5 db tárggyal vagy egy összetartozó kollekcióval.
2013. 05. 15-ig kérjük a pályázók részvételi szándékának jelzését a megadott
elérhetőségeken!
Pályázatokat az alábbi felirattal ellátva fogadunk el:
1. Az alkotó neve, életkora, címe (iskolája)
2. A pályamunka megnevezése, mérete, anyaga, értéke
3. Szakköröknél, iskoláknál, szervezeteknél a közösség, intézmény pontos címe /
irányítószám, hely, utca, házszám, telefon/, a csoport szakmai vezetőjének neve.
Díjak, értékelés:
A beadott pályamunkákat életkoronként (11-15 és 16-25 évesek) külön értékeljük.
Minden kategóriában első, második, harmadik és különdíjak.
Nevezési díj: egyéneknek 1000.- Ft / kategória.
közösségeknek és szakiskoláknak 2000.- Ft/kategória.
A felsorolt kategóriákban, a megjelölt helyszíneken kiállításokon mutatjuk be a pályamunkákat, és ekkor kerül sor a szakmai értékelésekre is.
Minden kategóriából a díjazottak jutnak tovább az Ifjú Kézművesek Országos
Kiállítására, melynek helyszíne: Debreceni Művelődési Központ
4024 Debrecen, Kossuth u. 1. (lev. cím: Debrecen, 4001 Pf. 419.) Tel: 52/413-939
E-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu ;
Honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu
A pályázat koordinátora: Jantyik Zsolt.
E-mail: jantyik.zsolt@debrecenimuvkozpont.hu;
Szőnyi Sándorné: szonyi.sandorne@debrecenimuvkozpont.hu;
Nagy Mária: nagymaria@debrecenimuvkozpont.hu és
Mátrai-Nagy Andrea :matrai.andrea@debrecenimuvkozpont.hu
Valamennyi díjazott pályamunka együttes bemutatója, azaz az Ifjú Kézművesek
Országos Kiállításának megnyitója és a hozzá kapcsolódó Vándorlegény Konferencia tervezett időpontja: 2013. november 8-9.

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK, ÜNNEPEK
■ A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének 2012. április
23-án tartott ülésén a következő alkotók kapták meg a népi iparművész címet:
Ádámné Noé Kornélia hímestojás-festő (Hetes), Buka Csabáné csipkekészítő
(Debrecen), Cz. Tóth Hajnalka Klára gyöngyfűző (Balatonalmádi), Daru Péterné
hímestojás-festő (Bodajk), dr. Dulai Sándorné hímző (Szada), Fehér Gizella Mária
hímestojás-festő (Gyergyócsomafalva, Románia), Hadi Sándor kovács
(Békéscsaba), Kolozsvári Józsefné gyöngyfűző (Miskolc), Kósa Éva gyöngyfűző
(Cegléd), Koscsó Istvánné hímző (Sárospatak), Maglóczkiné dr. Menyhárt Márta
szövő (Debrecen), Pálfi Sándor népihangszer-készítő (Komádi), Repkáné Jakab
Ildikó viseletkészítő (Budapest), Román Andrásné csipkekészítő (Zalaegerszeg),
Tivadar Éva hímestojás-festő (Dobronak, Szlovénia).
■ A 2012. évi ProTypografia pályázaton Feigl Miklósné békéscsabai könyvkötő
mester országos első helyezést ért el.
■ A XII. ALFÖLDI FAZEKAS TRIENNÁLÉ
pályázat díjazottjai
2012. Mezőtúr, Túri Fazekas Múzeum
Nagydíj: Bertáné Lőcsei Krisztina népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, Kozák
Éva népi iparművész, a Népművészet Mestere
I. díj: Berta István népi iparművész
II. díj: Hákli Tímea, a Népművészet Ifjú Mestere, Szente Krisztina népi iparművész
III. díj: Fazekas Ferenc népi iparművész,
Szénási Jánosné
Mezőtúr Város Díja: Takács Eszter és Szabó Zoltánné
Hagyományok Háza különdíja: Horváth Tamás, ifj. Fazekas István népi iparművész
Interkerám különdíja: Szénási János népi iparművész, a Népművészet Mestere
■ A X. ORSZÁGOS NÉPI MESTERSÉGEK
MŰVÉSZETE pályázat Kecskeméten tartott
eredményhirdetésén a következő díjakat
adták át:
Nagydíj: Bakó Ernő kovács népi iparművész, Csík Tamás kovács, a Népművészet
Ifjú Mestere, Kelemen Eszter Klára bőrműves.
I. díj: Dr. Magyar Erzsébet gyöngyfűző
népi iparművész, Kisné Szabó Beáta
viseletkészítő népi iparművész, Némethné

