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ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
2013. május 18. és szeptember 30.. között a következők támogatási befizetései
érkeztek Alapítványunk számlájára: Bagdi Ibolya, Daru Péterné, Dönczi András, Dr.
Drén Csabáné, Esz Anna, Ghislaine Tonnelier Karsai, Halasi Anita, Horváth Judit,
Hrivnák Károlyné, Hutkai László, Juhász Mónika, Koch Lászlóné, Kovács Ernő,
Kovács Klára Valéria, M. Gubán György, Nagy József Ferenc, Némethné Jancsi
Ilona, Sándor Istvánné, Szabó Melinda, Szlávikné Buzás Irén, Szomor Ferencné, Dr.
Tegze Judit, Tricolore Kft., Véghné Lőrincz Ágnes.
A tavalyi adóbevallások során Alapítványunknak felajánlott 1 %-okból
származó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által 2012. október 2án és november 22-én átutalt, összesen 102.680 Ft-ot a XIX. Betlehemi jászol-kiállítás anyagát bemutató, Betlehemi képeskönyv – 2012
című album kiadására fordítottuk.
A NAV kimutatása szerint idén 26-an éltek azzal a lehetőséggel, hogy adóbevallásuk
készítésekor Alapítványunk támogatására ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %
-át. A felajánlott, összesen 109.775 Ft-ot szeptember 26-án utalta át számlánkra a
NAV.
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!

közös érdekvédelem, érdekképviselet, közös pályázatok kiírása, közös kiállítások,
rendezvények, események, kézműves termékek érdekvédelme, népi kézműves szakmák oktatásának érdekképviselete, alkotások minősítésének érdekvédelme,
nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, szakmai képzések, közös szakmai elismerések
kidolgozása, szakmai konferenciák kezdeményezése, népművészeti termékek piacra
juttatása.
3. Együttműködő felek szakmai kapcsolattartónak az alábbi
személyeket jelölik ki:
a NESZ részéről: Pál Miklósné
az AMKA részéről: Gergely Imre
4. Jelen, határozatlan időre szóló megállapodás csak mindkét aláíró fél írásbeli megállapodásával módosítható, egészíthető ki vagy szüntethető meg.”
■ Az AMKA a Vágta Korzón
2013. szeptember 20-22. között 6. alkalommal rendezték meg a
Hősök terén a Nemzeti Vágtát, amelyhez 21-22-én Vágta Korzó
elnevezéssel kulturális, turisztikai, gasztronómiai és történelmi
településfesztivál kapcsolódott. Az Andrássy úton, a Rippl-Rónai
utcától a Bajza utcáig tartó részen kialakított hangulatos, fellobogózott sétányon országok, városok, falvak, intézmények, szervezetek
mutatták be jellegzetességeiket, tevékenységüket. Ebben az évben az AMKA is bemutatkozási lehetőséget kapott a rendezvényen. Sátrunk látványossá tételéhez Gisztl
Anna és Szabó Gyula viseletkészítők, a Hevesi NHSZ és Fábry Zoltán faműves
hozták el alkotásaikat. Albert Éva bőrműves iparművész, a hintómakett-készítő Art-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
20. BETLEHEMI JÁSZOL-KIÁLLÍTÁS
A jubileumi kiállítás pályázati felhívása külön betétlapon olvasható!

BÚCSÚZUNK
Elhunyt dr. Barsi Ernő, a „Tanító”
2013. augusztus 8-án, 93 éves korában csendesen elhunyt
dr. Barsi Ernő néprajzkutató, zenepedagógus, zenetörténész, főiskolai tanár.
A népi hagyományok gyűjtése mellett kiemelkedő érdemei
voltak a néprajz és a népzene népszerűsítésében is. A
tanítás mellett több száz néprajzi és népzenei tanulmányt,
újságcikket, könyvet jelentetett meg. Ismeretterjesztő és
tudományos írásai itthon és határainkon túl egyaránt ismertek. Szerepelt rádióműsorokban, és élete végéig tartott
előadásokat. Etnográfusi és pedagógusi munkájának eredményeként Győr-Moson-Sopron megyében több mint 50 intézményben indult meg a
néprajz oktatása.
Emlékét tisztelettel megőrizzük, tanításait nem feledjük!

ALAPÍTVÁNYUNK HÍREI
■ A népi kézműves terület fejlesztése érdekében együttműködési megállapodást
kötött a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és A Magyar Kézművességért
Alapítvány. A megállapodást 2013. május 25-én, a NESZ idei első küldöttgyűlésén,
a Hagyományok Háza színháztermében Pál Miklósné, a NESZ és Sarkadi Nagy
Emília, az AMKA elnöke írta alá.
Idézzük a megállapodás szövegét:
„1. Az együttműködés tárgya:
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége illetve A Magyar Kézművességért
Alapítvány közös célkitűzése a népi kézműves terület fejlesztése.
2. Jelen megállapodás az alábbi területekre, tevékenységekre terjed ki:

House Manufaktura, Dobiné Vass Júlia fazekas népi iparművész, a Népművészet
Mestere, Gy. Kamarás Kata fazekas népi iparművész, a Népművészet Mestere, Honti
Sándor könyvkötő mester, K. Nagy György fazekas népi iparművész, K. Nagy
Zsolt fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, Kovács Tibor gyékénykötő, Oláh Zoltánné csuhébáb-készítő, Schulteisz Ákos cserépkályha-készítő mester, Simon Edit keramikus, fazekas népi iparművész, Szwoboda István bográcskészítő és Virágné Hollósi Ilona hímző korábban felajánlott munkái is segítettek abban,
hogy helyszínünk sok látogatót vonzzon, és hasznos, új ismeretségeket köthessünk.
Az Alapítvány tevékenységének megismertetésében, népszerűsítésében Fábry Zoltán, Kóté Lászlóné bőrműves, R. Nagy Erika keramikus és Proszenyák Ferenc
segített.
A bemutatkozási lehetőségért külön köszönet illeti Gőz Lászlót, a Budapest Music
Center vezetőjét!
■ 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
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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
■ Köszönet…
… Dobiné Vass Júlia nádudvari fazekas népi iparművésznek, a Népművészet Ifjú
Mesterének, a Népművészet Mesterének, Dönczi András szegedi fafaragónak,
asztalos mesternek, Farkas Sándorné kalocsai üveggravírozónak, Formann Judit
waiblingeni (Németország) keramikusnak, K. Nagy György balatonalmádi fazekas
népi iparművésznek, K. Nagy Zsolt nádudvari fazekas népi iparművésznek, a Népművészet Ifjú Mesterének és Simon Edit gyenesdiási keramikusnak, fazekas népi
iparművésznek, akik a Magyar kézművesség – 2013 és Szent István és kora –
kézműves szemmel című legutóbbi kiállításunkon szerepelt alkotásaikat ajánlották fel
Alapítványunknak. (K. Nagy Zsolt és K. Nagy György munkái közül egyet-egyet
köszönetképpen a kiállításnak helyszínt adó Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és tudományos igazgatója kapott, Dobiné Vass Júlia egyik alkotását a kiállítás
jelentős támogatójának, a Tricolore Kft.-nek, Dönczi András és Farkas Sándorné
alkotását a kiállítás-rendezés egyik résztvevőjének ajándékoztuk. A többi felajánlott
tárgyat a továbbiakban díjazáshoz, elismerésekhez fogjuk felhasználni.)
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.
■ Az IPOSZ több mint öt évtizedet megélt lapja, az MV Iparos Újság interneten is
elérhető a www.iparosujsag.hu címen, sok érdekes rovattal, hasznos tudnivalóval,
érdekképviseleti hírekkel, jogszabály-magyarázattal, pályázat-figyelővel, hitellehetőségek, kiállítások, vásárok, üzleti lehetőségek közreadásával.
