KÉZMŰVESEK
Hagyomány  mesterség  szaktudás  művészet
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsának hírlevele  1997/5. szám
Kiadó-szerkesztő: Győri Lajos  1538 Budapest, Pf.: 457.
Az OKKT legutóbbi ülésén
együttműködési megállapodást írt alá a Fejér Megyei
Kézműves Kamara és az IPOSZ Országos Kisipari
Kézműves Tanácsa.
"1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
másik fél feladatkörét érintő jogszabályok,
állásfoglalások végrehajtásával és értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben kölcsönösen tájékoztatják
egymást.
Indokolt
esetben
olyan
együttes
munkamegbeszélést kezdeményeznek, amely a közös
célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
2. Együttműködő felek vállalják, hogy tervezett
rendezvényeikről egymást kölcsönösen tájékoztatják,
azok lebonyolításában egymás számára szervezési
segítséget nyújtanak. Elősegítik, hogy a hagyományos
kézműves
mesterségek
képviselői
számára
rendszeresen lehetőséget nyújtanak vásárokon,
kiállításokon történő részvételre.
3. Az OKKT és az FMKK együttműködik annak
érdekében, hogy a közvélemény és a média, valamint
a kormányzati szervek irányában minél nagyobb
hangsúlyt kapjon a kimondottan kézműves
tevékenységek elismertetése és megismertetése.
4. Felek kötelezik magukat, hogy soron kívüli
konzultációt kezdeményeznek abban az esetben, ha
mindkét fél feladatkörébe tartozó ügyben a
körülmények ezt megkövetelik. A megállapodó felek
vállalják, hogy az együttműködés keretébe tartozó
operatív, szervezési feladatok végrehajtásával,
kivitelezésével megbíznak egy-egy főt, akik szükség
esetén egyeztetést végeznek, tapasztalatot cserélnek.
5. A felek vállalják, hogy rendszeresen megjelenő
kiadványaikban térítésmentesen és kölcsönösen
megjelentetik azon információkat, amelyek a
kézműves mesterségek folytatói számára fontosak.
6. Az egymás feladatkörét érintő rendezvények
alkalmával a felek kölcsönösen meghívást küldenek
egymásnak, illetve szükség esetén előadóról is
gondoskodnak.
7. Együttműködő szervezetek a nemzetközi
kapcsolatok kiépítésében és azok ápolásában
egymásnak
segítséget
nyújtanak,
delegációik
összeállításánál egymás igényeire figyelemmel
lesznek, ezen irányú programjaikat egyeztetik.
8. Jelen megállapodást elolvasás után a felek
képviselői, mint akaratukkal mindenben egyezőt a
mai napon aláírják."

A megállapodást az FMKK részéről Dávid Lajos
elnök, az IPOSZ OKKT részéről pedig Hotter József
elnök írta alá.
Pályázati eredmények
A szakmai kuratórium javaslata alapján 3
kézműves: Galánfi András hajdúszoboszlói fafaragó,
Polyák Imre kecskeméti késes és Tóthné Nagy
Amália budapesti csipkeverő kapta meg A
Népművészet Mestere címet.


 A Népművészet Ifjú Mestere címet a szakágankénti

zsűrizések után 7 kézműves - közöttük Vass Henrik
faragó (Kocs) - kapta meg.
 A kecskeméti Népi iparművészeti Múzeumban

megrendezett V. Országos Népi Mesterségek
Művészete Pályázatára 114 alkotó 383 tételben 1127
db alkotást küldött. A pályázók közül 44 népi
iparművész, ebből 3 alkotó a Népművészet mestere, 3
alkotó a Népművészet Ifjú Mestere címmel
rendelkezik.
A Zsűri határozata alapján a pályázat eredménye:
Nagydíjat nyert: Tóthné Nagy Amália népi
iparművész (vert csipke), I.díjat nyert: Szelesné Kása
Ilona népi iparművész (tojáshímző) és Csáki Ildikó
(szalmadíszek), II.díjas: Szerényi Béla népi
iparművész (hangszerkészítő), Tóth István (kovács)
és
Zorkóczy
Miklósné
népi
iparművész
(babakészítő), III.díjas: Libisch Győzőné a
Népművészet Ifjú Mestere (lószőrékszerkészítő),
Hemző János népi iparművész (bútorkészítő), Tóth
Sándor népi iparművész (bőrműves) és Sármásiné
Bodor Ildikó (tojáshímző), A Magyar Művelődési
Intézet különdíját kapta: Hódossy Gyula a
Népművészet Mestere (csengő-, kolompkészítő) és
Gáts
Tibor
a
Népművészet
Mestere
(hangszerkészítő), Kecskemét Város különdíját a
Halasi Csipkealapítvány kapta, a Kecskeméti Lapok
KFT különdíját Englert Antal (busómaszk), a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége különdíját
Tamásné Geröly Mária (tojáshímző), és a BácsKiskun megyei Kézműves Kamara különdíját Kristóf
Márta (mézeskalácsos) kapta.
 A VII. Alföldi Fazekas Triennálé pályázatra 44