Kozma Ilona kosárfonó népi iparművész, Szabó László Zoltán bútorkészítő, a
Népművészet Mestere, Kis Zoltán kosárfonó.
II. díj: Balogh Ildikó tojásfestő népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere,
Majorné Szabó Ildikó tojásfestő népi iparművész, Hrivnák Károlyné gyöngyfűző
népi iparművész, Szép László bőrműves.
III. díj: Gold Mariann gyöngyfűző, Bárány Mara csuhéfonó.
(fotó: http://kecskemet.hu)
■ A mintegy 150 festőművész által beadott és szakmai zsűri által elbírált alkotások
között Hornok Magdolna Arany Elismerő Oklevelet, H. Czékmány Ilona pedig
Ezüst Elismerő Oklevelet kapott a Víz „…csak tiszta forrásból…” (Bartók: Cantata
Profana) címmel megrendezett Nemzetközi Festészeti Kiállítás augusztus 2-án
tartott ünnepélyes megnyitóján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban.
■ 2012. augusztus 19-én a Budai Várban Király Zsiga-díjat
vehetett át a népművészetért végzett tevékenysége elismeréséül Csúcs Endre szekszárdi fazekas népi iparművész,
Fiser Józsefné Magyar Kézműves Remek-díjas gyöngyösi
hímző népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, Konrád Lajos zalaistvándi fafaragó, a Népművészet Mestere,
Lakatos István békéscsabai faműves és Molnár Tiborné
hímző népi iparművész, a debreceni Tiszta Forrás Hímzőkör vezetője.
A díjakat V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár és Pál Miklósné, a
Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke adta át.
■ Augusztus 23-án Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és L. Simon
László kultúráért felelős államtitkár adta át a 2012. évi Népművészet Mestere és
Népművészet Ifjú Mestere díjakat a népművészet terén kimagasló eredményt
elért alkotó- és előadóművészeknek a Néprajzi Múzeumban.
A Népművészet Mestere díjjal 1953 óta ismerik el Magyarországon a kiemelkedő
teljesítményt a népi iparművészet és a népi előadóművészet terén. A cím
rangját jelzi, hogy a Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek tevékenysége és
tudása 2008-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti listájára.
A díj értékét emeli, hogy a szakma neves egyéni képviselői, illetve szakmai szervezetek tehetnek javaslatot minden évben a díjazottak személyére. Ezekből a javaslatokból egy jeles szakértőkből álló kuratórium választja ki azt a tíz jelöltet, akiket
pályájuk alakulása, alkotásaik, előadásaik minősége alapján a leginkább érdemesnek tart a díjra.
A Népművészet Mestere lett a tárgyalkotó
kategóriában:
Debreczeni János szövő népi iparművész,
Dugár János fazekasmester, Gönczi Antalné
hímző, népi iparművész (fotó: http://
www.haon.hu), Lőrincz Istvánné hímző népi
iparművész, Nyulasi József fafaragó népművész.
A Népművészet Ifjú Mestere díjat tárgyalkotó kategóriában a következők kapták:
Dezső János kopjafafaragó, Fazekas Gergely kemencekészítő, Hafner Miklós
busómaszk-készítő, Jaskó Dorottya nemezkészítő, Kovács Emese nemezkészítő, Nyíri Dánielné népi ékszerkészítő, Pozvai Andrea játékkészítő, Szatmári
Ferenc vesszőfonó.
■ A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének 2012. december 6-án tartott ülésén a következő alkotók kapták meg a népi iparművész
címet:
Bálványkövi György kovács (Kismaros), Bárány Mara csuhéfonó (Budapest),
Borsos Erzsébet gyöngyfűző (Budapest), Farkas Éva fazekas (Budapest), Fehér
Anna gyöngyfűző (Felsőpakony), Hafner Miklósné fafaragó/busómaszk-faragó
(Mohács), Jedlovszki Rezső fafaragó (Budapest), Kamocsay Judit szövő
(Budapest), Kiszely Lászlóné hímző (Csabacsüd), Kunovszki János fafaragó/
busómaszk-faragó (Mohács), Lakatos József fafaragó (Tarpa), Nagy Katalin
viseletkészítő (Báta), Nyíri Dánielné gyöngyfűző (Szentes), Orbánné Balogh
Katalin népijáték-készítő (Budapest), Paranai Józsefné hímző (Miskolc),
Pávkovics Péter fafaragó/busómaszk-faragó (Mohács), Péter Szidónia gyöngyfűző (Tápiószőlős), Sánta Gyula késes (Hajdúszoboszló), Tóth Károlyné csipkekészítő (Mende).
■ 2013. március végén, három év után
immár 13. alkalommal rendezte meg a
Németországi Kézműves Cipőkészítők
Szövetsége a Kézműves Cipőkészítők
Európai Bajnokságát. A világon egyedülálló wiesbadeni versenyre a cipészek saját
kezűleg, az ötlettől a megvalósításig,
hagyományos kézműves technológiával
készített cipőkkel pályázhattak. A bajnokságon 10 ország 55 mesterének közel 150 alkotását híres, praktizáló szakemberekből álló zsűri minősítette.
Kovács J. Attila miskolci cipészmester 4 pár cipővel pályázott. Kimagasló szakmai tudását az ünnepélyes eredményhirdetésen 3 arany-, 1 bronzéremmel, valamint a női- és férficipő kategóriában az aranyak aranyának számító 2 különdíjjal
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ismerték el. Kovács J. Attila ezzel az éremesővel maga mögé utasította európai, amerikai és ázsiai versenytársait, és a cipészek európai bajnoksága 40 éves történetének
legeredményesebb versenyzője lett.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
■ A felsőörsi Civil Házban 2012. július 20-ától augusztus 16-áig volt látható Farkas
Balázsné Petrikowsky Marianna szövő népi iparművész és tanítványai Színek
harmóniája című kiállítása.
■ Kántor Éva festőművész Lélekbúvár című kiállítását augusztus 1-jétől 30-áig tekinthették meg az érdeklődők Budaörs Város Önkormányzatának Galériájában.
■ Víz „…csak tiszta forrásból…” (Bartók: Cantata Profana) címmel Nemzetközi festészeti kiállítást rendeztek augusztus 2-31. között az Országos Mezőgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központ kiállító-termeiben.
A kiállításon résztvevő művészek között szerepelt Benkőné Kovács Márta, Farkas
Péter, H. Czékmány Ilona, Hornok Magdolna, Keresztes Zsuzsa, Kleinheincz
Magdolna, Kovács Ernő, Marsai Ágnes, Onestyákné Ágotai Mária, Pekker Zsuzsa, Takács Ferenc, dr. Tegze Judit is.
■ A Pest Megyei Közművelődési Intézet szervezésében augusztus 15-étől szeptember
27-éig láthatták az érdeklődők a százhalombattai Barátság Kulturális Központban az
Ünnepek és hétköznapok Pest megye és Budapest tárgyalkotó népművészetében
című kiállítást.
■ Az augusztus 23-án Kecskemét - Katonatelepen tartott Alföldi kenyér, szőlő és bor
című konferenciához kapcsolódva rendeztek kiállítást Keresztes Zsuzsa rongyképeiből.
■ Augusztus 16-ától szeptember 21-éig volt látható a
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Szilágyi Dezső téri
időszakos kiállító-termében Ifjú mesterek remekei címmel
a Népművészet Ifjú Mestere pályázat 2012. évi kiállítása.
(Fotó: részlet a meghívóból)
■ A Magyarok Világszövetségének székháza adott otthont Tomcsányiné Szemere Sarolta tambúrhímző,
Aranykoszorús kézműves A mennyezet virágai című
kiállításának augusztus 24-e és szeptember 30-a között.
■ Mesterek üzenete – Élő szellemi kulturális örökségeink címmel rendeztek kiállítást
szeptember 6-a és november 18-a között a Heves megyei Népművészet Mestereinek
munkáiból, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, a Dobó István Vármúzeum és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum gyűjteményéből Hevesen, a Helytörténeti
Gyűjteményben.
■ A hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület „Megszövettem kenderkémet…” című
gyűjteményes kiállítása szeptember 7-e és október 27-e között volt látható Budapesten, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban.
■ Nitschmann Corinna szálszelídítő nemezkészítő munkáit Szösz mentén – Táskák, titoktartók, képek nemezből
címmel mutatták be az Ócsai Tájházban szeptember 8-a és
november 30-a között. (Képünkön)
■ A főváros V. kerületében működő Aranytíz-ben szeptember 9-én kezdődött Szamosfalvi Swartz András faszobrász kiállítása.
■ Szeptember 15-én Veszprémben, a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központban dr. Márfi Gyula érsek nyitotta
meg Csonka Ibolya képzőművész NATURA ET RELIGIO
– Természet és vallás című ikonkiállítását.
■ Orient Enikő textilművész tér – idő – fény című kiállítása
szeptember 17-étől október 10-éig volt látható a Nagy Imre
ÁMK Galériájában.
■ A Pestújhelyi Közösségi Ház szeptember 17-étől október 12-éig tartó jubileumi
kiállításon mutatta be a Szendrei Judit tűzzománc-művész által vezetett Tűzvirág
Tűzzománc Alkotókör tagjainak és a művészeti táborok hallgatóinak elmúlt húsz év
munkáiból válogatott anyagát.
■ Fekete György Kossuth-díjas belsőépítész,
Érdemes művész famozaikokat, rajzokat, illusztrációkat, kisplasztikákat, tárgyakat és könyveket
bemutató kiállítását szeptember 28-a és november 4-e között láthattuk az Iparművészeti Múzeum
kupolatermében. (Képünkön)
■ A Független Magyar Szalon Képzőművészeti
Egyesület XX. országos kiállítását október 3-31.
között rendezték meg az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban.
■ A veszprémi Pannon Egyetem aulájában a VIII. Egyetemi Folklórhét keretében
október 10-29. között volt látható Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna szövő népi
iparművész GYÖKEREK című kiállítása.
■ A Debrecen józsai településrészén élő kézművesek – Bátoriné Gém Eszter hímző,
szövő népi iparművész; Buglyó Péter Aranykoszorús kádármester, okleveles kézműves, népi iparművész; Bátori Sándor faműves; Elek Zoltán kovács; Magyari Tibor
szarukarcoló; Papp András bőrműves; Papp Ferenc és Papp László késes; Pulics
Sándor szekér-makett-készítő; Sebestyénné Győrfi Anna Mesterremek- és Gránátalma-díjas szűrrátétes és viseletkészítő népi iparművész; Simon Tünde ékszerkészítő;
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Szabó József díszműkovács népi iparművész; Vass Tamás fafaragó népi iparművész és Vietorisz Aranka csipkeverő – munkáiból rendeztek kiállítást október 10. és
november 20. között a Debreceni Művelődési Központ 5 éves Józsai Közösségi
Házában.
■ Az Artchaika Egyesület szervezésében a budafoki Kerámiapark lovagtermében október 13-ától 28-áig volt látható
Fábry Zoltán faműves jubileumi kiállítása (képünkön), amit dr. Feledy Balázs
művészeti szakíró nyitott meg.
■ Október 15-én, a „Fehér Bot Világnapján” Jankovics Marcell Kossuth-díjas
rajzfilmrendező, kultúrtörténész nyitotta
meg Flamann Ildikó fazekas-keramikus kiállítását a Vakok Állami Intézetében.
■ A Simonfay Borgaléria őszi évadnyitó borkóstolójához kapcsolódva
október 17-én nyitották meg Keresztes Zsuzsa rongyképész „Borban az igazság”
című kiállítását Budapesten, az Andrássy út 36. sz. alatt.
■ A Túri Fazekas Múzeumban október 27-étől december 15-éig volt látható Berta
István kályhás-fazekas önálló kiállítása.
■ November 6-ától 30-áig tartott Heiling Anna és Siegl Károly tűzzománcosok
valamint Kerepesi Mari tűzzománcos-fazekas közös kiállítása a XV. kerületi Nyitott
Ajtó Galériában.
■ Harangozó Rita fazekas népi iparművész, a
Népművészet Ifjú Mestere „…amikor a hagyomány
beleolvad a jelenbe…” című kiállítását november 7-e
és december 13-a között tekinthették meg Marcaliban a Kulturális Korzó Kortárs Galériájának látogatói.
(Képünkön)
■ Hagyomány és Kreativitás címmel mutatták be
november 9-e és 2013. január 12-e között a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumában a X. Országos Népi Mesterségek Művészete Pályázat és a XII. Alföldi Fazekas
Triennálé díjnyertes alkotásaiból rendezett kiállítást.
■ A NESZ Fazekas Szakmai Bizottsága által kiírt Vándorló fazekassegédek című
pályázat kiállítását november 10-e és 2013. január 25-e között láthatták az érdeklődők a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályának időszakos kiállítótermében.
■ November 19-étől 30-áig volt látható a XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Városháza Galériájában a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület A szem tetszésére, a lélek örömére című kiállítása.
■ Csornán, a Martincsevics Károly Városi Könyvtárban november 30-a és december
20-a között tekinthették meg az érdeklődők
Ángyán Csilla fazekas népi iparművész
Adventi asztal című kiállítását. (képünkön)
■ A Fehérvári Kézművesek Egyesülete
december 1-je és 2013. január 5-e között
Székesfehérváron, a Szent István Művelődési
Ház Szent Korona Galériájában rendezte
meg a X. Betlehemi szép csillag című
kiállítást.
■ Az Őszikék Nyugdíjasklub szervezésében
(Prágai Angéla, a klub vezetője, a kiállítás
megálmodója védnökségével) december 4-e és 20-a között immár 12. alkalommal
tekinthették meg az érdeklődők a „Fölragyog a jászol” című Lajosmizsei betlehemi
jászol-kiállítást a helyi művelődési házban.
■ Újabb követőre talált Alapítványunk Betlehemi jászol-kiállítása: decemberben a
főváros III. kerületében működő Békásmegyeri Közösségi Ház rendezett ebben a
témában kiállítást, a honlapunkon is megjelent felhívásra jelentkezett, előző évi saját
kiállításunk résztvevőinek alkotásaiból.
■ Szendrei Judit, Dely Teréz és Dabóczy Krisztina Tűzvarázs című tűzzománckiállítását december 3-ától 2013. január 6-áig tekinthették meg a Radisson Blue
Béke Hotel I. emeletén.
■ A Békéscsabai Ipartestület székházában december 4-étől Karácsonyig volt látható
Ruzsa Ilona ikon- és tűzzománc-festő munkáinak valamint Feigl Miklósné könyvkötő mester imakönyv-gyűjteményének kiállítása.
■ Adventtől vízkeresztig és Betlehemi csillagunk címmel rendezett kiállítást
december 4-e és 2013. január 6-a között a Sárbogárdi Múzeum Egyesület a helyi
József Attila Művelődési Központban.
■ December 16-ától 31-éig tartó, Fába faragott szeretet című kiállításon mutatták be
Czupp Pál helyi fafaragó népi iparművész alkotásait a kunhegyesi református templomban.
■ Kiszely Lászlóné és családja küldte Csabacsüdről az ottani Magyarok Nagyaszszonya Kápolnában elhelyezett Betlehemi jászolról készült felvételt, amelyen a helyi
szokás szerint Luca napján vetett búza is látható. (Ezen kápolna nevezetessége,
hogy őrzi a Trefort Kúriából származó kegytárgyakat, festményeket – tudtuk meg
tőle.)
■ A székesfehérvári Szent István Művelődési Ház Szent Korona Galériájában 2013.
január 18-ától tekinthették meg Márton Rozália fafaragó Fába vésett álmok című
kiállítását.
■ A Rózsavölgyi Közösségi Házban klubnap keretében nyitották meg január 19-én
Vinczéné Lőrincz Ágnes kerámikus Szárnyasok című kiállítását.
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■ A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Duna Palotában
rendezett ünnepség részeként január 20-án nyílt, és
február 14-éig láthattuk Bánky Zsuzsanna gyöngyékszerkészítő, Gisztl Anna és Szabó Gyula ruhakészítők EMBERKÖZELBEN című közös kiállítását. (Képünkön)
■ A Várnegyed Galériában február 16-áig tekinthették meg
a Várbéliek című kiállítást, amelyen más képzőművészek
mellett Bedők Bea kerámikus alkotásai is szerepelnek.
■ Február 6-a és 24-e között a nagytétényi Klauzál Ház
Vén Emil Galériájában mutatkozott be az Artchaika Egyesület. A kiállítás megnyitóján közreműködött: Erdélyi György színművész és Fábry
Zoltán, A Magyar Kézművességért Alapítvány társelnöke.
■ Feiglné Csukás Klára könyvkötő mester könyvkötészeti munkáinak kiállítását
február 27-éig tekinthették meg Békéscsabán, a Jaminai Közösségi Házban.
■ Szentendrén, a Városháza Polgármesteri Galériájában február végéig volt látható
Kunné Paulusz Györgyi képzőművész, ikonfestő Képbe zárt imák című kiállítása.
■ Beszprémy Józsefné és Beszprémy Katalin Anyáról lányára című közös kiállítását március 7-éig láthattuk a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumában.
■ Dédapáról unokára címmel a Hagyományok Háza
Népi Iparművészeti Osztályának Szilágyi Dezső téri
kiállító-termében március 22-éig tekinthettük meg a
nádudvari (korsós) K. Nagy fazekascsalád tagjainak: Dobiné Vass Júlia népi iparművésznek, a
Népművészet Ifjú Mesterének és fiainak: K. Nagy
György népi iparművésznek, K. Nagy Zsolt népi
iparművésznek, a Népművészet Ifjú Mesterének
valamint – meghívott kiállítóként – Tóth Aranka
hímzőnek, a Népművészet Mesterének alkotásait.
(Képünkön)
■ Neukirchnerné Tonkó Zsuzsa tűzzománcos
Kokárda és tojás – zománcból című önálló kiállítása
március 30-áig volt látható az esztergomi Zsinagógában.
■ Március 31-én kezdődött Dinnyésen Daru Péterné hímestojás-festő népi iparművész mesterség-bemutatóval összekötött kiállítása.
■ A Leányfalu-Házban április 6-ától egy hónapon keresztül láthatták az érdeklődők
Dely Teréz Áhítat című tűzzománc-kiállítását.
■ Május 4-étől június 1-jéig tartott Szalai Szilvia és Pászti Péter Kalligráfiák című
kiállítása Budapesten, a Párizsi udvarban működő MŰCSOKI Galériában.
■ A Nagytétényi Kastélymúzeum kistermében május 22-e és június 2-a között volt
látható az Artchaika Egyesület 4 alkotójának – Béni Gabriella Ágnes, Bölcsné
Nagy Gabriella, Vinczéné Lőrincz Ágnes keramikusok és
Kiss Gabi fazekas – Jelenségek című kiállítása, amit Fábry
Zoltán faműves, A Magyar Kézművességért Alapítvány
társelnöke nyitott meg.
■ Május 31-én és június 1-jén tartották A magyar hegedű
ünnepét a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és
Gimnázium épületében. A szakmai program keretében
rendezett kortárs hangszerkiállításon többek között
Guminár Tamás, Holló Bence, ifj. Kónya Lajos, Kónya
Lajos, Marosvári László, Romanek Tihamér és Semmelweis Tibor alkotásai is szerepeltek. (Képünkön)
■■■
■ Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusművész emlékkiállítása június 16-áig
látható a Klauzál Ház Vén Emil Galériájában (Bp., XXII. ker. Nagytétényi út 31-33.).
■ A Magyar Sajtóház Mikszáth termében (Bp., VI. ker. Vörösmarty u. 47/A.) június
23-áig tekinthető meg Fark László grafikusművész és Tegze Judit festő- és grafikusművész Elektrománia című számítógép-grafika kiállítása.
■ Tomcsányiné Szemere Sarolta aranykoszorús
kézműves mester a régi templomaink festett menynyezetkazettái ihletése nyomán készült textíliáit
mutatja be július 17-éig Czifrán festett
deszkafölepek című kiállításán Kecskeméten, az
Ókollégiumban (Kálvin tér 1.). (Képünkön)
■ 2011-ben nyílt meg Hövejen (Fő u. 27.), és egyre
több látogatót vonz Szigethy Istvánné hímző népi
iparművész, a Népművészet Mestere A bölcsőtől a
szemfedélig című állandó kiállítása, melynek megtekintését a höveji csipke iránt érdeklődők számára
(is) szívesen ajánljuk.
További inf.: 20/925-4547, www.szigethyistvanne.hu ; www.hovej.hu
■ Betlehem-képek címmel iparművészek és népművészek alkotásait bemutató
időszaki kiállítással együtt 2012. november 23-án nyitották meg a Karácsony Szalon
(Szentendre, Bercsényi u. 1.) Szép karácsonyaink című, Hubay Éva magángyűjteményéből rendezett új állandó kiállítását.
■■■
■ A NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY PROGRAMJÁBÓL Kecskemét, Serfőző u.19. GPS koordináták: N46°54.141, E19°40.839
Tel./Fax: 76/327-203;
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muzeum.nepiipar@gmail.com ; www.nepiiparmuveszet.hu
NYITVATARTÁS: keddtől szombatig 10 – 16 óráig.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS:
- Hagyomány és megújulás a magyar népi kézművességben
A népi iparművészet nem statikus, hanem a korral, az ízléssel és az igényekkel együtt
változó, élő művészeti ág. A Népi Iparművészeti Gyűjtemény állandó kiállításában a
régi, öreg mesterek munkáinak bemutatása mellett helyet kapnak a fiatal, színvonalasan dolgozó alkotók is.
- Kalotaszeg – válogatás Zana Dezső gyűjteményéből (viselet, kerámia, hímzett és
szőtt népi textilek).
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS (látogatható június 29-éig):
- A TŰTŐL AZ EGÉRIG - a hímzés múltja, jelene és jövője
A kiállításhoz kapcsolódva múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak óvodásoknak,
kisiskolásoknak, felső tagozatos diákoknak és középiskolás tanulóknak.
NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOROK 6-14 éves diákok részére
- július 15-19.: Mesterségünk címere…
- augusztus 12-16.: Népi hagyományaink nyomában
Táborvezetők: Nagy Edit és Pintér Gyula
További részleteket és a jelentkezési lapot honlapunkon találja.
A DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖRBEN hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkedhetnek
meg minden kedden 14-16 között dr. Varga Ferencné népi iparművész, a Népművészet Mestere vezetésével.
■ VÁLOGATÁS A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT EGYSÉGEINEK AKTUÁLIS PROGRAMJAIBÓL
Újkerti Közösségi Ház
Debrecen, Jerikó u. 17-19.
A DMK Újkerti Közösségi Háza 1980 óta ad otthont a „Tájoló”
Tűzzománc Szakkörnek. Évek óta hagyomány, hogy a szakkör
tagjai az elmúlt év „terméséből” ízelítőt adnak a nagyközönség
számára.
A Tájolón kívül a „Palmetta” Ötvöszománc Szakkör tagjainak
munkái is láthatók május 24-e és június 14-e között a kiállításon. (Képünkön)
Tímárház – Kézművesek Háza
4026 Debrecen, Nagy Gál István u. 6., tel.: 52/ 321-260 és 06
(30) 618 9767, e-mail: timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK A GYERMEKJÁTSZÓBAN
„SZÖSZMÖTÖLŐ”
(játszóházi foglalkozások általános iskolások számára előzetes bejelentkezés alapján
a Tímárház nyitvatartási idejében)
- bőrkarkötő-készítés, körmön-fonás, agyagozás
„JÁTÉKVILÁG”
(játszóházi foglalkozások óvodások számára előzetes bejelentkezés alapján a Tímárház nyitvatartási idejében)
LÁTVÁNYMŰHELYEK
- A Tímárház legérdekesebb látnivalói közé tartoznak a működés közben szemlélhető
tematikus műhelyek. Tavaly megújult műhelysorunk kézműves mesterei: Kiss Mihály
szappanfőző, Lugossy György fazekas, Molnár Tiborné hímző, Buka Csabáné
csipkeverő, Ősz Kriszta nemezkészítő, Hutkai László bőrműves valamint Sebestyénné Győrffy Anna viseletkészítő- szűrrátétes mester szeretettel várják általános és
középiskolai csoportok bejelentkezését, akik számára bemutathatják szakmájuk technikai fogásait, szépségeit.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
- A Tímárház valaha szárítóként funkcionáló épületrészében állandó tímártörténeti
kiállítás tekinthető meg, ami bemutatja az egykor messze földön ismert és híres debreceni tímármesterséget. A kiállításon az egykoron élt debreceni tímármesterek leszármazottai felajánlásából származó dokumentumok, a tímármesterség alapvető szerszámaiból, eszközeiből álló gyűjtemény látható. A kiállítás valamennyi darabja digitális
formában is használható, így lehetőséget nyújt az érdeklődők számára az elmélyültebb
kutatómunkára is.
- Kézművesek Debrecenben – a debreceni kortárs kézművesek kiállítása a Kézműves
Alapítvány gyűjteményéből.
ALKOTÓKÖRÖK
Csipkeverő Szakkör: sze.: 10.00-12.00
Origami Kör: minden hó 1. szo.: 10.00-14.00
Tiszta Forrás Hímző Kör: cs.: 14.00-16.00
Szövő Szakkör: k.: 15.00-18.00
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ kérhető Mátrai-Nagy Andrea művelődés-szervezőtől az
52/321-260-as és a 30/618-9767-es telefonon.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
■ Csonka Ibolya veszprémi festőművész, tűzzománcés ikonfestő újította fel a Veszprémi Református templom szószékének aranyozását!
Néhai Csonka János 1949-ben festette a Veszprémi
Református templomot. Ezzel egyidejűleg bearanyozta a
szószéket is, az akkor használatos porfesték arannyal.
Az idők folyamán, az eltelt több mint 60 év alatt ez az
aranyozás eloxidálódott, elzöldült. Lánya, Csonka
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Ibolya – A Magyar Kézművességért Alapítvány kiállításainak állandó, elismert résztvevője (a szerk.) – gondolt egy merészet, és 2011-2012-ben 18 karátos lap-arannyal felújította a szószék aranyozását. A munkálatok 2012. augusztus 20-ára, István király ünnepére
fejeződtek be. Csonka Ibolya, Veszprém város református festője szívből-szeretetből
végezte ezt a gyönyörű munkát, a Református Egyház javára és a hívek gyönyörködésére.
■ A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. kedvezményes megjelenési és árusítási lehetőséget biztosított a 2012. október 3-7. között megújult formában megrendezett 116. BNVn való részvételre zsűrizett termékekkel rendelkező kézművesek (tárgyalkotó népművészek, kézműves iparművészek) és az őket tömörítő egyesületek, szövetségek,
alapítványok részére. (A lehetőség népszerűsítésében – honlapunkon keresztül – Alapítványunk is részt vett.)
■ A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület más intézményekkel együttműködve október 13-án Megyei Kézműves Konferenciát
és Találkozót rendezett a Pétfürdői Közösségi Házban.
■ Az azsúrzománc csodája címmel Szendrei Judit és Hoppán
György tartott diavetítéssel egybekötött előadást november 17-én
a Pestújhelyi Közösségi Házban egy régi, míves ötvös-technika, az
azsúrzománc, magyarul áttört zománc történetéről és technikájáról.
Az előadást két napos műhelymunka követte. (Képünkön Hoppán
György alkotása)

