KÉZMŰVESEK
Hagyomány  mesterség  szaktudás  művészet
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsának hírlevele  1997/6. szám
Kiadó-szerkesztő: Győri Lajos  1538 Budapest, Pf.: 457.
Figyelem !
Az OKKT KÉZMŰVESEK című hírlevelében megjelenő
hírek, információk csak a forrás megjelölésével vehetők át
és használhatók fel más kiadványokban !

IV. Mit tettem magam és családom, valamint műhelyem
biztonsága érdekében ? (A SIGNAL Biztosító Rt.
kategóriája. Terjedelme: 4-6 gépelt oldal.)
A kategóriák 1-3. helyezettjei 10-70.000 Ft-ig terjedő
pályadíjakat kapnak.

Emlékeztető !
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa (OKKT)
a Magyarok Világszövetségének védnöksége mellett
"BETLEHEMI JÁSZOL" címmel 4. alkalommal
hirdetett 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 pályázati felhívás teljes szövege hírlevelünk előző
számában, az Iparos Újságban valamint több országos és
megyei napilapban is megjelent.
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.
A pályaművek leadásának várható időpontja: 1997.
december 1-2-3.
Előzetes bejelentkezés és további felvilágosítás: Gergely
Imrénél, az OKKT titkáránál (1054 Bp., Kálmán I. u. 22.
Tel.: 269-2940/481, 482).
Pályázati felhívás
"Becsüld a múltat, tiszteld a jelent, építsd a jövőt !"
mottóval az IPOSZ Országos Elnöksége, az MV Iparos
Újság, a ForMarket Vállalkozói Kereskedőház Rt. és a
SIGNAL Biztosító Rt. az első ipartörvény megjelenésének
125. évfordulója alkalmából pályázatot írt ki. Célja: az
egyéni, illetve a családi vállalkozások, továbbá az
ipartestületek életének bemutatása.
Pályázati kategóriák:
I. Miért szeretem a szakmám? (Szakmai életutak
bemutatása. Terjedelme: 4-6 gépelt oldal.)
II. Családi vállalkozásunk története (Tradicionális és
kezdő vállalkozások bemutatása. Terjedelme: 6-8 gépelt
oldal.)
III. Ipartestületünk élete az eltelt 125 év alatt (Az
ipartestületek közösségmegtartó szerepének bemutatása.
Terjedelme: 8-10 gépelt oldal.)

A pályázaton az vehet részt, aki:
- az IPOSZ tagszervezeteiben tagsági viszonnyal
rendelkezik, annak családtagja vagy alkalmazottja, ill.
tanulója,
- az IPOSZ és tagszervezeteinél munkaviszonyban állók,
ill. onnan nyugdíjba vonultak, valamint a szponzoráló
szervezetek alkalmazottai.
A pályázatot 5 példányban - a pályázati lap egy
példányának zárt borítékban történő egyidejű beadásával,
melyet az ipartestületnél lehet kérni - 1997. december 31ig lehet benyújtani az alábbi címre:
Első ipartörvény 125.évfordulója
... (kategória számának feltűntetése)
IPOSZ Szervezési és Információs Osztály
(1054 Bp., Kálmán I. u. 20.)
Értékelés 1998. I. negyedév,
Eredményhirdetés: 1998. II. negyedév.
Kiállításról kiállításra
Augusztus

hónapban a Balatonföldvári Közösségi
Házban volt látható Lengyel Adél Eszter szőtteskiállítása.
A kiállításon szereplő fafaragásokat Törzsök Róbert
készítette.
Érdekes esemény helyszíne volt szeptember 12-én a

PEUGEOT CITY Márkakereskedés autószalonja: a
PEUGEOT 306 Break hivatalos bemutatójával együtt
került sor Tumay Ildikó szőrmetervező divatbemutatójára.
19-ig a Fiatal Iparművészek Stúdiója
Egyesület (FISE) Kálmán Imre utcai Galériájában volt
megtekinthető Kuti Kriszta ékszer- és Málnási Judit
öltözék-kiállítása.
Ezt követően Fülöp Mónika textil-designer és Róth
Ágnes bőr-designer kiállítását rendezték meg a FISEgalériában.
Szeptember

