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Pályázatok

Mindenekelőtt köszönet illeti mindazokat, akik termékeik, kiállítási
tárgyaik ill. különdíjak felajánlásával, vagy bármilyen más módon
támogatták, pártolták az elmúlt évben az IPOSZ OKKT munkáját,
segítették kiállításainak megrendezését.
1998-ra mindössze annyit kívánunk, hogy ez az együttműködés
ebben az évben is folytatódjon, sőt erősödjön, eredményeként pedig
minél több közös tervünk, elképzelésünk valósuljon meg. Ehhez
megalapozott egyéni sikereket, eredményes zsűriztetést és kiállítási
részvételt, biztonságos egzisztenciát és nyugodt családi hátteret,
nem utolsó sorban jó egészséget és további kitartást kíván

Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa és a Magyar
Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma
"1848-49 kézműves hagyományai"
és "1998 kézműves remekei"

az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa
VÁLTOZÁSOK !
Valószínűleg feltűnt Tisztelt Kézműves Társunknak és többi
Kedves Olvasónknak az az 1998. január 1-jével bekövetkezett
változás, amit kiadványunk mostani, idei első számának fejlécében
úgy jeleztünk, hogy a KÉZMŰVESEK az IPOSZ Országos
Kisipari Kézműves Tanácsa (OKKT) és A Magyar Kézművességért
Alapítvány hírlevele.
A változás alapja az, hogy az említett alapítvány, amely az IPOSZ
OKKT célkitűzéseinek megvalósítása, tevékenységének támogatása
érdekében jött létre, 1998-tól pénzügyi lehetőségei függvényében
erőteljesebben részt vesz e tevékenység - beleértve a kiállítások
megvalósulását, a hírlevél kiadását is - finanszírozásában. Az ehhez
feltétlenül szükséges és remélhető anyagi erősödésében azért
bízunk, mert ettől az évtől ez az alapítvány is jogosulttá vált arra,
hogy fogadja az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1 %át, melynek felajánlására 1997-től adott lehetőséget a törvény.
(Ezek a felajánlott SZJA-1 %-ok ezáltal nem maradnak az APEHnál ill. a központi költség-vetésben, hanem valamely preferált
tevékenységet végző - pl. a magyar kézművesség ügyét szolgáló közcélú alapítvány munkáját segítik. )
A jogszabály-adta kedvezmény hasznosítására és tevékenységünk
támogatására a következő lehetőségeket ajánljuk Tisztelt
Olvasónknak:
- aki személyi jövedelemadójának 1 %-át kívánja támogatásként
felajánlani, megteheti ezt az APEH-tól kapott nyomtatványon,
melyen A Magyar Kézművességért Alapítvány elnevezést és az
alapítvány adószámát: 18061976-1-41 kell feltüntetni (ezt az
"intézkedést" Gergely Imre felé kérjük jelezni a 269-2940/481 vagy
482 telefonszámon, mivel az APEH-től csak augusztus táján
várható erről értesítés);
- akinek az SZJA-1%-a nem éri el az 1.000,- Ft-ot, vagy más
alapítvány részére ajánlotta azt fel, de támogatni szeretné az OKKT
tevékenységét, és hozzá kíván járulni a hírlevél előállításához és
megjelentetéséhez, az erre szánt összeget befizetheti a mellékelt
postautalványon az alapítvány számlájára (az alapítvány a befizetett
összegről igazolást ad, ami lehetőséget nyújt az összeg
kedvezményes elszámolására).
Bármelyik lehetőséget is választja Kedves Olvasónk, köszönjük
jóindulatát, segítőkészségét és támogatását!
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa
és A Magyar Kézművességért Alapítvány

címmel kettős pályázatot hirdet kézművesek részére. A
pályázatokra kizárólag természetes anyagokból készült alkotásokkal
lehet benevezni.
1.) Az "1848-49 kézműves hagyományai" c. pályázaton hivatásos
és amatőr alkotók és alkotóközösségek egyaránt részt vehetnek.
