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ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Ezúttal a június 19-től október 30-ig történt befizetések listáját közöljük:
Albert Éva, Bagdi Ibolya, Balazsiné Balaskó Mária, Barna Lajosné, Beréti
István, Berkes Imréné, Bordácsné Kishonti Erika, Botta Anna, Buglyó
Péter, Büki András, Csík Valéria, Dr. Fejéregyházi Barnabásné, Fintáné
Piti Julianna, Gálné Gerlei Ferencné, Hardi Andrásné, Herczenik
Gyuláné, Héring Mátyás, Hollósi Éva, Jasekné Király Krisztina, Kajla
Ferenc, Kálvin Pál, Kerti Viktor, Kiss Gyula, Koczkás József, Koszta
Zsófia, Kovácsné Szöllősy Sarolta, Majorné Kemény Gizella, Marschek
Zoltánné, Matus Andrásné, Molnár Katalin, Nagy Irén, Oláh Erika,
Páduai Miklós, Pesztránszky Károlyné, Rátkai Sándor, Recska Endre,
Riczel Etelka, Szekeres Gyula, Dr. Szomor Zsuzsanna, Tímár Zsuzsanna,
Tóth Béláné, Wiedermann-né Éltető Mária és Zana Krisztina.
(Nem érkezett még bizonylat a július 1-i, október 2-i és 18-i befizetésekről.)
Köszönet mindannyiuknak!
IPOSZ OKKT
és A Magyar Kézművességért Alapítvány
KÖSZÖNET
mindazoknak, akik már visszaküldték nyilatkozatukat az OKKT
jövőjével és tevékenységének további rendszeres támogatásával
kapcsolatban, és a részükre kiküldött csekken, ill. OTP-befizetési
bizonylaton befizették a vállalt összeget. Kérjük, hogy azok, akik ezt még
nem tették meg, - július 1-jéig visszamenően, tehát 1999. II. félévére
vonatkozóan - teljesítsék vállalásukat (alkotóközösség: 1.000,-Ft/hó,
egyéni alkotó: 500,-Ft/hó, nyugdíjas alkotó: 200,-Ft/hó). Természetesen
örömmel és köszönettel fogadjuk, ha valakinek esetenként módjában áll a
vállaltnál nagyobb összeget befizetni.
Kérjük ugyanakkor többi kedves kézműves társunkat, szíveskedjenek
visszaküldeni nyilatkozatukat (abban az esetben is, ha válaszuk nemleges),
mert szeretnénk tiszta képet kapni arról, kikre számíthatunk - és kik
számítanak ránk !
KÖSZÖNET AZOKNAK IS,
akik alkotásaik felajánlásával igyekeztek hozzájárulni Mészárosné Göncz
Mónika Ewing-sarcoma-ban szenvedő kisfia, Máté gyógykezelésének
költségeihez. Az alkotások értékesítése az Érd Expo-n és a BNV-n
elkezdődött, és további alkalmakkor folytatódik. Igéretünk szerint most
közöljük az eddigi támogatók névsorát - amely remélhetőleg ezután is
tovább bővül: Bagdi Ibolya, Bajzik Erika, Balogh Levente, Baloghné
Kegyes Lonci, Berkes Imréné, Botta Mónika, Dányiné Bedő Anikó, Dezső
Ildikó, Ehmann Gabriella, Gubán György, Gulyásné Tokaji Tünde, Gy.
Kamarás Katalin, Herczeg Antal, Hudák Józsefné, Kajla Ferenc, Kálvin
Pál, Dr.Keményvári Józsefné, Kormosné Kiss Ilona, Kozma Katalin,
László Péter, Legeza József, Marschek Zoltánné, Mikecz Mihályné, Pócsné
Hermanics Mária, Rátkai Sándor, Skorutyák János, Szvobodáné Piacsek
Ilona, Tóth Lászlóné, Tóth Tamás, Varga József, VÉDESE Kht., Zsolnai
Mihály.
II. ORSZÁGOS KÉZMŰVES TALÁLKOZÓ
és MOMKSz-OKKT-KÖZGYŰLÉS
November 18-án (csütörtökön) a Budapesti Kézműves Kamara
Székházában (Bp., X. ker. Szt. László tér 16. - a Pataky Műv. Ház mögött, a
Kőbánya Mozi mellett) kerül megrendezésre az előző számunkban
meghirdetett, szakmai előadásokkal és kamara-kiállítással összekötött II.
Országos Kézműves Találkozó. (A MOMKSz-OKKT tagjainak a részvétel
ingyenes.)
A rendezvény után tartja második közgyűlését a Magyar Országos Művészi
Kézműves Szövetség-OKKT, amelyen a Szövetség jelenlegi tagjai mellett a