Október 8-11. között az Olimpiai Csarnokban rendezték

meg az 5. Budapesti Nemzetközi Üvegipari Kiállítást és
Szimpóziumot, melyen a rendező INDUSTORG Bt.
díjazottjaként vett részt az OKKT Hadtörténeti
Múzeumban rendezett kiállításának egyik kiemelt
szereplője: az Ács-V Bt.
 A Magyar Iparművészeti Főiskola Tölgyfa Galériájában
október 8-17. között mutatták be a kolozsvári "Ioan
Andreescu"
Vizuális
Művészeti
Akadémia

Formatervező Katedráján és Kerámia Tanszékén végzett
egyetemi hallgatók munkáit.
Újabb helyszínen: a Ceglédi Galériában mutatkozik be

október 27. és november 9. között a Magyar Foltvarró
Céh "Eleven" csoportja. (A kiállítás hétfő kivételével
naponta 10-18 óráig, szombaton és vasárnap 8-12 óráig
látogatható.)
 Október 29-től november 12-ig (munkanapokon 10-18

óráig) a Monori Városi Könyvtárban tekinthető meg
Takács Istvánné Ambrus Éva népművész "Máktündérek,
csutkanépek" című csuhé-kiállítása.
November 14-26-ig, hétköznapokon 10-17 óráig
Debrecenben, az Újkerti Közösségi Házban látható a
II.Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat díjazott
munkáiból rendezett kiállítás.
A kiállításhoz kapcsolódva nov. 14-15-én ugyanitt tartják
az Országos Vándorlegény Konferenciát, melynek
programjában a pályázat szakmai értékelése, "A kézműves
szakiskolák és a NAT", "A magyar kézművesség
hagyományai" (előadó: Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató
egyetemi tanár) c. előadások és a kézműves szakképzéssel
foglalkozó más programok is szerepelnek.


November 30-ig (hétfőtől csütörtökig 9-15, pénteken 9-

12 óráig) tart nyitva az MMI Népi Iparművészeti
Tanácsának bemutatótermében a Pro Renovanda Cultura
Hungariae "Népművészetért" Szakalapítványa meghívásos
népművészeti pályázatának díjnyertes alkotásaiból
rendezett kiállítás. A pályázat 1. díját Nepp Dénes
szekszárdi szíjgyártó kapta.
A kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeumban 1998.

március 7-ig (vasárnap és hétfő kivételével 10-17 óráig
tekinthető meg Csáki Ildikó szalmafonó kiállítása.
A közelmúlt egyéb eseményei
Második

alkalommal rendezték meg Egerben, a
Gárdonyi-kerti Művésztelepen az alkotó diákok
szimpóziumát. Az impozáns zárókiállításon, melynek
védnöke a Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium volt, a képzőművészeti alkotások mellett
sokan gyönyörködhettek a Dohnálné Szabó Mária vezette
"Gyöngyiskola" alkotóinak remek gyöngyékszereiben is. A
legsikeresebb munkákat díjazták: Gecse Adrienn (19 éves)
és Nagy Ildikó (16 éves) a Heves megyei Kézműves
Kamara és a szegedi Print-Ker Plusz Kft. díját kapta. (A
"Gyöngyiskola" iránt érdeklődni lehet a 36/317-994
telefonon.)
A beszámolót Dohnál Tibor képzőművésztől (Gyermekek
Rajzakadémiája) kaptuk.
A RégiMódi Napok keretében Kaposváron október 9-12.

között megrendezett, divatbemutató-sorozattal összekötött
"Nagy utazás" c. kiállításon az ország minden részéből
csaknem 40 ruha-, öltözék- és viselettervező, továbbá
viselet-kiegészítő és ékszerkészítő vett részt alkotásaival. A
szakmai kritériumok figyelembe vételével a zsűri a fődíjat
Ludvig Nicolette (Győr-Ménfőcsanak) foltmunkával
díszített női ruháinak ítélte, s hasonlóan magas
színvonalúnak tartotta Bács Zoltán ötvös (Nagykovácsi),