pályázó 213 tételben 424 db tárgyat küldött. A
pályázat eredményei: Nagydíjat nyert Chlumetzky

Ildikó népi iparművész, I.díjazott: Busi Ágnes népi
iparművész és Cseh Magi népi iparművész,
II.díjazott: Borbás Irma, Fazekas István népi
iparművész és Nagyné Török Zsóka, III.díjazott:
Tóth Géza népi iparművész, Madár Helga, Szűcs
Andrea és Bíró Sándor népi iparművész, Az MKM
Közművelődési Főosztályának különdíját Végh Ákos
népi
iparművész,
a
Jász-Nagykun-Szolnok
m.Közgyűlését Farsang Adrianna népi iparművész,
a Magyar Művelődési Intézetét Kóczián Csaba, az
Országos Népművészeti és Háziipari Szövetségét
Pallagi Tünde népi iparművész, a Kántor Sándor
Közalapítványét Fehér Tibor, a Népművészeti
Egyesületek Szövetségé-ét Kovács László A
Népművészet Mestere, A Túri Fazekas Kft-ét Pusztai
Zsolt és az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves
Tanácsáét Badó Bea népi iparművész kapta. (Ez
utóbbi díjat Fábry Zoltán, az OKKT alelnöke adta át).
A pályázat anyaga szeptember 14-ig naponta 10-17
óráig tekinthető meg a mezőtúri Móricz Zsigmond
Könyvtár és Közösségi Házban (Szabadság tér 17.).
 Az Interbridge Alapítvány, a Sámánexpo Budapest

és az Etno-Art Galéria "Kultikus tárgyak" c.
pályázatán
népi
iparművészet
kategóriában
Szathmáry Botond és Szécsi András fafaragók 1.,
Szvetnik Mária üvegműves 2., az egyéb
kategóriában Hóbor Lajosné bábkészítő 1., Faragó
Gáborné kosárfonó 2., Kohl János fafaragó 3., Badó
Bea fazekas 4. helyezést ért el. A fődíjat pályamunkáiért és a rendezvény szervezéséért Tasnádi Attiláné bőrművesnek ítélte a zsűri. (Forrás:
MV Iparos Újság)
Kézművesek a sajtóban
 A Kiskegyed c. hetilap aug. 5-i számának Nyerők

és boldogok c. összeállításában rövid képes riport
jelent meg V. Majzik Mária budakeszi keramikusról,
a NATO római védelmi akadémiája részére készített 1
méter átmérőjű kerámia domborművének átadása
alkalmából.
 Egész oldalas képes riport számol be az egyetlen

hazai harangöntő dinasztiáról, az őrbottyáni Gombos
Lajosról és fiáról, a harangkészítés fortélyairól és a
harangok útjáról.
A riport a Kurír aug. 23-i számában jelent meg: "A
harangok Turára, Bánfára mennek" címmel.
 Két kiemelkedő kézművessel közöl cikket az MV

Iparos Újság szeptember 6-i száma:
Polyák Imre kecskeméti késes mesterrel abból az
alkalomból, hogy a művelődési és közoktatási
minisztertől
augusztus
20-án
megkapta
A
Népművészet Mestere címet, Kónya Lajos tatabányai
hangszerkészítő mesterrel pedig egy Budapesten
rendezendő cremonai hangszerkiállítás rendezése
ürügyén.