helyszínen belépő kézműves társaink is részt vehetnek. Érdeklődni Gergely
Imrénél a 269-2940/481 telefonszámon lehet.
VI. BETLEHEMI JÁSZOL KIÁLLÍTÁS
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa (OKKT), A Magyar
Kézművességért Alapítvány és a Magyar Országos Művészi Kézműves
Szövetség - a Magyarok Világszövetségének védnöksége mellett –
“BETLEHEMI JÁSZOL”
címmel 6. alkalommal hirdet nyilvános pályázatot hazai és határon túli
magyar hivatásos alkotók (kézművesek, népművészek, népi iparművészek,
iparművészek) valamint amatőrök (egyéni és csoportos jelentkezők) részére.
A pályázat célja: az 1940-es években dr. Schwartz Elemér ciszterci
szerzetes professzor által kezdeményezett betlehem-készítő mozgalom
hagyományainak felelevenítése, az OKKT és a Budai Ciszterci Szent Imre
Plébániatemplom által 1994-ben újrakezdett sorozat folytatása.
Pályázni bármilyen természetes anyag felhasználásával e témában készült
(Jézus születéséhez kapcsolódó, a betlehemi jelenetet ábrázoló),
hagyományos és modern stílusú alkotással egyaránt lehet. A szervezők
olyan műveket is szívesen fogadnak, amelyek a betlehem gondolatvilágának
a mai életre való utalásait tartalmazzák.
Nevezési díj:
közösségeknek (közös alkotás esetén):
2.500,- Ft,
egyéni alkotóknak:
1.500,- Ft,
az Alapítvány támogatóinak és
a Magyar Országos Művészi Kézműves
Szövetség (OKKT) tagjainak:
500,- Ft.
A pályázatra érkező alkotások minősítését a Magyar Művelődési Intézet
Népi Iparművészeti Tanácsa és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus
szakértői, valamint az Egyházközség képviselői végzik.
A pályázat anyaga 1999. december 9. és 2000. január 9. között a
Magyarok Világszövetségének Házában (Budapest, V. ker. Semmelweis u.
1-3.) kerül bemutatásra. A legkiemelkedőbb művek alkotói erkölcsi
elismerésben és díjazásban részesülnek.
A kiállítás a karácsonyt megelőző hétvégeken betlehemes játékok,
népszokások élő bemutatásával és ének-zenei programmal is kiegészül.
A jelentkezés határideje: 1999. november 19.
Az alkotások beadásának időpontja és helye: 1999. december 3. (péntek) és
4. (szombat) 10-16h; MVSz Magyarok Háza (Bp., V. Semmelweis u. 1-3.).
A kiállított alkotások visszaadásának időpontja: 2000. január 10-11-12. 1016h. (További tárolásra nincs lehetőség, ezért az otthagyott alkotásokat
közcélú felajánlásként vagy más pályázatok díjazásánál hasznosítják.)
További felvilágosítást és nevezési lapot Gergely Imrétől, az OKKT és az
Alapítvány titkárától (1054 Bp., Kálmán I. u. 22., T: 269-2940/481, 482;
06-30/9148-059) lehet kérni.
TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
Kivonat az Oktatási Minisztérium pályázatából
A Minisztérium pályázatot hirdet gyakorlati oktatást folytató
kisvállalkozások eszközbeszerzésének támogatására - különösen a
kézműves, kézműipari szakmák területén.
Pályázatot nyújthatnak be: az állam által elismert szakképesítés
megszerzésére szervezett gyakorlati képzést folytató kisvállalkozások,
amelyek max. 10 fő alkalmazottat tartanak, és legalább 1 tanuló gyakorlati
képzését végzik, szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás,
vagy tanuló-szerződés alapján.
A pályázónként max. 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás a tanulók
gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozik.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást adnak az IDEX INTER-ED Kft.
munkatársai: Garai László, Verebélyi Lászlóné (201-3680).
A pályázat benyújtásának határideje 1999. november 25.

Mit tudnak kitalálni spárgából és egyéb kender anyagokból ?
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Erre kíváncsi az Első Magyar Kenderfonó Rt. és a Praktika magazin. Közös
pályázatot hirdetnek: a gyár különböző kender termékeinek
hagyományostól eltérő alternatív felhasználási lehetőségeit szeretnék
ösztönözni.
Olyan tárgyakat várnak, melyek:
- lehetőleg könnyen elkészíthetők,
- használati tárgyak (öltözködéstől a lakberendezésig, ajándéktárgyig
bezárólag bármi),
- akár kisszériás gyártásra is kerülhetnek,
- nem nagyobbak 1 nm-nél.
A Kenderfonó termékmintái és azok műszaki adatai megtekinthetők a Fiatal
Iparművészek Stúdiójában (FIS). A termékmintákból néhány métert el lehet
vinni kipróbálásra, ami után a pályamunkák anyagszükségletét a gyár
közvetlenül (Hackl Mónika marketing menedzser: 62/487-287), vagy a FISen keresztül biztosítja.
A gyár 60.000, 40.000 és 20.000 Ft díjat ad az első három helyezettnek. A
Praktika magazin bemutatja a nyerteseket és a többi jónak talált ötletet is. A
Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűrizi a termékeket.
Beadási határidő: 1999. november 30.
A beadás helye: Fiatal Iparművészek Stúdiója Bp., V. Kálmán I. u. 16. T/F:
311-3151.