■ Tojásházat hozott létre, és ehhez tojásfestők, -díszítők, -karcolók jelentkezését,
ajánlatát továbbra is várja Molnár Sándor kőfaragó mester, a Varázskő Kft. alapítója
a 26/330-205 és 30/9242-782 telefonszámokon, vagy a varazsko@t-online.hu e-mail
címen.
WWW.AMKA.HU
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.
TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
■ XXIX. VIZUÁLIS MŰVÉSZETI HÓNAP – FOTÓ, FESTÉSZET, GRAFIKA, KISPLASZTIKA KATEGÓRIÁKBAN Pályázat- és kiállítás-sorozat budapesti amatőr
alkotóknak (KIVONAT!)
A Budapesti Művelődési Központ 2013-ban 29. alkalommal rendezi meg a fővárosi
amatőr alkotók éves seregszemléjét.
A pályázaton az alkotók műfajonként meghatározott számú, kötetlen témájú pályaművel, valamint a nevezési díj befizetésével indulhatnak. Résztvevő lehet mindenki,
aki vállalja a nyilvános megmérettetést, elmúlt 16 éves, nem végzett semmilyen
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képző- és iparművészeti főiskolát, egyetemet sem itthon, sem külföldön, és jelenleg
sem hallgatója ilyen intézménynek, valamint hivatásszerűen nem foglalkozik alkotóművészeti tevékenységgel.
Feltétel az is, hogy a benyújtandó alkotások az elmúlt két évben készültek, és a
Vizuális Művészeti Hónap pályázatain még nem szerepeltek.
A beérkezett alkotásokból szakmai zsűri választja ki a csoportos kiállításon szereplőket, és dönt az egyéni díjak odaítéléséről is. A zsűrizés nem nyilvános, de befejeztével lehetőséget teremtünk arra, hogy a pályázók személyesen is érdeklődhessenek
az eredményről, illetve konzultálhassanak a beadott művekkel kapcsolatban. A zsűri
– a válogatások során – képviseli az intézmény által rábízott szakmai színvonal
megőrzésének igényét. A kiválasztott művek kategóriánként két-három hétig tekinthetők meg az intézmény galériájában. A legjobbak a következő évre elnyerhetik az
egyéni vagy egy újabb csoportos kiállítás lehetőségét.
Kiállítások és beadási határidők:
2013. november 26. – december 11. Festészet, szobrászat pályázat kiállítása I.
rész
Beadási határidő: november 8.
2013. december 12. – 2014. január 4. Festészet, szobrászat pályázat kiállítása II.
rész
2014. január 6–20. Grafika, kisplasztika pályázat kiállítása
Beadási határidő: december 6.
(A nevezési lap beszerezhető a helyszínen: Budapesti Művelődési Központ, 1119
Budapest, Etele út 55. vagy letölthető a www.bmknet.hu honlapról.)
További információ: Vadócz Zsuzsa – muveszetek@bmknet.hu, 371-2783, 302518707, illetve a kategóriánkénti nevezési lapokon és az intézmény honlapján.
Budapesti Művelődési Központ
■ A Pályázatfigyelő című elektronikus hetilap felhívásai:
1. Megtanulhat projektet tervezni és pályázatot írni internetes tanfolyamunkon
Az ötlet megfogalmazásától a pályázati űrlapok kitöltéséig az Ön aktuális (pályázati
vagy projekt-) ötletét fejlesztve lépésről lépésre saját ritmusában haladhat végig a
projekt kidolgozásának folyamatán!
Ajánljuk mindazoknak, akik nyitottak az új ismeretekre, kevés az idejük, és kényelmesen, karosszékükben ülve szeretnék élvezni, hogy házhoz jön a tudás!
Aki tud interneten keresztül levelezni és weboldalakat böngészni, annak a tanfolyamon való részvétel nem jelent problémát.
A tanfolyam során elektronikus kapcsolatot tarthat a tanfolyam tanárával.
A képzés tanárai, akik segítik Önt:
Kovács Edit közösségfejlesztő,
Halpern Péter, a Budapesti Gazdasági Főiskola projektvezetés-tanára,
Huszerl József, a Pályázatfigyelő (pafi.hu) főszerkesztője
Tudnivalók és jelentkezés: http://tanfolyam.pafi.hu
2. Megtanulhat forrásokat szerezni tervei megvalósításához internetes tanfolyamunkon
Az ötlet megfogalmazásától a finanszírozási terv elkészítéséig és annak végrehajtásáig az Ön aktuális ötletét fejlesztve lépésről lépésre saját ritmusában haladhat végig
a forrásszerzés folyamatán!
A tanfolyam során elektronikus kapcsolatot tarthat a tanfolyam tanárával.
A képzés tanárai, akik segítik Önt:
Kovács Edit közösségfejlesztő,
Huszerl József, a Pályázatfigyelő (www.pafi.hu) főszerkesztője
Tudnivalók és jelentkezés: http://forrasteremtes-tanfolyam.pafi.hu
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK, ÜNNEPEK
■ Előző hírlevelünkből kimaradt egy utólag kapott fontos információ: a 2012. évi
Mesterségek Ünnepén az Év Mestere címet Gyifkó Gyula kisteleki szíjgyártó népi
iparművész, a Népművészet Mestere (az IPOSZ korábbi szakmai tanácsadó bizottsága: az Országos Kisipari Kézműves Tanács volt tagja – a szerk.); az Év Ifjú Mestere címet Kiss Gabriella miskolci gyöngyfűző népi iparművész, a Népművészet Ifjú
Mestere kapta.
■ A Békéscsabai Ipartestület 2013 márciusában tartotta éves beszámoló taggyűlését, amelyen Feiglné Csukás Klára kézműves könyvkötőmester, az Ipartestület
tagja Aranykoszorús Mester kitüntető címet vehetett át.
■ A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének 2013. május 8
-ai ülésén a következő alkotók kapták meg a népi iparművész címet:
Adorján Béla fafaragó, Jánd; Baráth Sándor fafaragó, Vásárosnamény; Botlik
Márta szalmafonó, Törtel; Élő József népviseletibaba-készítő, Mohács; Faragó
Tiborné csipkekészítő, Debrecen; Jaksics György fafaragó, Mohács; Kis Zoltán
László kosárfonó, Budapest; Kun Gáborné népviseletibaba-készítő, Uszód; Magi
Imre fafaragó, Hajdúnánás; Nagy Magdolna szövő, Berettyóújfalu; Nagy Zsolt
fafaragó, Debrecen; Sarkadi Gyuláné gyöngyfűző, Debrecen; Török Zita Mónika
fazekas, Berettyóújfalu; Vincze Borbála kosárfonó, Hajdúbagos.
■ 2013-ban 30. alkalommal hirdették meg az id. Kapoli Antal emlékére 1957-ben
életre hívott pályázatot népművészeti faragó szakágban.
A névadó híres somogyi faragópásztor volt. 1867-ben született Gyalányban, apai és
anyai ágon is juhászcsalád sarjaként. Életrajzi adatai szerint 13 éves korától haláláig – 90 évesen halt meg – faragott. Két nagy kitüntetésben részesült: 1954-ben a
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„Népművészet Mestere” címet, majd 1956-ban – népművészként elsőként – Kossuth
-díjat adományoztak neki.
A korábbi években Balatonlellén, idén Budapesten, a Magyar Népi Iparművészeti
Múzeumban rendezték meg a pályázati kiállítást, ahol június 7-én hirdették ki a
pályázat eredményét.
