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Alapítványi befizetések
Idei 1. sz hírlevelünk megjelenése óta néhányan már jelezték, hogy
személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával, ill. a kézhez
kapott csekken történt befizetéssel támogatják A Magyar
Kézművességért Alapítványt, amely az IPOSZ Országos Kisipari
Kézműves Tanácsa tevékenységének segítését (pl. a kiállítások
rendezésével, a hírlevél kiadásával és terjesztésével összefüggő
költségek részbeni fedezetét) szolgálja. KÖSZÖNET ÉRTE !
Terveink szerint a 3. számtól kezdve visszamenőleg folyamatosan
közöljük majd a támogatók nevét (remélhetőleg a hírlevél
különkiadására is szükségünk lesz !) Az ezután befizetőket kérjük,
hogy az alapítványi csekken tüntessék fel ADÓAZONOSÍTÓ JELüket is; ami a kedvezményes elszámolásra jogosító igazolás
kiadásához szükséges.
Továbbra is várjuk, és előre is köszönjük minden Kedves
Olvasónk, Kézműves Társunk és Támogatónk jóindulatát,
segítőkészségét!
Az IPOSZ OKKT
és A Magyar Kézművességért Alapítvány
IV. Országos Betlehemi jászol kiállítás
1998. január 4-én fejeződött be az IPOSZ Országos Kisipari
Kézműves Tanácsának Betlehemi jászol c. kiállítása a Magyarok
Világszövetségének Semmelweis utcai Házában. A kiállítást az
immár 4. alkalommal meghirdetett pályázat anyagából rendezték. A
pályázatra mintegy kétszáz hivatásos és amatőr kézműves, egyéni
jelentkező és alkotóközösség - köztük néhány vajdasági és egy
erdélyi alkotó - hozta el munkáit. A kiállítás sajtótájékoztatóval,
műsorral és eredményhirdetéssel
összekötött ünnepélyes
megnyitója '97. dec. 10-én zajlott le. Az alkotókat, a vendégeket és
a média képviselőit Csoóri Sándor, a Világszövetség elnöke
köszöntötte, majd Brückner Ákos Előd ciszterci plébános és Szűcs
György, az IPOSZ elnöke nyitotta meg a kiállítást. A megnyitón
közreműködtek: az Óbudai Népzenei Iskola növendékei és a Kartali
Asszonykórus, a betlehemhez, karácsonyhoz kapcsolódó
műsorukkal. Az esemény befejező aktusaként került sor az
eredményhirdetésre. (Az eredményhirdetés alapját a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus valamint a Népi Iparművészeti Tanács
díjazási javaslata képezte.) A kiemelt alkotók Hotter Józseftől, az
OKKT elnökétől emléklapot, Csoóri Sándortól és Bakos Istvántól,
a Világszövetség elnökétől, ill. főtitkárától az MVSZ Magyar
Krónika című millecentenáriumi albumát kapták: ezen felül pedig
az OKKT és a többi sponzor díjait vehették át.
A kiemelt díjakat a következők kapták: Bakó László várdombi kőszobrász
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium br. 25.000 Ft-os díját és a
Magyar Kézműves Kamara serlegét, a csobánkai Petőfi S. Ált. Iskola
Kézműves szakköre ugyancsak a Minisztérium 25.000 Ft-os díját, a
veresegyházi hittanos óvodás csoport és a budapesti Szt. Gellért Óvoda
a Budavári Önkormányzat legfiatalabb alkotóknak felajánlott br. 25-25.000
Ft-os díját, Mónus Béla budapesti fafaragó és a lajoskomáromi Ált.