Kiállításaink 2000-ben
Előzetes figyelemfelhívás céljából, a felkészülés elkezdése érdekében
jelezzük, hogy 2000. április 27. és július 2. között két kiemelt helyszínen:
az Iparművészeti Múzeumban, majd a Vigadó Galériában rendezhetjük meg
"Az ezredforduló kézműves remekei"
címmel kiírásra kerülő pályázatunk válogatott anyagának kiállítását.
Kérjük mindazokat, akik részt kívánnak majd venni a Millennium
ünnepség-sorozatához kapcsolódó - a Magyar Turizmus Rt, a Magyar
Millennium és a Magyarok Világszövetsége eseménynaptárában egyaránt
szereplő - kiállításainkon, már most kezdjék el a pályázatra beadandó
alkotásaik tervezését és kivitelezését annak érdekében, hogy ezen a két
kiállításon valóban az ezredforduló legújabb, legszebb kézműves alkotásai
kerülhessenek bemutatásra.
MOMKSz - OKKT és
A Magyar Kézművességért Alapítvány

Fegyvermesterek, figyelem !
Mintegy kilencezren látták a májusban az Iparművészeti Múzeumban
lezajlott "Fegyvermesterek fortélyai" című kiállítást. Szakemberek szerint
ez jelentős látogatottság, számottevő siker. A Szent György Lovagrend
katonai hagyományőrző tagozata a tervek szerint – 1997 és 1999 után
2001-ben – harmadszor is megrendezi a bemutatót.
Az esemény a millenniumi rendezvények közé illeszkedik, ezért
kiemelkedően jól kell sikerülnie. Evégből már most fölvesszük a
kapcsolatot a lehetséges kiállítókkal, hogy a legmegfelelőbb témát
válasszuk. Az évforduló két lehetőséget kínál:
1. A vezérkor fegyverei.
Ez a kiállítás ráirányítaná a figyelmet a vérszerződéstől (891) Szent István
megkoronázásáig (1001) eltelt bő évszázad eseményeire. Mint emlékezetes,
ebben az időben a magyar sereg a földrész nyugati felén és délkeleti
szegletében hadi sikereket ért el. Ma számosan elfeledtetik ezt a fontos
évszázadot, s csak egyévezredes magyar történelemről beszélnek. Így a
kiállítás a valósabb történelemkép kialakulásához segítené a látogató
fiatalokat. A vezérkor-beli fejlődés tette lehetővé a keresztény állam
megalakulását, ennélfogva a téma kapcsolódik a millennium gondolatához.
2. Az Árpád-kor fegyverei.
Ez a bemutató a vérszerződéstől (891) az Árpád-ház kihalásáig (1301) eltelt
négy évszázadban használt magyar fegyvereket mutatná be. Nagyobb
válogatási lehetőséget nyújtana tehát a mestereknek: visszanyúlhatnának a
vezérkorba is, de a Szent László-i lovagkor eszközeit is mintául
választhatnák. (Ugyanakkor e változatban a vezérkor dicsősége kissé
háttérbe szorulna.) Az államalapítás és annak megszilárdítása az Árpádok
műve, ez a téma is illeszkedik tehát a millenniumhoz.
Kérjük, jelezzen vissza az IPOSz Országos Kisipari Kézműves Tanácsához,
Gergely Imréhez írt levélben (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.), és
közölje, melyik témaválasztás felelne meg Önnek jobban. A konkrét
pályázatot terveink szerint 2001. januárjában írjuk ki, de a kiállítás sikere
érdekében jóval hamarabb fogjuk tudatni, melyik változatot támogatták a
mesterek, így több idő lesz a fölkészülésre.
Molnár Pál
Szent György Lovagrend
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 A XV. Országos Szőttespályázat eredményei
Ígéretünkhöz híven most pótlólag közöljük a pályázat eredményét.