Kiállításról kiállításra
Július végén került megrendezésre a IV.Országos

Kishortobágyi betyárnapok és népművészeti
vásár, melyen többek között Szabó József debreceni
díszműkovács is részt vett alkotásaival.
 Aszófő község önkormányzata augusztus 3-án

hagyományteremtő jelleggel Falunapot tartott,
melynek központi rendezvénye A Fehérvári
Kézművesek Társasága néhány tagjának (Antalné
Angster Mária csutkababa készítő, Ásmány Kata
fanyűvész, Berta János famíves, Czímer Józsefné
mézeskalácsos, Cseszneki Miklós fafaragó, Láncsik
Zoltánné és házastársa szövők, Sereg Mátyásné
kéziszövő) mesterség- és termékbemutatója továbbá
Takácsné Ambrus Éva "Népi életképek" című önálló
kiállítása volt. Ezúton tesszük közhírré az
Önkormányzat köszönetnyilvánítását és elismerését.
A sukorói művelődési házban augusztus 7-ig volt

látható a Magyar Foltvarró Céh
csoportjának (Budapesti) kiállítása.

ELEVEN

 Augusztus 6-31. között Tamásiban volt látható

Petrics József mézeskalács- és cukorka készítő és Tari
Márta mézeskalácsos iparművész "Mézesbábok és
mézeskalács faliképek" című kiállítása.
 Augusztus 20-31. között Somogysárdon rendezték

meg két kaposvári kézműves: Czóbel Marianna
tűzzománcműves és Jambrich Liza keramikus közös
kiállítását.
 Szeptember 11-én ünnepélyes koncelebrációs

szentmise keretében a Zoborhegy téri Regnum
Marianum templom engesztelő kápolnájában kerül
átadásra V.Majzik Mária keramikus alkotása: a
Magyar Pieta.
 Szeptember 13-ig Fonyódon a Nyári Galériában

hétfő kivételével naponta 15-21 óráig tekinthető meg
Takács Istvánné Ambrus Éva csuhéműves "Csuhééletképek" című kiállítása.
 Bőrművesség és népi ékszer címmel Hatvanban a

Grassalkovich-kastélyban nyílt kiállítás az Országos
Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat anyagából, amely
szeptember 19-ig naponta 8-18 óráig látogatható. A
kiállítás nyitónapján országos szakmai konferenciát
rendeztek a népi bőrművesség és a bőrdíszművesség
helyéről, szerepéről és oktatásának követelményrendszeréről.
 Mezőkövesden a Közösségi Ház nagytermében

szeptember 28-ig (hétfő kivételével naponta 9-16
óráig) tekinthető meg a Magyar Művelődési Intézet
Népi Iparművészeti Titkársága és a Mezőkövesdi
Közösségi Ház "Észak-Magyarország Népi
Iparművészete" című kiállítása.

Október 10-ig Budapesten a Hadtörténeti
Múzeumban hétfő kivételével naponta 10-18 óráig
látogatható a Kőszeg Galéria és a Játékudvar által
rendezett - ezt megelőzően Kőszegen bemutatott Országos Kézműves Játékkiállítás.


Kosárfonók figyelem !
1934. óta működik a ma már 26 szobányi, közel 2000
kiállítási tárgyat bemutató Német Kosármúzeum. A
kosárfonás egyik bölcsőjének számító felső-majnai
Michelauban már 1770-ben alapítottak kosárfonó
céhet. Termékeiket az egész világra, Európán kívül
még Észak-Amerikába és Ausztráliába is szállították.
A múzeum egy michelaui kosárkereskedő lakó- és
üzletházában került elhelyezésre.
A kosármúzeumban a sokféle fonható alapanyag
(rattan, fűz, pálmalevél, raffia, peddignád) bemutatása
mellett a kosarak és egyéb tárlóeszközök számtalan
formája és fajtája látható. A környéken nagymúltú
fonottbútor készítés fejlődését, valamint a gyermekés babakocsik sokféleségét külön-külön részleg
mutatja be. Megcsodálhatunk afrikai, ázsiai, amerikai
fonott tárgyakat is, pl. japán templomi vázákat, kínai
haltartókat, rózsaszedő kosarat Franciaországból,
Szardínia szigetéről származó fonott üvegeket,
különféle hátikosarat, egy léghajókosarat. Külön
figyelmet érdemelnek a finom sínvesszőből készülő
aprólékosan kidolgozott ún. finommunkák, a csipke
finomságú kosárkák, dobozok, táskák. Itt látható a
világ legkisebb kosara is.
A Német Kosármúzeumban a nyári látogatási időben,
minden szombat délután élőmunka bemutatót
tartanak, ott-jártunkkor ezt éppen a polgármester úr
tartotta, aki mellesleg kiváló kosárfonó mester is.
Számomra a múzeum igen nagy élmény volt, először
találkoztam ilyen összefoglaló, nagy gyűjteménnyel.
Szívesen ajánlom minden érdeklődőnek. (Michelau a
Frankfurt-München autópálya felől a 173-as úton
közelíthető meg, a Múzeum telefonszáma: 0957183548)
Az ajánlást összeállította Faragó Gáborné
kosárfonó, Ari Ilona fordításának felhasználásával.
Gratulálunk
Medgyesi Béla csongrádi bőrdíszműves 3., Csongor
nevű gyermekéhez. Hosszú és boldog életet kívánunk
az egész családnak.
Köszönet...
című rovatunkban rendszeresen felsoroltuk azokat a
kézműveseket,
akik
alkotásaik,
termékeik
felajánlásával
gazdagították az OKKT gyűjteményét. Ezen tárgyak
jelentős részét az elmúlt hónapokban a KomáromEsztergom m.-i Búbánat-völgyben rejtőző Kerek-

