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ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Kimaradt az előző hírlevelünkben közzétett felsorolásból Kasztner Erika
neve, akinek március 26-i befizetéséről csak utólag kaptunk értesítést – emiatt
az OTP és a Posta nevében is elnézést kérünk tőle!
Az OTP újabb értesítései szerint 2001. május 11. és július 10. között a
következők befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
ABN Stúdió BT, Ábrók Angelika, Albert László, Bagdi Ibolya, Barna P. Ila,
Berkes Imréné, Besenyei Ágnes, Császár Tünde, Csík Valéria, Csonka
Katalin, Dobozy Ferencné, Englert Antal, Farkas Balázsné, Fazekas József,
Fehér Csaba Sándor, Fehér Jánosné, Ginter József, Gombosi Beatrix, Hardi
Andrásné, Héring Mátyás, Horváth Angéla és Csatorday Géza, Horváth Imre,
Kajla Ferenc, Kálvin Pál, Kasztner Erika, Kemény Gizella, Kemény Judit,
Kerti Viktor Dénes, Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti Iskola, Kiss Áron
Magyar Játék Társaság, Kiss Mátyás, Kluptáné M. Julianna, Kmeth Jolán,
Knittel Ilona, Koczkás József, Kóródi Márta, Kóté Lászlóné, Kovács Éva,
Kovács Klára Valéria, Kovács Zoltánné, Krasznai Ferencné, Lengyel Beáta
(BEART), Lengyel Géza, Márton Emese (Bokály 2000 Bt.), Mátray
Magdolna, Matus Andrásné, Mezey Endre László, Dr. Moldoványi Istvánné
Arany Gyöngyi, Mundi Jánosné, Nagy Mari, Najjar Mária, Nakazawa Anna,
Németh Mária, Olgyay Bálintné Szemler Judit, Orosz Jánosné, Pelczer
Istvánné, Rokolya-Ker BT., Sárközi Ágnes, Sárvíz Művészeti Alapiskola,
Schmidt Attila, Szalmási Klára, Szankovits Tibor, Szatyor Győző, Szűcsné
Novák Mária, Takács Bernadett, Tamaska Józsefné Jakab Margit, Tasnády
Endréné, Tóth Béláné, Tóth Gábriel, Tóth Mária, Tölgyesi Ildikó, Vácz
Péterné Demsa Erika, Váczyné Agg Rita, Varázsszőnyeg Kft., Várőri Ferenc,
Vásárhelyi Hímzőműhely, Vásárhelyi Pál, Vassné Veréb Judit, Végvári
Vilmos, Vékony Zsuzsanna, Villányi Ágnes, Wiedermanné Éltető Mária, Zsófi
Bálint Miklós, Zsóri Balogh Erzsébet.
Köszönet mindannyiuknak!
EGY KIÁLLÍTÁS UTÓÉLETE !

A „Kézművesség az ezredfordulón” c. kiállításunk iránti érdeklődést
és a kiállítás sikerét az élénk sajtóvisszhang (ld.: „Hírünk a
nagyvilágban”!), a kiállításon ügyeletet vállalt kézművesek
személyes tapasztalatai és lelkes beszámolói – akiknek ezúton is
köszönetet mondunk közreműködésükért! -, valamint a
Vendégkönyv bejegyzései mellett az is jelzi, hogy kétszer is
meglátogatta a kiállítást LAKSHMI PURI asszony, az Indiai
Köztársaság nagykövete!
Sikerként könyvelhetjük el azt is, hogy a kiállítók közül többen
jelezték büszkén és örömmel, hogy bemutatott alkotásuk vevőre
talált, vagy a kiállításon látottak alapján megrendeléshez jutottak!
Jóleső érzés ez – nem csupán az érintetteknek, hanem a kiállítás
szervezőinek is. Alapítványunk kuratóriuma elismerését fejezte ki a
díjazottaknak, a kiállítás valamennyi résztvevőjének és
mindazoknak, akik ilyen értelemben is eredményesen szerepeltek, és
reméli, hogy a továbbiakban sem feledkeznek meg az
Alapítványról…!
WWW.KEZMUVESALAP.HU
Mivel még nem mindenkitől érkezett meg internetes egyéni szakmai
bemutatkozó anyaga, kérjük mindazokat, akik előzetesen jelentkeztek,
sürgősen juttassák el az Alapítvány címére az egyéni anyagokat, mert ezek
feldolgozása időt vesz igénybe, és nem szeretnénk az őszre tervezett honlapindulással csúszni.
Továbbra is várjuk az új jelentkezőket !

PÁLYÁZATOK
 XXIII. Hegyháti Napok Képzőművészeti Kiállítás (augusztus 10-22.)
A vasvári Castrum Galéria az idei, immáron a huszonharmadik alkalommal
megrendezett Hegyháti Napok Képzőművészeti Kiállítására várja a pályázók
munkáit.