Kategóriák:
1/a: korabeli használati és dísztárgyak, fegyverek és ékszerek,
polgári és katonai viseletek stb. másolatai,
1/b: a kor (a 19.sz. közepe) kézműves formakincsének, díszítő
művészetének ma használatos tárgyakon való alkalmazása (népi
faragások, hímzések, kerámiák stb.),
1/c: a forradalom és szabadságharc eseményeinek, szereplőinek
ábrázolása.
Nevezési díj:
amatőr egyéni alkotóknak: 1.000 Ft
hivatásos kézműveseknek: 2.000 Ft
alkotóközösségeknek:
3.000 Ft
2.) Az "1998. kézműves remekei" c. pályázaton hivatásos
kézművesek, népművészek, népi iparművészek, iparművészek
vehetnek részt, maximum 3 alkotással (az összetartozó
tárgyegyüttes, készlet, garnitúra 1 alkotásnak számít).
Kategóriák:
2/a: népművészet
2/b: iparművészet
2/c: egyéb.
Nevezési díj:
pályázónként 2.000 Ft
Mindkét pályázatra vonatkozó információk:
- az előzetes (levélben vagy telefonon történő) bejelentkezések
határideje: április 10.;
- az alkotások gyűjtése április 21-22-23-án 10-16 óra között
Esztergomban, a Bazilika szomszédságában lévő Vármúzeumban
történik, a nevezési lap egyidejű, össz. 3 példányban történő
leadásával és a befizetést igazoló csekkszelvény bemutatásával
együtt;
- a tárgyakon a beazonosíthatóság érdekében fel kell tüntetni az
alkotó nevét;
- a pályázatra beadásra kerülő tárgyak közül legalább a készítő által
legjobbnak ítélt alkotásról - esetleges felhasználás céljára - egy jó
minőségű, 9 x 13 cm méretű papírképet kérünk elhozni;
- a 2 pályázat anyagát történészek, régészek, a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus valamint a Népi Iparművészeti Tanács
szakértői válogatják és minősítik. A pályázatok résztvevői
emléklapot, a kiemelkedő alkotások készítői pedig az OKKT és a
támogatók által felajánlott díjakat kapnak;
- a kiállításra nem kerülő tárgyak visszaadása a megnyitó napján
történik;
- a pályázatok válogatott anyagából rendezendő kiállítás
díjkiosztással összekötött ünnepélyes megnyitója előreláthatólag
április 29-én 11 órakor kezdődik; a kiállítás május 31-ig tart nyitva;
- a kiállított alkotások visszaadásának időpontja: június 1-2-3. 1016 óra között. (További tárolásra nincs lehetőségünk, ezért az
otthagyott alkotásokat közcélú felajánlásként, más pályázatok
díjazásánál, ill. reklámajándékként hasznosítjuk.

3.) A kiállítás megnyitójához kapcsolódva a 19. sz. közepe magyar
divatjának felelevenítését, a kor úridáma-, polgári és katonai
viseleteinek bemutatását is tervezzük. Erre is várjuk a ruha- és
viseletkészítő, valamint tartozékok és kiegészítők (kalap, kesztyű,
ékszer, ernyő, cipő stb) előállításával foglalkozó kézművesek
jelentkezését.
Nevezési díj:
viseletenként:
1.000 Ft
kiegészítőnként :
500 Ft
Az anyag gyűjtését; a korhűség, esztétikum, kivitel szempontjai
szerinti
minősítését,
válogatását;
a
"divatbemutató"
koreográfiájának, zenéjének összeállítását és az első próbákat
Budapesten kívánjuk megoldani április közepe táján. A gyűjtés
pontos helyszínéről, időpontjáról és egyéb részletekről a
jelentkezők időben értesülnek.
A jelentkezés határideje itt is: április 10.
4.) A kiállítás nyitvatartási ideje alatti hétvégeken (szombatvasárnapokon) korabeli kézműves mesterségek - pl. tüzikovácsolás,
faragás, szíjgyártás, bőrművesség, fazekasság, szövés, fonás stb élő bemutatását, továbbá népművészeti, iparművészeti kézműves
kirakodó vásár szervezését is szeretnénk megoldani. Az ezeken való
részvételi szándékot már az előzetes bejelentkezés során, majd a
pályázati anyag leadásakor a nevezési lapon is kérjük jelezni !