Iskola Kézműves szakköre a Pro Renovanda Cultura Hungariae
Népművészetért Szakalapítványa netto 10-10.000 Ft-os díját, Jambrich
Liza kaposvári keramikus, Gombos István sátoraljaújhelyi fafaragó és
Szlobonyi Attila vajdasági tojásazsúrozó az OKKT netto 10-10.000 Ft-os
díját, az Értelmi Fogyatékosok váci Napközi Otthona a Pest megyei
Kézműves Kamara, Gyöngy Enikő debreceni zománcművész és a
szekszárdi Kórházi Óvoda 101 kiskutya csoportja a Centrum Áruházak
Rt., a Bóbita Óvoda Közössége pedig a Pinokkió Gyermekruházat 1010.000 Ft-os vásárlási utalványát; Dávidné Szmelo Judit budapesti
mézesbábos a Gundel Étterem vacsorameghívását, Czóbel Marianna

kaposvári tűzzománcos a Revü Art értékes ajándékcsomagját; Várallyay
Réka budapesti selyemfestő a Nagycsaládosok Orsz. Egyesületének '98.
júliusi gödöllői rendezvényére szóló meghívót; a fóti Károlyi István
Gyermekközpont Népművészeti Szakközépiskolája Rajz szakköre Gy.
Kamarás Katalin budapesti keramikus Betlehem c. alkotását. A Budapesti
Kézműves Kamara értékes ajándékcsomagjait Barnáné Dobos Jolán
keramikus,
Fodor
Krisztina
kerámiakészítő,
Tari
Márta
mézeskalácskészítő, Csomós Zoltán grafikus és Demetrovits Péter
fazekas, budapesti alkotók vehették át. A pályázat további díjazottjai - ABC
sorrendben: a törökszentmiklósi Apáról Fiúra Alapítvány, Bálint Éva
tárnoki tanár, Balogh Levente Lajosmizse-benei fafaragó, Barnáné
Pirchala Zsuzsa esztergomi mézeskalácsos, Bertókné Pál Éva előszállási
óvónő, Bódis István boconádi üvegcsiszoló, Bódis Noémi kisvárdai
főiskolás, Cseszneki Miklós Leó váci szobrász, Gergely Dávid
felsőregmeci tanuló, Göblösné Krizsán Ilona és Bodri Gáborné
dunaújvárosi óvónők, Hardi Andrásné tatabányai csuhébábkészítő,
Herczenik Gyuláné szigetszentmiklósi tűzzománcfestő, Hermann János
budapesti magfaragó, Juhász Tiborné balatonkenesei óvónő, Kádas
Endréné budapesti szerkesztő, Károlyi Gabriella budapesti főiskolás,
Kovácsné Szöllősy Sarolta budapesti agyagszobrász, Kránitzné Rikker
Ildikó fóti intarziakészítő, Kuli Anna és Pallinger Judit budapesti
csuhéfonók, Maráczi Zoltán székesfehérvári üvegcsiszoló, Markos Éva
Júlia és Markos Lászlóné keszthelyi csuhéfonók, Maszler Irén budapesti
csipkeverő, Matus Andrásné nézsai csuhéfonó, Mészárosné Varjú
Angyalka kartali csuhéfonó, Murzsa Andrea szekszárdi óvónő, Nagy
Gabriella kaposvári keramikus, Obradovič Matilka vajdasági
szalmafonó, Orosz Jánosné felcsúti nyugdíjas, Petneházy László
Gagyvendégi-i fafargó, Pócsné Hermanics Mária budapesti kézműves,
Szabó György Dunakeszi-i agancsfaragó, Szabó Mihály és Zoltán
budapesti tanulók, Tasnádi Attiláné budapesti bőrműves, a Terézvárosi
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, Turner Tiborné budapesti
nyugdíjas, Ujhelyi István nagyhalászi fafaragó, a budapesti Vakok
Szakiskolája, Vass László budapesti intarziakészítő és Vujič Klára
vajdasági szalmaképkészítő. Mindannyiuknak gratulálunk!

Aranykezű kézművesek
Az ipartestületektől ill. területi szövetségektől beérkezett
előterjesztések és az OKKT Elnökségének döntése és javaslata
alapján az IPOSZ Országos Elnöksége "Aranykéz" IPOSZ
Kézműves Szakmai Díjakat adományozott. A díjak ünnepélyes
átadására január 27-én az IPOSZ programalkotó és tisztújító
közgyűlésén került sor.