A tárlat 2001. augusztus 10-én, egyben a Hegyháti Napok nyitányaként
fogadja majd az érdeklődő közönséget, a szakmai zsűri és a Vasi Galériák
Köre által díjazott művekkel.
Az alkotások témája, műfaja, technikája kötetlen, beküldhető maximális
száma 5 db.
A beküldési határidő: július 30.
A beküldés helye: Városi Művelődési Ház, 9800 Vasvár, Bartók B. u. 4., Tel.:
94/573-070, internet: www.vasvar.hu, e-mail: vasvmuv@matavnet.hu;
A díjazott alkotásokat Vándorkiállításra bocsátják a megye környező
galériáiba, és katalógust készítenek.
A kiállításért felelős munkatárs: Sövegjártó Andrea.
A kiállítás helyszíne: Castrum Galéria.
 Emlékeztetőül: A Mátray-ház Kft. augusztus 20-ig várja a pályamunkák
beadását a III. „Aranycsipke-díj” pályázatra, amelynek témája: Szent István
királyunk és kora. (A pályázat szövege hírlevelünk tavalyi 6. számában jelent
meg.) A jelentkezéseket várja Mátray Magdolna a 30/9616-007 mobilszámon.
 XLVII. Országos Néprajzi Gyűjtőpályázat (Kivonat!)
Pályázhatnak: néprajzi kutatással hivatásszerűen nem foglalkozók.
Beadási határidő: 2002. március 1.
A Néprajzi Múzeum meghirdette pályázatát a 2001-2002. évre a
Honismereti Szövetség, az ELTE BTK Folklór Tanszéke, a Magyar Néprajzi
Társaság, az MTA Néprajzi Kutatóintézete és a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum támogatásával.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy továbbra is csak a kiírásban szereplő
témakörökben érkezett pályamunkákat tudjuk értékelni és díjazásban
részesíteni.
Ajánlott témakörök
1. A Kereszténység 2000 éve - Népi vallásosság és szakrális emlékek az
ezredvégi Magyarországon.
Feldolgozásra javasoljuk a napjainkban élő és gyakorolt népi vallásosság,
vallási kultusz, ill. gyakorlat különböző formáit (pl. értékrend, egyházi
ünnepek, szentek kultusza, halottkultusz, zarándoklat, búcsújárás, fogadott
ünnepek stb.). A pályázóknak a feldolgozáshoz többféle megközelítést is
tudunk ajánlani.
Minden esetben törekedni kell a kultuszok helyének (pl. templom, kálvária, út
menti kereszt, temető, magánházak stb.), időpontjának (a készülődéstől a
hazaérkezésig), a kultuszban résztvevő és az azt szervező személyeknek,
specialistáknak (búcsú-vezető, szent ember, előimádkozó, Mária lányok stb.)
testületeknek, valamint a kultuszhoz kapcsolódó tárgyaknak, ereklyéknek a
részletes bemutatására, megörökítésére. A bemutatáskor a feldolgozási
módszerként a leírást javasoljuk, kiegészítve fotózással, videózással vagy
hangzóanyag készítésével.
(A téma feldolgozását több útmutató is segíti: Kérdőív a magyar népi temetők
vizsgálatához; Barna Gábor - Nádasi Éva: Kérdőív a búcsújárás néprajzi
kutatásához; Kriston Vizi József: Kérdőív egy község szakrális emlékeiről;
S. Laczkovits Emőke: Kérdőív a templomi ülésrend szokásainak összegyűjtéséhez, Kérdőív a temetkezés rendje szokásainak összegyűjtéséhez;
Madar Ilona: Kérdőív az Úrvacsora néprajza című témakör
tanulmányozásához; Varga Zsuzsa: Szakrális emlékek)
2. Az 1848-49-es szabadságharc emlékezete napjainkban (utoljára kerül
meghirdetésre!)
Március 15. megünneplése, emlékműavatás, olvasókörök és egyletek a két
világháború között, 1848 jelenkori emlékezete, emlékei. Az ünnep
szimbolikájának változásai: mit tartanak és tartottak korábban fontosnak
1848-ból a megemlékező beszédek, milyen jelképek szerepelnek különösen
nagy hangsúllyal. A jelenség megismeréséhez, elemzéséhez a beszédek, az
ünnepségek részletes dokumentálását (fotó, videó, hangfelvétel) kérjük.
(A téma feldolgozását a "Szempontok az 1848-as népi hagyományok
gyűjtéséhez" c. útmutató segíti.)
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3. Falusi és városi kisközösségek mindennapjai .
Feldolgozásra javasoljuk egy-egy vallási közösség, etnikai csoportok,
különféle egyesületek, klubok valamint a szórakozással vagy spontán
együttlétek alkalmával kialakuló társaságok, egy utca, egy ház, egy emelet
lakóinak életét.