A pályázatra 47 alkotótól 199 pályamunka érkezett be. A Bíráló Bizottság
136 alkotást javasolt kiállításra, 63-at utasított el.
A díjazottak listája:
Nagydíj: Fülöp Pálné (Heves).
I.díj - az NKÖM Közművelődési Főosztályának díja: Dr. Papp Lászlóné
(Debrecen).
Megosztott I. díj - az NKÖM Közművelődési Főosztályának díja: Bujdosó
Sándorné és N. Kállay Irén (Debrecen).
II. díj: Kiss Lajosné (Heves), Nagy Béláné (Heves) - kivitelezők: Tóth
Jánosné és Kiss Miklósné (Mátraderecske); Kovács Jánosné - kivitelezők:
Fejes Jánosné és Farkas jp. Bertalanné (Bodony).
III. díj: Krasznai Ferencné (Sopron), Horváth Jánosné (Zengővárkony),
Vermes Lajosné (Heves) és Fáncsik Zoltánné (Bokod).
Különdíjak:
Pro Renovanda Cultura Hungariae "Népművészetért" Szakalapítványa:
Holb Margit (Debrecen); Heves Város Önkormányzata: Pataki Miklósné
(Heves); Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet: Mátraderecskei
Alkotóközösség; Heves Megyei Múzeumi Szervezet: Tóth Jánosné
(Mátraderecske); Heves Megyei Művelődési Központ: Kozma Józsefné
(Heves); COATS Hungary, Bp.: Tankó Judit (Bp.) és a Hevesi
Alkotóközösség; COATS Hungary, Bp.: Fodorné László Mária (Decs),
Dányi Lajosné (Heves), Kiss Miklósné (Mátraderecske), Hegedűs
Jánosné (Heves); Hun-garn Fotó Kft., Bácsalmás: Csapó Angéla
(Kaposvár); IPOSZ OKKT: Ledzényi Pálné (Békéscsaba); Heves Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara: Kovács Jánosné (Bodony) - kivitelezők:
Fejes Jánosné és Farkas jp. Bertalanné; Heves Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: Nagy Béláné (Heves) - kivitelezők: Tóth
Jánosné és Kiss Miklósné; Magyar Kézműves Kamara: Árva Beáta
(Nyírábránd); Heves Megyei Kézműves Kamara: Krasznai Ferencné
(Sopron); a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke: Kozma Józsefné (Heves);
Országos Népművészeti és Háziipari Szövetség: Kiss Lajosné (Heves).

Hetedik alkalommal rendezett Esztergomban kiállítást és vásárt a "HÍD"
Vállalkozók Együtt Egymásért Alapítvány, melynek kézműves
kategóriájában az I. helyezett: Békés Sándor békési kosárfonó, a II.:
Takács Eszter mezőtúri fazekas, a III. pedig Radványi Diana piliscsabai
fazekas lett.

Szlobonyi Attila szabadkai (Vajdaság) tojásazsúrozó iparművész - az
OKKT kiállításainak állandó résztvevője - a Csókán rendezett Nemzetközi
Kézimunka és Gyűjtemény Kiállítás (MIRK) augusztus 22-i
eredményhirdetésén az ott bemutatott alkotásaiért I. helyezést és Nívódíjat;
eddig elért eredményei alapján pedig Nagymesteri fokozatot kapott.

A Nemzetközi Babaklub (GDS) duisburgi világtalálkozóján Török Emőke
somogyi népviseletbe öltöztetett babája és Imrik Zsuzsanna történelmi
babakosztümjei III. helyezést, Ivánkovics Zoltán porcelánbabája a kötelező
szintet érték el. Hollósi Éva néger kerámiafiguráját a kezdő kategóriában a
legjobbnak értékelték.
Valamennyi díjazottnak gratulálunk !
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 A Hotel Gellért Teaszalonjában szeptember 26. és október 9. között
rendeztek tárlatot Bogár Katalin festőművész és Vass László intarziaművész alkotásaiból, melynek megnyitóján Vass László - jubileumi, 25.
kiállítása alkalmából - 1 db intarzia táblaképét ajánlotta fel a
tombolasorsolás fődíjaként. Ugyanitt október 10-től Buzás András
festőművész és Simon Izabella textilművész kiállítását láthatták az
érdeklődők.
 Szeptember 30. és október 16. között volt látható a veresegyházi 2. sz.
Óvodában a "Kéz a kézben - őszi emléknapok" című hagyományőrző és
természetes anyagok felhasználásával készült kézműves tárgyak kiállítása.
 W. Wieger Mariann képző- és iparművész kiállítását október 6-tól
november 16-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Griff Art Galériában (Bp.,
V. Nyugati tér 7.).
 A Terézvárosi Napok rendezvény-sorozat keretében október 16-17-én az
Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiállítótermében láthattuk Gaál János
budapesti múzeumi főrestaurátor révkomáromi és kalotaszegi (Umlingstílusú) motívumok alapján festett fatábláit és Béresiné Kézdy Éva
vászolyi fazekas népi iparművész alkotásait.
 Október 16-31-ig a "Mindent a szemnek" című tárlaton Mecseki
Hargita szobrászművész, Véghseő Klára és W. Wieger Mariann
festőművészek, valamint Somlai Alexandra grafikus állította ki alkotásait
a Budapest Hilton kerengőjében. A megnyitó programjának egyik
érdekessége volt, hogy Faragó Laura és Mecseki Hargita duettjét Hermann
János magfaragó iparművész kísérte.
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 W. Wieger Mariann képző- és iparművésznek önálló kiállítása nyílt
október 27-én, a Duna palotában. A tárlat november 7-ig volt látható.
 Október 29-től november 19-ig tekinthető meg az Országos Nemezjáték
és Nemezbáb Pályázat anyagának kiállítása a Zalaegerszegi Gönczi Ferenc
ÁMK-ban (Landorhegyi u. 21.). A pályázat eredményhirdetését a következő
számban közöljük.
 Ormándi Márta csuhészobrász alkotásai október 29.-november 19.
között láthatók a Videoton Oktatási Központban (Székesfehérvár, Berényi
u. 72-100.).
 November 8-án nyílt és december 3-ig tekinthető meg a Népi
Iparművészeti Tanács Bemutatótermében (Bp., I. ker. Szilágyi D. tér 6.) Dr.
Papp Lászlóné kéziszövő, A Népművészet Mestere gyűjteményes
kiállítása.
 November 16-26-ig látható a FISE '99. II. félévi ösztöndíjasainak
kiállítása a FISE Galériában (Bp., V. Kálmán I. u. 16.).
 Zorkóczy Miklósné népviseleti baba-készítő kiállítása december 10-én
17 órakor nyílik a Pataky Művelődési Központban (Bp., X. ker. Szt. László
tér 7-14.)
 Az Iparművészeti Múzeum és a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.
rendezésében "Porcelán kisplasztikák" címmel nyílt kiállítás Schrammel
Imre keramikusművész alkotásaiból október 15-én. A tárlat december 31-ig
látható az Iparművészeti Múzeumban (Bp., Üllői út 33-37.).
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
Szeptember első hetében - az Érdi Ipartestület ügyvezető igazgatójának:
Csóli Csabának köszönhetően, az Ipartestülettel közös standon - a IV. Érd
Expo-n; a hónap második felében pedig - ezúttal a Hungexpo Rt.
vezérigazgatója: Tóthné Dr. Pásztor Zsuzsa jóvoltából - az Őszi BNV-n
önálló standon kapott kollektív bemutatkozási lehetőséget a Magyar
Országos Művészi Kézműves Szövetség - OKKT.
Ezen a két helyen többnyire azokból a termékekből került ki az árusítással
egybekötött kiállítás színes, választékos anyaga, melyet korábban az IPOSz
OKKT részére, majd Mészárosné Göncz Mónika kisfiának gyógyíttatásához
és a MOMKSz javára ajánlottak fel kézműves társaink.