Az "Aranykéz" Díjat Szűcs Györgytől, az IPOSZ és Hotter
Józseftől, az OKKT elnökétől - a Zala megyei Kézműves Tanács
elnöke, Kovács Ferenc szaruműves ajándékával együtt - a
következők vehették át: Bércziné Szendrő Csilla esztergomi
tojásíró, Bíróné Kopár Adrienne nagykanizsai keramikus, Süléné
Nikitscher Bernadett zalaegerszegi szőtteskészítő, Turbo
Annamária győri hímző, nőiszabó mester, Bartha Lajos budapesti
ötvösművész, Csiszár József tatai fazekas mester, Fábry Zoltán
budapesti faműves, faesztergályos, Gyifkó Gyula kistelki
szíjgyártó mester, Kónya Lajos tatabányai hangszerkészítő mester,
Nepp Dénes szekszárdi szíjgyártó mester, Skorutyák János
bácsalmási kékfestő, Szimeiszter István keszthelyi íjkészítő és
Kovács Ferenc zalaegerszegi szaruműves.
Pályázatok
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa és a Magyar
Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma
"1848-49 kézműves hagyományai"
és "1998 kézműves remekei"

címmel kettős pályázatot hirdet hazai és határon túli magyar
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 olyan új alkotással, amelyek zsűrizésen
vagy más pályázaton még nem szerepeltek (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, összesen 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 két 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 arisztokrata, úridáma-, polgári,
paraszt- 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
A gyűjtés helyszíne és időpontja megegyezik a két pályázatéval.
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 Magyar Művelődési Intézet, Somogy Megye
Önkormányzati Hivatala, Balatonlelle Város Önkormányzata, a
Városi Művelődési Ház és Könyvtár - Balatonlelle és a Kapoli
Emlékház - Balatonlelle
id. Kapoli Antal Kossuth-díjas fafaragó, a Népművészet
Mestere emlékére meghirdeti a
XXV. Országos Faragópályázatot.
A pályázat célja: a magyar népi faragóművészet hagyományainak
felhasználásával és továbbfejlesztésével, a mai ízlésnek megfelelő,
kiemelkedő színvonalú népi iparművészeti tárgyak (dísztárgyak és
használati eszközök) készítése.
Pályázni csak új, még nem zsűrizett alkotásokkal lehet, legfeljebb 5
darabbal, bútor esetén 1 garnitúrával.
A pályázat jeligés, és minden faragó részt vehet rajta. A
pályázathoz adatlapot kell kitölteni, mely az MMI-nél és a
Művelődési Háznál szerezhető be.
A pályázatokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a
balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtárba.
Címe: 8638 Balatonlelle, Kossuth u. 2-4.
A postai beküldés határideje: 1998.május 20.
A postán feladott tárgyakért felelősséget nem vállalunk !
Személyes átvétel: 1998. május 21-22-23-án 8 és 16 óra között
lesz a fenti címen.
A beérkezett pályamunkákat a rendezők által felkért szakmai zsűri
bírálja el, és ítéli oda a pályadíjakat, melyek a következők:
id. Kapoli Antal Emlékdíj 70.000,- Ft
I. díj
60.000,- Ft
II. díj
50.000,- Ft
III. díj
40.000,- Ft,
valamint különdíjak.
A pályázat eredményhirdetése 1998. június 20-án 10 órakor lesz
Balatonlellén, a Városi Művelődési Házban. Ugyanakkor nyílik a
legjobb pályamunkákból rendezett kiállítás is, mely szeptember 6ig tart nyitva.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
- a Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Titkársága
(1011 Bp., Szilágyi D. tér 6., Tel: 201-8734)
- Városi Műv. Ház, Balatonlelle (Tel: 85/351-318, 85/352-214)
 "Hordható gyöngyök" címmel versenyt hirdet a Gyöngy
Stúdió !
A legszebb darabokat a stúdióban kiállítják. A három legeredetibb
gyöngy-munka jutalomban részesül ! Egy résztvevő legfeljebb 3
darabot küldhet be. Nevezési díj 1.000,- Ft személyenként.