További témaként javasoljuk egy-egy család történetének, hétköznapi
életének feldolgozását. Mutassák be részletesen a családi élet helyszíneit (ház,
lakás) és annak változását, átalakulását, a közös családi életet és
tevékenységeit (pl. szórakozás, nyaralás, idősek és fiatalok együttélése stb.),
az együtt élők számának, összetételének változásait. Illusztrálják a
pályamunkát minél több fényképpel, esetleg videóval.
(Útmutató: Molnár Mária: Útmutató családtörténeti vizsgálathoz: Honismeret,
1981/2: melléklet; Szenti Tibor: Szempontok a paraszt önéletrajz íráshoz:
Honismeret 1979/4: 62-64.)
(A témakör további részeinek feldolgozását készülő útmutató is segíteni
fogja)
4. Mai tárgyaink története - eszközleltárak készítésével.
A téma feldolgozását egy részletes útmutató is segíti (Szarvas Zsuzsa:
Gyűjtési útmutató eszközleltárak készítéséhez - tárgyegyüttesek
feldolgozásához). Az eszközleltárak készítése során törekedni kell arra, hogy
dokumentálásra kerüljön a kiválasztott lakás vagy annak egy helyisége
(ebédlő, hálószoba, nappali, konyha) összes tárgya. Mire, ki(k) és mióta
használja(ják) az adott helyiséget és a benne levő tárgyakat, mely tárgyakat
tartanak különösen fontosnak (pl. emléktárgyak), értékesnek, mi ennek az
oka, és mi a tárgyak története (mikor, kitől kapták-vették, miért tartják
fontosabbnak a többi tárgynál, milyen családi vagy egyéni élmények,
események kötődnek hozzá?).
A téma egy speciális területét jelenti az alváshoz kapcsolódó tárgyak
vizsgálata, beleértve azok használatának változását az egymást követő
generációk életében. Ehhez az összetett vizsgálathoz (az alvás tárgyai és
szokásai) ajánljuk a következő kérdőívet: Zentai Tünde: A népi alváskultúra
emlékei, alvási szokások.
Továbbá javasoljuk a gazdálkodás vagy egy-egy iparos, háziiparos teljes,
mai eszközkészletének felmérését és tevékenységének feldolgozását (az egyes
eszközök története a beszerzéstől a hozzájuk fűződő élményekig, emlékekig).
(Kiemelés: a szerk.)
Minden esetben javasoljuk a fényképpel való megörökítést is!
5. A településkép és változásai a 19-20. században.
Egy kiválasztott településen térképek, archív felvételek, felmérések ill.
néprajzi gyűjtés alapján. (A témához számos kérdőív és útmutató áll a gyűjtők
rendelkezésére.)
6. Hadifogság, munkatábor, internálás.
Az események és a történések leírásánál, a történeti események tárgyalása
mellett, részletesen dolgozzák fel egyéni "élményeiket", a fogság
mindennapjait, a sorstársakhoz való viszonyt (barátságok, ellentétek).
Munkáikhoz mellékeljenek minél több eredeti dokumentumot (pl. levelezés, a
fogságban írt versek vagy az ott készített tárgyak, rajzok)!
Pályázati feltételek:
1. A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki néprajzi kutatással
hivatásszerűen nem foglalkozik, és nem ezeken a területeken szerezte (vagy
fogja szerezni) szakképesítését.
2. A pályázatra olyan munkák adhatók be, amelyek az ajánlott témákat
dolgozzák fel és saját tapasztalaton, helyszíni gyűjtésen, történeti, levéltári
kutatáson alapuló eredeti ismeretanyagot tartalmaznak.
3. Nem adható be a pályázatra megjelent, kiadás alatt álló, más pályázaton
részt vett, vagy közgyűjteményben elhelyezett munka, főiskolai, egyetemi
szakdolgozat.
4. A pályázatok minimális terjedelme felnőtt tagozatban 25 oldal, ifjúsági
tagozatban 10 oldal.
5. A határidő után érkezett pályamunkákat csak a következő évi pályázatra
tudjuk besorolni.
Egyéb tudnivalók:
Egy pályázótól több pályamunkát is elfogadunk, és több pályázó vagy
szakkör közösen is készíthet pályaművet.
Összefüggő munkákat részenként nem lehet beadni, de több különböző
munka alkothat lazán összefüggő sorozatot a későbbiek során.
A pályázatnak tartalmaznia kell a szerző nevét, a pontos címét, az életkorát és
a foglalkozását. A pályázók munkáját segítik a különböző témákhoz szakemberek által - készített útmutatók és kérdőívek.
Amennyiben ezek közül valamelyiket felhasználja a gyűjtő, azt a pályamunka
elején fel kell tüntetni.
A kérdőíveket, útmutatókat a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában
személyesen vagy levélben, válaszboríték megküldésével lehet beszerezni.
Cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 12.
A pályázati kiírásnak nem megfelelő dolgozatokat (pl. az előírt minimumnál
kisebb terjedelem) nem őrizzük meg. Kivételt csak a magas színvonalúak
jelenthetnek, amelyek a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárának
gyűjteményeit fogják gazdagítani.
Ha a díjazott pályamunka megjelenik, a szerző köteles feltüntetni azt, hogy a
dolgozat részt vett az Országos Néprajzi Gyűjtőpályázaton.

A megjelent munka két példányát kérjük a Néprajzi Múzeumnak megküldeni.
(A dolgozatról készült bírálat nem használható lektori véleményként!) A
dolgozat beérkezéséről csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték esetén
tudunk értesítést küldeni. A díjak odaítéléséről országos zsűri dönt, a
pályamunkákról készített szakmai bírálatok alapján.
Pályadíjak:(a Néprajzi Múzeum tervezi a pályadíjak megemelését)
Felnőtt tagozat: I. díj 30 000 Ft; II. díj 25 000 Ft; III. díj 20 000 Ft; IV. díj 10
000 Ft.
Ifjúsági tagozat: I. díj 20 000; II. díj 15 000 Ft; III. díj 10 000 Ft; IV. díj
5000 Ft, valamint dicsérő oklevelek.
A pályázatok benyújtási határideje: 2002. március 1.
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK

 Vágó Enikő és Vágó István, miskolci tűzzománcművészházaspár – tavalyi teljesítménye alapján – meghívást kapott az USAbeli Pittsburgh-ben június 7-14. között rendezett Three Rivers Art
Fesztiválra, ahol bemutatott alkotásaikkal fesztiváldíjat kaptak!
 A XXVI. Országos Faragópályázat és a XXIII. Kis Jankó Bori
Hímzőpályázat eredményét, díjazottainak listáját hírlevelünk
következő számában ismertetjük.
Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk!
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA

 Kunszt Veronika népi iparművész munkái június 13-tól július 9ig voltak láthatóak az MMI Szilágyi Dezső téri bemutatótermében.
 Július 8-13. között Kiskunlacházán, a Művelődési Központban
rendezték meg a Magyar Csipkekészítők Egyesületének XIII.
Magyar Csipkehét című rendezvényét és kiállítását.
 Baloghné Kegyes Lonci fafaragó, Haris Mária szövő és
Szabóné Varga Anita intarziakészítő közös kiállításon mutatkozott
be a Kőbányai Szabadidő Központ Kávézó-galériájában június 18-tól
július 1-ig.

 A budafoki Mészáros László Képzőművészeti Egyesületben
alkotó művészek munkáiból kiállítás-sorozat kezdődik július 20-án a
művészetbarát, lokálpatrióta Lics család tulajdonában lévő Pincészet
Galériájában (Bp., XXII. Kossuth Lajos u. 44.). A sorozat első
kiállításán Barnáné Dobos Jolán szobrász, keramikus és Halpert
Mária festőművész alkotásai láthatók szombatonként 14-20h-ig.
 Fuggerth J. Ferenc tűzzománc iparművész kiállítása július 22-ig
(hétfő kivételével naponta 10-18h-ig) tekinthető meg a móri
Lamberg-kastély kisgalériájában.
 „A világ szerelmetes legendái” címmel július 26-ig láthatók
Hummel Rozália Indiában, Bali szigetén és Budapesten festett képei
a Hilton szálló Dominikánus kerengőjén.
 A debreceni Déri Múzeum ad otthont egy hónapon át, augusztus
2-ig Gyöngy Enikő ötvösművész és tanítványai, a GYÖNGY-HÁZ
ZOMÁNCMŰHELY közös kiállításának. A húsz alkotó munkái a
Múzeum kupolatermében hétfő kivételével minden nap 10-18h-ig
tekinthetők meg.
 Csapó Angéla szövő és Kékedi László fafaragó, kéregedénykészítő közös kiállítása augusztus 10-ig (hétfőtől csütörtökig 8-16h,
pénteken 13h-ig) látható az MMI Bp., I. ker. Szilágyi Dezső téri
bemutatótermében.
 Balatonedericsen, a Művelődési Házban helyi népi
iparművészeti alkotásokból rendeztek kiállítást, amely augusztus
26-ig várja a látogatókat.
 A Mednyászky Társaság – amelynek tagjai között több Kossuthdíjas festőművész is található – július 8. és augusztus 30. között a
keszthelyi Balatoni Múzeumban tartja VII., és július 18. – augusztus
5-ig a Vigadó Galériában VIII. kiállítását. A kiállítások – melyeken
Benkő Cs. Gyula festőművésznek, a Képző és Iparművészeti
Lektorátus zsűrizéssel foglalkozó osztálya vezetőjének képei is
szerepelnek – mindkét helyszínen hétfő kivételével naponta 10-18hig tekinthetők meg.