A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
■ Tűzzománc alkotótábor fiataloknak és felnőtteknek
Időpont: július 8-12. és augusztus 12-16.
Vezeti: Szendrei Judit tűzzománcművész, a „Tűzvirág” Alkotókör vezetője.
Ára: 30.000 Ft.
Jelentkezés: 20/469-9410
Jelentkezési és befizetési határidő: június 24. és július 8.
■ A természetben található fonható anyagok
V. Országos továbbképzés és nemzetközi szaktábor
Pécsvárad-Zengővárkony 2013. augusztus 9-15.
Szervező: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület
SZALMAFONÓ MESTERKURZUS
Különleges alkalmat kínálunk azzal, hogy Maria Kravcsuk (Ukrajna) és Larisza Gurzsijl
(Oroszország) szalmafonó mesterek-művészek vezetésével, szakmai tudást bővítő
táborban vegyünk részt. Természetesen lesz lehetőség csuhé- ill. sásmunkára is.
Programtervezet:
Sok-sok gyakorlati oktatás;
Kiállítás a meghívott mesterek munkáiból;
Dia- és filmvetítés;
Néprajzi előadások, kerekasztal-beszélgetés;
Kirándulás.
Szeretnénk fölhívni azon jelentkezők figyelmét, akik a Mesterségek Ünnepén részt
fognak venni, hogy a szűkös idő miatt jó előre tervezzenek.
Részvételi díj 35.000 Ft, ami tartalmazza a kollégiumi szállást, oktatást alapanyaggal,
tolmácsot, teljes ellátást péntek estétől csütörtök délig. Bontásban sajnos nem tudunk
jelentkezést elfogadni, mert így kapjuk a kedvezményeket. Ha nyerünk pályázati támogatást, akkor az összeg csökkenni fog.
Jelentkezési határidő: 2013. április 15. 20.000 Ft befizetésével a következő számlaszámra:
Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület
MKB Bank 10300002-20606220-00003285
Megjegyzés rovat: Tábor 2013
A fennmaradó összeget érkezéskor kérjük KP fizetni.
A létszám korlátozott, jelentkezést a befizetések sorrendjében tudunk elfogadni.
Mindenkit szeretettel várunk!
További információ és jelentkezés:
Tüskés Tünde 30/263-1011, tuskestunde@gmail.com