Jelentkezni március 20-ig lehet levélben a Gyöngy Stúdió címén:
1063 Bp., Kmetty u. 19.
 Origami pályázat
A Budapesti Origami Club meghirdeti "Tavaszi virágok és lepkék"
című újabb pályázatát. 1998. március 24-ig (keddi klubfoglalkozás)
várják a vállalkozó kedvűek virág vagy lepke modelljeit. Az első
három helyezett 1.000-1.000,- Ft-os díjazásban részesül. (Harmat
Gábor: 252-8888)
 A Pro Jugendstil fiatal művészek alapítványa azon
divattervezők és ötvösök jelentkezését várja, akik szívesen részt
vennének
egy
1920-30-40-es
évek
hangulatát
idéző
divatbemutatón. A divatbemutató helye: BÁRKA színház, ideje
március vége. Jelentkezés: Neves Costa Krisztina Tel: 218-05-76
(Forrás: a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület - FISE hírlevele)
Kiállításról kiállításra
 Az Országos Népművészeti és Háziipari Szövetség és az MMI
Népi Iparművészeti Titkársága 1998. február 6. és március 6. között
a NIT bemutatótermében rendezte meg Kovács Miklós kékfestő és

Lukács Lajos fafaragó népi iparművészek, a Népművészet
Mesterei kiállítását, melyet dr. Bánszky Pál művészettörténész
nyitott meg.
 Takács Istvánné csuhészobrász kiállítása 1998. március 1-9-ig a
fóti római katolikus templomban volt látható.
 Március 12-15. között a Pesti Vigadóban rendezik meg az
Enteriőr-Miliő című nemzetközi kerámia- és üvegkiállítást, melyen
Tímár Éva BUBU és Szurdi Éva keramikusok valamint az Ács-V.
BT üvegművészei is részt vesznek.
 Március 19-én 15 órakor nyílik Vass László és Környei László
intarziakészítő iparművészek kiállítása a Ferihegy I. repülőtér
Galériájában.
 Március 29-ig (H-P-ig naponta 9-17 óráig) látható a Fekete
kiállítás (fekete üveggyöngyökből, kövekből készült ékszerek
bemutatója) a Gyöngy Stúdióban: Bp., VI.ker. Kmetty u. 19. Tel:
302-0332, Fehér Anna.
 Baji Imre kosárfonó népi iparművész "... más-más dolgokban
lel más-más ember örömre" című kiállítása április 14-ig (K-P.: 10
és 17 óra, Szo: 10 és 14 óra között) tekinthető meg a debreceni
Tímárházban (Nagy Gál István u. 6.)
Egyéb események
 Március 1-3-ig a BNV területén rendezték meg az UKBA '98
Nemzetközi Cukrászati, Sütőipari Szakkiállítást, amelyen a Magyar
Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete felkérésére 7
mézeskalácsos: Bata Balázsné, Dávidné Szmelo Judit, Kristóf
Márta, Milner Angéla, Perczel Istvánné, Radics László és Tari
Márta is részt vett.
 Március 13-án ünnepség keretében avatják fel Budapest XVII.
kerületében, a Kossuth Lajos Általános Iskolában Orosz Károly
keramikus és Simorka Sándor szobrász Kossuth Lajost ábrázoló
emléktábláját.
 Március 15-én, az 1848-as forradalom évfordulóján a főváros
egyik központi ünnepségének helyszínén: az V. ker. Március 15.
téri romkertben élőképek formájában elevenítik fel a 150 évvel
ezelőtt történt eseményeket. A korabeli körülmények
"kialakításában" élő mesterség-bemutatóval, kirakodóvásárral Fábry Zoltán, az OKKT alelnöke vezetésével - tizenöt korhű
viseletbe öltözött kézműves is részt vesz.
 Kiállítási és árusítási lehetőséget ígér a Józsefvárosi Klubban
és a főváros más intézményeiben rendezendő latin estekhez
kapcsolódva az Ecuadori-Magyar Kulturális Egyesületi Kör elnöke:
Dr. Robalino Tarkinó (Tel: 3143-226).