További információk, előzetes bejelentkezés, nevezési lap és csekk:
Gergely Imrénél, az OKKT titkáránál (1054 Bp., Kálmán Imre u.
20. Tel: 269-2940/481, 482).
 A VI. Országos Textiles Konferenciát és pályázatait
Békéscsabán 1998. március 6-8-a között rendezik meg.
Célja: pályázati, bemutatkozási és tanácskozási lehetőség az
országban tevékenykedő, népi textíliákkal foglalkozó közösségek,
egyéni alkotók számára.
Országos Pályázatok
a) Szőttes kategória: Pályázni lehet a rongy mint régmúlt idők és
mint mai korunk szőttes alkotásainak praktikus alapanyagával.
Várunk lakástextíliákat és viseleti darabokat is.
b) Hímzés kategória: Pályázni lehet figurális (ember, állat, betű)
ábrázolású motívumokkal, magyar és szomszéd népek
hímzéskultúrájával. A pályázaton csak az új alkotásokat díjazzuk,
de a kiállításra meghívjuk az e témakörben már díjnyertes
munkákat is.
c) Csipke-viselet kategória: Pályázni lehet a különféle magyar
csipkék (varrott, vert, rece, csomózott és egyéb kézi csipkék)
alkalmazásával a viseletben, korunk öltözködésében.
- A pályázati anyagokat 1998. február 1-12-e között kérjük
címünkre beküldeni vagy eljuttatni. További információk: Pál
Miklósné, Megyei Művelődési Központ, 5600 Békéscsaba, Luther
u. 6. (Részlet a Pályázatfigyelő 1997/11. számából)
 A Nemesfémművesek Országos Ipartestülete és a Magyar
Nemesfémesek Országos Szövetsége pályázatot hirdet a KARÁT
'98 Nemzetközi Ékszer, drágakő, óra szakkiállítás alkalmából.
Téma: Különböző színű fémekből, vagy ötvözetekből készült
ékszerek. (A színkombináció galvántechnikával való létrehozása
nem megengedett.)
Díjazás: I. díj - 50.000 Ft értékű nyeremény, II. díj - 30.000 Ft
értékű nyeremény, III. díj - 20.000 Ft értékű nyeremény.
Díjátadás a szakmai napon.
Részvétel feltétele: ötvös szakképesítés. Részvételi díj: 2.000 Ft.
Jelentkezés: Nemesfémművesek Országos Ipartestületénél.
Jelentkezési
határidő:
folyamatosan.
Beadás
helye:
Nemesfémművesek Országos Ipartestületénél: 1089 Bp., Üllői út
102. I.em.143. (Tel: 303-6024) hétfőn és csütörtökön 9 és 16 óra
között. Beadási határidő: 1998. március 10. A pályázati anyagot a
szakkiállításon külön vitrinekben mutatjuk be. A nyerteseknek a
kiírók lehetőségük szerint támogatást nyújtanak a szélesebb körű
ismertséghez.
A Kőszeg Galéria, a Játékudvar meghirdeti negyedik
kézműves játékpályázatát. A pályázat célja: népcsoportok,
tájegységek játékhagyományainak újraélesztése, továbbfejlesztése,
új játékok, készítők felkutatása, a kézművesség és a játékkészítés
iránti érdeklődés növelése. A tradíciókat őrző kézműves
játékkultúra bemutatása alkalmat ad a különbözőségekben rejlő

azonosság, hasonlóság felismerésére, egymás jobb megismerésére.
Mint közvetítő, hozzájárul a másság elfogadásához, oldhatók az
emberi feszültségek, felszabadul az alkotó fantázia. Feltételek: A
pályázat nyílt, azon mindenki korlátozás nélkül részt vehet.
Természetes anyag(ok)ból pl. fa, textil, nemez, papír, fém, csuhé,
nád, stb készült, a pályázó által gyártható, vagy készíthető
munkákat várunk: logikai játékokat, manipulatív játékokat, házakat,
modelleket,
ólomkatonákat,
várakat,
bababútorokat,
hagyományőrző játékokat, kockákat, társasjátékokat, stb.