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
■ A www.nemzetigeografia.hu Értékőrző: Berszánné
Román Erzsébet, a csipkés hímesek és mézesek
mestere címmel közölt interjút 2012. június 21-én. A
beszélgetésből megtudtuk, hogy nagyszüleinek köszönhette a fogékonyságot a mézeskalács-készítés iránt, de
26 évig vegyészként dolgozott a Budapesti Műszaki
Egyetemen. Borbély Jolán kedveltette meg vele a néptáncot, s ezzel az egész népi kultúrát. A munka mellett
kezdetben kis textilfigurákat készített, amiket zsűriztetett, és így árusíthatta is őket. Később Lázár Julianna
mézeskalács- és hímestojás-készítő népi iparművész
segítette a fejlődésben. Kedvencei a csipkeminták, ezen
belül is a halasi csipke a fő ihletője. Vállalkozó-kedvét
bizonyítja, hogy néhány éve kipróbálta magát Portugáliában a nemzetközi csokoládéfőző
versenyen is. Több éven át pályázott különösebb eredmény nélkül, 2011-ben azonban
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már 4. helyet ért el, és mellé kapott egy különdíjat is, egy grillázstorta-készítő versenyen pedig két bronzérmet nyert.
■ Az IPOSZ lapja, az MV Iparos Újság augusztusban megjelent száma ismertette
Alapítványunk Magyar kézművesség – 2012 és A víz világa – kézműves szemmel
című kiállításának megnyitóját, összefoglalva dr. Fehér György, a Mezőgazdasági
Múzeum főigazgatója, Fekete György Kossuth-díjas belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Birinyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke és Semmelweis Tibor, a BKIK Kézműipari Tagozatának alelnöke köszöntő, értékelő, megnyitó
beszédeit. A kiállítás gazdag anyagát Fülöp Tibor kazincbarcikai kovács, Juhász
Norbert esztergomi fafaragó, Karácsony Julianna balatonfűzfői festő, Martineczné
Kiss Márta budapesti fazekas, Molnárné Süli-Zakar Zita algyői kisplasztika-készítő,
Périné Lévai Beáta paksi üvegfestő, Saárné Hajós Erzsébet táti porcelánbabakészítő, Sólyom Irén őrbottyáni gobelinvarró és Varga Jánosné balatonfűzfői hímző
alkotásainak tárgyfotói illusztrálták.
■ Büszkék vagyunk arra, hogy kiemelt terjedelemben foglalkozott az imént említett
nyári országos kiállításunkkal a Magyar Iparművészet folyóirat csaknem egyidejűleg
megjelent 2012/3 száma is. A cikk szöveges része a kiállítás anyagáról készült
albumból Fekete György beköszöntőjét, Szűcs György, az IPOSZ országos elnöke
ajánlását és Gergely Imre, A Magyar kézművességért Alapítvány titkára előszavát
idézte. Az illusztrációként bemutatott tárgyfotókon Apostol Ágnes budapesti keramikus, Benyó Éva hímző és Jedlovszki Rezső fafaragó, budapesti alkotópáros,
Bereczné Lázár Nóra hódmezővásárhelyi hímestojás-festő, Csordás Katalin kiskunhalasi viseletvarró, Dönczi András szegedi asztalos mester, Gazsóné Kis
Zsuzsanna kecskeméti hímző, Juhász Norbert esztergomi fafaragó, M. Sarlós
Erzsébet Budakeszin élő szobrász és Pencz József bajai halászszerszám-készítő
alkotásai szerepeltek.
■ Bő teret szentelt a Magyar kézművesség – 2012 és A víz világa – kézműves
szemmel című kiállításnak, azon belül is saját szakterületének a Bőr- és Cipőtechnika, -piac című szakfolyóirat 2012/5 számának Hagyományvédelem rovata, amely
Kovács J. Attila kisgyőri cipész-csizmadia, Tímárné Molnár Márta budapesti bőrműves, Lévai József Szatmárnémetiben élő szíjgyártó és a budapesti Modell Divatiskola bőrműves diákjainak alkotásaival illusztrálta a beszámolót.
■ A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új Néplap 2012. október 15-ei száma arról
tájékoztatott, hogy igazi kun kapu díszíti Czupp Pál kunhegyesi fafaragó kunsági
kiállítóházát. A népi iparművész több
mint kétszáz órát dolgozott a saját
kezűleg készített, díszített és felállított bejáraton. A napilap december 6án Betlehem a kunhegyesieknek
című híradása fotón mutatta meg az
általa faragott, ember nagyságú
alakokból megformált bibliai életképet; 4 nappal később pedig, Porcelánbögrék a faragások között című
cikkében az alkotó és felesége által
esküvőjük óta gyűjtött, több száz darabot kitevő, különleges összeállításról tudósított.
■ A karácsonyi betlehem című cikkében, Az AMKA mozgalma és Egy megtekintésre
ajánlott kiállítás alcímekkel már Alapítványunk XIX. Betlehemi jászol-kiállításáról írt
az Erdészeti és faipari HÍRADÓ 2012. decemberi száma, amelynek hátsó borítóoldalán Deák Ildikó kakucsi csuhébaba-készítő, tanár, Gelencsér Julianna táci csuhéműves mester és Nemes Ferenc szigetújfalui faragó népi iparművész előző kiállításunkon szerepelt alkotásainak tárgyfotói láthatók.
Híradás jelent meg a Betlehemi jászol-kiállításról a Közszolgálat című közigazgatási
magazin 2012. decemberi számában Cz. Budai Katalin bakonynánai bútorfestő; a
Fejér Megyei Hírlapban december 18-án és 2013. január 4-én Bodáné Fenyves
Zsuzsa foltvarró illetve Fessler Béláné csuhéfonó, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének tagjai; az Evangélikus Élet-ben december végén enteriőr-fotón több kiállító
és a Terézváros című kerületi magazinban Kovács Klára Valéria tűzzománc-festő
és Gelley Anna hitoktató alkotásainak tárgyfotóival.
■ Az MV Iparos Újság 2013. januári számának Hagyomány rovata ezúttal is bő
terjedelemben foglalkozott a Betlehemi jászol-kiállítással. Az új helyszínen, a Magyarság Házában 19. alkalommal megrendezett kiállítás ünnepélyes megnyitóján
elhangzott köszöntő-üdvözlő-megnyitó beszédek mondanivalóját összefoglaló cikket
a budapesti Brummogó Bábszakkör, Dönczi András szegedi asztalos mester,
fafaragó, Gy. Kamarás Kata budapesti fazekas népi iparművész, a Népművészet
Mestere, Koch Lászlóné pécsi tűzzománcos, Kolumbán Zsuzsa MKR-díjas budapesti babakészítő népi iparművész, a Népművészet Mestere, Kovácsai Gabriella
székesfehérvári üvegfestő, Mucsy Géza budapesti mézeskalács-készítő, Tóta Anna
bajai kenderműves és Vangelné Béres Edit szegedi ikonfestő alkotásainak tárgyfotói illusztrálták.
A lap ugyanezen számának Ipartestület rovata fotókon keresztül arról is beszámolt,
hogy a Békéscsabai Ipartestület székházában Ruzsa Ilona ikonfestő alkotásaiból és
Feiglné Csukás Klára könyvkötő mester imakönyv-gyűjteményéből rendeztek
kiállítást.
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■ Kiállításaink rendszeres és sikeres résztvevőjével,
Orbánné Balogh Katalin budapesti Aranykoszorús
babakészítő mesterrel, népi iparművésszel, a XIX.
Betlehemi jászol-kiállítás egyik díjazottjával szakmai munkásságáról készített riportfilmet a tv10.
(Képünkön)
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tervezet alapján történő módosításokról. A szakmai nap során hangsúlyt fektettek a
márciusban megjelent népi kézműves szakmák szakképzési kerettantervei szakmai
tartalmának, felépítésének, elemeinek megvitatására.
A konferencián szakmai előadások hangzottak el Változások a felnőttképzés területén
- megújul a felnőttképzési törvény; Változások a szakképzés területén - a Népi kézműves szakképesítés szakmai követelményrendszerének bemutatása; Népi játék és
kismesterségek oktatója szakképesítés-ráépülés; A „Népi kézműves vállalkozás működtetése” szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó tantárgyak, témakörök ismertetése; A Népi kézműves szakképesítés új kerettanterve alapján a szakmairányok bemutatása címmel.
A szakképzési kerettantervek megtalálhatóak a www.nive.hu honlapon.