 A Gyöngy Stúdió tavaszi programjaiból: Gyöngyös tojás
(március 31.), Szövött ékszer (március 18.), Indián bross (március
25.), Grönlandi ékszer (április 1.), Tojásfestés, írókázás (április 2.),
Plast kitt - égethető gyurma (április 7. és 14.), Bross - fémből
(április 21.), Peyote kistáska (április 22.). Jelentkezés telefonon:
302-0332 Cím: 1063 Bp., Kmetty u. 19. (Fehér Anna stúdióvezető)
 Dunaújvárosban '98. július 6-tól 12-ig rendezik meg az I.
Országos Origami Tábort. Tervezett program: hajtogatás,
számítógépes rajz, óriás papír hajtás, papírgyár-látogatás, ötletek,
fortélyok kiállításhoz, papírkészítés saját kezűleg stb. Jelentkezés:
Horváth Ákosnál (2400 Dunaújváros, Temető u. 27.), vagy Harmat
Gábornál (252-8888).
Előzetes
 I. Dunakanyar Expo címmel, hagyományteremtő céllal, '98.
augusztus 20-23-ig (csütörtöktől vasárnapig) nagyszabású
rendezvénysorozatot szerveznek Vácon, az Új Sportcsarnokban és
környékén.
A kiállításon a régió gazdasági életének minden fontos szereplője
lehetőséget kap termékei bemutatására és árusítására.
A program kísérő rendezvényeként külföldi testvérvárosok
kulturális bemutatkozását, gladiátor- és karate-bemutatót,
könnyűzenei koncerteket, humorfórumot, tűzijátékot is terveznek.
A Sportcsarnok előtti szabad területen - ahol a főszínpad mellett
sörsátrat is fölállítanak - kézműves kirakodóvásárt szerveznek.

Kézműveseink részére a területfoglalási díj (saját sátorral) 4
napra 5 m2-ig 8.000 Ft, 5-10 m2-ig 12.000 Ft. A díjat május 31-ig
befizetők (valamint az élő mesterség-bemutatót vállalók, egyéni
megállapodás alapján) kedvezményt kaphatnak.
Érdeklődni és jelentkezni Sebők Attilánál, a Party Rex BT
cégvezetőjénél lehet. Tel: 352-4520, 250-1463.
 A magyar könyvkötészet története címmel 1999. tavaszára
Budapesten, a Kiscelli Múzeumban kiállítást tervez a Könyvkötők
Országos Ipartestülete.
A kiállításra 3 kategóriában lehet nevezni:
1.) Restaurált könyvritkaság,
2.) Bőrkötések, aranyozás stb.,
3.) A könyvkötészet technológiai folyamatának bemutatása
(maximum 6 lépésben).
A kiállítás anyagát szakemberek, muzeológusok, restaurátorok
válogatják és zsűrizik. A jelentkezés és beadás határidejét, valamint
a további részleteket a későbbiekben közöljük. További információ
kérhető Feigl Miklósnétól a 66/457-262 telefonszámon.
Hotter József elnök
Köszönet
- a IV. Betlehemi jászol pályázat azon résztvevőinek - Barna
Jánosné Pirchala Zsuzsa mézeskalácsosnak, az Értelmi
Fogyatékosok Debreceni Napközi Otthonának (Harsányiné
Dobai Erikának és Varga Piroskának), Gida Béla
cérnaképkészítőnek, Hardi Andrásné csuhébábkészítőnek,
Kondás Bertalanné nyugdíjasnak, Madarné Szőke Erzsébet
csuhéfonónak, Matus Andrásné csuhéfonónak, Mórocz Sándor
fafaragónak, Puskás László nevelőtanárnak, Samu Ibolya
gyapjúszövőnek,
Szabó Dorottya és Takács Anikó
keramikusoknak, akik jótékony célra, pl. a csepeli Karácsony
Sándor Ált. Iskola Kézműves szakkörének, mozgáskorlátozott
gyermekeknek illetve a Budai Ciszterci Szent Imre
Plébániatemplomnak ajánlották fel alkotásaikat;
- a Pompeiben rendezett nemzetközi Egyházművészeti Kézműves
Kiállítás következő résztvevőinek - Ágoston Mónika
keramikusnak, Balogh Levente fafaragónak, Gy. Kamarás
Katalin keramikusnak, Gyöngy Enikő zománcművésznek,
Maráczi Zoltán üvegcsiszolónak, Mónus Béla fafaragónak, Tatár
Dóra üvegfestőnek és Tóth Ágoston faszobrásznak, akik a
kiállítási anyagot Pompeibe és vissza Budapestre térítésmentesen
fuvarozó INTER-ÉPFU Kft-nek állítottak össze alkotásaikból egy
értékes ajándékcsomagot;
- továbbá Pálfi János budapesti fajátékkészítőnek, az eredeti
bornholmi állóóra általa készített 2 db működőképes makettjéért,
amit pl. a sajtó napján átadandó különdíjként fog hasznosítani az
OKKT.