A legjobb játékok kiállításokon vesznek részt: Kőszegen a várban
1998. V-VII. hónapban, majd Budapesten és Ráckevén. A
kiállításon kívül a forgalmazásban is segítünk. A pályamunkákat
azonosításra alkalmas kísérőlevéllel (név, cím, telefonszám, a játék
leírása) kérjük eljuttatni postán: Kőszeg Galéria, Jurisich vár
Művelődési Központ, 9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. A pályamunkákat
itt személyesen csak 1998. márc. 15-től vesszük át, hétfő
kivételével 10-17 óra között. Budapesten személyesen az alábbi
címen vesszük át a pályamunkákat: Játékudvar, 1073 Budapest,
Erzsébet krt. 20. tel: 06/1/352-40-63 Hétfőtől péntekig 9.30-18.00
óráig. A pályázattal kapcsolatos információ az alábbi számon is
kérhető: Kőszeg Galéria, 06/1/322-68-59
Részvételi díjat nem kérünk, de csak azokat a nagy értékű játékokat
adjuk vissza a készítőnek, akivel erről külön megállapodunk.
Beküldési határidő: 1998. április 30.
Kaposváron ülésezett az OKKT
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa kihelyezett
szakmai rendezvényének 1997. nov. 21-én a Somogy Megyei
Kézműves Kamara adott helyet. A rendezvényen részt vettek az
OKKT tagjai, Somogy megyei kézművesek, a Somogy Megyei
Kézműves Kamara vezetői, a megyei ipartestületek képviselői.
A nyílt fórumon az OKKT tevékenységéről, munkaprogramjáról,
tervezett rendezvényeiről, pályázatairól az OKKT vezetői: Hotter
József elnök, Fábry Zoltán alelnök és Gergely Imre titkár számoltak
be. Ismertették az "Aranykéz" IPOSZ kézműves szakmai díj
odaítélésének feltételeit.
Felhívták a figyelmet a római "Száz Jászol" nemzetközi kiállításra
(dec. 5-től jan. 10-ig), a Pompei-i "Egyházművészeti Kézműves
Kiállításra" (dec. 4-8. között), valamint a budapesti "Betlehemi
Jászol" kiállításra (dec. 10. és jan. 4. között).
A népművészeti és iparművészeti termékek zsűriztetéséről, ennek
feltételeiről, előnyeiről Jakab Lászlóné, a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus munkatársa, valamint Barsi Hajna, a Népi Iparművészeti
Tanács titkára tartott tájékoztatót. Konzultációs beszélgetésre került
sor a megye kézművesei, ipartestületei és kézműves kamarája
valamint az OKKT közötti együttműködés területeiről. A Somogy
Megyei Kézműves Kamara elnöke, Székelyfi József és dr. Horváth
Ferenc, a kamara titkára valamint Kelemen István, az IPOSZ
elnökségének tagja és Somogy Megyei Szövetségének elnöke
fejtette ki többek között véleményét az együttműködés helyzetéről,
javításának lehetőségeiről.
A nyílt fórum előtt és alatt a kamara előterében a fórumon
résztvevő megyei kézművesek termékeiből színvonalas kiállításra
került sor, melyen megtekinthettük többek között Bodor Imre
fafaragó, Czóbel Marianna tűzzománcos, Hegyi Zsuzsa fazekas,
Bakó László kőszobrász, Buni Gabriella keramikus, Csörsz Klára
ruhatervező, Török Emőke bábkészítő, Egriné Tokaji Diána és
Jambrich Liza keramikus termékeit. Az OKKT köszönetét fejezi ki
az alkotóknak. (Rohtmer János tájékoztatója a Somogy Megyei
Kézműves Hírlevélből)
Kiállításról kiállításra
Nagykanizsán a Honvéd Kaszinó Galériájában '97 októberében
rendezték meg Bíróné Kopár Adrienne első önálló porcelánbabakiállítását "Fantáziák" címmel. A bemutatott babák egyik csoportja
19. századbeli thüringiai és francia babák stílusát, a színes csoport
az olasz karneválok hangulatát idézte, a "fantáziababák" pedig
vászon, len, juta, díszítésként csigák, kövek felhasználásával
készültek.

