KÉZMŰVESEK
Hagyomány  mesterség  szaktudás  művészet
az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa és A Magyar Kézművességért Alapítvány hírlevele
Kiadó-szerkesztő: Győri Lajos  1538 Budapest, Pf.: 457.  1998/4. szám
Tisztújító ülést tartott az OKKT Szolnokon
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa június 19-20-án Szolnokon tartotta szakmai tanácskozását.
A tanácskozás első programjaként nyílt fórumot rendeztek, amelyre meghívást kaptak a megyei kézművesek, az Ipartestületek Területi
Szövetsége és a megyei Kézműves Kamara vezető képviselői is.
Ünnepélyes bevezetőként Hotter József, az OKKT elnöke díszes emléklapot adott át a legutóbbi, Esztergomban rendezett nemzetközi
kézműves kiállítás két megyei résztvevőjének: Szűts M. Csilla szolnoki keramikusnak és Pásztor János kunszentmártoni szűcsmesternek. Az
iparművészeti jellegű kézműves termékek minősítéséről és zsűrizéséről Benkő Cs. Gyula, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus
osztályvezetője, az OKKT tervezett rendezvényeiről, betlehemi pályázatáról, hazai és nemzetközi kapcsolatairól Fábry Zoltán alelnök és
Gergely Imre titkár adott tájékoztatást. A már említett esztergomi kiállítás értékelését videofelvétel megtekintése is segítette, amelyen a
kiállítás anyaga, az ünnepélyes megnyitó és az annak keretében szervezett XIX. sz. közepi "divatbemutató" is látható volt.
A tanácskozás költségeihez hozzájáruló megyei ipartestületi szövetség és megyei kézműves kamara képviselői: Baráth Károly elnök ill. Vidra
Zoltán alelnök e szervezetek szolgáltatásairól, feladatairól és - akikért tulajdonképpen létrehozták őket - a kézművesek érdekében
kialakítható együttműködés szükségességéről és lehetőségeiről tájékoztatták a megjelenteket.
A nyílt fórumon résztvevő megyei kézművesek - a fentieken kívül kunhegyesi kéziszövők, mezőtúri fazekasok, törökszentmiklósi
szalmafonók és az Apáról fiúra Alapítványba tömörült kézművesek - a magukkal hozott alkotásaikból, termékeikből rendezett kamarakiállítással mutatkoztak be.
Az ülés következő programja az OKKT tisztújítása volt. Az örökös tiszteletbeli elnök, Bartha Lajos budapesti ötvösművész mellé a
következő 4 évre ismét Hotter József pécsi könyvkötőt választották elnöknek; Bajzikné Tóth Erika budapesti viselettervező és -készítő, Fábry
Zoltán ugyancsak budapesti faműves és Csóli Csaba pusztazámori üvegcsiszoló személyében pedig - az eddigi kettő helyett - három
alelnököt választottak. Fábry Zoltán mellett az eddigi volt másik alelnök, Skorutyák János bácsalmási kékfestőnek - aki az új ciklusra nem
jelöltette magát - az OKKT vezetősége ezúton is köszönetét fejezi ki eddigi kiemelkedő szakmai tevékenységéért, és továbbra is számít
közreműködésére az OKKT munkájában.
A megválasztott vezetőség:
Bartha Lajos
Hotter József
örökös tiszteletbeli elnök
elnök
Bajzikné Tóth Erika
alelnök

Csóli Csaba
alelnök

Fábry Zoltán
alelnök

Gergely Imre
titkár
A tanácskozás befejező részében két új tag - Gubán György budapesti tűzzománcos és Váradi Adolf szombathelyi díszműlakatos felvételéről, majd a területi munka összehangolása érdekében regionális felelősi / koordinátori rendszer kialakításáról döntött az OKKT. A
koordinátorok: Csobán Péterné, a debreceni Művészeti és Kézművesipari Szakképző Iskola igazgatója, Saxinger Gyuláné salgótarjáni
kézikötő, Csóli Csaba, Gyifkó Gyula kisteleki szíjgyártó, Kovács Ferenc zalaegerszegi szaruműves és Nepp Dénes szekszárdi szíjgyártó.