Napkori Edit kalapos (Budapest) és Hajdu Tamás
paszománykészítő (Sárvár) munkáit. A Lady Ruházati Rt.
díját Adonyi Kata budapesti ruhás, a Somogy megyei
Kézműves Kamara díját Ilovay Zsuzsa pécsi ékszerkészítő
kapta. Az IPOSZ OKKT díját Csörsz Klári kaposvári
viseletkészítő vehette át.
A Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértői október

8-án Kecskeméten az Ipartestület szervezésében, 14-15-én
pedig Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Kézműves Kamara szervezésében zsűrizték a helyi
kézművesek alkotásait.
1998-ban 25 éves lesz a Vásárosnaményi Fafaragó

Tábor. Az évforduló tiszteletére 1997. október 24-én
hagyományteremtő "Rozetta" bált rendeztek a város
Művelődési Központjában.
Eredmények
A

Szalmafonók Baráti Körének
értesültünk a következő eredményekről:

Hírmondójából

Szabóné Emi szalmamunkáival idén elnyerte A
Népművészet Mestere címet. Gratulálunk !!!
-

- A SZALMA AZ ALKOTÁS ÖRÖMÉNEK FORRÁSA
című IV. Országos Szalmafonó Pályázaton 5 kategóriában
az alábbi eredmények születtek: I. Aratókoszorúk: 1.
Balogh Károlyné, 2. Mészárosné Varjú Angyalka, 3.
Herpácsiné Mester Marianna, Különdíj: Andrékó Pálné
és Kecskeméti Katalin. II. Használati és dísztárgyak: 1.
Szászberegi Vilma, 2. Erős Istvánné, Különdíj: Németh
Zoltán-Bajusz Katalin. III. Játék: 1. Gyenge Károly, 2.
Szerencsi Imre. IV. Ünnepek: 1. Tüskés Tünde, 2. Sülye
Klára, 3. Major Istvánné. V. Ékszerek: 1. Szalainé Bana
Erzsébet, 2. Bencsik Márta. Külön dícséretet kapott:
Andrékó Katalin és Andrékó Csilla.
Dancsó István faesztergályosnak (Kisterenye-Újlak) az

Ipari Formatervezési Nívódíjra benyújtott pályázatában
szereplő fajáték-sorozata a nemzetközi zsűri döntése
alapján az Őszi BNV-n 1997. szeptember 12-21. között
bemutatásra került a nívódíjas termékek kiállításán.
Budapesti Origami Club
1996. augusztusában alakult a Budapesti Origami Club B.ORI Club -, amely a Magyar Honvédség Művelődési
Házában (Bp., XIV.ker. Stefánia út 34. II.em.216.) minden
páros kedden tartja összejöveteleit. A Club országos közös
kiállítást tervez november 18-23-ig melyhez kapcsolódva
22-23-án nyitott találkozót tartanak a körvezetők és
minden érdeklődő részére. A B.ORI Club tevékenységéről
és jelzett rendezvényeiről a következők adnak további
információkat: Torbavecz Csilla (mh: 267-1990, l: 1291055), Szabóné Gulyás Anikó (mh: 326-7780, l: 1886271), Harmath Gábor (mh: 252-8888/141, l: 261-1782) és
Villányiné Simén Mariann (l: 325-61289). - Forrás: a
Budapesti Origami Club Hírlevele.
Előzetes 1998-ról !
Örömmel értesítjük minden kedves olvasónkat, kézműves
társunkat, hogy az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves

Tanácsa magyar történelmi korok kézműves hagyományait
és a jelenkor kézművességének legújabb eredményeit
bemutató sorozatának következő rendezvényét - a Nemzeti
Múzeum főigazgatójával, Dr. Gedai Istvánnal és az
Esztergomi Vármúzeum igazgatójával, Horváth Bélával
történt tárgyalásaink eredményeként - a Dunakanyar
idegenforgalmi szempontból legvonzóbb helyszínén: az
esztergomi Várban rendezzük meg. Az "1848-49 kézműves hagyományai" - "1998. kézműves remekei"
címet viselő kiállítás várhatóan április 20. és május 31.
között a város ünnepi rendezvény-sorozatának kiemelkedő
eseménye lesz. A kiállítás történelmi részének témái között
kiemelt szerepet kapnak a polgári és katonai viseletek,
fegyverek, ékszerek, használati- és dísztárgyak, népi
faragások, hímzések. Kiegészítő rendezvényként az 184849-es úridáma-divat bemutatására, élő mesterségbemutatókra és népművészeti, iparművészeti kézműves
kirakodó vásár megrendezésére is sor kerülhet.
A mostani "bemutatkozás"-nak további jelentőséget ad,
hogy fontos állomását képezi a magyar államalapítás 1000.
évfordulójára való felkészülés évek óta tartó sorozatának,
és esélyt nyújt a 2000. évi rendezvények egyik központi
helyszínén "Az ezeréves magyar kézművesség" címmel
tervezett átfogó kiállítás megrendezési lehetőségének
megszerzésére.

kiállítással összekötött 3 napos fesztivál végén a magyar
fazekasok a város múzeumának adományozták a
helyszínen épített "nagy edény"-t, amelyet a találkozó
tiszteletére készítettek.
Gratulálunk
Egléné Fekete Zsuzsa szekszárdi rendezvényszervezőnek
Botond nevű gyermekéhez. Hosszú és boldog életet
kívánunk az egész családnak.
Hirdetések
A Gyöngy Stúdió programjából:

A Gyöngy Stúdió 1997. január 1. óta új helyszínen (1063
Bp., Kmety Gy. u. 19.) várja látogatóit, hétfőtől péntekig
9-17 óráig. A gyöngyékszereket bemutató állandó kiállítás
mellett november-december hónapban csomózások - óriási
karperec - gyászékszer - karácsonyfadísz - chevron
gyöngyös ékszer - díszgomb - zulu baba témakörökben
kedd-szerdai napokon tartanak foglalkozásokat. A
részvétel
feltételeiről Fehér Anna stúdióvezető és Bakó Györgyi
asszisztens ad felvilágosítást a 302-0332 telefonszámon.

Hírünk a világban
Ez év nyarán huszadszor került sor

Vila do Conde
portugáliai kisvárosban a kézműves művészek, mesterek
találkozójára. Ebben az évben a Közös Piac anyagi
támogatásával az európai csipkekészítők találkozójával
bővült a program. A csaknem három hétig tartó
rendezvényen,
melyre
Magyarországról
Mátray
Magdolna bábolnai csipkekészítő népi iparművész kapott
meghívást, 16 ország 40 csipkekészítője vett részt. A
rangos bemutatót közel 400.000 látogató tekintette meg,
köztük a portugál köztársasági elnök és a munkaügyi
miniszter asszony. (Mátray Ház Kft.- Bábolna)
A Népszabadság augusztus 9. száma egész oldalas

fényképes riportban mutatta be Schulmann Istvánné
bábolnai kéziszövőt. A "Nyüst, vetélő, nyüst, vetélő, villa"
c. cikkből az örök mesterségek egyikét művelő kézműves
szakmai tanulmányairól, szakkörvezetői múltjáról, a takács
mesterség fogásairól, a zsűriztetés jelentőségéről, az
értékesítés nehézségeiről és a családi háttér fontosságáról,
az utánpótlásról is olvashattunk.
"Remek hangulat, siker Annaberg-ben - Pécsi művész

házaspárok az európai fazekasfesztiválon" címmel jelent
meg fényképes élménybeszámoló a Baranyai Kézművesben, a megyei Kézműves Kamara lapjában. Az egyik
résztvevő, Dányiné Bedő Anikó tudósított arról, hogy 4
pécsi fazekas házaspár (Ragács Györgyi és Ragács
György, Hentes Vígh Gyula és Raymann Johanna,
Bedő Anikó és Dányi Tibor, Vecsei Marianna és Tóth
Ferenc) jelentkezett az egykori NDK területén, az
Érchegységben fekvő városkában megrendezett I. Európai
Fazekas Találkozóra.
A szervezők által "Korsó és Hazám" címmel meghirdetett
pályázaton - növényindás fekete edényeivel - Ragács
Györgyi és György szép díjat nyert. A különböző
programokkal, szakmai találkozókkal, árusítással és