 Ránki György zeneszerző születésének 90. évfordulója
alkalmából 1997 november 8-án Balatonföldváron a Zeneiskolában avatták fel V. Majzik Mária kerámia domborművét.
1997 novemberében az MH székesfehérvári Helyőrségi Klubban
rendezett kiállításon láthatták az érdeklődők Kiss István fafaragó
alkotásait.
 A Dunakeszi-i 5. sz. Általános Iskolában 1997 november 17-27ig volt látható Faragó Krisztina népi játékkészítő, kosárfonó
kiállítása.
 1997 november 18-án a Magyar Honvédség Művelődési
Házának Stefánia Galériájában tartották az Országos Origami
Körök Vándor Kiállításának megnyitóját.
 Nemes Ferenc faragóművész kiállítása 1997 november 24-étől
december végéig a zuglói Óvoda Galériában volt látható.
 A Fiatal Iparművészek Stúdiója 1997 november 25-től rendezte
meg a stúdió éves kiállítását, melyen Nagy Gabriella kéziszövő,
Raab Rózsa gobelinszövő és Ujj Zsuzsa keramikus alkotásai is
szerepeltek.
 RAKU-AGYAGMŰVÉSZET címmel kiállítást és vásárt
rendeztek '97 nov. 29. és dec. 14. között a budafoki Kerámia-park
Pincegalériájában. A helyszínen alkotó RAKU közösség tagjai
között volt Bércesi Ilona, Erdős Anna, Gy. Kamarás Katalin,
Mahál Anikó és Szabán György is.
 A "Láss, hallj minket Albertfalva !" sorozat keretében '97 nov.
30-ától dec. 3-ig az Albertfalvi Közösségi Házban rendezett
kiállításon a Derzsi utcai alkotók - közöttük Kovácsné Szöllősy
Sarolta keramikus - mutatkoztak be.
 Környei László és Vass László intarziakészítő iparművészek
kiállítását Kistarcsán a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban '97 dec.
1-12-ig láthatták az érdeklődők.
Takács Istvánné székesfehérvári csuhészobrász karácsonyi
kiállítását '97 dec. 5-19-ig lehetett megtekinteni Budapesten, a
Kapucinus Rendház dísztermében.
 A XVIII. kerületi Rózsa Művelődési Ház könyvtárában '97
decemberében rendezték meg Zsolnai Mihály fafaragó népi
iparművész kiállítását.
 '97 dec. 13-tól '98 jan. 2-ig volt látható a hatvani Grassalkovich
Kastélyban Zsidek Kati iparművész "A századforduló
hangulatában" című babakiállítása.
 "A festészet és az ékszerművészet gyöngyszemei" címmel '97
nov. 29-től '98 jan. 7-ig tartott a Hilton szálló-beli ART-H
Galériában Benkő Cs. Gyula festőművész festményeinek és Benkő
Botond ötvösművész ezüst és arany ékszereinek kiállítása.
 Az MMI Népi Iparművészeti Bemutatótermében '97 dec. 4-től
'98 jan. 18-ig volt látható Bárdos Sándorné hímző és id. Fazekas
Lajos fazekas, a Népművészet Mesterei kiállítása.
 '97 dec. 20-tól '98 jan. 20-ig látogathatták a Lószőrfonó Műhely
(Bozsik Mariann, Czinder Tünde, Gaál András, Libisch Andrea
és Etelka, Libisch Győzőné, Tremmel Judit, Vida Lídia)
valamint Barna Borbála ötvös, Bérczes Csilla gyöngyfűző,
Mikecz Mihályné bábkészítő, Kardos Ibolya és Lőrincz Ibolya
gyöngyös tojás készítő alkotásaiból, továbbá az Ómagyar Kultúra
Baráti Társaság Rovás-írás szakosztálya anyagaiból rendezett
kiállítást a bonyhádi könyvtárban.
1998 január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Balatonföldváron a
Bajor Gizi Közösségi Házban Jókai Anna Kossuth-díjas író avatta
fel V. Majzik Mária Múzsák (Dionüszosz dajkái és legelső
kísérői) című nagyméretű kerámia domborművét.
 '98 január 23-ig volt látható a Lószőrékszer-készítő Céh
kiállítása Győrben, a Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és
Szakképző Iskolában.