A XXX. Országos Faragópályázat díjazottjai
Nagydíj (Kapoli díj): Kovács Zoltán népi
iparművész
A díjjal együtt 3 évre megőrzésre megkapta az
öreg mester 1956-ban készült munkáját is.
I. díj: Bese Botond, a Népművészet Ifjú Mestere
I. díj: Horváth Béla, a Népművészet Mestere
I. díj: Kasza Miklós, a Népművészet Mestere
II. díj: Dsupin Pál, a Népművészet Ifjú Mestere
II. díj: Harasztovics Róbert népi iparművész,
a Népművészet Ifjú Mestere
II. díj: Nesó Sándor népi iparművész
III. díj: Gyenes Tamás népi iparművész
III. díj: Kapoli Ilona népi iparművész
III. díj: Sasvári János népi iparművész
A Hagyományok Háza Különdíja: Hajda
György Zsigmond népi iparművész.
A pályázat anyagából rendezett kiállítás 2014.
január 18-áig, keddtől szombatig 10-18 óra között tekinthető meg a Magyar Népi
Iparművészeti Múzeumban (Budapest, I. ker. Fő u. 6.).
Forrás:
Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztály
Debreceni Művelődési Központ
■ Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Centrumban július 4-én
nyílt „TŰZ” című Nemzetközi Festészeti Kiállításon a résztvevő csaknem száz művész közül Hornok Magdolna Magány című alkotása 2. helyezést ért el, és Ezüst
Elismerő Oklevelet kapott.
■ A mezőkövesdi Közösségi Ház színháztermében július 5-én tartották a XXVII. Kis
Jankó Bori Országos Hímzőpályázat díjkiosztó ünnepségét.
A díjazottak:
Kis Jankó Bori díj (az Emberi
Erőforrások Minisztériuma díja):
tervező és kivitelező: Kissné
Sponga Zsuzsanna népi iparművész;
Kis Jankó Bori díj (az Emberi
Erőforrások Minisztériuma díja):
terv. és kiv.: Pataki Miklósné, a
Népművészet Mestere.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma további díjai:
I. díj: terv. és kiv.: Porkoláb
Ferenc népi iparművész;
I. díj: terv. és kiv.: Erdélyi Istvánné;
I. díj: terv. és kiv.: Véghné Lőrincz Ágnes népi iparművész;
II. díj: terv. és kiv.: Fiser Józsefné
népi iparművész;
II. díj: Rozmaring Hímzőszakkör,
terv.: Dr. Illés Károlyné, a Népművészet Mestere, kiv.: Győrfi Károlyné, Varga
Judit, Karacsiné Juhos Ilona;
III. díj: Balatonfüredi Örökségünk Hímzőműhely, terv.: Szuper Miklósné népi
iparművész, kiv.: Dr. Kiss Istvánné, Csima Gáborné, Mátyás Sándorné;
III. díj: Paloznaki Hímző Kör, terv.: Szuper Miklósné népi iparművész, kiv.: Király
Árpádné, Lakody Ákosné, Puska Istvánné, Bartl Gézáné, Róka Istvánné.
Mezőkövesd Város díja: Barsi Gizella.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma különdíjai:
- terv. és kiv.: Kovács Ivánné;
- terv. és kiv.: Cz. Tóth Halnalka, a Népművészet Mestere;
- terv.: Kincses Ágnes népi iparművész, kiv.: Bencze Lászlóné, Rákosa Antalné;
- terv.: Dr. Szabó Imréné, a Népművészet Mestere, kiv.: Szabó Erika;
- terv. és kiv.: Parragi Ágnes népi iparművész;
- terv. és kiv.: Sipos Márta;
- terv. és kiv.: Bordás Ottó népi iparművész;
- terv. és kiv.: Csapó Frigyesné népi iparművész;
- Ózdi Művelődési Intézmények Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakköre, terv.:
Lukácsy Lászlóné, kiv.: Barabásné Kochan Viktória, Csépányi Albertné,
Mizerákné Kovács Katalin, Lukácsy Lászlóné, Oláh Gusztávné;
- terv. és kiv.: Székely Erzsébet népi iparművész.
További különdíjak:
- Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. – terv. és kiv.: Hideg
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Györgyné, Zeleiné Pap Bernadett népi iparművész;
- Póta és Társa Kft., Mezőkövesd és Coats Magyarország Kft., Budapest – terv.:
Zeleiné Pap Bernadett népi iparművész, kiv.: Zeleiné Pap Bernadett, Pap Jánosné;
– Arany János Kulturális Központ Díszítőművészeti kör, terv.: Orbán Istvánné
népi iparművész, kiv.: Szabó Károlyné, Szabó Mihályné, Sz. Tóth Lászlóné, Orbán
Istvánné;
– terv.: Koscsó Istvánné népi iparművész, kiv.: Lórántffy Zsuzsanna
Hímzőműhely (Fekésházi Erzsébet, Kerülő Jánosné népi iparművész, Koscsó
Istvánné népi iparművész, Major Jánosné);
– terv. és kiv.: Gerencsérné Krutek Anikó;
– terv. és kiv.: Radácsi Piroska, a Népművészet Mestere;
– terv. és kiv.: Somosvári Béláné.
- NESZ – terv.: Szabó Józsefné Farkas Mária, kiv.: Tóth Lászlóné.
- Matyó Múzeum – terv. és kiv.: Bogdán Erzsébet.
- Matyó Népművészeti Egyesület – Tihanyi Hímző és Csipkeműhely, terv.: Szuper
Miklósné, kiv.: Fejes Gáborné, Glück Ferencné, Dobosné Papp Erzsébet, Begyik
Istvánné.
- Paloznaki Hímző Kör – terv.: Gál Andrásné, kiv.: Fügedi Márta Népművészeti
Egyesület Textiles Szakköre.
- Az Európai Magyar Népművészetért Alapítvány – Barsi Gizella.
A tárlatot szeptember 15-éig tekinthették meg az érdeklődők.