Alapítványi befizetések
Hírlevelünk előző számában ígéretet tettünk arra, hogy
folyamatosan közölni fogjuk A Magyar Kézművességért
Alapítványunk számlájára befizetők névsorát. Ezúttal - a számlát
kezelő IPOSZ-Főkönyvelőség kimutatása alapján - az április
közepéig beérkezett támogatási összegek befizetőinek nevét
soroljuk fel: Albert László, Apáról Fiúra Alapítvány, Apró Gyula,
Ari Ilona, Bagdi Ibolya, Balogh Sándor, Baloghné Kegyes Lonci,
Barna Borbála, Barna Jánosné, Barna P. Ila, Bartha Lajos, Bencsik
Márta, Bliszkó Béla, Bódis István, Brauer Ildikó, Buglyó Péter, Dr.
Czok Gyuláné, Csizmarik Mátyásné, Csörsz Klári, Demeter Zoltán,
Dezső Ildikó, Erős Istvánné, Farkas Ildikó, Fehér Anna (Gyöngy
Stúdió), Dr. Fejéregyházi Barnabásné, Gombási Tamás, Gradwohl
Zsolt, Gyöngy Enikő, Hardi Andrásné, Herczenik Gyuláné, Hermann
és Társai BT, Hidasné Szabó Piroska, Hidvégi Miklós, Hóbor Lajosné,
Hollókői Udvarház BT, Iván Tibor, Janovszky Judit (Florina Bt),
Jasekné Király Krisztina, Juhász András (Vác), Kajla Ferenc, Kálvin
Pál, Károly Hedvig, Kissné Sztraka Annamária, Kluptáné M.

Julianna, Kocsis Ferenc (Debrecen), Kovács Erzsébet (Martonvásár),
Kovácsné Sz. Sarolta (SZOKŐ BT), Kőhály Ödön, Kránitzné Rikker
Ildikó, Krasznai Ferencné, Legeza és Társa BT, Lengyel Beáta,
Lenhardt Béla, Liksai Péter, Lóránt Jánosné, Márton Sándor, Matus
Andrásné, MERKON Kft., Nagy István (Érd), Nemes Ferenc, Németh
György, Oláhné Sápi Margit, Orosz Beatrix, Papp Pál, Pelle Ottília,
Pesztránszky Károlyné, Pintér Zsolt, Polyák Imre, PROMO BT,
Ragács Györgyi és György, Rátkai Sándor, Rózsa Sándor János, Sánta
László, Sára Lászlóné, Schneider György, Sereg Mátyásné, Simon
István, Sinkó Erzsébet, Sipos János Flórián, Skorutyák János, Somogy
m. Műv. Közp., Szabó Istvánné (Bp.), Szakács Miklós, Szántó Mária,
özv.Szatmáry Károly, Szemereki Teréz, Szlobonyi Attila, Takács
Istvánné, Tanosné Boda Zsuzsanna, Terényi Gyöngy, Tímár
Zsuzsanna, Tóth Sándorné, Török János (Bp.), Tranics Istvánné,
Vadócz Erzsébet, Vágó Manufaktúra, Varga Ildikó, Veszprém m.
Önkormányzat, Volcz Dénes, Zemplenszky Gyula, Zsemlovicsné Csont
Andrea, Zsidek Katalin, Zsolnai Mihály, Zsoltné Bizse Mária.
Köszönet mindannyiuknak!