A Fiatal Iparművészek Stúdiójának Kálmán Imre utcai
Galériájában rendezett kiállításon mutatkozott be Polyák János
üvegtervező iparművész és a Trumli csoport.
A kiállításon január 23-ig volt megtekinthető a Trumli csoport által
szervezett első és második Nemzetközi Ifjúsági üvegszimpózium
válogatott anyaga. A kiállított tárgyak a Bárdudvarnoki üveges
alkotótelepen készültek 1996-97-ben.

A közelmúlt egyéb eseményei
Korábbi helyszűke miatt most tesszük közzé Kovács Ferenc
szaruműves, a Zala megyei Kézműves Tanács elnöke beszámolóját:
"A Zala Megyei Kézműves Tanács 1997 augusztus - szeptember
hónapban az alábbi rendezvényeken vett részt:
Hévízi
Borfesztivál,
Keszthelyi
Borfesztivál,
Csepregi
Népművészeti vásár, Óhidi Falunap Népm. vásár, Nemesnép
Határállomás-nyitás,
Becsehely,
Falunap,
Népm.
vásár,
Balatongyörök, Falunap, Népm. vásár, Nagykanizsa, Kanizsa
Napok, Sárvári Szüreti Napok, Kőszeg, Fúvós feszt., Szüreti
Napok, Murakeresztúr, Nemz. Kézm. Vásár, Homokkomárom
Nemz. Találkozó.
Általában a fenti rendezvényeken 5-10 fő vett részt közülünk. A
Kanizsai Napokon - a Zalai Kézműves Kamarával kötött
megállapodásunk alapján - a 15.000 Ft-os részvételi díjból 6.200
Ft-ot kellett fizetni, a többit támogatásként megkapta valamennyi
résztvevőnk.
Nagy örömünkre szolgál, hogy ma már sok helyről keresnek
bennünket személy szerint, s majdnem mindenhol baráti
vendéglátással is várják a Kézműves Tanács tagjait.
A résztvevő szakmák köre: csuhébáb készítő, íjkészítő, fafaragó,
keramikus-babakészítő, bőrdíszműves, szőtteskészítő, gyöngyfűző,
fa-játékkészítő, tojáskarcoló, népművészeti ruhakészítő és
szaruműves, köztük népművészek, népi iparművészek, Arany Kézdíjasok."
 1997. november 10-12-én a Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetemen tartotta X. Biokultúra Napok címmel jubileumi
rendezvényét a Biokultúra Egyesület.
A rendezvény programjában szerepelt többek között:
- Nemzetközi tudományos konferencia
- I. Országos Biotermék Kiállítás és Vásár
- natúr kézműves kiállítás.
(Az információt Magyar Lilla Mária bio-kéziszövőtől, az Egyesület
kézműves szakosztályának vezetőjétől kaptuk.)
 A századforduló hagyományait felújítva a Magyar Képző- és
Iparművészek Szövetsége, a Magyar Keramikusok Társasága, a
Magyar Textilművészek Szakosztálya, valamint a Fiatal
Iparművészek Stúdiója KÉZ-MŰ A MÚZEUMBAN címmel
kortárs iparművészek alkotásaiból kiállítást és vásárt valamint
hangversenyt rendezett 1997 december 12-14-én az Iparművészeti
Múzeum aulájában.
A résztvevők között voltak többek közt Borza Teréz, Bukrán Edit,
Debreczeni Zsóka, Pelcz Zoltán, Sövegjártó Mária, Ujj Zsuzsa
kerámia- és porcelántervező, Kozma Vera és Szücsy Krisztina
textiltervező iparművészek, valamint Fehér Anna gyöngyfűző is.
 A Népművészeti Egyesületek Szövetsége Hajdú-Bihar megyei
Szervezete és a Tímárház bábelőadással és karácsonyfa-dísz
készítéssel összekötött Karácsonyi Vásárt rendezett 1997 december
18-19-20-án a Tímárház udvarán.
 Karácsonyi kézműves kiállítást és vásárt rendezett a Fehérvári
Kézművesek Társasága a TOURINFORM-ban Székesfehérváron.