3

 Szeptember 1-ig (hétfőtől péntekig 9.30-18.00h-ig, szombaton
12.30h-ig) tart nyitva a Fióka Art Galéria (Bp., VIII. József krt. 62.)
„Illat” c. kiállítása, amelyen többek között Farkas Zsuzsanna
tűzzománcos, Hábori György üvegművész és Dobesch Pál
faszobrász fia: a Képzőművészeti Egyetemen most végzett Dobesch
Máté grafikus alkotásai is szerepelnek.
 Csapó Imre fafaragó első önálló kiállítása Kecskeméten, a Népi
Iparművészeti Múzeumban (Serfőző u. 19.) keddtől szombatig 1018h között szeptember 8-ig tekinthető meg.
 Az id. Kapoli Antal Kossuth-díjas fafaragó emlékére meghirdetett
XXVI. Országos Faragópályázat anyagát bemutató kiállítás
szeptember 20-ig hétfő-péntekig 11-18h, szombaton 9-14h között
tekinthető meg a balatonlellei Városi Művelődési Házban (Kossuth
u. 2-4.).
 Mezőkövesden a Közösségi Házban október 15-ig naponta 1016h-ig látható a XXIII. Kis Jankó Bori Hímzőpályázat anyagának
kiállítása.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Május 25-én a XVII. kerületi Csekovszky Árpád Művelődési Házban
rendezte meg a Dr. Kresz Mária Alapítvány és Fazekas Központ az V.
Fazekas Konferenciát.
 A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 20 éves fennállása alkalmából június 9-én
avatták fel a Kórház kertjében V. Majzik Mária keramikus „NŐVÉREK” c.
szobrát, melyet a Pesterzsébeti és Soroksári Német Kisebbségi Önkormányzat
adományozott a Kórháznak.
 A Fóton működő Károlyi István Gyermekközpont Népművészeti
Szakközépiskolájának végzős növendékei június 20-án a helyi Művelődési
Házban tartották vizsgaelőadásukat.
A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI

 Csuhéfonó alkotótábort szervez a Bihari Népművészeti
Egyesület július 30. és augusztus 4. között Berettyóújfaluban, az
Alkotóházban. További információ kapható Kállai Iréntől a 30/3615362 mobilszámon.
 Augusztus 4-én a Komáromi Monostori Erőd kiemelt műemlékkomplexumban országos kincstári napot rendez a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság és a Monostori Erőd Hadkultúra Kht., az erőd
helyreállítása és megismertetése céljából. A rendezvényre - amely
különböző színes, színvonalas programokkal 10h-22h-ig tart - az
ország 19 megyéjéből és a fővárosból, valamint Szlovákiából
ötezernél is több látogatót várnak. Kézművesek részére
térítésmentesen biztosítanak területet, ahol saját sátraikban
bemutathatják és értékesíthetik termékeiket.
Jelentkezés: T: 34/310-417, 34/317-909. Fax: 34/339-244.
 A Nagycsaládosok Országos Egyesülete augusztusban
gyermektábort szervez Szilvásváradon. Az ország minden tájáról
érkező gyermekek szabadidejének tartalmasabbá tételéhez kézműves
foglalkozásokat is szeretnének tartani, ezért kérik az erre vállalkozó
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében élő
kézművesek jelentkezését. (Veszprémi Márta referens: 1056 Bp.,
Március 15. tér 8. T/F: 317-4909, -4563.)
 Augusztus 14-21. között Százhalombattán, a VIII.
Néptáncfesztiválhoz kapcsolódva „Sommerfest”-et rendeznek,
amelyre saját sátorral, installációval rendelkező kézművesek
jelentkezését várják: a teljes időtartamra, 14-17. ill. 17-21. közötti
napokra. Részvételi díjat nem kérnek, és olcsó szállásról is
gondoskodnak a szervezők, de előnyben részesítik azokat, akik élő
mesterség-bemutatót is tartanak. Jelentkezés: 2440 Százhalombatta,
Szent István tér 5. T: 23/358-973.
 A Szentendrei Skanzenben szeptember 8-9-én „Szüreti
sokadalom” címmel bor- és pezsgőfesztivált rendeznek, amelyhez
népzenei program és kézműves kirakodóvásár is kapcsolódik
Részvételi díj: 8.000,- Ft + ÁFA (2 napra). Jelentkezés: Stock
Johanna és Gara Krisztina (NESz). T: 201-3766/145 és 214-3147.
 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma egy sikeres
sorozat - a "Játék az egész világ" - harmadik részeként "A fajátékok
története" címmel kiállítást és közművelődési programsorozatot
rendez a Múzeum Oratórium terében 2001. december 14. - 2002.