■ Július 11-én a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban adták át a magyar kézműipar
értékeinek és mestereinek elismerésére hivatott, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 11. alkalommal meghirdetett Magyar Kézműves Remek címeket. A 132 jelentkező közül a zsűri döntése alapján a következő 39 pályázó kapta meg a „Magyar
Kézműves Remek” elismerő címet (a 39 díjazott közül is kiemelt 4 pályázót dőlt NAGY
betűk jelölik):
Ambrus Sándor fazekas
népi iparművész
(Hódmezővásárhely),
Bánky
Zsuzsanna
g yöngyé kszer - készítő
(Budapest),
Békés Húsfeldolgozó
Kft. (Békés),
Berényi Textil Kft. –
Debreczeni János takács, a Népművészet
Mestere (Mezőberény),
Berszánné Román Erzsébet tojáskarcoló és mézeskalács-készítő népi iparművész (Budapest),
Boján Imre riseliő-készítő – hímzés: Nemesné Dr. Fáklya Mónika (Debrecen),
Cukorka Sweetfabric cukorkakészítő (Budapest),
Csepregi Istvánné rábaközi perec-készítő (Csorna),
CsoKiss Manufaktúra Kft., csokoládékészítők (Dunaújváros),
Csonka és Fiai Kft., üvegművesek (Sopron),
Csuziné Szőnyi Anikó almalekvár-, almasajt-készítő kistermelő (Monor),
Debreczeni Sándor késes népi iparművész (Miskolc),
Díszruha Szalon – Csehiné Lublóváry Mónika ruhatervező-készítő (Budapest),
Ficzere Mátyás keramikus népi iparművész (Kaposvár),
Gabriel Bonbon Kft. – Gábor Sándor cukrász (Dombóvár),
Gisztl Anna ruhatervező kézműves (Budapest),
Grilltech Kft. – Doba Ernő Norbert vas- és fémszerkezeti lakatos, hegesztő (Cegléd),
HIKSZ Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. (Budapest),
Hrivnák Károlyné Tóth Katalin gyöngyfűző népi iparművész (Budapest),
Kamocsay Judit szövő népi iparművész (Budapest),
Kecskeméti Róbert citerakészítő (Sárszentmihály),
Koós Józsefné pálinkakészítő (Mályinka),
Kovács J. Attila cipész-csizmadia mester (Kisgyőr),
Kovács László hangszerkészítő, népzenész (Pécel),
Mánya János fafaragó (Zirc),
Marton Ferenc kárpitos, asztalos és bútorrestaurátor (Sopron),
Méretes Szabó Kft. – Weinhoffer Józsefné férfiszabó (Veszprém),
Molnár Róbert és Kiss Tamás cserépkályhások (Tápiószecső),
NAGY GERTRÚD ötvös, aranyműves – AFFIANCED ÉKSZERÉSZET (Budapest),
Ország László hímző népi iparművész, a Népművészet Mestere (Kunszentmárton),
POHNER EDIT gyöngyfűző (Tengelic),
RESSLER MÉRNÖKI IRODA KFT. – RESZLER ISTVÁN gépészmérnök, energiagazdálkodási szakmérnök (Szentendre),
Sólyom Zsuzsanna cukrász (Salgótarján),
Somogy Megyei Népművészeti Egyesület – Ádámné Noé Kornélia hímes tojás- és
mézeskalács-készítő (Kaposvár),
SZABADOS KÁROLY kreatív tervező, késes (Dunaújváros),
Szabóné Farkas Sheila gyöngyékszer-készítő népi iparművész (Arnót),
Szente Krisztina fazekas népi iparművész (Dabas),
Szepesi János fafaragó népi iparművész (Ercsi),
Udvardi Balázs Tamás fazekas (Ják).
Forrás: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

KÉZMŰVESEK

18. évfolyam 2013. 3. szám

■ Kitüntetések a 2013. augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából
– Idén 60. alkalommal osztották ki a Népművészet Mestere-díjakat. Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere tárgyalkotó kategóriában a következő öt kiemelkedő
népművésznek adta át a kitüntetést Budapesten, a Mesterségek Ünnepén:
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Kézművesek Országos Kiállításán és a hozzá kapcsolódó Vándorlegény Konferencián Debrecenben, várhatóan november 8-9-én.
Forrás: Bereczné Lázár Nóra, az Algyői Tojásműhely vezetője
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA

Bagdi Lajosné Matkó Mária hímző népi iparművész, Debrecen,
Dobiné Vass Júlia fazekas népi iparművész, Nádudvar,
Hajda György Zsigmond faműves-restaurátor, népi iparművész, Cserkút,
Haris Mária szövő népi iparművész, Budapest,
Kovács Szabolcs festettbútor-készítő népi iparművész, Mezőkövesd.
– A Népművészet Ifjú Mestere-díjakat Doncsev András parlamenti államtitkár adta át a
Szépművészeti Múzeumban az alábbi tárgyalkotó népművészeknek:
Csíkné Bardon Réka csuhéfonó népi iparművész,
Forgács Gyöngyi Imola vesszőfonó népi iparművész,
Gajdics Krisztián bőrműves népi iparművész,
Győri Balázs bútorkészítő népi iparművész.
– Balog Zoltán miniszter a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetéseket adott
át a Nemzeti Színházban.
Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt
polgári tagozat kitüntetésben részesült Schrammel Imre, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Kossuth-díjas keramikusművész, Érdemes Művész,
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Debreczeni Sándor
késes népi iparművész,
Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Tamás László
fazekas, a Népművészet Mestere.
■A Mesterségek Ünnepe keretein belül augusztus 19-én került sor a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége által alapított díjak átadására.
Király Zsiga díj:
Csupor István néprajzos és fazekas, a Dr. Kresz Mária Alapítvány alapító tagja
Ízer Istvánné hímző, a Heves megyei Népművészeti Egyesület tagja
Horváth Ágota fazekas, a Kézművesek Baranyai Egyesületének elnöke
Fazekas Ottóné szövő, a Komárom-Esztergom megyei Népművészeti Egyesület tagja
Félegyházi Józsefné csipkekészítő, a Magyar Csipkekészítők Egyesületének tagja
Aranykoszorú díj:
Szabó István fafaragó, a Veszprém megyei Népművészeti Egyesület tagja
Hagyományőrző díj:
Tankó Anna bundahímző, az Iharos Népművészeti Egyesület tagja
Év Mestere:
Dezsőné Borbély Emma gubaszövő, a Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület
tagja
Év Ifjú Mestere:
Farkas-Túri Enikő nemezkészítő, a Somogy megyei Népművészeti Egyesület tagja
Év műhelye:
Békés megyei Népművészeti Egyesület
Apáról-Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület
■ Országos elődöntőben első helyezés
az Algyői Tojásműhelynek
A Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyői
Tojásműhely tagjai: Bakos Dorina, Balázs Petra, Balázs Dóra, Pigniczki Kata,
Klatka Eszter és Nacsa Izabella Hagyományos hímes tojások többféle technikával
címmel pályáztak a 11-25 éves fiatalok
körében meghirdetett X. Országos Ifjúsági
Népi Kézműves Pályázat megmérettetésén.
Az országos elődöntőre és eredményhirdetésre 2013. szeptember 14-én került sor
Balatonalmádin, a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár épületében, ahol hímestojás-kategóriában az Algyői Tojásműhely
első helyezést ért el. A Tojásműhely díjazott pályázata ezt követően részt vesz az Ifjú

■ Szupper Krisztina gyöngyfűző népi iparművész Gyöngyökből gyökereztél című
emlékkiállítása június 6-ától augusztus 9-éig volt látható a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum időszakos kiállítótermében (Budapest, I. ker. Szilágyi Dezső tér 6.).
■ Bélapátfalván, a Gesztenyés Kiállítóházban június 13-a és július 14-e között rendeztek kiállítást Tóth Lóránt Zilahy György-díjas fafaragó népi iparművész munkáiból Fából faragott álmok – A születéstől a halálig címmel.
■ A Fiatalok Népművészeti Stúdiója megalakulásának 40. évfordulója alkalmából
Nomád Nemzedék címmel rendeztek közös kiállítást június 14-e és augusztus 3-a
között a Magyar Népi Iparművészeti
Múzeumban (Budapest, I. ker. Fő u.
6.). A „nomád nemzedék” tagjai között
Bereczky Csaba fafaragó népi iparművész, a Népművészet Mestere,
Beszprémy Katalin hímző népi iparművész, Gáts Tibor citerakészítő népi
iparművész, a Népművészet Mestere,.Gera Klára nemezelő, Gy. Kamarás Kata keramikus, fazekas népi
iparművész, a Népművészet Mestere,
Kun Éva keramikus, Molnár Imre
bőrműves népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, Nagy Mari és
Vidák István nemezelők, textilművészek, a Népművészet Mesterei, Székely Éva kosárfonó népi iparművész,
a Népművészet Ifjú Mestere, Takáts
Zoltán kovács iparművész alkotásait
is megcsodálhattuk (képünkön).
■ A Kiss Áron Magyar Játék Társaság
klubhelyiségében június 16-ától július végéig tartott Orbánné Balogh Katalin Aranykoszorús babakészítő mester, népijáték-készítő népi iparművész kamara-kiállítása.
■ Pekker Zsuzsa tűzzománc-kiállítását június 27-étől július 14-éig láthattuk Budapesten, a IV. kerületi Újpest Galériában.