Ha Ön a szakértelemben bízik, minket választ ! 
A Mahír Kiállítás Kft. több évtizedes tapasztalattal vállalja külföldi
kiállítások szervezését, komplex megvalósítását, valamint az ehhez
kapcsolódó utazás, szállásfoglalás és szállítmányozás teljes körű,
magas színvonalú lebonyolítását.
Hirdetésünkkel időben szeretnénk Önöket tájékoztatni a vállalkozói alapon
szervezett '98-as évi II. kategóriás rendezvények kézműves programjairól,
melyeket az Ipari Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium '97. október
17-én tett közzé. A támogatás lényege, hogy az ITD a helydíj - a beépítetlen
terület bérleti díja - ÁFA nélküli összegét utólag, tételes elszámolás ellenében
téríti a kiállítók részére. A támogatás mértéke max. 100 %.

Németország, München
Kézműipari Vásár - 1998. március 7-15.
Svájc, Basel (nem II. kategóriás)
Muba Áruminta Vásár - 1998. március 13-22.
Ausztria, Klagenfurt
GAST Gasztronómiai és Turisztikai Vásár - 1998. március 811.
Ausztria, Graz
Általános Tavaszi Vásár - 1998. április 25 - május 3.
Németország, Wächtersbach
Általános Vásár - 1998. május 16-24.
Ciprus, Nicosia
Általános Vásár- 1998. május 21-31.
Németország, Köln
Kézműipari Vásár - 1998. június 17-21.
Ausztria, Graz
Általános Őszi Vásár - 1998. szeptember 26 - október 4.
Fentieken kívül vállaljuk bármely Ön által választott kiállításon vásári
részvételük
megszervezését.A
rendelhető
legkisebb
terület
9
nm.Részletes információkkal készséggel állunk rendelkezé-sükre,
várjuk jelentkezésüket
Mahír Kiállítás Szervező és Kivitelező Kft.
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.
tel: 153 05 55
fax: 332 81 26

Karácsony előtti vásár !

November
15-16-án
és
december
6-7-én
a
Természettudományi Múzeumban (Bp., VIII. ker.
Ludovika tér 6.) rendeznek kézműves kirakodó vásárt.
Részvételi díj (saját asztallal): 1.000 Ft + ÁFA/nap.

Jelentkezni lehet Főzy István gazdasági igazgatónál (tel:
333-0655) és Székelyhidi Lajosnénál (tel: 267-5999) minél
előbb, mivel a Múzeum max. 20-25 főt tud fogadni.
Soproni karácsonyi vásár !

Népi és iparművészeti kirakodóvásárt szerveznek
Sopronban, a Széchenyi téri Liszt Ferenc Művelődési
Központban, december 5-6-7-én. Helypénz: 3.000 Ft +
ÁFA/nap/2 m. A szervezők igénybejelentés esetén
szálláslehetőségről is gondoskodnak. Jelentkezési cím:
Kiss Lilla, 1084 Bp., Mátyás tér 9. Tel: 1131-700, 0630/224-363
A Magyar Iparművészet c. folyóirat néhány korábbi: az

1994. évi 1. (Ötvösség, fémművesség), az 1995.évi 1.
(Műgyűjtés, gyűjtemények), 2. (Művészműhelyek),
valamint 5-6. összevont (Játék) számának néhány példánya
megrendelhető a Hírlevél szerkesztőségénél.
Cím: 1538 Bp., Pf.: 457.
Külföldi üzleti ajánlatok
EX-51-1 Holland cég többek között tréfás kerámia