Az IPOSZ OKKT
és A Magyar Kézművességért Alapítvány

Pályázat
Nemeztárgy- és játéktervezés
A kiskőrösi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, a Cimbora Játékház és
a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum pályázatot hirdet nemezjáték és
-tárgy készítésére az alábbi korcsoportokban: 6 éves korig, 6-14
éves korig és felett.
Olyan pályamunkákat várunk, melyek még nem szerepeltek az
országos kiállítás anyagában.
A pályamunkák leadási határideje 1998. november 23.
Helye: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, 6200 Kiskőrös
Felvilágosítás: Cserményi Boglárka, tel.: 78/312-684, 411-889.
Kiállításról kiállításra
 A Hollókői Húsvét programja április 11-én Tari Márta
mézeskalács képeiből rendezett tárlatának megnyitásával vette
kezdetét.
 A debreceni Újkerti Galériában április 17-30. között "Színek a
tűzben" címmel tűzzománc kiállítást rendeztek Debrecen Szabad
Királyi Várossá nyilvánítása 305. és az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére. A kiállítók között
szerepelt Gyöngy Enikő, Varsányi Melinda, Vincze Zita, a
Gyöngy-Ház Zománcműhely, a Művészeti és Kézműipari
Szakiskola tűzzománc csoportja és az Újkerti Közösségi Ház
tűzzománc szakköre is.
A Gellért Hotel Teaszalonjában május 24-től június 6-ig
tekinthették meg az érdeklődők Barnáné Dobos Jolán keramikus
és Koncz Eta festőművész közös kiállítását, melyet Dr. Rubovszky
András, a szálloda vezérigazgatója nyitott meg. A műveket Prof.
Dr. Losonci Miklós művészettörténész méltatta.
 Május 22. és június 7. között az Iparművészeti Múzeum
Kupolatermében rendezték meg a Magyar Foltvarró Céh "Szívek
- virágok Magyarországnak" című kiállítását, amit Polgár Rózsa
Munkácsy Mihály-díjas kárpitművész nyitott meg.
Dávidné Szmelo Judit mézeskalácsos népi iparművész "A
mézesbábos" című önálló kiállítása - melyet május 25-én
Beszprémi Katalin, a Magyar Művelődési Intézet főtanácsosa
nyitott meg a Komédium Galériában - június 12-ig volt látható.
A tavasszal meghirdetett pályázat anyagának legszebb
darabjaiból, tanítványok és kortársak munkáiból rendeztek kiállítást
"Hordható gyöngyök" címmel a Gyöngy Stúdióban május 27. és
június 17 között.
 A Fiatal Iparművészek Stúdiójának kiállítótermében június 2-19ig tartott Fehér Anna gyöngyfűző "Ékszerek kőből - gyöngyből"
című kiállítása.
Újszerű kezdeményezésként érdekes, izgalmas kiállítást
rendeztek a Tölgyfa Galériában június 10-25-ig: "így kezdünk..."
címmel a környezetünk alakítását meghatározó építészek, ipar- és
képzőművészek képzését végző egyetemek - a Budapesti Műszaki
Egyetem Építészmérnöki Kara, a Magyar Iparművészeti Főiskola
Alapozó képzés Intézete és a Magyar Képzőművészeti Főiskola
Anatómia Tanszéke - I. éves hallgatói mutatkoztak be alkotásaikkal
az első alkalommal megrendezett közös kiállításon.
 "Lelke van a fának" címmel Somossy Tamás fafaragóművész
munkáiból június 16-30. között rendeztek életmű-kiállítást a
budapesti Magyarok Háza Zenetermében.
 A Vigadó Galériában június 18. és július 5. között a Fiatal
Iparművészek Stúdiója rendezett kiállítást "Álom" címmel. A
kiállítást Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg.
 A Magyar Iparművészeti Főiskola végzős hallgatóinak
diplomamunkáiból "Színe java" címmel rendezett válogatás - amit
június 30-án dr. Müller Ferenc rektorhelyettes nyitott meg - július
10-ig a Tölgyfa Galériában (Bp., II. Henger u. 2.) hétköznap 10-18
óráig látható.
 "Atmoszféra" címmel nyílt kiállítás W. Wieger Mariann
képző- és iparművész munkáiból a SISSI kávéház-étterem
galériájában (Bp., XIV. Stefánia út 34-36.). A tárlat július 13-ig
tekinthető meg.