A Pécsi Napok keretében szeptember 18-án nyitotta meg boltját Míves
Formák elnevezéssel Csörsz Klári viseletkészítő és Jávor András
ökopallér Pécsett, a Ferencesek (volt Sallay) u. 7. szám alatti Mátyás
Udvarban, az ún. Uniberes házban.

FORMA - TÉR - STÍLUS címmel rendezett kétnapos, szakmai fórummal
és vásárral összekötött kiállítást október 21-22-én a Budapesti Kézműves
Kamara és a Magyar Országos Művészi Kézműves Szövetség - OKKT. A
Kamara székházában zajló rendezvényt megelőzően a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus helyben minősítette a zsűrizésre beadott
alkotásokat.
A kiállításon bemutatott termékek készítői közül az alábbiak részesültek
elismerésben: a Budapesti Kézműves Kamara díjait kapták: A Mini Keller
Kft., Kovács Klára Valéria, Sződi Katalin és Fogarassyné Huszár
Judit. A MOMKSz - OKKT díjait - Kajla Ferenc tatai bőrműves és Kálvin
Pál esztergomi fafaragó egy-egy alkotását - a Noel Bt., ill. Stein Tibor
kapta. A Signal Biztosító díjait Ragács György és Dobesch Pál vehette át.

A Szent Lukács Kézműves Egylet "Népművészetünk nyomában" címmel
október 25-én a szolnoki Helyőrségi Klub kiállítótermében nyitotta meg
bemutatkozó kiállítását. A kézművesek védőszentjéről elnevezett Egylet
1999. augusztus 16-án alakult - Tóth Béláné kalotaszegi hímző és Urbán
Istvánné természetgyógyász kezdeményezésére. Terveik szerint minden év
októberében olyan kiállítást fognak szervezni, amely bemutatkozási
lehetőséget nyújt a művészi kézművességgel foglalkozók számára. Az idei
esemény védnöke az OKKT és A Magyar Kézművességért Alapítvány volt,
résztvevői pedig: Deák Péter bőrműves, Fenyvesi Mária szövő, Lévai
László fafaragó, Petényi Márkné és Sziráki Éva csipkeverők, Szűts M.
Csilla és Böjti Tamás keramikusok, Tóth Béláné kalotaszegi hímző, Tóta
Ferencné nemezelő, a szolnoki Gyermekotthon kézműves köre és a
Szalmafonók Baráti Köre.