Hírünk a nagyvilágban
 A Cosmopolitan c. exkluzív magazin idei 1. száma két sikeres
kézművest, a szó legnemesebb értelmében vett vállalkozót,
valamint egy valóban ritka mesterség képviselőjét: egy faaranyozót
mutat be. Lengyel Beáta ruhatervezőről, a BEART Divatstúdió
vezetőjéről, Csíkhelyi Levente bőrdíszművesről és Czibla
Krisztina faaranyozóról olvashattunk a lapban.
 A csodákkal teli tisztaszoba bűvöletében című, Az aranykezű
szabómester alcímmel ellátott cikkében Turbo Annamária győri
angol-francia nőiszabó-mesterről, az Országos Ruházati Ipartestület
alelnökéről írt a Kisalföld 1998. február 20-i száma abból az
alkalomból, hogy január 27-én az IPOSZ Közgyűlésén Aranykéz
Kézműves Szakmai Díjat kapott.
Bábos Dorka Mézesboltja
Szeretettel hívjuk Budapest legkedvesebb boltjába, ahol szebbnél
szebb kézműves portékákkal (fa, bőr, textil), finom mézeskaláccsal
és remek olvasnivalókkal várjuk.

Címünk: XII. ker. Csaba u. 3. (Krisztina körút sarok) Tel: 155-0607.
(Örömmel adtuk közre Bácskai Dorottya mézesbábos invitálását
közelmúltban megnyitott üzletébe.)
MESTEREK VÁSÁRA 1998
Az INDUSTORG BT a tavalyi Míves Vásár után idén április 23-26.
között MESTEREK VÁSÁRA 1998 címmel 2. alkalommal
rendezi meg a Budapesti Nemzetközi Fogyasztásicikk és
Kézműipari Kiállítást és Vásárt.
A rendezvény mottója: "A választék minősége, a minőség
választéka".
A kiállítás ad otthont a MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ pályázat
díjátadásának és termékbemutatójának is. A pályázattal a kiíró
INDUSTORG BT és KERMI Kft. célja: a nemzetközi piacon
versenyképes hazai termékekből a kínálat bővítésének ösztönzése
és a piacra jutás elősegítése.
A rendezvényről és a pályázatról részletes felvilágosítást ad Széman
György, az INDUSTORG vállalkozási igazgatóhelyettese a 3212422 és a 351-4024 telefonszámon.
Szent György napi Vásár
A Vas Megyei Kézműves Kamara és a Vas Megyei Múzeumok
Igazgatósága 1998. április 25-26-án a Vasi Múzeumfaluban - a
hagyományos kézműves szakmák képviselőinek részvételével Szent György napi Vásárt szervez. A vásár ideje alatt kulturális
programmal is szórakoztatják a látogatókat.
A vásári részvétel díja:
1-5 m2
3.000 Ft + ÁFA
5-10 m2
5.000 Ft + ÁFA
10-15 m2
7.000 Ft + ÁFA
15 m2 felett megállapodás alapján
Azon kézműveseket, akik a vásár ideje alatt szakmájuk fogásait a
közönség számára látványosan bemutatják, díjakkal jutalmazzák. A
részvételi szándékot 1998. április 10-ig az alábbi címeken kérik
jelezni: Vas Megyei Kézműves Kamara 9700 Szombathely,
Rumi u. 35. 94/331-370, 331-372; Vas Megyei Múzeumok
Igazgatósága 9700 Szombathely, Savaria u. 9. 94/312-554.