 Pesterzsébet és Soroksár 100 éves Ipartestülete, valamint a
Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa Kézműves és Szolgáltató
Szakiskola "ISTEN ÁLDJA A TISZTES IPART" címmel 1997
december 12. és 1998 január 5. között kiállítást rendezett a Gaál
Imre Galériában. A fazekas, fa- és bőrműves, lakástextil,
zománcozott dísztárgykészítő, varró, könyvkötő, kosárfonó
mesterséget tanuló diákok munkái a helyszínen megvásárolhatóak
voltak.
Beszámoló
az I. Közép-európai Babakonferenciáról és kiállításról
(A konferencia 1997 szept. 26-27-én Győrben a Zichy Palotában
zajlott, a kiállítás okt. 6-án zárult.)
"A magyarországi játéktörténet legifjabb eseményét ez a
konferencia jelentette, amely felvállalta egy hálás, ámde igen
szövevényes téma: a baba mint kultúrtörténeti jelenség sokoldalú
vizsgálatát. Előadások, bemutatók, valamint a kiállításra kerülő
babák bizonyították, hogy a babagyártásban a magyar alkotók is

számottevően jelen vannak. A témához tartoztak: a restaurálás,
rongybabák, népművészeti babák, babaházak, a babázás eszközei,
ásatási töredékek, kortárs babák.
Városnézés és pannonhalmi kirándulás színesítette a programot,
valamint egy barokk koncert a Zichy Palotában.
Az első babafórumra az alábbi mottó volt a jellemző: "világszerte
barátság a babák révén".
A győri kiállításon a palota hangulatát idéző, barokk ruhákba
öltöztetett porcelán babákkal vettem részt, valódi hajból készített
parókával. A látogatók örömmel fogadták őket és a vendégkönyvbe
írták be elismerésüket." (Bíróné Kopár Adrienne)
Eredmények
Mulasztásunkat szeretnénk pótolni egy 1997 december 19-én
kapott fax alapján, amely Buglyó Péter kádármester (DebrecenJózsa) szakmai önéletrajzát, ezen belül többek között múlt évi
eredményeit ismerteti: -"Míves Vásár" 1. Budapesti Nemzetközi
Kézműipari Kiállítás és Vásár: oklevél és közönség-díj, - Szent
György napi vásár, Vasi Múzeumfalu: "Szombathely Megyei Jogú
város VÁNDORÍJ-a a legszínvonalasabb termékek bemutatásáért,
- Tiszaújváros, Tranzit Expo: Termékek díjazásának kategóriájában
I. díj, - V. Szolnoki Nemzetközi Kiállítás és Vásár: saját tervezésű
és kivitelezésű termékeiért oklevél, - Hajdúböszörmény "Hajdúsági
Ősz 97" című kiállítás: termék díj.
1997. április 23-án NÉPI IPARMŰVÉSZ-nek ismerték el. Ezúton
is gratulálunk!
A szarvasi Szirén Ruházati díszítő-művészeti szakkör vezetője,
Pesztránszky Károlyné hímző népi iparművész tervezésével és
kivitelezésével, 18 szakköri tag közreműködésével rekord nagyságú
futó készült. A 10 méter 40 cm hosszú és 2 méter 90 cm széles,
békési mintával körbehímzett nagyfutót - amely 104 db normál
méretű (80 x 36 cm-es) kisfutót foglal magába - 1997 október 15én mutatták be Rózsa György Leg-Leg-Leg című műsorában.
Kézműveseink külföldön
 A münsteri nemzetközi western lovasbemutató, verseny és
kiállítás 1997. november 5. és 9. között került megrendezésre. Ezen
a bemutatón Kassai Lajos nagy sikert aratott lovasíjász
bemutatójával és az általa készített íjakkal. A nagyfokú érdeklődés
is jelezte, hogy Európa más országaiban is egyre inkább
népszerűsödik a lovasíjászat.
 A Pompei-ben december elején lezajlott Nemzetközi
Egyházművészeti Kézműves Kiállításról a következő hírlevélben
számolunk be.