■ HAGYOMÁNYOK HÁZA
– Aktuális zsűrinapok 2013-ban
Zsűrizés helye
Nyíregyháza

Beadási
határidő
06.04.

Zsűri
napja
06.18.

Szakágak

Székesfehérvár

06.10.

06.22.

Fafaragás, viselet, hímzés, népviseletes baba, mézeskalács, kovács,
szalma, fazekas munka
Kés, bőrművestárgyak

Magyarszombatfa

07.01.

07.11.

Fazekasság

Budapest

08.21.

09.03.

Nemez; kalap

Budapest

08.29.

09.10.

Budapest

09.24.

10.08.

Kovács és rézművestermékek;
bőrművestárgyak; lószerszámok,
nyergek; szálasanyag,
Hímzés, viselet, csipke, baba,
szőttes, népi játék (textilből,
gyöngyből)

– A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum (Bp., I. ker. Fő u. 6.) aktuális kiállításai:
● április 25. - június 8.: Sárköz – Habán – Lüszter
címmel a 90 éves Tamás László fazekas, a Népművészet Mestere és tanítványai (köztük Falusi Béla, F.
Terjék Éva, Verseghy Ferenc) közös kiállítása
(képünkön)
● június 14. - augusztus 3.: Nomád Nemzedék - 40
éves a Fiatalok Népművészeti Stúdiója
● augusztus 9. - szeptember 21.: Az agyag vonzásában - A tiszafüredi Szűcs Imre fazekas, a Népművészet Mestere 50 éves szakmai évfordulós közös
családi kiállítása
A HH Magyar Népi Iparművészeti Múzeum időszakos kiállító-termének (Bp., I. ker.
Szilágyi Dezső tér 6.) aktuális kiállításai:
● június 6. - augusztus 9. Gyöngyökből gyökereztél. Szupper Kriszta emlékkiállítása
– A Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelye megkezdte a minősítési szempontrendszer módosításának munkálatait.
„Célunk, hogy a zsűrizett termékek a hagyományos értékek megtartása mellett a mai
kor elvárásainak megfeleljenek, használhatóak, eladhatóak legyenek. Ennek megvalósítását a zsűri és az alkotók közötti párbeszéddel, az alkotók új törekvéseinek figyelembevételével kívánjuk elérni. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítunk a különböző
szakágak minősítési szempontjainak egységesítésére is.”
Ennek kapcsán a Népművészeti Módszertani Műhely nyílt vitanapot tartott 2012. szeptember 28-án. (A vitanap meghívója az AMKA honlapján is olvasható volt. – A szerk.)
A megnyitót és az elhangzott előadásokat követően szakági csoportokban folytatódott
a konferencia. Az alkotóknak lehetőségük nyílt elmondani véleményüket, megosztani
ötleteiket a szempontrendszer megújításával kapcsolatban.
– Nemezelők előadássorozata
A Hagyományok Háza 2013. február 16-ától szervezte meg első alkalommal a nemezelők előadássorozatát, melynek keretében a gyakorlatot megalapozó elméleti tudás
kibővítésén túl lehetőséget adtak az országban tevékenykedő nemezkészítők bemutatkozására, e szakma képviselőinek találkozására és konzultációjára, a hagyományos és
modern, kortárs nemeztárgyaink megismerésére, készítési technikáik megfigyelésére,
akár kipróbálására is.
Február 16-án Nagy Mari textilművész, a Népművészet Mestere Asszonyélet, textilek
Ázsiában és Európában; március 9-én Vidák Anna nemezkészítő szakoktató, a Népművészet Ifjú Mestere Igen, ez NEMEZ!; Szaniszló Judit nemezkészítő Új utak a
nemezelésben címmel tartott előadást.
– VÁLTOZÁSOK A NÉPI KÉZMŰVES SZAKKÉPZÉSBEN címmel május 13-án egész
napos szak- és felnőttképzési konferenciát rendezett a Hagyományok Háza, mint a
népi kézműves szakképzések egyik szakmai koordinátora: a szakképzést, az OKJ-t,
ezen belül a népi kézműves szakmákat érintő változásokról, illetve a felnőttképzés
területét érintő, már érvényben lévő és az elfogadás előtt álló új felnőttképzési törvény-

■ KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI LEKTORÁTUS
Zavartalanul működik tovább a Lektorátus!
2012. december 1-jétől sokrétű tevékenységét zökkenőmentesen folytatja egykori
helyén, a Budai Várban a képző-, ipar- és fotóművészet, illetve az előbbiek határterületein működő, kortárs szakértői intézmény, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus.
A Lektorátus 2007. január 1-jétől a Magyar Művelődési Intézet (MMIKL) szervezeti
keretein belül működő, önálló szakmai igazgatóságként továbbra is az Emberi Erőforrások Minisztériuma Művészeti Főosztályának háttérintézményi feladatait látta el az
alkotóművészet területén.
2012 decemberétől a Magyar Művelődési Intézet Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet néven a közművelődés egészét áttekintő és annak fejlődését segítő szervezetként működik tovább, míg az intézetről leválasztott Lektorátus a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-ben (MANK) szakvéleményező, pályázatlebonyolító feladatok teljesítéséért, valamint kortárs művészeti dokumentációs és kutatói
tevékenység ellátásáért felel. A társaság legfőbb célja – immár a Lektorátussal kiegészülve –, hogy innovatív, hatékony működésével színvonalas alkotások létrehozását
segítse elő a kortárs magyar művészet területén, ideértve az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó elméleti és kritikai alkotótevékenységet is. A MANK kiemelt feladatának tekinti, hogy újragondolt szervezeti struktúrában szakmai alapokon nyugvó, magas
színvonalú tevékenységével produktívan segítse elő a magyar művészeti alkotások
belföldi és nemzetközi megismerését, terjesztését és értékesítését az alapító vagyon
működtetésével.
A Lektorátus a képzőművészet, iparművészet,
ipari tervezőművészet, fotóművészet, illetve a vizuális és tárgykultúra egyéb ágazataiban pályázatok kiírását kezdeményezi, megbízásra ellátja a lebonyolítással és elbírálással kapcsolatos feladatokat. Felkérés alapján szakvéleményt ad az alkotások esztétikai értékelésével, eszmei értékével, beszerzésével, felhasználásával kapcsolatban, s
részt vesz a szakági és egyéni kiállítások, biennálék előkészítésében, szervezésében,
bírálatában. Dokumentációs tevékenysége során gyűjti, őrzi, rögzíti, feldolgozza és
közreadja a kortárs művészet adatait és dokumentumait. E körben együttműködik a
hazai dokumentációs fórumokkal, múzeumokkal, szakmai szervezetekkel, és biztosítja
a kortárs alkotóművészet dokumentációs anyagának kutathatóságát is. A szervezet
kiemelt feladata a public art módszertani támogatása, kutatása és dokumentálása,
továbbá a kultúráért felelős tárca háttérintézményeként a tárca pályázatainak és ösztöndíjainak szakmai és pénzügyi lebonyolítását, dokumentálását végzi.
A szervezeti átalakítás ellenére az alkotók, szakértők és érdeklődők továbbra is bizalommal fordulhatnak a Lektorátus munkatársaihoz a megszokott elérhetőségeken,
hiszen az intézmény legfontosabb küldetése a jövőben is az, hogy a magyar művészeket méltó módon képviselve a hazai alkotóművészet fejlődésének egyik legfőbb mozgatórugója legyen.
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Régi Művésztelep, 2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
Tel.: +36 26 501 060, Fax: +36 26 501 069
info@alkotomuveszet.hu , www.alkotomuveszet.hu
Képző- és Iparművészeti Lektorátus
1114 Budapest, Úri u. 54-56. Tel.: +36 1 356 74 44
lektoratus@lektoratus.hu , www.lektoratus.hu
Iparművészeti zsűrizés esetén a 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.
■ 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. További kapcsolattartás:
Kissné Sztraka Annamária, e-mail: amsztraka@gmail.com.
Honlap: http://www.kamjt.hu
Néhány rövid információ a játék-, baba- és mesevilág eseményeiről:
– Mesemúzeum és Meseműhely: 2012. szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján, a Népmese Napján, a Döbrentei utca 15. sz. alatti gyönyörű
barokk épület alsó szintjén megnyitotta kapuit a
főváros legújabb nevezetessége, a Mesemúzeum.
(Képünkön)
– Dr. Györgyi Erzsébet, a Társaság elnöke nyitja
meg június 15-én 11 órakor Orbánné Balogh
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Katalin Aranykoszorús babakészítő mester, népijáték-készítő népi iparművész Fantázia és
hagyomány „Katibaba” varrószobájából című kamara-kiállítását, ami csütörtökön 14-18,
szombaton és vasárnap 10-16 óra között július végéig tekinthető meg a KÁMJT klubhelyiségében (Budapest, XI. ker. Orlay u. 2/B.).
A részleteket, a további híreket és a KÁMJT tevékenységét az érdeklődők megismerhetik
a Társaság honlapjáról vagy negyedévente megjelenő, Forgó című lapjából.

■ A Hazai Termék, Hazai Munkahely Alapítvány kiadásában jelent meg SemesBogya 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 honlapja: www.semes-bogya.com .
A CD megrendelhető Eszter 06-70/568-2295-ös telefonszámán.