■ A csipkeverők június 28-án tartott országos találkozójához kapcsolódó, 25 éves a
Magyar Csipkekészítők Egyesülete című kiállítás augusztus 2-áig volt látható a
kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületében.
■ Július 4-étől a hónap végéig az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Centrumban tekinthették meg az érdeklődők a „TŰZ” című Nemzetközi Festészeti Kiállítást, csaknem száz művész, köztük H. Czékmány Ilona, Hornok Magdolna, Kleinheincz Magdolna, Takács Ferenc és dr. Tegze Judit alkotásait.
■ Július 14-e és augusztus 4-e
között a Kecskeméti Kulturális és
Konferencia Központban volt látható a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület Tiszán innen
Dunán innen, a két folyó ölelésében
című kiállítása (képünkön).
■ Szeptember 15-éig tartott nyitva
a XXVII. Kis Jankó Bori Országos
Hímzőpályázat válogatott anyagából rendezett kiállítás Mezőkövesden, a Közösségi Házban és a
Matyó Múzeumban. (A pályázat
eredménye az Eredmények, elismerések, ünnepek rovatban található.)
■ Nagybaracskán, a Füzes-parti tanyában rendezett időszaki kiállításon mutatkozott
be július 19-étől szeptember 20-áig a Bajai Kézműves Egyesület.
■ A Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeum időszakos kiállítótermében szeptember 20-áig volt látogatható a Népművészet Ifjú Mestere pályázatra
2013-ban érkezett alkotásokat bemutató Ifjú mesterek remekei című kiállítás.
■ A tiszafüredi Szűcs Imre fazekas, a Népművészet Mestere pályafutásának 50. évfordulójára családi kiállítást rendezett a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti
Múzeum Az agyag vonzásában címmel. A
kiállítás szeptember 21-éig tartott nyitva
(képünkön).
■ A szegény ember aranya címmel válogatást mutatott be a zengővárkonyi SzalmaKincs-Tár a gyűjtemény szakrális tárgyaiból
Budapesten, a Piarista Gimnázium aulájában
szeptember 22-éig.
■ A Budai Képzőművészeti Egyesület –
tagjai közt Benkőné Kovács Márta, Gulyás
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Anna, Magyar Ari, dr. Tegze Judit – 10 éves jubileumi kiállítását szeptember 26-áig
tekinthették meg a Klebelsberg Kultúrkúriában.
■ Budapesten, a Rátkai Márton Klubban szeptember 28-áig volt látható Hoppán
György fafaragó - tűzzománcos kiállítása.
■ A keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ Kerámia Műhelye 17 tagjának – dr. Bóka György, Czibor Imre, E.
Kiss Hajnalka, Felgenhauser Angelika,
Huzián Lászlóné, Izer Noémi, Kollár
Szabolcs, dr. Kolics Balázs, Kovács
György, dr. László Alfrédné, Lencz
Lívia, Nagy Ildikó, Németh Ida, Szabóné Vali, Szép Valéria, Sztantyik Ágnes
és vezetőjük, Simon Edit – közös
kiállítását szeptember 30-áig láthatták az
érdeklődők Balatongyörökön, a Jüngling
Zoltán Közösségi Házban. A kiállítást
Gergely Imre, A Magyar Kézművességért
Alapítvány titkára nyitotta meg
(képünkön).
■ Pátyon, a Közösségi Házban szeptember 30-áig volt látható Kolozsvári Antalné Csuhé csodák, falusi életképek című
első önálló kiállítása.
■ A X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat Hímzés, csipke, viselet, népi
ékszer, hímes tojás pályamunkáiból rendezett kiállítást október 5-éig tekinthették
meg Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban.
■■■
■ Október 31-éig Veszprémben, a Bakonyi Házban (Erzsébet sétány 3.)
tekinthető meg a Jelenlévő
múlt – Válogatás a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak
alkotásaiból című kiállítás,
amelyen az országos kiállításainkról már ismert
Bakó Ildikó tojásfestő
népi iparművész, B. Dobos Teréz csuhéfonó népi
iparművész,
szövő,
Bardon Réka csuhéfonó,
Cz. Tóth Hajnalka hímző
és népiékszer-készítő népi iparművész, a Népművészet Mestere,
Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna szövő népi iparművész (az
Egyesület elnöke), Haris Mária szövő népi iparművész, a Népművészet Mestere, K. Nagy György fazekas népi iparművész, Mánya
János fafaragó, Raffai Istvánné hímző, Szabó László Zoltán Király
Zsiga-díjas fafaragó népi iparművész, a Népművészet Mestere, Szuper Miklósné hímző népi iparművész és Turós-Máté Kinga
népiékszer-készítő munkái is szerepelnek. (Fotó: Laczkó Dezső
Veszprém Megyei Múzeum)
■ Az IKON Csoport Szentendrei Szépművészeti Egyesület Lélektérben című kiállításán a Walden Hotelben (PilisszentkeresztDobogókő, Fény u. 1.), A másik élet című kiállításán pedig Szentendrén, a Polgármesteri Galériában (Városház tér 3.) az egyesületi tagok
– köztük Paulusz Györgyi ikonfestő – alkotásai láthatók október 31éig.
■ Gyöngyszalagtól gyöngygallérig címmel ugyancsak október 31-éig
látogatható Fehér Anna Gyöngystúdiója és Gyöngytársasága
alkotóinak együttes kiállítása a Bp., IX. ker. Ráday u. 18. sz. alatt
található Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben.
■ Haris Mária szövő népi iparművész, a Népművészet Mestere Színes szőttesek világa
című kiállítása november 4-éig
tekinthető meg Veszprémben,
a Pannon Egyetem aulájában
(Egyetem u. 10. B épület).
(Képünk részlet a meghívóból)
■ A Hagyományok Háza Népi
játék és kismesterségek oktatója tanfolyamának vizsgamunkáiból rendezett, Játéktól a
mesterségig című kiállítás november 8-áig (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra
között) látogatható a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum időszakos
kiállítótermében (Bp., I. ker. Szilágyi Dezső tér 6.).
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■ November 16-áig (K-Szo: 10-18 óráig) tart nyitva Les Gábor fazekas
népi iparművész Erdély öröksége című kiállítása a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban (Budapest, I. ker. Fő
u. 6.).
■ Nők a Bibliában címmel október 29-én 17
órakor nyílik és november 23-áig (H-P: 1016, Szo: 10-12 óráig) tekinthető meg Szűcsné Novák Mária tűzzománc-kiállítása Székesfehérváron, a Szent István Művelődési
Ház Szent Korona Galériájában (Liszt F. u.
1.).
■ Ament Éva bútorfestő különleges világába
enged bepillantani a „Virágom, virágom…”
című kiállítás, ami november végéig, keddtől
péntekig 9-16, hétvégén és ünnepnapokon
10-17 óra között látogatható az Ócsai Tájházban (Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 4
-6.). (Képünk részlet a meghívóból)
■ A Magyar Népi
Iparművészeti Múzeumban (Budapest,
I. ker. Fő u. 6.)
2014. január 18-áig,
keddtől szombatig
10-18 óra között
tekinthető meg az id.
Kapoli Antal Kossuth
-díjas fafaragó, a
Népművészet Mestere emlékére meghirdetett XXX. Országos Faragópályázat kiállítása. (A
pályázat eredménye az EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK, ÜNNEPEK
rovatban található.)