ajándéktárgyakat vásárolna.
EX-54-7 Holland cég porcelán edények (tányérok,

csészék, korsók, teáskészletek) vásárlásában érdekelt.
Az üzleti ajánlatot tevő vállalkozások neve, címe postai
pénzesutalványon az MV Iparos Újságtól (cím: 1390 Bp.,
62. Pf.: 166.) a kódszám feltüntetésével rendelhető meg.
Az információért címenként kért költségtérítés ipartestületi
tagoknak 300 Ft, nem ipartestületi tagoknak: 500 Ft.
Osztrák

kereskedő vásárolna közvetlenül magyar
kézműiparosoktól kisméretű kerámiákat, ónból készült
kisebb dísztárgyakat, üvegárut, karácsonyi díszeket. (Cím:
Ludwig P. Piette, A-Klosterneuburg, Tel.: 43-2243-2544
vagy Ungarische Handelsblatt (Bagyinszki Éva) Fax: 43222-513-1201)
Eladó szakkönyvek
1. Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása. Szerk.:
Macskásy Hugó. Műszaki könyvkiadó, Bp., 1960. 420
oldal, Ára: 1.490 Ft.
2. Werner Cermak: Szitanyomtatás. Műszaki Könyvkiadó,
Bp., 1979. 318 oldal. Ára: 1.990 Ft.
3. Albert Péter Pál: Tűzzománcozás. Műszaki Könyvkiadó,
Bp., 1966. 302 oldal. Ára: 2.490 Ft.

1972
közötti
szakirodalmat
sorol
fel.
(Csak
fénymásolatban rendelhető meg). 57 oldal. Ára: 990 Ft.
7. Hongkongi árukatalógus bőrdíszműves termékekről.
Tartalmazza kb. 3.000 táska, bőrönd, apróáru
reklámfotóját az 1997-es modellekről. 308 oldal. Ára:
1.990 Ft.
8. Csiba Éva: Bőrművesség (hiánytalan, de a gerince
sérült, a lapok szétesnek, ezért újrakötést igényel). Corvina
Kiadó, 1975. 47 oldal. Ára: 890 Ft.
9. Dóczi Pál: A perzsaszőnyeg házi készítése (csak
fénymásolatban). Bp., 1930. 127 oldal. Ára: 1.490 Ft.
10. Dr. Thiering Oszkár: A kéziszövés. A szövetek
készítése, szerkezete, elemzése, számítása (csak
fénymásolva). Bp., 1930. 202 oldal. Ára: 1.490 Ft.
11. Dr. Thiering Oszkár: A textilipar. A szövés, fonás
anyagai és technikája (csak fénymásolva). Bp., 1920 k.,
112 oldal. Ára 990 Ft.
A felsorolt könyvek megrendelhetők a szerkesztőség címén
(1538 Bp., Pf.: 457.) Az árak nem tartalmazzák a postai
utánvétel költségét. Az időközben eladott antikvár
könyvekre előjegyzést veszünk fel.

FELHÍVÁS
Liget Fényei Kulturális Fesztivál
és Karácsonyi Vásár
a Felvonulási téren (Dózsa György út)
1997. december 4-24.
Pavilon bérelhető:
50.000,-Ft + ÁFA/m2
(fűtött 1800m2-es sátorban zárható
pavilonbérlet,
24 órás őrzés, elektromos áram)

4. Farkas-Pallai: Vésnök. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1966.
214 oldal. Ára: 1.990 Ft.

Jelentkezés:

5. Ardos Frigyes: Batik munkálatok és bőrdomborítás
(csak fénymásolatban). Bp., 1911. 74 oldal. Ára: 1.290 Ft.

Hazay Interservice - Vásáriroda
(cím: Építők-Liget Kongresszusi
Központ,
1068 Bp., Dózsa Gy. út 84/a 427. szoba,
tel.: 342-5760, 342-5185/135, 136 m.)

6. Magyar népi faművesség (szakirodalmi bibliográfia).
Tartalmazza az általános néprajzi, népművészeti irodalom
felsorolását,
a
pásztorfaragásokról,
a
paraszti
faművességről, a bútorokról, a kismesterségbeli
fafaragásokról megjelent könyvek, cikkek címét,
szerzőjének nevét, a megjelenés évét. A válogatás 1900-