április 30. között. A rendezvény a legjellegzetesebb fajátékokat

mutatja be a 18. század végétől napjainkig. Szándékunkban áll a
ma élő fajáték-készítők néhány jellemző darabját is bemutatni.
A kiállításhoz kapcsolódóan karácsonyi és húsvéti kirakodóvásárt,
majd ezeken a napokon és minden hónapban egy-egy
gyerekfoglalkozást rendezünk. A tervezett programokon múzeumpedagógusok mellett fajáték-gyártó kézművesek tartanának
bemutatót, illetve játszanának a gyerekekkel. Január végén a Kiss
Áron Magyar Játék Társasággal együttműködve a témakörben
konferenciát szervezünk.
Amennyiben szeretnének ezen a kiállításon bemutatkozni, a játékok
kiválasztásához (készítőnként egy-két darab) kérnénk az Önök által
gyártott munkákról fotókat, katalógust vagy a játékok megtekintési
lehetőségét. A kiállítással párhuzamosan valamelyik Művelõdési
Házban egy néhány hetes, szélesebb körű bemutatkozást is
tervezünk.
Amennyiben részt kívánnak venni a vásáron, illetve a gyerekfoglalkozásokon, kérjük jelentkezésüket a következõ címen: Mautz
Edit, Budapesti Történeti Múzeum, 1014, Bp., Szent György tér 2.,
tel.: 225-7801, e-mail: mautz.edit@mail.btm.hu
VÁSÁROK MAGYARORSZÁGON
Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan szakmai ill. általános fogyasztási
cikk-kiállítást, vásárt, rendezvényt, amelyek tematikájában, termékkörei
között népművészeti, iparművészeti termékek, lakberendezés, divat,
öltözködés-kultúra is szerepel:
 Túri Vásár: augusztus 26. Mezőtúr. Inf.: 56/350-001.
 XI. Győri Általános Vásár: szeptember 5-10. Győr, Sportcsarnok. Inf.:
96/317-447.
 XXIII. Bőr- és Cipőhét: szeptember 8-10. Budapest, Körcsarnok, Olimpiai
csarnok, SAP Kiállítási csarnok.
 Őszi BNV: szeptember 14-23. Budapesti Vásárközpont. Inf.: 263-6000.
 II. Debreceni Kortárs Enteriőr: szeptember 27-30. Debrecen, Bartók
Terem.
 Szekszárdi Szüreti Fesztivál (Alisca Expo): szeptember 28-30. Szekszárd,
Belváros. Inf.: 74/529-950
Forrás: az MKIK Kiállítások és Vásárok Magyarországon c. kiadványa
alapján az IPOSz Híradó
KÉZMŰVESEINK ALKOTÁSAI SAN FRANCISCO-BAN
Magyarország 2. alkalommal vesz részt az amerikai nagyvárosban - kizárólag
szakmai közönség részére - évente megrendezésre kerülő International Gift
Fair-en, a Nemzetközi Ajándék Kiállításon. Alapítványunk szervezésében az
ITD-Hungary támogatásával, a magyarországi részvételt koordináló PROMO
Kft-n keresztül - 6 kézműves: Kovács Klára Valéria tűzzománcfestő,
Romhányi Nóra keramikus, Maráczi Zoltán üvegcsiszoló, Nepp Dénes
szíjgyártó, Szlávik Zoltán rézműves és Verebélyi Tamás faszobrász munkái
is kikerülnek az idei, augusztus 4-8. közötti rendezvényre.
A NEW YORK HOME TEXTILES SHOW…

… amely New York-ban 2001. október 12-15. között kerül
megrendezésre, az ITDH programjában II. kategóriás támogatott
rendezvényként szerepel.
A Home Textiles Show Amerika elsőszámú lakástextil, konyhai és
fürdőszoba-textil, szőnyeg, valamint kiegészítő és dekorációs
termékek bemutatója.
A kiállítás a Jacob K. Javits Convention Center-ben kerül
megrendezésre 6000 m2 területen, kb.350 kiállító részvételével.
A kiállítást áruházláncok, szakáruházak, kis- és nagykereskedések,
csomagküldő katalógusok, TV shopping programok, import és export
vállalatok képviselői látogatják 50 országból.
A II. kategóriás kiállításokra kiírt pályázati felhívásról információt a
www.itd.hu internetes oldalon kaphatnak. Támogatási kérelmüket a
kiállítást megelőzőleg legalább 30 nappal szíveskedjenek eljuttatni
irodánkba.
A
New
York
Home
Textiles
Show
honlapja:
www.nyhometextiles.com
A részvétellel, illetve a pályázattal
kapcsolatos
további
felvilágosítással
szívesen
állunk
rendelkezésükre.