Október 31-én ünnepi istentisztelet keretében került sor a sukorói
református templom karzatának átadására, amelynek festett fatábláit a
révkomáromi Asztalos Céh festőasztalosai által használt motívumok alapján
Gaál János múzeumi főrestaurátor készítette.
A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEI
A MOMKSz - OKKT és az ART OF DESIGN Galéria között - az IPOSZ
OKKT Iparművészeti Múzeumban rendezett kiállítását követően - kialakult

együttműködés alapján bemutató-sorozat kezdődik 1999. november 10-én,
amelyen havonkénti váltásban ruha-, viselet-, ékszer- és ruhakiegészítőtervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó iparművészek, népi iparművészek
vehetnek részt. Az árusítással is összekötött sorozat első rendezvényén:
Jeszenszky Margit, Ludvig Nicolette és Machó Judit alkalmi ruhái,
Bajzik Erika mellényei és kabátkái, Dezső Ildikó pelerinjei, Saxinger
Gyuláné kézi kötésű pulóverei; Botta Mónika nemezelt, Czokné Csepi
Mária kézi kötésű és Mészárosné Göncz Mónika bőr kiegészítői, továbbá
Légrádi Ágnes ezüst- és Marschek Zoltánné üvegékszerei kerülnek
bemutatásra.
A közelgő Karácsony hangulatának megteremtéséről a Cs. Molnár
Gyertyastúdió és Mézesház és Kátai József díszgyertyái gondoskodnak.
A sorozat folytatásához várjuk a hasonló profillal rendelkező kézműves
társaink jelentkezését. (Gergely Imre 269-2940/481)

Gobelinszövő szakkört és tanfolyamot szervez Farkas Éva
gobelinművész vezetésével folyamatos jelentkezés alapján a dunakeszi-i
József Attila Művelődési Központ (Állomás sétány 17.)

A Paradigma Pont Kft. Ezoterikus Boltja karácsonyi vásárt hirdet
transzcendens szellemiségű művészeti alkotások bemutatására és
árusítására. Az alkotások lehetnek: szakrális eszközök tárolói: jóskártyák,
ingák, talizmánok, szent írások doboza vagy tarsolya; asztali szentélyek,
szobrok, piramisok; füstölő- és gyertyatartók, mécsesek; szélcsengők,
csobogók; mandalák, képek (keret nélkül is); kendők és más textilek
szakrális mintákkal; aromalámpák; szakrális formájú vagy mintájú
ékszerek, díszek; féldrágakő tárgyak; gyertyák, lámpák; aforizmák
megjelenítése (pl. merítettpapír könyvjelzőn...) stb.
Helyszín: Paradigma Ezoterikus Bolt, 1032 Bp., Bécsi út 195.
Jelentkezés: folyamatosan.
További információval szolgál: Vörös Mária, tel: 20/983-0628.
A bolt első, vásárlással egybekötött kiállításán (október 7-10-ig) Albert
Éva bőrműves, Bércesi Ilona agyagszobrász, Kasztner Erika papírmerítő,
Marschek Zoltánné üvegékszer-készítő és Szlávik Zoltán rézműves
alkotásai is szerepeltek.

"Kézműves mesterek karácsonyi vására" címmel - kizárólag hazai
kézműves termékek értékesítésére - szervez vásárt december 11-23-ig
Szeged belvárosában az "Ördögszekér" Bt. A résztvevőknek egységes
sátrakat és világítást is biztosítanak. Szervező: Mocselini Rudolf ügyvezető
(62/495-670, 30/903-4723) és Szabó Magdolna (30/205-6899).

A Magyar Turizmus Rt. '99. ősz/téli eseménynaptárából:
- nov. 28. - dec. 24. Karácsonyi Vásár (Székesfehérvár, Városház tér).
Inf.: Közművelődési Iroda 22/316-589;
- dec. 3-23. Aranykapu Karácsonyi Vásár (Miskolc, Tiszaújváros). Inf.:
Trade Fair Plussz Kft. 46/412-700;
- dec. 5-12. Fehérvári Advent (Székesfehérvár, Városház tér). Inf.:
Közművelődési Iroda 22/316-589;
- dec. 12-23. Karácsonyi Vásár (Várpalota). Inf.: Kult. és Humán
Szolgáltató Intézet 88/372- 803;
- dec. 12-24. Karácsonyi Vásár (Esztergom, Széchenyi tér). Inf.: Gran
Tours Kft. 33/417-052;
- dec. 16-23. Karácsonyi Kézműves Kirakodó Vásár (Győr). Inf.: Petőfi
Sándor VMK 96/327-466;
- dec. 19. Betlehemezés (Bp., Néprajzi Múzeum). Inf.: Néprajzi Múzeum
312-4878.
MAGYAR GYERTYATARTÓK AZ "ÁLMOK MÚZEUMÁ"-BAN