■■■
■ NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
6000 Kecskemét, Serfőző u. 19., e-mail: muzeum.nepiipar@gmail.com
web: www.nepiiparmuveszet.hu Nyitvatartás: keddtől szombatig, 10–17 óráig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
- Hagyomány és megújulás a magyar népi kézművességben – hímzés, faragás, népi
kismesterségek
- Kalotaszeg
A Zana-gyűjtemény legszebb, legértékesebb darabjaiból összeállított kiállítás a hagyományos kalotaszegi lakás- és öltözködéskultúra egy fontos, hiteles szegmensével
ismertet meg.
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Mestereink – a Népművészet Mesterei
Kecskeméten
A Kecskeméten és közvetlen környezetében élő és alkotó, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett 9 mester (Dugár
János fazekas, Gerencsér László kovács, dr. Nagy Györgyné hímző, Nagy
Mária és Vidák István nemezkészítők,
Polyák Imre késes, Polyák Ferenc
fafaragó, Répás János fafaragó, dr.
Varga Ferencné hímző) munkásságának
és munkáinak bemutatása.
Látogatható: október 19-éig.
(Fotó: Kecskeméti Hírhatár Online)
■ VÁLOGATÁS A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT EGYSÉGEINEK AKTUÁLIS PROGRAMJAIBÓL
Belvárosi Közösségi Ház
Debrecen, Kossuth u. 1., tel./fax: (52) 413-939
E-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu; belvarosikh@debrecenimuvkozpont.hu
November 8-29.
Ifjú Kézművesek X. Országos Kiállítása
Helyszín: Belvárosi Galéria
November 8-9.
A X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázathoz kapcsolódó Vándorlegény Konferencia
Helyszín: nov. 8-án: Belvárosi Közösségi Ház, nov. 9-én: Tímárház – Kézművesek
Háza
Csapókerti Közösségi Ház
Debrecen, Süveg u. 3., tel.: (52) 411-016, (52) 541-321
E-mail: csapokertikh@debrecenimuvkozpont.hu
Október 19. 10.00-16.00: Foltvarró körök regionális találkozója
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Együttműködő partner: Bokréta Foltvarró Kör
Tímárház – Kézművesek Háza
4026 Debrecen, Nagy Gál István u. 6., tel.: 52/ 321-260
és 06 (30) 618-9767, E-mail: timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu;
Szeptember 20. – október 31.
IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS – „Éltető
hagyományaink”
Hat jeles népművész: Kovács
Zoltán szarufaragó, Sarkadi Gyuláné népiékszer-készítő, Boján
Imre riseliő-készítő, Bagdi Lajosné
hímző, Dobiné Vass Júlia fazekas
és Győri Balázs bútorkészítő
kiállítása.
Mind a hat alkotó jeles kitüntetésben részesült a közelmúltban.
Kovács Zoltán Kapoli Antal-díjas
lett, Sarkadi Gyuláné Népi Iparművész címet, Boján Imre Mesterremek díjat, Bagdi
Lajosné a Népművészet Mestere, Dobiné Vass Júlia a Népművészet Mestere, míg Győri
Balázs a Népművészet Ifjú Mestere díjat vehette át (Fotó: DMK).
Október 1- 31.
„A leányok babos keszkenője” – kiállítás a régi korok legfontosabb öltözet-kiegészítőiből
November 9. - december 31.
„Kalotaszeg, a népművészet aranya” – kiállítás
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.
További információ kérhető Mátrai-Nagy Andrea művelődés-szervezőtől a fenti telefonszámokon.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
■ A Fehérvári Kézművesek Egyesülete június 22-én rendezte meg Székesfehérváron, a
Rácz utcai Skanzenben a X. Tűzzel-vassal fesztivál-t, a Késesek, Kovácsok és Fegyverművesek Országos Találkozóját.
■ Magyarország volt a június 26. és július 7. között Washingtonban megrendezett idei
Smithsonian Folklife Fesztivál díszvendége!
A néptáncosok, népzenészek,
népdalénekesek mellett a magyar
tárgyalkotó népművészetet – a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége szervezésében – a következő
kézművesek képviselték a fesztiválon:
Árvayné Nagyari Katalin csuhé-,
gyékény- és szalmafonó – Salomvár, Barcsay Andrea fazekas népi
iparművész, a Népművészet Ifjú
Mestere – Békéscsaba,
Czefernekné Tenk Bernadett
lószőrékszer-készítő – Veszprém, Csuporné Angyal Zsuzsanna mézeskalácssütő –
Csókakő, Fodor Balázs bőrműves-szíjgyártó, nyeregkészítő – Enying, Gáts Tibor
citerakészítő népi iparművész, a Népművészet Mestere – Budapest, Gerencsér Zsolt
kékfestő, a Népművészet Ifjú Mestere – Győr, Gosztonyi Zoltán fa-, csont- és szaruműves – Kaposvár, Komjáthi Tamásné szövő népi iparművész – Szekszárd, Konyári
Sándor rézműves népi iparművész – Debrecen; Mihalkó Gyula kalapkészítő népi iparművész, a Népművészet Mestere – Balmazújváros, Minorits Jánosné viseletkészítő –
Őcsény; Nagy Béla faműves népi iparművész – Zalaegerszeg, Sütő Levente fafaragó,
bútorkészítő, a Népművészet Mestere – Budakeszi, Székely Éva kosárfonó, a Népművészet Ifjú Mestere – Hévízgyörk (Fotó: About.com).
Forrás: Népművészeti Egyesületek Szövetsége
■ Kun Attiláné Paulusz Györgyi ikonfestő két alkotását október 13-án szentelték fel az
Izbégi templomban Szentendrén.
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■ A Birinyi József által létrehozott
Hungarikum Szövetség június 27-én
a Pest Megyei Kormányhivatal díszt e rm é b e n re n d e z te m e g a
Hungarikum Akadémia I. konferenciáját. A konferencia keretén belül
vehette át – rangos szakmai zsűri
döntése alapján – a Premium Hungaricum védjegyet 9 kiemelkedő minő-

ségű magyar termékgyártó (Fotó: YouTube).
A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
■ Kézművesek jelentkezését várják a városligeti Petőfi Csarnokban november
17-én megrendezendő Mesterek Világa – Karácsonyváró Kézműves Vásár
című rendezvényre!
Idén novemberben második alkalommal rendezik meg a Petőfi Csarnokban a Mesterek Világa - Kézműves Vásárt, ami ezúttal a közelgő karácsonyra való tekintettel a
Mesterek Világa - Karácsonyváró Kézműves Vásár nevet kapta.
A tradicionális népi mesterségek bemutatása mellett megjelenési lehetőséget biztosítanak korunk kreatív fiatal kézműveseinek is.
Igényes termékeket készítő kézművesek jelentkezését várják.
Fontosnak tartják a különböző mesterségek, kézműves technikák bemutatását, a
látogatókkal, elsősorban a gyerekekkel való megismertetését, ezért szeretnék, ha a
vásáron résztvevő kiállítók (természetesen azon mesterségek esetén, amelyeknél
ez lehetséges) a helyszínen is bemutatnák egy-egy termék elkészítését, illetve a
gyerekeknek lehetőséget biztosítanának az adott mesterség kipróbálására.
A rendezvény időpontja: 2013. november 17. 10.00-17.00
Helyszín: a Petőfi Csarnok nagyterme és előtere – 2.000 m2 épületen belüli fedett
terület; a Városliget szívében, a Közlekedési Múzeum mellett – 5 perc séta az
Állatkerttől vagy a Vajdahunyadvártól.
Ingyenes parkolási lehetőség a közelben!
Jelentkezés feltételei: Saját készítésű terméket előállító kézműves.
Jogszabályi kereteknek megfelelő árusítás.
Megjelenés díja: 5.000 Ft / nap – ami tartalmaz 1 db 80x160 cm-es asztalt, illetve
áramvételi lehetőséget.