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

■ Jó szívvel ajánljuk Tisztelt Olvasóink figyelmébe a Magyar Iparművészet
című folyóiratot, ami 2013. január 1-jétől
évente tízszer jelenik meg. 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 Fekete György
Kossuth-díjas 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 Magyar Iparművészet új főszerkesztője: Kiss Éva művészettörténész.
A folyóirat egy évre 7.500 forintos előfizetési díjért megrendelhető a Magyar
Iparművészet Szerkesztőségében: 1091 Bp., Üllői út 33-37. (az Iparművészeti
Múzeum épülete), tel.: 218-7582, fogadóórák: kedden és csütörtökön 10-től 14
óráig.

■ DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY, FAZEKAS KÖZPONT
Budapest, XVI. ker., Sasvár u. 101. (Centi Suli)
Tel/fax: 407-1502, e-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
honlap: www.fazekaskozpont.hu
F A Z E K A S táborok a Fazekas Központban
Felnőtt: 2013.07.01-05.
Használati tárgy készítése kézi- és korongos technikákkal, engóbos
díszítéssel.
Délelőtt: 9-13 óráig vagy délután: 13-17 óráig 5x4=20 óra
Részvételi díj: 23,000 Ft/20 óra + anyagktsg.
Népi kézműves – fazekas gyerektáborok
5 napos turnusokban (H-P) 08.00-17.00-ig (ügyelettel).
Turnusok: 2013. június 24-28.; július 8-12. és 22-26.; július 29. aug. 2. és aug. 5-9.
Foglalkozások: agyagozás – korongozás (minden nap), nemezelés, szövés, fonás, bőrözés stb. és a pihenő időben ügyességi játékok.
Részvételi díj: 20-22.000 Ft/fő/5 nap, ebéddel. Barát- és testvérkedvezményt adunk!
Jelentkezés folyamatosan (max. 15 fő/csop.), és befizetés a tábor előtt két héttel.
Halmai Krisztina Diana
operatív vezető
■ 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 foglalkozások
időpontjai 2013-ban: június 1. szombat 17-19
óra, július 6. szombat 17-19 óra, augusztus 3.
szombat 17-19 óra, szeptember 14. szombat 1719 óra, október 12. szombat 17-19 óra, november 9. szombat 17-19 óra, december 7.
szombat 17-19 óra. Helye: Algyői Alkotóház (volt Belák - ház, 6750, Algyő, Kastélykert u.
106.)
Bereczné Lázár Nóra
Magyar Kézműves Remek-díjas hímestojás-festő népi iparművész,
a Népművészet Ifjú Mestere, az Algyői Tojásműhely vezetője

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

KÖNYV-, FOLYÓIRAT- és CD-AJÁNLÓ
■ A Cser Könyvkiadó gondozásában elkészült a következő Kis Műterem kiadvány.
"A rajztanárok a www.cserkiado.hu cím alatti webáruházunkból tájékozódhatnak könyveink
kínálatáról. Minden megrendelt könyv árából 25%-os kedvezményt adunk az MROEtagoknak. Ha a megrendelés összege meghaladja a 10.000 Ft-ot, akkor a postaköltséget is
mi álljuk. A megrendeléseket e-mail útján tudjuk fogadni a rajztanar@cserkiado.hu címre.
A megrendeléshez az alábbi adatok szükségesek: megrendelő postázási címe, számlacíme (amire a számlát kiállítja a kiadó: pl. iskola, vállalkozás stb.), mobiltelefon száma, email-címe."
Forrás: Dóri Éva
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
■ 2012. augusztus 24-én, az MVSZ székházában rendezett kiállításának megnyitóján
mutatták be Tomcsányiné Szemere Sarolta tamburhímző, Aranykoszorús kézműves Kis
csokréta a mennyezet virágaiból című új könyvét, ami válogatást tartalmaz a Kárpátmedence régi magyar templomainak festett mennyezetkazetta-motívumait feldolgozó
tambúrhímzéses textíliáiból. (Tomcsányiné Szemere Sarolta telefonszáma: 06-1/3165832.)

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 1 éve hozta létre és üzemelteti a www.enkisboltom.hu kézműves web-áruházat, 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 Istennek
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.,
Tel.: 70/625-9995, e-mail: 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
■ 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!

2012. december 12-én a budai várban, a Magyarság Házában került sor a pályázat válogatott
anyagából rendezett kiállítás ünnepélyes megnyitójára. A földszinti aulában a Metzker Kamaraegyüttes műsora után Farkas Zsuzsa köszöntötte A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA)
képviseletében az esemény résztvevőit abból az alkalomból, hogy az Alapítvány lehetőséget kapott a Magyarság Házában a Betlehemi jászol-kiállítás megrendezésére.
A vendégeket a házigazda képviseletében Papp-Váry Borbála, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató-helyettese üdvözölte, majd Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke és Semmelweis Tibor, a BKIK Kézműipari Tagozatának alelnöke mondott köszöntőt. Őt követően Farkas Zsuzsa felolvasta a Fővárosi Közgyűlés ülése miatt távol maradt Csomós
Miklós kulturális főpolgármester-helyettesének köszöntő-gratuláló levelét. A kiállítást Brückner
Ákos Előd ciszterci plébános nyitotta meg.
A pályázat eredményhirdetése, a díjak átadása az első emeleti díszteremben történt. A díjazási
lista a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Hagyományok Háza és a
Ciszterci Egyházközség képviselőiből álló zsűri javaslata alapján készült. A díjazásban A Magyar
Kézművességért Alapítványon 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 zsűri által kiemelt alkotók elismeréséhez.
A Fővárosi Önkormányzat 60.000 Ft-os nagydíját a budapesti Gyapjas klub – Kostyálné Ferenczi Erika
vezetésével – kapta. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 50.000 Ft-os nagydíját és a Pest Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját Gránásy Anna pomázi Magyar Kézműves Remek-díjas üvegcsiszoló; a Fővárosi
Önkormányzat 40.000 Ft-os díját Martineczné Kiss Márta budapesti fazekas népi iparművész; a Fővárosi
Önkormányzat 40.000 Ft-os díját és a II. kerületi Önkormányzat könyvajándékát a budapesti Brummogó
Bábszakkör – Vámosiné Vitáris Márta valamint szülők és bábszakkörös gyerekek; az Emberi Erőforrások Minisztériuma 40.000 Ft-os díját Kollár Lajosné lajosmizsei csuhéfonó; az Emberi Erőforrások Minisztériuma 40.000 Ft-os díját Gelencsér Julianna táci népijáték-készítő csuhéműves mester; az Emberi Erőforrások Minisztériuma 40.000 Ft-os díját és a Ciszterci Egyházközség ajándékát Gy. Kamarás Kata budapesti
fazekas népi iparművész, a Népművészet Mestere vehette át. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 30.000
Ft-os díját Szomor Ferencné tatabányai csuhébaba-készítő; Mezőkeresztes Önkormányzatának 20.000 Ftos díját, az AMKA ajándékkosarát és a Kakucsi Általános iskola könyvajándékát Lakatos József
mezőkeresztesi fafaragó; a Fővárosi Önkormányzat 30.000 Ft-os díját Almay Nikolett budapesti díszlet- és
jelmeztervező tanuló; M. Gubán György tűzzománc-művész alkotását, Dr. Barsi Ernő néprajztudós népdalgyűjteményét és a Witeg Kőporc Kft. névre szóló porcelán vázáját Kisjuhász Lászlóné lajosmizsei csuhéfonó; Sarkadi Nagy Emília ajándékkosarát, az MV Iparos Újság 1 éves előfizetését, a Witeg Kőporc Kft. névre
szóló porcelán vázáját és a Kossuth kiadó művészeti albumát Bocsi Éva salgótarjáni Magyar Kézműves
Remek-díjas népviseleti baba-készítő népi iparművész; a Fővárosi Önkormányzat 30.000 Ft-os díját, a Kiss
Áron Magyar Játék Társaság kiadványait és a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat könyvajándékát a budapesti Kincs-Ő Alapítvány – Bedők Beáta keramikus vezetésével érdemelte ki. A XII. kerületi Önkormányzat
ajándékcsomagját, a BKIK Kézműipari Tagozatának kristályvázáját és Szlávik Zoltán rézműves gyertyatartóját Dr. Drén Csabáné budapesti babaház-készítő; az AMKA mese-CD-it, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság
kiadványait, Baloghné Kegyes Lonci kabaktök-díszítő alkotását és a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
könyvajándékát a velencei FM Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Diákotthon Csuhé szakköre – Wildhoffer Ibolya vezetésével; a XX. kerületi Önkormányzat ajándékcsomagját,
a Magyar Iparművészet folyóirat 2012-es gyűjteményét és a Kossuth Kiadó művészeti albumát Dukát Judit
budapesti gyöngyfűző; az AMKA ajándékkosarát, a Magyar iparművészet az ezredfordulón című albumot, a
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat könyvajándékát és a Kossuth Kiadó művészeti albumát Daru Péterné
bodajki hímestojás-festő népi iparművész; a BKIK Kézműipari Tagozatának kristályvázáját, a Magyar Iparművészet folyóirat 2012-es gyűjteményét és az AMKA komolyzenei CD-csomagját Kamocsay Judit budapesti
szövő népi iparművész; a BKIK Kézműipari Tagozatának kristályvázáját, az AMKA komolyzenei CD-it és Dr.
Barsi Ernő néprajztudós könyvét és népdalgyűjteményét a budapesti Losonci Téri Általános Iskola tanítója:
Garamvölgyi Adrienn; az AMKA ajándékkosarát, a Magyar iparművészet az ezredfordulón című albumot és
a Witeg Kőporc Kft. névre szóló porcelán vázáját Fessler Béláné kiskunfélegyházi csuhéfonó; Gránásy Anna
üvegékszer-készítő angyalos medálját és a Witeg Kőporc Kft. névre szóló porcelán vázáját Tóta Anna bajai
kenderműves kapta. A X. kerületi Önkormányzat ajándékcsomagját és a Kakucsi Általános Iskola könyvajándékát Orbánné Balogh Katalin budapesti Aranykoszorús babakészítő mester, népi iparművész; Fiser Józsefné hímző népi iparművész Magyar Kézműves Remek-díjas táskáját és a Witeg Kőporc Kft. névre szóló
porcelán vázáját Acsai Rita kecskeméti népi játszóház-vezető; Keszthely Önkormányzatának elismerését, a
Kartali Gyűszűkör hímzett asztalterítő szettjét és a Witeg Kőporc Kft. névre szóló porcelán vázáját Markos
Lászlóné keszthelyi csuhébáb-készítő, művészeti oktató; Kunhegyes Önkormányzatának könyvjutalmát, a
Kakucsi Általános Iskola könyvajándékát és az MV Iparos Újság 1 éves előfizetését Czupp Pál kunhegyesi