Hazánk vatikáni nagykövetségén keresztül az IPOSZ elnökének,
Szűcs Györgynek címezve érkezett az OKKT-hoz az Északolaszországi Villa San Francesco Közösség kérése: az általuk
tervezett "Álmok múzeuma" megvalósításához Magyarország
kézművességét reprezentáló, fogantyús kerámia gyertyatartó
kiküldésére. A kérést továbbítva Gy. Kamarás Katalin és Kozák
Éva felé, "A Népművészet Mestere" címmel rendelkező
keramikusok 2-2 gyertyatartó elkészítésére vállalkoztak, amelyeket
felajánlottak a tervezett múzeum számára.
Köszönet érte !
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A KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉKTÁRSASÁG
AKTUÁLIS HÍREI
 A Társaság budapesti Babaklubja november 17-én szerdán 15 órakor a
Bálint Barkács-üzletben (1074 Bp., Alsóerdősor 3.) várja a babakészítőket
és -kedvelőket.
A Társaság győri Babaklubja minden hónap utolsó csütörtökén 16.30-kor
tartja találkozóját a Zichy-palotában. Információ Keglovich Ferencnétől
kapható.
 Kiss Áron Játék Műhely elnevezéssel új továbbképzés jellegű program
sorozat indult a Társaság szervezésében a hagyományos népi játékszerek
iránt érdeklődők számára.
A Játék Műhelyben iparművészek, népművészek és kézműves mesterek
vezetik a foglalkozásokat. A gyakorlati munka előtt egy rövid, képekkel
vagy filmmel illusztrált előadás mutatja be a foglalkozásvezetőt, az általa
szívesen használt növényeket és az azokból készített játékokat.
A soronkövetkező foglalkozások:
- november 13. Berta József: Hangszerek bodzából, bürökből, nádból,
kukoricaszárból.
- november 27. F. Tóth Mária és Székely Éva: Játékok és adventi díszek
gyékényből, vesszőből, szalmából, csuhéból.
- december 11. Bárány Mara és Tüskés Tünde: Játékok, adventi és
karácsonyi díszek gyékényből és szalmából.
A kurzus helyszíne a Kiscelli Múzeum Szoborcsarnoka (Bp., III. Kiscelli u.
8.), szombatonként 10-16 óráig. Részvételi díj alkalmanként 1200,- Ft.
Jelentkezés és további információ: Joó Emese (26/389-367) és Madudák
Erika (368-7917).
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
Herbst János 76 éves szíjgyártó mestert, szakmájának utolsó pilisvörösvári
képviselőjét maga az IPOSz elnöke, Szűcs György mutatta be az MV Iparos
Újság 18. számának "Látogatóban Ősi mesterségek - mai művelői" címmel
indult új rovatában. Az elnök ezzel az írásával egy sorozatot is szeretne
elindítani, ösztönözni másokat is, hogy egy-egy kiváló iparosról mesterségről készüljön megemlékezés.
§ - FIGYELŐ
Téma: a NIT Bíráló Bizottsága által 1998. december 31. előtt zsűrizett
tárgyak forgalmazása 2000. január 1-től.
Barsi Hajna, az MMI NIT osztályvezetője és Tóth János, az Országos
Népművészeti és Háziipari Szövetség
titkára levelének tartalmát
ismertetjük:
Ismeretes, hogy az ÁFA törvény 1999. január 1-től történt változása miatt a
zsűrizett népi iparművészeti termékeknél a 12 %-os ÁFA kulcs alá történő
besorolás előfeltétele lett az évenként előállítható példányszámnak a Bíráló
Bizottság által történt meghatározása.
Az 1998. december 31. előtt zsűrizett termékeknél a NIT Bíráló Bizottsága
nem állapított meg példányszámot, mivel annak meghatározása nem volt
előírva.
E termékek 1999. évi forgalmazási lehetőségét - a Pénzügyminisztériummal
történt megállapodás alapján - úgy biztosították, hogy az érdekelt
alkotóknak 1999. január 31-ig bejelentést kellett tenni a Magyar
Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Titkárságához arról, hogy 1999-ben
ezekből a termékekből milyen mennyiséget kívánnak készíteni.
Az említett bejelentéssel 1999. évre a példányszám termékenkénti
megállapítása megtörtént, így ezek az alkotások 1999-ben is 12 %-os ÁFA
kulccsal értékesíthetők.
A NIT és az ONHSz az 1998. december 31. előtt zsűrizett termékeknél is
megoldást keresett az előállítható példányszámok
utólag történő
meghatározására, hogy így ezen termékek 2000. január 1. után is
értékesíthetők legyenek.
A megoldás a következő:
Az 1998. december 31. előtt zsűrizett termékekre vonatkozóan, melyeket az
alkotó 2000. január 1. után is készíteni és értékesíteni kíván, a NIT-től kell
kérni, hogy a Bíráló Bizottság az évenként előállítható mennyiséget
állapítsa meg.
A Bíráló Bizottság - az alkotó javaslatának figyelembe vételével - dönt az
évenként előállítható példányszámról, és az alkotót értesíti erről.
A példányszám meghatározására vonatkozó kérelmet soron kívül kell
az MMI Népi Iparművészeti Titkárságához (1251 Budapest, Pf. 33.)
beküldeni. A Bíráló Bizottság az évenként előállítható példányszám
megállapításáról ezt követően értesíti az alkotót.
Az 1998. december 31. előtt zsűrizett termékek 2000-től érvényes
előállítható évi példányszámának meghatározásáért zsűridíjat kell fizetni.