Megrendelhető kézműves szakkönyvek
1. Női divatipari szakrajzok és díszítőrajzok példatára iparosok és
iskolák számára. Bp., 1938 k. Néhány címszó a tartalomból:
Fehérnemű szakrajz; Ágyneműk; Gyermekfehérneműk; Női
fehérneműk; Fűző szakrajz;
Harisnyatartók; Melltartók;
Gyógyfűzők; Haskötők; Szoknyák; Kabátok; Gyermekruhák
tervezése, rajza, méretezése, stb. A 190 oldalas könyv csak
fénymásolatban rendelhető meg 1.490 Ft-ért.
2. Klemp Gusztáv: Bőripar. Bp., 1923. Néhány fejezetcím: A
nyersbőr; Az állati bőr fajai; A bőrök konzerválása; A bőrgyártás
műveletei; Cserzés; A forgalomban előforduló legfontosabb
bőrfajok, stb. A 178 oldalas könyv fénymásolatának ára: 1.490 Ft.
3. Lukovszky Ilona: Bőrmívesség. (Kaptár sorozatban). Bp., 1988.
Fejezetcímek: A bőr hasznosításának élettana; A bőr szerkezete;
Szabásminta készítés; Varrás; Szíjkészítés; Szironyozás;
Gombkötés; Fonás; Ékszerek; Zacskók; Tartók; Övek;
Könyvborítók; stb. A 108 oldalas antikvár példány ára: 1.990 Ft.
4. Boros-Székely: Batikolás, tojásírás. Bp., 1981. A gyermekek
részére készült könyv rövid tartalma: Milyen tárgyakat készíthetünk
batikolással ? A batikolás eszközei, anyagai; A kötözött batik;
Tojásírás; Az írott tojás; Díszítmények; A tojás festése. A 77
oldalas antikvár könyv ára: 990 Ft.
5. Tűzzománc Művészek Magyar Társasága kiállítási katalógusa.
Bp., 1997. Röviden a tartalomból: A társaság alapszabálya; A
társaság 22 kiállító tagjának rövid munkássága és egy-egy alkotása
színes fotókon. A 30 oldalas kiadvány ára 390 Ft.
6. Szabados Árpád: Metszés és nyomtatás (Műhelytitkok
sorozatban). Bp., 1972. Fejezetcímek: Készítsünk maszkot;
Szerszámok; Metszés; Mivel és hogyan festékezzük a dúcot ?
Színes nyomat; Papírsablon; Hogyan tudjuk felismerni a különböző

sokszorosító grafikai műveket ? Stb.... A 46 oldalas antikvár könyv
ára 990 Ft.
7. Szenes Zsuzsa: Kelmék és hímzések. (Műhelytitkok sorozatban)
Bp., 1974. Fejezetcímek: Játék a pöttyökkel; Színek; A mesterség
eszközei; Technikák; Anyagok; Festékek; Az ábrázolás varázsa;
Furcsa tárgyak stb. A 46 oldalas antikvár könyv ára: 990 Ft.
8. Hogyan kapjunk európai szabadalmat ? Útmutató találmányi
bejelentőknek. Bp., 1994. A 84 oldalas részletes ismertető ára: 990
Ft.
9. Ardos: Batik munkálatok és bőrdomborítás. Bp., 1911., A 74
oldalas könyv fénymásolata 1.490 Ft.
10. Több mint három évtized után, 1997-ben jelent meg egy kiváló
kézikönyv a tűzzománc-készítésről. Ez alkalommal egy magyar
szerző: Ötvös Nagy Ferenc - a hazai zománcművesség egyik
legtapasztaltabb alkotója - vezeti be a könyv olvasóját a tűzzománckészítés rejtelmeibe. A 180 oldalas könyvben számos ábra, színes
fotó illusztrálja az anyagok, szerszámok használatát és a
technológiai folyamatokat. Kifejezetten iparosok, kézművesek és
iparművészek számára készült a könyv. Aki bővíteni akarná
termékeinek körét, most itt az alkalom, hogy autodidakta
módon elsajátítson egy új mesterséget ! A korszerű ismereteket
tartalmazó, Tűzzománcmívesség c. könyv megrendelhető 3.990 Ftos áron (amely tartalmazza az áfát és a postai utánvétel költségét
is).