További asztalok ára 3.000 Ft / db.
A mesterség bemutatásához szükséges (nem árusításra használt) plusz asztalokat
vagy helyet térítésmentesen biztosítják.
Fizetés módja: A jelentkezési lap beérkezése után e-mailen küldenek egy díjbekérőt, amely alapján a megjelenés díját 2013. november 8-áig kérik átutalni.
A regisztrációt az átutalt összeg beérkezésével tudják véglegesíteni.
A rendezvény meghirdetéséről, sajtómegjelenéséről a szervezők gondoskodnak, de
a rendezvényen résztvevő kézművesek is hozzájárulhatnak a rendezvény népszerűsítéséhez saját csatornáikon, illetve saját vevőik körében.
Az érdeklődők mielőbbi visszajelzését az info@petofirendezvenykozpont.hu címen
várják.
A Petőfi Rendezvényközpont Csapata
Tel: 06-1-848-0206
■ Információk egyéb kézműves vásárokról
Helyszínek:
Pestszentlőrinc, Piac és Vásárcsarnok (minden hónap 2. szombat)
Debrecen Airport, Tesco parkoló (minden hónap 3. szombat)
Budaörs, Tesco Bevásárlóközpont parkoló (minden hónap 4. szombat)
Pesterzsébet, M5 Tesco parkoló (minden hónap 4. vasárnap)
Helydíjak már 800.- Ft-tól!
Jelentkezési lap a www.vasarokfesztivalok.eoldal.hu oldalon is elérhető. Annak a
vásárnak a jelentkezési lapját küldje meg, amelyiken szeretne részt venni!
Kétnapos vásárok
Budapesti vásáraink között van kettő (Pesterzsébet, Budaörs), melyek egymás
utáni napra esnek, ezért a messzebbről érkező kézművesek gazdaságosabban
jönnek ki a hétvégéből, ha mindkettőn megjelennek.
Népi játékok díjmentesen
Az első három alkalommal való megjelenését ingyenessé tesszük azoknak a vállalkozóknak, akik gyermekek szórakoztatására alkalmas játékszolgáltatást végeznek a
vásáron.
Bemutatózóknak helydíj-kedvezmény
Azok a kézművesek, akik a vásár ideje alatt – előre bejelentve – állítanak elő termékeket, azaz bemutatót tartanak tevékenységükből, kedvezményt kapnak a helydíjból.
Kizárólagossági kedvezmény
Bizonyos termékkel érkezők részére biztosítjuk a kizárólagosságot!
Ennek alapfeltétele, hogy az első három alkalomra, előre kell rendeznie a helydíjat.
Így arra az időszakra, melyre a helydíj kiegyenlítésre került, biztosítjuk számára a
kizárólagosságot.
Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel, kérjük mielőbb, írásban (e-mail) értesítsen bennünket.
Az alábbi termékekkel még várunk jelentkezőket mindegyik vásárra: méhészet,
szörpök, lekvárok, textiles kézműves, csipkekészítő, fazekas, fafaragó.
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Prókai Sándor főszervező
30 / 308 – 5512, www.vasarokfesztivalok.eoldal.hu
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN

■ A Magyar Iparművészet folyóirat 2013/4 számában A nemez művésze címmel
értékelés jelent meg Tóth Lívia textilművész munkásságáról abból az alkalomból,
hogy 2013. február 28-a és március 25-e között a Mácsai István Galériában mutatták
be a 2006-tól mostanáig datált két- és háromdimenziós munkáit. (A tárlat anyagát
illusztráló képek egyikén az a Kárpát-medence című nemez-applikációja látható,
amellyel díjat nyert A Magyar Kézművességért Alapítvány nyári pályázatán – a szerk.)
■ Ezúttal is bő terjedelemben, gazdag képanyaggal illusztrált cikkben foglalkozott az MV
Iparos Újság a megnyitót követően, májusban
megjelent számában Alapítványunk Magyar
kézművesség – 2013 és Szent István és kora –
kézműves szemmel című kiállításával. Az írás
felidézte a megnyitón beszédet mondó dr. Sajó
Andrea, az Országos Széchényi Könyvtár
főigazgatója, Semmelweis Tibor, a BKIK Kézműipari Tagozatának alelnöke, Birinyi József, a
Hungarikum Szövetség elnöke, dr. Szentes
Tamás, Budapest főpolgármester-helyettese és
Beke Márton, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Főosztálya vezetőjének
tartalmas gondolatait valamint a kiállítás-sorozat
20 éves jubileuma alkalmából szót kérő Fábry
Zoltán, az AMKA társelnöke visszaemlékezését.
Az újság címlapját a Tüzikovács Bt., hátsó
borítóját Gy. Kamarás Kata fazekas népi iparművész, a Népművészet Mestere, a
belső borítóoldalakat Tar Gábor színesfémöntő mester, Verseghy Ferenc fazekas
népi iparművész, a Népművészet Mestere és Fábián István bútorasztalos mester
tárgyfotói díszítették; a tudósítást Varga Anikó gobelinvarró, Hrivnák Károlyné
gyöngyfűző népi iparművész, Szabó László Zoltán fafaragó népi iparművész, a
Népművészet Mestere, Gregus Pál tárogató-készítő és Gránásy Anna üvegékszerkészítő alkotásai illusztrálták (Fotó: www.iparosujsag.hu).
■ A Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap, az Új Néplap fotóval illusztrált tudósításában május 29-én számolt be először, majd július 22-én ismét arról, hogy Czupp Pál
kunhegyesi fafaragó népi iparművész szó szerint nagy fába vágta a fejszéjét: hatalmas tölgyfarönkökből faragja ki a hét vezér életnagyságúnál is nagyobb alakjait.
Elsőként Kond és Előd, majd Álmos szobra készült el.
■ Hírt adott a Magyar Iparművészet folyóirat 2013/5 száma Alapítványunk idei, az
Országos Széchényi Könyvtár Corvina-termeiben május 2-a és június 1-je között
megrendezett kiállításáról, amelyen a Magyar kézművesség – 2013 és Szent István
és kora – kézműves szemmel című pályázat zsűri által elfogadott anyaga került bemutatásra. Az ismertetőt Vándor Klára budapesti szövő népi iparművész Mezőségi
bogos című szőnyegének fotója illusztrálta.
■ A Zalai Hírlap szeptember 25-én Kerámiák negyven éve című cikkében számolt be
arról, hogy Balatongyörökön, a Jüngling Zoltán Közösségi Házban nyílt meg a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ Kerámia műhelyének kiállítása. Az
eseményen Horváth Lászlóné, a Turisztikai Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Gergely Imre, A Magyar
Kézművességért Alapítvány titkára
nyitotta meg a kiállítást. Méltatta Simon
Edit szakkörvezető több évtizedes
fáradhatatlan munkáját, hogy a sokszor
mostoha anyagi körülmények ellenére
is gondot fordít a fiatalok nevelésére, a
kiállításokon való részvételre, a tárgyak
zsűriztetésére. Beszélt a műhely múltjáról, jelenéről, hangsúlyozva: nagyon
ritka az országban, hogy egy kézműves szakkör negyven éves múlttal és olyan eredményekkel rendelkezik, mint a keszthelyi. Megnyitójában kiemelte, hogy különösen
fontos az utánpótlás nevelése, és hogy a műhely tagjai minden évben több kiállításon
és bemutatón vesznek részt, közülük hárman rendelkeznek a népi iparművész címmel
is. Végezetül megköszönte a Goldmark Művelődési Központ jelenlegi vezetőjének,
Csengei Ágotának, hogy a kerámia műhely tárgyi feltételeit pályázatok segítségével
javították, és köszönetet mondott Cséby Gézának, az előző igazgatónak is, hogy
1974 óta segítette a szakkör folyamatos működését (Fotó: Zámbó Balázs)
■ Kolozsvári Antalné csuhéfonó kiállításáról tudósított a Pátyi Kurír 2013/10. száma.