 Balatonbogláron a Pincetárlatban (Árpád u. 1.) Kolláth
Erzsébet tűzzománc alkotásainak kiállítása július 12-ig; a FischlHázban (Erzsébet u. 12.) Takácsné Ambrus Éva csuhéműves és a
Boglárka Hagyományőrző Egyesület népi hímzéseinek kiállítása
július 16-ig látható.
Augusztus 22-ig, vasárnap és hétfő kivételével naponta 10-18
óráig tart nyitva a Népi Iparművészeti Múzeumban (Kecskemét,
Serfőző u. 19.) Kovács László fazekas, A Népművészet Mestere
önálló kiállítása - akit dr. Bánszky Pál művészettörténész mutatott
be az ünnepélyes megnyitón.
Augusztus 23-ig (munkanapokon 10-16 óráig) látogatható az
Iványi Ödön Művészeti Kisgalériában (Bátonyterenye, Molnár
Sándor út 1-3.) a "Gyapjúszőttesek a mai lakáskultúrában" című
kiállítás, melynek résztvevői: a Fáy András Szakiskola kézműves
műhelyének tanulói - tanáruk: Pethőné Szabó Piroska népi
iparművész - , valamint az Ady Endre Művelődési Központ és
Könyvtár gyermekszövőköre - tanáruk: Nagyné Koszta Zsuzsa.
Október végéig várja egyháztörténeti kiállítására a látogatókat
a veszprémi Várban található Gizella Királyné Múzeum. A Szent
Mihály Bazilika altemplomában Udvardi Erzsébet festőművész
kiállítása látható.
Kézműves kiállítás Keszthelyen,
a Goldmark Károly Művelődési Központban
"A Zalai Kézműves Kamara és a Zala Megyei Kézműves Tanács
Keszthelyen, a Goldmark Károly Művelődési Központban május
19-28. között rendezett kiállítást. A megnyitón a Kézműves Tanács
elnöke, Kovács Ferenc üdvözölte a meghívott vendégeket és a
kiállító kézműveseket. Röviden ismertette, hogy a kézműves
tanácsok 1981-ben alakultak meg országszerte, majd 1990-ben
feloszlottak, de 1991 tavaszán újjáalakultak. Ekkor a Zalaegerszeg
és Környéke Ipartestület szárnyai alá kerültek a zalai kézművesek,
és jelenleg is itt működnek. A tanács munkáját nagyban segíti az
1997-ben létrejött együttműködési megállapodás a Zalai Kézműves
Kamarával. Ezúttal is köszönetet mondott a Kamara elnökségének,
hogy az országos szinten elismert "Arany Kéz" IPOSZ Kézműves
Szakmai Díjat elnyert kézművesek részére különdíjat ajánl fel, ill. a
keszthelyi kiállítást is anyagilag támogatta.
A Kézműves Tanács elnöke tájékoztatást adott arról is, hogy 1991
óta Zala, Vas, ill. Veszprém megyében 27 kiállítást tartottak, de az
ország határain túlra is eljutottak: így Szlovéniában Alsólendván,
Horvátországban Alsódomborun is megismerhették a kézművesek
munkáit. Több falunapon és népművészeti vásáron is részt vettek,
ahol szakmai bemutatókat is tartottak.
A bevezető után Doucha Ferenc, a Zalai Kézműves Kamara elnöke
nyitotta meg a kiállítást. Beszédében hangsúlyozta: a
kézművességre mindig szükség volt és szükség is lesz, hiszen az
adott szakmák nagyszerű hagyományait őrzik és ápolják. Utalt arra
is, hogy az utánpótlás képzését is szem előtt kell tartani, ezért is
támogatja a kamara egy kézműves nyári tábor létrejöttét
Zalaegerszegen. A tanács munkáját kiemelkedőnek értékelte, és
további támogatásáról biztosította.
Örömünkre szolgált, hogy a megnyitót megtisztelte jelenlétével
Hotter József, az Országos Kisipari Kézműves Tanács elnöke és
titkára, Gergely Imre, aki a zalaiak munkáját példaértékűnek
mondta, s további eredményeket kívánt részünkre.
A megnyitó ünnepség végén Kovács Ferenc és Doucha Ferenc
emléklapokat adott át a kiállító kézműveseknek, majd a jelenlevők
állófogadáson vettek részt."
Kovács Ferenc, a Zala m. Kézműves Tanács elnöke
Foltvarró Kiállítás - Innsbruck
1998. május 28-31. között került megrendezésre Innsbruckban a VI. Quilt
("tűzés") Expo. A kiállításra a világ különböző földrészeiről érkeztek
alkotások 5 témakörben:
- Rózsák rapszódiája
- A négy elem: föld, tűz, víz, szél
- A béke miniquilt
- Európa legjobbjai 1997-ben