T: 317-48-62, e-mail: szilagyia@itd.hu, szabop@itd.hu
ITD HUNGARY
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A Külügyminisztériumon keresztül megérkezett a Vatikáni
nagykövetség felkérése az idei 100 jászol kiállítás magyar
részvételének megszervezésére. A november 30-án kezdődő és 2002.
január 13-ig tartó nemzetközi kiállításra az előző hírlevelünkben
megadott határidőre beérkezett anyag alapján 13 magyar jelentkező:
Baloghné Kegyes Lonci zsámboki fafaragó, Basa Jánosné
budapesti pedagógus-asszisztens, Demetrovits Péter budapesti
keramikus, Kis Gyula siroki faszobrász, Kovács Zoltánné debreceni
csuhéfonó, Kunné Paulusz Györgyi szentendrei ikonfestő, Molnár
Katalin budapesti festőművész, Payerné Rigó Enikő érdi üvegfestő,
Szabóné Varga Anita budapesti intarzia-készítő, Szűcsné Novák
Mária székesfehérvári tűzzománcművész, Ungvári Mihály
kötegyáni festőművész, Vassné Veréb Judit budapesti tanár és a
szekszárdi „101 kiskutya” Óvodás Csoport jelentkezési lapjait és a
kiállításra szánt betlehemről készült színes fotóit küldtük ki a
szervező Rivista delle Nazioni részére. Jelentkezésük elfogadása
esetén az alkotások összegyűjtése és kijuttatása november első felére
várható.
AZ EURÓPAI KÉZMŰVES SZÖVETSÉG HÍREI
Június 28-án tartott ülést a Magyar Népművészeti és Kézműves Csoport
néven működő koordinációs szervezet, amely a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Közművelődési Főosztályának támogatásával az elmúlt évben
alakult, és azóta Magyarország hivatalos képviselője az Európai Kézműves
Szövetségben. A Csoport soros elnöki tisztét ebben az évben Fábry Zoltán
tölti be.
Az ülés napirendjén a tavalyi „Gyűrűk a vízen” elnevezésű európai projekt
értékelése (magyar résztvevője a Hevesi Népművészeti és Háziipari
Szövetkezet volt), és az idei - az Európai Unió által „Kultúra 2000” címmel
meghirdetett – projekthez való csatlakozás programtervezetének összeállítása
szerepelt.
KÖSZÖNET…

…Dobozy Ferencné albertirsai csuhéfonónak és Fehér Csaba abai
ötvösnek, akik a beteg Mészáros Máté támogatását célzó árverésre,
Cliff Boyce zalaegerszegi és Gál Zsolt szigetszentmiklósi
gyertyakészítőnek, valamint Kása István dombóvári fazekasnak,
akik Alapítványunk részére ajánlották fel a „Kézművesség az
ezredfordulón” c. kiállításunkon szerepelt alkotásaikat; Simon Gyula
ölbői kosárfonónak, aki a Bp. XI. ker. Kanizsai utcai óvodának
ajándékozta kiállításunkon díjat nyert, vesszőből font óvodai
berendezését; Feigl Miklósné békéscsabai és Honti Sándor
budapesti könyvkötőnek, akik vendégkönyv készítését ajánlották fel
további kiállításainkra.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Az IPOSz sajtófőnökének összeállítása és saját ismereteink szerint a
„Kézművesség az ezredfordulón” c. kiállításról a következő sajtóorgánumok
tájékoztatták a közvéleményt:
Televíziók:
M1: Naprakész, HOL-MI; Duna TV: Híradó, Kalendárium; TV2: Faluvilág;
Budapest TV; Százhalombatta VTV.
Rádiók:
Magyar Rádió: Krónika (délutáni, esti), Napközben, Körmondat a kultúráról;
Petőfi Adó; Infó Rádió; Budapest Rádió; Danubius Rádió; Calypso Rádió.
Hírügynökségek:
MTI, Europress Sajtó- és Fotóügynökség.
Írott sajtó:
Magyar Hírlap, Népszava, Magyar Nemzet, Szabad Föld, Üzleti 7,
Népszabadság, Világgazdaság, Pályázatfigyelő, SANSZ, Budapesti Piac,
Metro, Országjáró, Piac és Profit, Fejér megyei Hírlap, Az Üzlet - a
Veszprém megyei KIK lapja, MV Iparos Újság.
 „Nyers szakács honfoglaló ételei – Hamuban sült pogácsa nem csak
mesében létezik” címmel a Színes Mai Lap május 28-i száma képes riportban
mutatta be Nyers Csaba rézplasztikust, aki 25 éve szakácsként, újabban
natúrszakácsként is dolgozik, és a törteli hun áldozati üst általa elkészített
másolatában az ország különböző részein rendezett honismereti találkozókon
honfoglalás-kori gabonaételeket főz.
 Az M1 vasárnaponként jelentkező „Főtér” című műsora az ország
különböző tájegységeit, településeit, azok értékeit és sajátosságait mutatja be.

A sorozatban rendszeresen szerepelnek az adott tájegység kézműves
szakmáinak legjobb művelői is.