A felsorolt könyvek megrendelhetők a szerkesztőség címén: 1538
Bp., Pf.: 457. Az árak - a 10. könyvajánlat kivételével - nem
tartalmazzák a postai utánvétel költségét. Az időközben elkelt
kiadványokat előjegyezzük az érdeklődők számára.
Hazai és külföldi üzleti ajánlatok
 Nemezeléshez és szövéshez alapanyag és szövőszék, szövőkeret kapható:
SAMUTEX Műhely: 1238 Budapest, Grassalkocich út 12., Tel: 287-2792,
06-30-400-083.
 MINIKO típusú 4 regiszteres pénztárgép 30.000 Ft + ÁFA áron eladó.
Veres Katalin: 257-6151.
 Német cég kutyatartáshoz szükséges tartozékokat (nyakörv, póráz) és
kutyasport-kellékeket importálna Magyarországról. Kapcsolatfelvétel:
KRANHOLD + KAMPHOFF Bahner 78, D-41238 Mönchengladbach Tel:
(49)-2161/98 47 81 FAX: (49)-2161/98 47 82. Herr Horst Kamphoff, Herr
Jorg Kranhold.
 Német cég lósporthoz szükséges kellékek (pl. nyereg, különféle szíjak)
gyártóival és szállítóival keresi a kapcsolatot. Jelentkezés: PEGASUS
Reitsportbedarf Artikel rund ums Pferd - Butteldorf 31, D-26931 Elsfleth.
Tel/Fax: (49)-4485/14 46. Frau Stephanie Bieger.
 Német cég különféle ajándéktárgyak, karácsonyi dísztárgyak stb.
vásárlása céljából magyar fafaragó üzemekkel keresi a kapcsolatot.
Jelentkezés: Herr ERNST SPERL, Kolmsteln Bergsteig 15, D-93453
Neukirchen, Tel: (49)-9947/90 50 83 Fax: (49)-9947/90 50 84.
 Német cég kerámiatárgyakat, elsősorban különféle állatmotívumokat
vásárolna Magyarországról. E célból várja gyártók ill. forgalmazók
jelentkezését. Herr BRUNO SCHEIDLER, Grossestraße 38, D-26316
Varel Tel: (49)-4451/86 03 09 Fax: (49)-4451/86 23 56.
 Német cég az alábbi üvegek gyártóival keresi a kapcsolatot:
- kristály- vagy opálüvegből készült kézi fúvású világítási üveg,
- kristály- vagy opálüvegből készült gépi fúvású világítási üveg,
- kristályból vagy ólomkristályból készült öblösüveg,
- egyéb üvegek a táblaüveg (ablaküveg) kivételével.
Az érdeklődő cégek jelenleg gyártott termékeit bemutató katalógusokat
vagy rajzokat - a gyártási lehetőségek megítélése céljából - az alábbi címen
várják:
DOMINNIK Kristallglass GmbH, Dorfstraße 10., D-99310 Wipfratal OT
Dannheim. Tel: (49)-3628/60 23 83 Fax: (49)-3628/60 23 97 Herr
Hartmut Wächter.
 Német cég többek között az alábbi anyagokat kívánja Magyarországról
beszerezni:
- szabadkovácsolással készült darabok és gyűrűk,
Jelentkezés: C. u. W. KELLER GmbH & Co. KG
Pf 3145 D-53831 Troisdorf Tel: (49)-2241/988-0 Fax: (49)-2241/988200
 Terrakotta edények (pl. vázák, virágcserepek) valamint terrakotta figurák
magyarországi előállítóinak jelentkezését várja: Jürgen Schmidt D-55270,
Jugenheim Tel./Fax: (49) 06130 / 7906

Köszönet a HOTTER-MINERVA Nyomdának,
a hírlevél térítésmentes, színvonalas nyomdai sokszorosításáért !