tónál a dorogi, eszergomi és nyergesújfalui
ipartestületek által első alkalommal rendezett Kék
Öböl Kézműves Horgászverseny résztvevői, az InterMarket Services Kft. (júniusi) klubnapjának
résztvevői tombola-nyereményként, a Hadtörténeti
Múzeum Közönségkapcsolatok Osztálya, továbbá az
V. Országos Kézműves Horgászverseny (Csongrád)
"brahi"-versenyének egyéni helyezettei és a FUVOSZ
2.sz. női csapata kapták.
Az OKKT továbbra is szívesen fogadja a hasonló
felajánlásokat.
RégiMódi Divatnapok
A Kaposi Ősz - Zselici Szüret rendezvénysorozat
keretében október 9-12. között Kaposvárott rendezi
meg a Mással-Hangzók Egyesülete a RégiMódi
Divatnapok című, divatbemutatóval egybekötött
kiállítást és vásárt. A kiállításra textil-viselet,
bőrművesség, ékszer és egyéb kiegészítők
katagóriában lehet pályázni. Információ és
jelentkezés: Csörsz Klárinál a 82/431-593-as
telefonszámon.
Kortárs ötvös '97
Ezzel a címmel rendezi meg hagyományosnak
tekinthető kiállítását idén is a Bizományi
Kereskedőház és Záloghitel Rt. A kiállítás tervezett
időpontja 1997. november 8-16. Helyszíne a BÁV Rt.
aukcióterme.
A
kiállításra
bármilyen,
az
ötvösművészethez kapcsolódó tárggyal lehet nevezni.
A részvételi szándékot szeptember 30-ig kérik jelezni
a következő címre: BÁV Rt. Nemesfém Üzletág 1092
Bp., Kinizsi u. 12. Tel.: 2177-423 (Horváth Ildikó)
Előzetes
A római nagykövet, Dr.Bratinka József tájékoztatása
szerint decemberben ismét - immár X. alkalommal kerül megrendezésre Pompei-ben a nemzetközi
egyházművészeti kiállítás, melynek témája ezúttal a
"CRUCIFIX" (Megfeszített Krisztus) lesz.
Kérjük, hogy azok a kézművesek, akik alkotásaikat ki
szeretnék
juttatni
a
kiállítás
helyszínére,
jelentkezzenek Gergely Imrénél, az OKKT titkáránál.
Bemutatkozási lehetőség
A közelmúltban nyílt meg a Dohány utcai Zsinagóga
szomszédságában a WM Művészeti Szalon. A
galéria és a Brodway mozi (a volt Filmmúzeum)
melletti kirakata folyamatosan, időszakos kiállítási és
bemutatkozási lehetőséget kínál egyidejűleg 2-3
kézműves és képzőművész részére.
Az érdeklődőket szeretettel várja a 3213-278-as
telefonszámon W. Wieger Mariann.

Pályázati felhívás
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa
(OKKT) - a Magyarok Világszövetségének
védnöksége mellett