A fizetendő kedvezményes zsűridíj (ÁFÁ-val együtt) a következő:
1-25 zsűriszámig
1000.- Ft,
26-50 zsűriszámig
2000.- Ft,
51 zsűriszám felett
3000.- Ft.
A példányszám meghatározásáért járó zsűridíjat postautalványon kell az
MMI NIT címére befizetni: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
A befizetési lap fotokópiáját, vagy a befizetésről kiállított postai igazolást a
beküldendő példányszám megállapítási kérelemhez kell csatolni.
A zsűridíj az MMI Népi Iparművészeti Titkárságán készpénzben is
befizethető.
Nyomtatvány és további információ kapható az MMI Népi Iparművészeti
Titkárságán a fenti címen ill. a 201-8734-es telefonszámon.
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 Hímzők figyelmébe ! 60 m régi háziszőttes kendervászon eladó. Bukrán
Edit: 274-2125.
 Fazekasok, keramikusok !
175 l-es alacsonytűzű és 100 l-es magastűzű kemence közös műszerrel
(esetleg külön is) eladó. Tel: 227-9286
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-225 Német vállalat bükkfából és akácfából készült kerti bútorok
szállítóival keresi a kapcsolatot.
KD-234 Német vállalat kerámia és porcelán ajándéktárgyakat venne
kis- és középvállalkozóktól, gyártóktól.
KD-248 Belga vállalat parafintermékeket, gyertyát vásárolna.
KD-253 Lakásberendezéseket, bútorokat, világítótesteket stb. forgalmazó
amerikai cég kapcsolatot keres ilyen termékeket - beleértve kézműipari és
művészi cikkeket - előállító és exportáló magyar vállalatokkal.
NÜA-38 Németországi kosárnagykereskedés magyarországi beszállítópartnereket keres.
NÜA-39 Magyarországi beszállítókat keres tarkán hímzett, paraszti
stílusú asztalterítők, bőrből készült pénztárcák németországi
forgalmazásához ottani vállalat.
A fenti, üzleti ajánlatot tett vállalkozások neve, címe postai
pénzesutalványon az MV Iparos Újságtól (cím: 1390 Bp., 62. Pf.: 166.) a
kódszám - és ipartestületi tag esetén a tagkönyv számának - feltüntetésével
rendelhető meg. A szolgáltatás díja címenként ipartestületi tagoknak: 400
Ft, nem ipartestületi tagoknak: 600 Ft.
48/E/395 Amerikai kereskedelmi vállalat, amely lakásdekorációs
termékeket és ajándéktárgyakat (porcelán, kerámia, ezüsttárgyak,
ékszerek, bizsuk stb.) forgalmaz, vásárolna ilyen cikkeket, vagy
kapcsolatot keres olyan gyártókkal, akik a megrendelő elképzelése szerint
készítenének hasonló termékeket. LES AMIS, 52 East End Avenue, Suite
118. New York, N.Y. 10028.
T/F: 1-212/879-9039, E-mail: lesamis@benet.net
48/E/396 Szaudi cég vásárolna étkészleteket, evőeszközt, porcelán
edényeket. INTERNATIONAL BAKHSH CORP. (Vahya Khogar), POB
6609 Jeddah, 21432 Saudi Arabia. F: 9662-651-6788.
A fenti két hirdetésre vonatkozóan tájékoztatást ad: ITD Hungary,
Hancsók Beatrix: 318-1712.
Az IPOLY-PRINT Kft. - Szécsény nyomdai ajánlata:
- könyvek, prospektusok, önátírós-vegykezelt ügyviteli nyomtatványok,
- folyóiratok, cimkék, szórólapok, arculatok (névjegy, levélpapír, boríték,
dosszié),
- meghívók teljes körű kivitelezése az előkészítéstől a késztermékig
- fekete-fehér és színes kiadványok, kifestők, naptárak,
- egyedi tasakok, zacskók gyártása,
- kötészeti munkák (spirálozás, laminálás, kapcsozás)
- fénymásolás, bélyegzőkészítés rövid határidővel
- számítógépes előkészítés, kiadványszerkesztés.
3170 Szécsény, Rákóczi út 139.
Tel/fax: 32/370-322, 20/9677-643.
Köszönet az IPOLY-PRINT Kft-nek a Hírlevél
térítés-mentes nyomdai sokszorosításáért !
FOLKADATBANK az Interneten! Ingyenes bemutatkozási lehetőség !
Jelentkezés: Almássy téri Szabadidőközpont 1077 Budapest, Almássy tér 6.
Tel: 352-1519/116 Fax : 342-1139 E-mail: almassy@mail.datanet.hu