- Ausztria bemutatkozása
A művek bemutatásával párhuzamosan előadások, tanfolyamok és
különböző rendezvények szerepeltek a programban. 3 alkalommal 2-2
ország foltvarrói mutatkoztak be munkáikból készült diaképekkel. Így
megismerhettük a belgák, svájciak, németek, lichtensteiniek, svédek és
angolok alkotásait.
A kongresszusi központban a kiállított művek mellett helyet kaptak a
kereskedők is, akik felvonultatták a foltvarráshoz szükséges anyagok és
irodalmak széles skáláját.
Az Expon való magyar részvétel nagyon szép sikerekkel zárult. "A négy
elem" c. pályázaton Bornemisza Eszter elnyerte a közönségdíjat. Az európai
divatbemutatón - ami a rendezvények egyik része volt - Halász Edit
csodaszép gyermekruhái arattak óriási közönségsikert. Szintén nagy taps
kísérte a "Show and tell" (Mutasd és mondd!) program keretén belül
bemutatkozó magyar csapatot.
Vidovszky Sára

IPOSZ OKKT különdíja: Vass Henrik, A Népművészet Ifjú
Mestere, Kocs. A Somogy Megyei Kézműves Kamara különdíja:
Varga László, A Népművészet Mestere, Kaposvár. (A pályadíjakat
Földiák András, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a
különdíjakat a felajánló szervezetek képviselői adták át.)
Minden díjazottnak gratulálunk !
A legszebb alkotásokból készült kiállítás - melyet az MMI Népi
Iparművészeti Titkársága rendezett a Nemzeti Kulturális Alap
Népművészeti Szakkollégiumának anyagi támogatásával, és június
20-án Dr.Bellon Tibor etnográfus, egyetemi docens nyitott meg szeptember 6-ig tekinthető meg (hétfő kivételével 10-12 és 15-18
óráig) a balatonlellei Városi Művelődési Házban (Balatonlelle,
Kossuth u. 2-4.).
A pályázat értékeléséért köszönet Barsi Hajnának, a NIT titkárának.

Eredmények

A közeljövő rendezvényei

"Aranyszalma" III. Országos szalma-, vessző-, csuhé- és
gyékényfonó pályázat
A hajdúnánási Sebő Laura tudósítása szerint a pályázat anyagát a
zsűri az alábbiak szerint értékelte:
Gyékény kategória: I. és II. díj nem került kiadásra, III. díj: Szőke
Imréné, Sárrétudvari. Csuhé kategória I. díj: Madarné Szőke
Erzsébet, Sárrétudvari. II. díj: Katona Vilmosné, Tokod. III. díj:
Tóth Vilmosné, Lébény. Vessző kategória: I. díj: Balogh Károly,
Nádudvari Kézműves Szakiskola. II. díj: Békés Megye
Képviselő-testülete
Egyesített
Gyermekvédelmi
és
Gyógypedagógiai Intézménye, Tarhos és Baji Imre, Debrecen.
III. díj: Szabados István és Muzamel Istvánné, Békéscsaba.
Szalma kategória: I. díj: Csáki Ildikó, Ágasegyháza. II. díj:
Szabó Sándorné, Debrecen. III. díj: Herpácsiné Mester
Marianna, Debrecen.
Gratulálunk a díjazottaknak ! - a szerk.
A pályázat anyagából rendezett kiállítás - amit június 6-án Borbély
Jolán etnográfus, a Magyar Művelődési Intézet főmunkatársa
nyitott meg - az "Élő örökségünk" c. rendezvénysorozat keretében
június 19-ig volt látható Hajdúnánáson, a Móricz Pál Városi
Művelődési Központban.