A Betlehem és kenyérsütés című, fotókkal illusztrált beszámoló a kiállítás-megnyitó
érdekességeként kiemelte, hogy a kiállítást az alkotó unokája, Kara Dávid, a Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatója nyitotta meg. Az unoka pedig megnyitóbeszédében elmondta, hogy az itt egy térben elhelyezett csuhé betlehemeknek és csuhé
életképeknek milyen fontos szerepe van az emlékek megtartásában, a régmúlt idők,
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hagyományok megismertetésében, és hogy az a fiatal lány, aki
1933-ban a Komádi nagyvásárban ivóvizet árult, és az egyik csuhé
-figura ihletője volt, az ő Dédi mamája, és pontosan hetven évvel
később, itt ül a vendégek között a Pátyi Közösségi Házban, mert
most nyílik meg lánya élete első önálló kiállítása.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
■ HAGYOMÁNYOK HÁZA
– A HH Magyar Népi Iparművészeti Múzeum (Budapest, I. ker. Fő u. 6.)
IV. negyedévre tervezett kiállításai:
- október 3. – november 16.: Erdély öröksége – Les Gábor fazekas népi
iparművész kiállítása.
- november 22. – 2014. január vége: A XXVII. Kis Jankó Bori Országos Hímzőpályázat
díjazottjainak kiállítása.
– A HH Magyar Népi Iparművészeti Múzeum
időszakos kiállítótermének (Bp., I. ker. Szilágyi Dezső tér 6.) IV. negyedévre tervezett
kiállításai:
- szeptember 26. – november 8.: Játéktól a
mesterségig – Tanfolyami kiállítás (Fotó: a
Netfolk Facebook oldala).
- november 20. – 2014. január közepe: Mátray
Magdolna csipkekészítő, a Népművészet
Mestere emlékkiállítása.
■ 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 majd nemsokára Nemzeti Művelődési 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 , http//lektoratus.hu
Iparművészeti zsűrizés esetén a Lektorátus szakértői bírálják el az alkotást, majd a
műfaji és funkcionális követelményeknek megfelelő munkát szerzői jogvédelem alá
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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.
■ NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE (NESZ)
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége augusztus 17-20. között 27.
alkalommal rendezte meg a Mesterségek Ünnepét a Budai Várban. Idén a
kiemelt téma a gyapjú és a hozzá kapcsolódó mesterségek: szövés, viseletkészítés, hímzés, csipkekészítés, nemezelés volt.
A rendezvény keretein belül 18-án adták át a Népművészet Mestere elismerő címeket, 19én került sor a NESZ által alapított díjak átadására.
A díjazottak felsorolása EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK, ÜNNEPEK rovatunkban olvasható.
■ KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG (KÁMJT)
Elnök: Dr. Györgyi Erzsébet
levelezési cím: 1024 Bp., Buday László utca 7., tel.: 315 6193,
e-mail: gyorgyie36@t-online.hu
További kapcsolattartás: Kissné Sztraka Annamária, e-mail: amsztraka@gmail.com
Honlap: http://www.kamjt.hu
- Hóbor Lajosné Eta, aki eddig a Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolájában
sikeres babakészítők sorát tanította, Társaságunk körében hirdeti meg oktatási programját.
(A textiljáték-készítő OKJ képzés megszűnik, így az iskola nem indíthat többet ilyen szakot.) Várjuk az érdeklődők jelentkezését, szeretnénk segíteni abban, hogy ha nem is a
„szakma”, de a valós társadalmi igény kielégítésére, a művészi baba és egyéb textiljáték
készítésére legyen lehetőség felkészülni, átvenni a tapasztalt mesternő tudását.
A játékvilág további híreit, a részleteket és a KÁMJT tevékenységét az érdeklődők megismerhetik a Társaság honlapjáról vagy negyedévente megjelenő, Forgó című lapjából.
■ MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH
Részletek, kiállítások, programok a Magyar Foltvarró Céh honlapján (http://hunpatch.com)
■ DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY, FAZEKAS KÖZPONT
Budapest, XVI. ker., Sasvár u. 101.
Tel/fax: 407-1502, e-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu
honlap: www.fazekaskozpont.hu
A Dr. Kresz Mária Alapítvány 2013. őszi-téli programjaiból
Családi programok
Adventi készülődés: 2013.11.30-án 10-16 óráig (800 Ft/fő 4 éves kortól, bizonyos foglalkozásoknál alapanyag hozzájárulást kérünk)
Karácsonyi készülődés: 2013.12.14-én 10-16 óráig (800 Ft/fő 4 éves kortól, bizonyos
foglalkozásoknál alapanyag hozzájárulást kérünk)
Bővebb információ kérése, jelentkezés: a fenti elérhetőségeken!
(A tálat Balogh Ramóna festette.)
■ GYEVI ART KULTURÁLIS EGYESÜLET 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 Tojásműhely tagjai szakmai kirándulás keretében 2013. augusztus 20-án, államalapító Szent
István király ünnepén tekintették meg Budapesten, a Budai Várban a 27. Mesterségek Ünnepét.
Az Algyői Tojásműhely tagjai személyesen
találkoztak a hazai tojás-díszítőművészet kiemelkedő alkotóival, Berszánné Román Erzsébet budapesti, Báling Lászlóné nagypalli és Ágoston Endréné jánoshalmi tojásírókkal,
tojáskarcolókkal, népi iparművészekkel, akiktől szakmai fortélyokat leshettek el a fiatal
alkotók.
Bereczné Lázár Nóra
Magyar Kézműves Remek-díjas hímestojás-festő népi iparművész,
a Népművészet Ifjú Mestere, az Algyői Tojásműhely vezetője
JOGSZABÁLYFIGYELŐ
Keramikusok, porcelántárgy-készítők figyelmébe!
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara több mesterszakmában – a művészi kézműves
szakmák közül a Kerámia- és porcelántárgy készítő szakmában – kidolgozta az új,
modulrendszerű, kompetencia elvű mestervizsga-követelményeket.
A korszerűsítésre az egyes szakmák fejlődése mellett azért is szükség van, mert a törvényi
változások következtében a tanulóval foglalkozó gyakorlati oktatóknak 2015. szeptember 1-jétől mestervizsgával kell rendelkezniük!
A Kerámia- és porcelántárgy készítő szakma mestervizsga-követelményei a kamarán
kívül Alapítványunknál is megtalálhatók.
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KÖNYV-, FOLYÓIRAT- és CD-AJÁNLÓ
■ 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 Kárpát-medence régi magyar templomainak festett mennyezetkazetta-motívumait feldolgozó tambúrhímzéses textíliáiból. (Tomcsányiné Szemere Sarolta telefonszáma: 06-1/316-5832.)
■ 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.
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. Tel: 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., 70/625-9995,
info@enkisboltom.hu)
■ Haláleset miatt intarzia-készítéshez és bútorrestauráláshoz használható
különböző furnérlemezfajták és szerszámok eladók.
Érdeklődni: Vass Lászlónénál a 407-1003-as budapesti számon lehet.
■ Tojásírók figyelem!
Tojáshéjat forgalmazok: tyúk-, kacsa- és libatojáshéjat, egylukast és kétlukút is.
Ára: 40.- Ft-tól.
Báling Aranka népi iparművész, e-mail: balinglaszlone@freemail.hu
■ 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!