fafaragó népi iparművész; a XV. kerületi Önkormányzat elismerését, a Magyar Iparművészet folyóirat 2012
-es gyűjteményét és az MV Iparos Újság 1 éves előfizetését Siegl Károly budapesti tűzzománcos; a XI.
kerületi Önkormányzat könyvcsomagját, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság kiadványait, a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat könyvajándékát és a Ciszterci Egyházközség ajándékát a budapesti
Bajnokkvartett - Gábor és Kata valamint gyermekeik: Dorka és Anna; a Magyar iparművészet az ezredfordulón című albumot, a Witeg Kőporc Kft. névre szóló porcelán vázáját és az AMKA ajándékcsomagját
Naszvadi István pakodi faragó népi iparművész; a Magyar Iparművészet folyóirat 2012-es gyűjteményét,
az MV Iparos Újság 1 éves előfizetését és a Witeg Kőporc Kft. névre szóló porcelán vázáját Galina Lajos
eleki faszobrász, tanár; Dr. Barsi Ernő néprajztudós népdalgyűjteményeit, Sebestyén Márta karácsonyi CD
-jét és a Kossuth Kiadó művészeti albumát Kerékgyártóné Zalka Cecília budapesti mézeskalács-készítő;
az AMKA ajándékkosarát, a Magyar iparművészet az ezredfordulón című albumot és a Kossuth Kiadó
művészeti albumát Kovács Klára Valéria budapesti tűzzománckép-festő iparművész; a II. kerületi Önkormányzat könyvajándékát, az AMKA komolyzenei CD-csomagját és a Kossuth Kiadó művészeti albumát
Kolumbán Zsuzsa budapesti Magyar Kézműves Remek-díjas babakészítő népi iparművész, a Népművészet Mestere; Székesfehérvár Önkormányzatának elismerését, az AMKA ajándékkosarát és a Kossuth
Kiadó művészeti albumát Bodáné Fenyves Zsuzsa székesfehérvári foltvarró; az MV Iparos Újság 1 éves
előfizetését, a Witeg Kőporc Kft. névre szóló porcelán vázáját és a Kossuth Kiadó művészeti albumát Bujtor Tibor gyenesdiási fafaragó népi iparművész vette át. Szeged Önkormányzatának ajándékcsomagját
és a Kossuth Kiadó művészeti albumát Dönczi András szegedi asztalos mester, fafaragó, Csongrád Megye Alkotói díjasa; Deák Ildikó csuhéfonó alkotását és a Kossuth Kiadó művészeti albumát Gelley Anna
budapesti hitoktató; a Pest Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját és a Kossuth Kiadó művészeti albumát Kovács Ernő taksonyi fafaragó, asztalos; az MV Iparos Újság 1 éves előfizetését, a Witeg Kőporc Kft.
névre szóló porcelán vázáját és a Kossuth Kiadó művészeti albumát Pintér Miklós budapesti tojásfestő;
Székesfehérvár Önkormányzatának elismerését és Gránásy Anna üvegékszer-készítő kollekcióját
Radetzky Jenőné székesfehérvári Magyar Kézműves Remek-díjas bútorfestő népi iparművész; az AMKA
ajándékkosarát, a Kossuth Kiadó művészeti albumát és Dr. Barsi Ernő néprajztudós előadásainak gyűjteményét Szűcs Andrea tiszafüredi fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere; Szeged Önkormányzatának ajándékcsomagját, a Magyar Iparművészet folyóirat 2012-es gyűjteményét és a Kossuth
Kiadó művészeti albumát Vangelné Béres Edit szegedi ikonfestő; H. Czékmány Ilona festőművész alkotását Erős Györgyné sárbogárdi kézműves kapta.
A Ciszterci Egyházközség ajándékait a következő alkotók vehették át Brückner Ákos Előd atyától:
Vágó Éva budapesti ikonfestő; Horváth Kata Anna székesfehérvári egyetemi hallgató; a székesfehérvári
Ciszterci Szent István Gimnázium 5.b osztálya – Somogyfoki Gáborné osztályfőnök vezetésével; a
budapesti ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1.a osztálya – Takácsné Kiss Anikó és Bajnokné Gronski Kata vezetésével; a Tatabánya
Gallavölgyi Egyházközösség Hímzőköre – Galauner Béláné vezetésével; Madaras Enikő budapesti
tanuló; V. Andrejszki Kati budapesti bőrműves, a Népművészet Ifjú Mestere, gyertyaöntő; a budapesti
Ágoston család - Ágoston Zsolt és felesége, valamint gyermekeik: Nikolett, Barnabás és ifj. Zsolt;
Szabó Endréné Szabó Márti budapesti amatőr alkotó; a tatabányai Názáret Szociális Szolgáltató Lámpás Tehetségműhelye – Horváth Viktória és Trestyánszky Melinda vezetésével; a piliscsabai Páduai
Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Kerámia szak – Bisztriczky Réka vezetésével;
Volloncs Mária üvegfestő, báb- és babakészítő a Kovászna megyei Torjából; Molnár Evelin amatőr csuhéfonó Temesvárról.

A díjazottakon kívül a kiállítás többi résztvevője is kapott egy elismerő oklevelet, melyek a
szentendrei Vincze László és Fiai Papírmerítő Műhelyben készültek.
Köszönet
- a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Magyarság Házának, hogy otthont adott az országos Betlehemi kiállításnak, és minden munkatársának, akik segítették a kiállítás létrejöttét,
- kiemelt köszönet a Nemzeti Kulturális Alap Népművészet és Közművelődés Kollégiumának,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Fővárosi Önkormányzatnak, a BKIK Kézműipari
Tagozatának, hogy lehetőségeik szerint támogatták a kiállítás létrejöttét, vagy különdíjakkal segítették kiemelkedő résztvevőinek méltó elismerését, illetve az anyagát bemutató színes fotóalbum kiadását,
- a kiállítás összes további támogatójának, akik pénzügyi hozzájárulással, szolgáltatással segítették a rendezvény megvalósulását, albumának megjelentetését, vagy különdíjak felajánlásával a kiemelkedő alkotók elismerését!
Köszönet a kiállítás főrendezőjének: Mayer Róbertnek és a kiállítás előkészítésében, rendezésében közreműködőknek: Kóté Lászlónénak, Haris Máriának, Fábry Zoltánnak, Proszenyák
Ferencnek és Szabó Endréné Szabó Mártinak.
Köszönet és elismerés illeti az album elkészítésében résztvevőket – Nagy Balázs fotóst és segítőit, Kóté Lászlónét és Gergely Andreát (őt a számítógépes munkáért és a szerkesztésért
is), a TRADEORG Nyomda vezetőjét, Tóth Zoltánt és már említett munkatársát, Nagy Balázst
a képfeldolgozásért is –, akik gyors, összehangolt munkájának köszönhetően a megnyitó résztvevői kezükbe vehették a kiállítás anyagát bemutató albumot!
Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
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című kettős pályázat értékelése