§ - FIGYELŐ
A Magyar Közlöny 2001/32 számában megjelent a Magyar Nemzeti Bank
közleménye az MNB hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi
pénznemek USA-dollárra átszámított árfolyamairól.
(Kérésre Gergely Imre a lista alapján az árfolyamokról tájékoztatást ad.)
KÖNYVAJÁNLÓ
 Az IPOSZ régi hagyományt elevenít fel az Iparos Kiskönyvtár újraindításával. A sorozat első kötete „A tanulónevelésről" címmel jelent meg.
A szerző (az IPOSz szakértője) összefoglalja a tanulószerződés-kötés jogi
feltételeit, a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók és a tanulók
kötelezettségeit, jogait, előnyeit és buktatóit, speciális tudnivalókat.
A kiadványt - amely tartalmazza a tanulószerződés formanyomtatványt, a
szakképzéssel, a szakmai vizsgáztatás rendjével kapcsolatos törvényt,
rendeleteket - lektorálta az Oktatási Minisztérium. Ajánljuk a szakmunkástanulók gyakorlati képzését végző gazdálkodó szervezeteknek, egyéni
vállalkozóknak, iparosoknak, kereskedőknek és a tanulók szüleinek is, de
nem hiányozhat a szakmunkásképző iskolák könyvespolcairól sem.
A kiadvány ára 300 Ft, ÁFA-val együtt.
Megvásárolható az MV Iparos Újság Kiadóhivatalában: 1054 Bp., Kálmán I.
u. 20. T/F.: 311-2235, 269-2956; illetve utánvéttel megrendelhető ugyanezen
a címen 400,- Ft pénzesutalványon történő befizetésével.(A közlemény
rovatban a könyv címét kell feltüntetni.)
A KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG HÍREI
A Társaság a FORGÓ c. lap hasábjain keresztül tájékoztatja a játékkészítőket
pályázatairól, programjairól, könyvajánlatairól, rendezvényeiről. A lap
megrendelhető a Társaság és a Szerkesztőség címén: 1033 Bp., Fő tér 1.
(Óbudai Múzeum), tel: 250-1020.
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 A Míves Portékák boltjában kézműves könyvek és ajándéktárgyak,
természetes növényi alapanyagok (fűzvessző, gyékény, szalma, csuhé,
pedignád, stb.) kaphatók. Ugyanitt kosárfonó tanfolyamra is lehet jelentkezni.
Cím: Míves Portékák és kézműves alapanyagok boltja - Bp., XII. Kiss János
altb. u. 54. T: 355-3331. Nyitva: H-P: 10-18h, Sz: 9-14h.
Faragó Krisztina kosárfonó
 Herendi korongozó állvánnyal eladó. (Papp Gyuláné, Siófok, Damjanich u.
16.) T: 84/310-381.
Forrás: MV Iparos Újság
 Játék- és ajándék-üzlet (Budapest, III. ker.) várja igényes készítők
jelentkezését. T: 352-5448.
Forrás: MV Iparos Újság
 MIKROHITEL !
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezésében 11%-os kamattal
3 év futamidővel államilag támogatott hitelhez juthat 3 millió Ft-ig !
Információ: Budapesti Mikrohitel Iroda: 1023 Bp., Bécsi út 25. Tel: 4385700, 438-5701.
Forrás: IPOSz Híradó
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-168 Amerikai cég üvegvázákat importálna.
KD-169 Amerikai cég vásárolna cirokseprűket, hozzávaló fanyeleket,
valamint új boroshordókat.
KD-181 Amerikai cég, amely az üzleti életben szokásos ajándékba adható
tárgyakat állít elő (ólomkristály, asztali óra, irodai dobozok, bőrtermékek,
sárgaréz tokok stb.), megbízna magyar partnert hasonló, vagy más jó
minőségű ajándéktárgyak készítésével.
KD-182 Ajándéktárgyakkal foglalkozó osztrák kereskedő sürgősen keres
gyapjúból készített különféle cikkeket (hátizsák, melegítőpárna, dzseki,
cipőbetét stb.)
A fenti, üzleti ajánlatot tett cégek neve, címe postai pénzesutalványon az MV
Iparos Újságtól (cím: 1390 Bp. 62. Pf.: 166. Tel: 311-2235) a kódszám - és
ipartestületi tag esetén a tagkönyv számának - feltüntetésével rendelhető meg.
A szolgáltatás díja címenként ipartestületi tagoknak: 500 Ft, nem ipartestületi
tagoknak: 700 Ft. (Az üzleti ajánlatok tartalmáért, aktualitásáért a lap nem
vállal felelősséget - mivel nincs módja tételesen ellenőrizni azokat -, a forrás
hitelességét azonban szavatolja.)

Köszönet a Hotter-Minerva Nyomdának a Hírlevél
színvonalas nyomdai előállításáért !