"BETLEHEMI JÁSZOL"
címmel 4. alkalommal hirdet nyilvános pályázatot
hazai és határon túli magyar hivatásos alkotók
(kézművesek, népművészek, népi iparművészek,
iparművészek), valamint amatőrök (művelődési
házak, önképző körök, iskolai szakkörök, stúdiók,
klubok és ezek tagjai, illetve egyéni jelentkezők)
részére.
A pályázat célja:
A dr. Schwartz Elemér ciszterci szerzetes professzor
által az 1940-es években kezdeményezett betlehemkészítő mozgalom hagyományainak felelevenítése, az
OKKT és a Budai Ciszterci Szt. Imre
Plébániatemplom által 1994-ben újrakezdett sorozat
folytatása.
Pályázni
bármilyen
természetes
anyag
felhasználásával készült, hagyományos és modern
stílusú alkotással egyaránt lehet. Olyan műveket is
szívesen
fogadunk,
amelyek
a
betlehem
gondolatvilágának a mai életre való utalásait
tartalmazzák.
Részvételi díj: közösségeknek 2.000 Ft, hivatásos
alkotóknak 1.000 Ft, amatőr egyéni jelentkezőknek
500,- Ft.
A pályázatra érkező alkotások minősítését és
kiállításra történő válogatását a Magyar Művelődési
Intézet Népi Iparművészeti Tanácsa, a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus szakértői, valamint az
Egyházközség képviselői végzik.
A pályázat válogatott anyaga 1997. december 10. és
1998.
január
4.
között
a
Magyarok
Világszövetségének Házában (Bp. V., Semmelweis u.
1-3.) kerül bemutatásra. A legkiemelkedőbb művek
alkotói erkölcsi elismerésben és díjazásban
részesülnek.
Szándékaink szerint a kiállítás a karácsonyt megelőző
hétvégeken betlehemes játékok, népszokások élő
bemutatásával, zenei programmal és karácsonyi
vásárral is kiegészül.
A kézműves pályázatra jelentkezés határideje:
1997. november 20.
A jelentkezéskor a karácsonyi vásáron való részvételi
szándékot is kérjük jelezni.
A pályaművek leadási időpontjáról és helyéről a
jelentkezők értesítést kapnak.
A pályaműveken a beazonosítás érdekében fel kell
tüntetni a pályázó nevét. Az átadáshoz nevezési lapot
kérünk mellékelni (3 példányban), amely tartalmazza
a pályázó nevét, pontos lakcímét, szakmáját
(foglalkozását), a pályamű megnevezését, méreteit,
értékét.

További felvilágosítást és nevezési lapot Gergely
Imrétől, az IPOSZ OKKT titkárától (1054 Bp.
Kálmán Imre u. 22. tel: 269-2940/273 és 111-4449)
lehet kérni.
Hirdetések
Budapest, XI. kerületének városrészében,
Albertfalván Szent Mihály-napi búcsúvásár lesz
szeptember 28-án vasárnap a templom környéki
utcákban. Helyfoglalás reggel 8 órától az érkezés
sorrendjében. Részvételi díj: négyzetméterenként 300
Ft (a helyszínen rendezőinknek kell fizetni). Parkolni
a környező utcákban lehet, az árusításhoz szükséges
felszerelésről mindenki maga gondoskodik.
 November 6-7-én rendezik meg a Feneketlen tónál
lévő ciszterci Szt.Imre plébániatemplom két oldalán a
hagyományos Szt.Imre napi búcsút. Részvételi díj: 2
napra egyszeri befizetéssel 4000 Ft, 1-1 napra 25002500 Ft. Jelentkezés: László Ágotánál a 1811-152
telefonszámon.
 Osztrák kereskedő vásárolna közvetlenül magyar
kézműiparosoktól kisméretű kerámiákat, ónból
készült kisebb dísztárgyakat, üvegárut, karácsonyi
díszeket.
(A közlemény kódszáma: EX-41-4, cím: MV Iparos
Újság 1390 Bp. 62 Pf.: 166.) A cím kiadása
ipartestületi tagoknak 300 Ft, nem ipartestületi
tagoknak 500 Ft
 Német kereskedelmi ügynökség kolumbiai ügyfele
részére szállítókat keres szájjalfúvott, kézicsiszolású
kristály ajándéktárgyakra (római kancsók, pezsgős és
vizespoharak, korsók, valamint lehetőleg színes
whiskys poharak). (A közlemény kódszáma: EX-43-5,
cím: MV Iparos Újság 1390 Bp. 62 Pf.: 166.)


FELHÍVÁS
1997.szept. 19-20-21-én a

TIHANYI SZÜRETI NAPOK
keretében rendezendő

KIRAKODÓ VÁSÁRRA
árusok jelentkezését várjuk.
Helyszín: Batthyány utcától az Apátságig
Részvételi díj: 15.000,-Ft + ÁFA
(sátorbérlet, éjszakai-nappali őrzés,
elektromos áram)
Jelentkezni irodánkban lehet:
Új "Kar-Ton" Kft.
1093 Budapest Boráros tér 2. I/7.
Tel: 217-93-19, 217-83-08, 217-83-09
Színvonalas folklór programok,
gasztronómiai bemutatók, borvásár,
szüreti felvonulás.