Idei nyári pályázatunk a megszokottnál két hónappal korábbra tevődött, mivel a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum idén nem, az Országos Széchényi Könyvtár pedig (a Corvina termekben) ekkor tudta fogadni a
kiállításunkat.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitójára 2013. május 2-án 14 órakor került
sor az OSZK dísztermében.
A program a Metzker Kamaraegyüttes műsorával kezdődött (Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz,
Farkas Ferenc: Partita all'ungaresca), majd Farkas Zsuzsanna az Alapítvány képviseletében üdvözölte az
esemény és a kiállítás résztvevőit, a kiállítás támogatóinak képviselőit és a sajtó jelenlevő munkatársait.
A vendégeket Dr. Sajó Andrea, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója üdvözölte. Köszöntőt elsőként Semmelweis Tibor, a BKIK Kézműipari Tagozatának alelnöke mondott, aki egyúttal a kézművesség
érdekében végzett munkája elismeréseként Gergely Imrének, az Alapítvány titkárának a BKIK oklevelét
és tárgyjutalmát – Harangozó Rita fazekas áttört tálját – adta át. Birinyi József, a Hungarikum Szövetség
elnöke, a Hungarikum törvény stratégiájának megalkotója beszédét követően „ráadásként”, saját citerakíséretével megénekeltette a közönséget: a Csillagok, csillagok című népdalt adtuk elő nagy lelkesedéssel! Dr. Szentes Tamás, Budapest főpolgármester-helyettese köszöntőjét – akinek fontos protokolláris
kötelezettsége miatt korábban kellett távoznia – munkatársa: Dr. Haidekker Bence önkormányzati tanácsadó olvasta fel. Németh László, az IPOSZ országos elnöke nem tudott részt venni az ünnepségen.
Fábry Zoltán, az Alapítvány társelnöke A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) tevékenységét,
kiállítás-sorozatát értékelte, alapításának és működésének 20. évfordulója alkalmából.
A kiállítást Beke Márton, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Főosztályának vezetője
nyitotta meg.
Ezután következett a pályázat eredményhirdetése.
A 260 pályázóból 241 alkotó 411 munkája kerülhetett bemutatásra. A pályázók közül a Hagyományok Háza és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértőiből álló zsűri javaslata alapján 39 alkotó, ill. alkotóközösség részesült elismerésben.
A díjazásban az AMKÁ-n kívül olyan önkormányzatok, intézmények, szervezetek és alkotók vettek részt,
amelyek ill. akik – Alapítványunk megkeresésére vagy önként felajánlással – a jelenlegi gazdasági helyzet
ellenére is fontosnak tartották, hogy hozzájáruljanak a zsűri díjazási javaslatában szereplő, kiemelt alkotók
elismeréséhez.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 100.000 Ft-os fődíját a Molnár József népi iparművész által vezetett debreceni Tüzikovács Bt. alkotóközössége - Pintér Lajos tervező és koordinátor, Molnár Rudolf grafikus és kovács, Molnár József kovács, Molnár László ötvös, Dávid Róbert és Tar Gábor öntő mester, Német Gábor, Nagy Gyula,
Lázár Gáspár, Kéki Zsolt, Csiszár Tibor, Szekeres Antal és Mercs János kovács - kapta. A Minisztérium 8080.000 Ft-os nagydíját 3 kis alkotóközösség: Szűcs Imre Gránátalma-díjas fazekas népi iparművész, a Népművészet Mestere és lánya, Szűcs Andrea fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere; a veszprémi Méretes
Szabó Kft. férfiszabói - Leimeiszterné Fazekas Éva, Weinhoffer Józsefné, Kiskó Antal és Tatai Tamás; Dobiné
Vass Júlia Magyar Kézműves Remek-díjas nádudvari fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere és két
fia: K. Nagy György fazekas népi iparművész és K. Nagy Zsolt fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere vehette át. Tolna Város Önkormányzatának 50.000 Ft-os különdíját, A magyar iparművészet az ezredfordulón c.
albumot és az MV Iparos Újság 1 éves előfizetését Verseghy Ferenc Magyar Kézműves Remek- és Babits Mihálydíjas tolnai fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, a Népművészet Mestere; a Minisztérium 60.000
Ft-os nagydíját és Nyíregyháza Megyei Jogú Város elismerését a nyíregyházi Művészeti Középiskola Tűzzománcozott-dísztárgykészítő szak XI. évfolyamos tanulói - Jeles Ágnes zománcműves vezetésével; a Fővárosi Önkormányzat 50.000 Ft-os nagydíját Nagy József Ferenc Magyar Kézműves Remek-díjas üvegműves mester; a
Fővárosi Önkormányzat egyenként 40.000 Ft-os díját Gisztl Anna ruhatervező és -készítő mester, Gy. Kamarás
Kata fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, a Népművészet Mestere, Paczona Márta textilművész
és Pál Sándor tűzzománcos érdemelte ki. A BKIK Kézműipari Tagozatának díját, Cserháti Gabriella üvegcsiszoló
alkotását, a Magyar Iparművészet folyóirat 2012-es gyűjteményét és Pokomándy Zsuzsanna foltvarró alkotását Gulyás Anna zománcművész; a COATS Crafts Hungary Kft. 40.000 Ft értékű hímzőcérna-kollekcióját, az AMKA ajándékkosarát és az MV Iparos Újság 1 éves előfizetését a Szuper Miklósné népi iparművész, tervező által vezetett
Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely; az AMKA 30.000 Ft-os díját, a Magyar Iparművészet folyóirat 2012-es
gyűjteményét és a Witeg-Kőporc Kft. porcelánvázáját Takács István Magyar Termék nagydíjas, Gránátalma-, Magyar Kézműves Remek- és Mesterremek-díjas zalaszentbalázsi kovács népi iparművész; Sarkadi Nagy Emília ajándékcsomagját, az MV Iparos Újság 1 éves előfizetését és Gránásy Anna üvegékszer-készítő medálját Harangozó
Rita Marcaliban élő fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere; Ruzsa Ilona tűzzománc-festő alkotását
és a Magyar Iparművészet folyóirat 2012-es gyűjteményét Galánfiné Schmidt Teréz hajdúszoboszlói szövő szakoktató, népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere; Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának elismerését
és a Nemzeti Művelődési Intézet CD-kből és kiadványokból álló ajándékcsomagját a helyi Alsógallai Egyházközösség Hímzőköre - Galauner Béláné népi iparművész vezetésével; M. Gubán György tűzzománcművész Szent István

portréját, A magyar iparművészet az ezredfordulón c. albumot és a Kossuth Kiadó művészeti könyvcsomagját
Szabó László Zoltán vöröstói fafaragó népi iparművész, a Népművészet Mestere kapta. A Fővárosi Önkormányzat 30.000 Ft-os díját dr. Szandtner Gáborné Magyar Kézműves Remek-díjas gyöngyfűző népi iparművész; a Pest Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját, Gránásy Anna üvegékszer-készítő medálját, A magyar
iparművészet az ezredfordulón c. albumot, a Witeg-Kőporc Kft. porcelánvázáját Tóth Lívia DLA, veresegyházi
textilművész; Pápa Város Önkormányzatának elismerését, a Nemzeti Művelődési Intézet ajándékcsomagját és
a Magyar Iparművészet folyóirat 2012-es gyűjteményét a pápai Lőrincz Textiles Műhely Kft. szövőszékkészítői: Lőrincz András és Lőrincz Péter; Hortobágy Önkormányzatának elismerését, az AMKA ajándékkosarát és az MV Iparos Újság 1 éves előfizetését Stiegelmayer Sándor helyi fafaragó népi iparművész; Bakonynána Önkormányzatának elismerését, az MV Iparos Újság 1 éves előfizetését és a Witeg-Kőporc Kft. porcelánvázáját Cz. Budai Katalin bútorfestő népi iparművész és Czeglédi Tibor festett bútor-készítő népi iparművész, a
Népművészet Ifjú Mestere; az AMKA ajándékkosarát, a Witeg-Kőporc Kft. porcelánvázáját és a Kossuth Kiadó
művészeti könyvcsomagját Vándor Klára budapesti szövő népi iparművész; a Pest Megyei Önkormányzat ajándékcsomagját, dr. Györgyi Erzsébet etnográfus, muzeológus művészeti katalógusát és a Witeg-Kőporc Kft. porcelánvázáját Szombathy Márta péceli viseletkészítő; a BKIK Kézműipari Tagozatának díját, Cserháti Gabriella
üvegcsiszoló alkotását és a Magyar Iparművészet folyóirat 2012-es gyűjteményét Sági Rózsa budapesti szövő
népi iparművész, a Népművészet Mestere; a VII. Kerület Erzsébetváros elismerését, Gránásy Anna üvegékszerkészítő medálját és a Kossuth Kiadó művészeti könyvcsomagját Pölöskei Kata népi bőrműves; a Pest Megyei
Önkormányzat ajándékcsomagját, a Révész Késes Műhely szalonnázó bicskáját, a Kossuth Kiadó művészeti
könyvcsomagját és a Witeg-Kőporc Kft. porcelánvázáját Nemes Ferenc szigetújfalui faragó népi iparművész;
Kézdivásárhely Önkormányzatának elismerését, „Az Európai Magyar Népművészetért” Alapítvány ajándékcsomagját és a Witeg-Kőporc Kft. porcelánvázáját a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületéből Opra Etelka népi mester vehette át. A Nemzeti Művelődési Intézet ajándékcsomagját és a Witeg-Kőporc Kft. porcelánvázáját
Kamocsay Judit budapesti kéziszövő népi iparművész; a BKIK Kézműipari Tagozatának díját, Cserháti Gabriella üvegcsiszoló alkotását Hrivnák Károlyné Arany okleveles budapesti gyöngyfűző népi iparművész; az
AMKA ajándékkosarát, dr. Györgyi Erzsébet etnográfus, muzeológus művészeti katalógusát és a Kossuth Kiadó
művészeti könyvcsomagját Bocsi Éva Magyar Kézműves Remek-díjas salgótarjáni népviseleti baba-készítő
népi iparművész; a Witeg-Kőporc Kft. porcelánvázáját, a Magyar Iparművészet folyóirat 2012-es gyűjteményét
és a Kossuth Kiadó művészeti könyvcsomagját Barankai Miklósné tardi hímző; a XI. Kerület Újbuda 30.000 Ftos ajándékutalványát Bánky Zsuzsanna gyöngyékszer-készítő; Csorna Város Önkormányzatának elismerését,
Földesi József kiadó-igazgató 20.000 Ft-os díját és a fennállásának 20. évfordulóját idén ünneplő Paloznaki
Hímző Kör ajándékcsomagját Ángyán Csilla fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere; a Kossuth
Kiadó művészeti könyvcsomagját, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság kiadványát: magyar népi gyermekjátékok
gyűjteményét és a Witeg-Kőporc Kft. porcelánvázáját a Sepsiszentgyörgyi Hófehérke Óvoda Alkotó Műhelyének Kispál Mária által vezetett Pöttyös Csoportja érdemelte ki.
Tóth Erika Katalin, az Aranyfokos Kézműves Vándordíj alapítója – az AMKA jubileumára tekintettel – először felolvasta a két Vándordíjat eddig elnyert alkotók nevét, majd beszámolt az Aranyfokos és a Kristály
Kézműves Vándordíjakról tartott szavazás eredményéről. A kiállítók helyben leadott szavazatai alapján az
Aranyfokos ezúttal Gránásy Anna péceli üvegékszer-készítőé lett (képünkön) a Kristály-t pedig Hrivnák
Károlyné budapesti Arany okleveles gyöngyfűző népi iparművész birtokolhatja egy évig.
Köszönet
- az OSZK-nak, hogy otthont adott kiállításunknak, a kézművesek idei országos seregszemléjének, és minden munkatársának, akik segítették a kiállítás létrejöttét,
- kiemelt köszönet az Emberi Erőforrások Minisztériumának, továbbá a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Fővárosi Önkormányzatnak, a „Budapest Bank Budapestért” Alapítványnak, a BKIK Kézműipari Tagozatának,
hogy támogatták a kiállítás létrejöttét, az anyagát bemutató színes fotóalbum kiadását vagy legjobb résztvevőinek díjazását,
- külön köszönet illeti Szántai Sárközi Ambrus árnyékolástechnikai vállalkozót, aki bemutatótermét térítésmentesen rendelkezésünkre bocsájtotta, és fiával közösen szó szerint megteremtette az előkészítő munkálatok (anyaggyűjtés, zsűri, tárgyfotózás) zökkenőmentes lebonyolításának feltételeit; és köszönet összes
többi támogatónknak is, akik pénzügyi hozzájárulással, szolgáltatással segítették a kiállítás és albumának
megvalósulását vagy különdíjak felajánlásával a kiemelt alkotók méltó elismerését!
A kiállítás főrendezője ezúttal is Mayer Róbert volt. A rendezésben közreműködtek: Kóté Lászlóné bőrműves, Haris Mária szövő, R. Nagy Erika keramikus, Fábry Zoltán faműves és Proszenyák Ferenc.
A kiállítás anyagáról Alapítványunk ismét keménytáblás, háromnyelvű színes fotóalbumot adott ki, amelyben
a kiállításra bekerült minden alkotó egy-egy művének 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 balatonfűzfői Tradeorg Nyomdában készült.
A fotókat Gergely Andrea és Mátyus László készítette.
Alapítványunk ezúton is megköszöni minden alkotónak a pályázaton való részvételt, a lelkiismeretes felkészülést, és gratulál a díjazottaknak!