Hírünk a nagyvilágban
"Iparművészeti apróságok" és "Wegroszta-bútorok a megyei
kórházban" címmel jelentek meg újságcikkek 1997 november
elején abból az alkalomból, hogy Wegroszta Gyula bútormakettkészítő népi iparművész különböző magyarországi és erdélyi
néprajzi tájegységek bútorait idéző makettjeiből újabb kiállítást
rendeztek Gyulán, a Pándy Kálmán Megyei Kórház aulájában.
MEGHÍVÓ
a Feltalálók Világtalálkozójára
A Magyar Feltalálók Egyesülete rendezi idén a Feltalálók
Világtalálkozóját. Az 1998 március 16-22. között Budapesten zajló
esemény legfontosabb programjai:
- Nemzetközi Szimpózium "Feltalálók és az információs technika"
címmel a Technika Házában (V. ker. Kossuth tér 6-8.)
- Feltalálói Olimpia (Genius '98), versenyszámok 8 szekcióban,
kiállítás: a feltalálók nemzetközi seregszemléje (Olimpiai Csarnok)
- Játszóház; tanszerfejlesztők és játékkészítők találkozója; különös
anyagokból tervezés, építés, barkácsolás.
A programokra az IPOSZ és az ipartestületek tagjait, köztük "a
kézművesek színvonalas Betlehem-kiállításának résztvevőit

ismerősként várja" Kovács Zoltán főiskolai docens (tel: 368-0874),
a Feltalálók Egyesületének törzstagja.
Termékbemutató
árusítási és export-lehetőséggel
Nemzetközi kis- és középvállalkozói fórumot és konferencát rendez
Budapesten a Flamenco szállóban 1998 április 2-4. között a
Magyar Kisvállalati Társaság és az Európai Kisvállalati Társaság. A
rendezvényen résztvevő nemzetközi szervezetek, külföldi és hazai
intézmények, kamarák, érdekképviseletek, szakmai szövetségek
képviselői a közép- és kelet-európai országok kis- és
középvállalkozóinak helyzetével, fejlesztésével, támogatásával és
nemzetközi kapcsolatainak bővítésével foglalkoznak. A konferencia
fontos kiegészítő rendezvénye egy - a Flamenco szálló halljában
megrendezésre kerülő - termékbemutató lesz, amelyen a hazai ipari,
kereskedelmi, vendéglátóipari, idegenforgalmi és mezőgazdasági
ágazatok mellett bemutatkozási (árusítási és külföldi üzletkötési)
lehetőséget kapnak a kézműves szakmák képviselői is. A
feltételekről érdeklődni, jelentkezni Gergely Imrénél, az OKKT
titkáránál lehet (tel: 269-2940/481,482)
Gratulálunk
Nemrég értesültünk arról, hogy megszületett Andrejszki Katalin
budapesti bőrműves 7. gyermeke: Nóra, és Mészárosné Göncz
Mónika budapesti bőrműves 5. gyermeke: András. Szívből
gratulálunk, és mindkét családnak jó egészséget kívánunk!

ZÁGRÁBI TAVASZI NEMZETKÖZI VÁSÁR '98
Zágráb 1998. április 21-25.
Az IKIM által kiírt ezévi hivatalos pályázaton cégünk nyerte
el a fenti szakkiállítási sorozat kollektív magyar
részvételének szervezési jogát.
A Zágrábi Tavaszi Nemzetközi Vásár évtizedes történelmi
hagyományokkal rendelkező esemény, Közép-Európa egyik
legjelentősebb vására, amely ezúttal 7 szakkiállításnak ad
helyet.
A tematika: élelmiszeripari vásár, mezőgazdasági vásár,
építőipari vásár, fogyasztási cikk vásár, csomagolástechnikai
vásár, kézműves vásár, gyermek és bébicikk vásár.
A kiállítás helyszíne: Zágrábi Nemzetközi Vásárközpont
Ajánlatunk
részvételük
megvalósítására:
19.100,Ft/m2+25% Áfa, mely magában foglalja a területdíjat, a
tervezési, kivitelezési, grafikai és árurendezési költségeket,
hostess- és szükség esetén tolmácsszolgálatot.
A minimális bérelhető standméret: 10 m2
A magyar kiállítás idején állófogadást, sajtótájékoztatót,
üzletember találkozót szervezünk.
Jelentkezési határidő: 1998. február 15.
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