 Cseresznye Fesztivál Nagykörűben
A háromnapos fesztiválprogram 3. napján: július 19-én, vasárnap
kézműves vásárt és mesterség-bemutatót szerveznek a Nagykörűi
Tájházban (Bajcsy-Zs. u. 12.). Helypénz: 500,- Ft. Széket, asztalt a
szervezők biztosítanak. A fesztivál programjáról részletes
felvilágosítást adnak, és a jelentkezéseket várják a Polgármesteri
Hivatalban. Tel.: 56/494-001.

XXV. Országos Faragópályázat és Kiállítás
id. Kapoli Antal emlékére
A pályázatot összességében úgy értékelte a neves szakemberekből
álló zsűri, hogy azon többségében a hagyományos faragóművesség
tárgyai jelentek meg, ugyanakkor képviseltették magukat azok a
törekvések is, amelyek a népi iparművészet lehetséges
továbbfejlesztését az iparművészet és a képzőművészet irányában
képzelik el. A zsűri örömmel szerzett tudomást arról, hogy a
pályázatra számos fiatal pályázó is jelentkezett. Az ő jelenlétük és
munkájuk a népi faragóművesség jövőjével kapcsolatban
reménnyel tölt el bennünket.
A Bíráló Bizottság a pályázati felhívás szempontjait figyelembe
véve az alábbi díjakat ítélte oda: id.Kapoli Antal emlékdíj
(Balatonlelle város díja) és a balatonlellei Kapoli Múzeum
különdíja: Gosztonyi Zoltán népi iparművész, Kaposvár. I. díj:
Kékedi László népi iparművész, Kisgyőr és Geider Lajos népi
iparművész, Szombathely. II. díj: Erdélyi Tibor népi iparművész,
Budapest, Kőhidi Péter, Pécs és Horváth Béla, A Népművészet
Mestere, Budapest. III. díj: Balogh Mihály népi iparművész,
Hottó, Kurucz László népi iparművész, Kiskunfélegyháza,
Stokker József, Kaposvár és Szabó István népi iparművész,
Hajdúszoboszló. (Az I-II-III. díjakat a Magyar Művelődési Intézet
adományozta.)
Különdíjak: az MKM Közművelődési Főosztályának jubileumi
különdíja: Mónus Béla népi iparművész, Budapest. A Pro
Renovanda Cultura Hungariae Népművészetért Szakalapítvány
különdíja: Csepeli István népi iparművész, Dunaföldvár. A
Népművészeti Egyesületek Szövetsége és az Országos
Népművészeti és Háziipari Szövetség különdíja: Szabó László
népi iparművész, Vöröstó. A Népművészeti Egyesületek
Szövetsége és a Siótour különdíja: Balogh István, Onga. Az

VÁCI VILÁGI VIGALOM

 Testvérvárosok fesztiválja Szegeden
A megyeszékhely fennállásának 500. évfordulója alkalmából
Testvérvárosok fesztiválját rendezik meg július 24-26-ig. Ennek
keretében kirakodóvásárt is szerveznek Szeged "Váci utcájában". A
részvételi díj: 5.000 - Ft/nap, ezért sátrat is adnak. Igény esetén
(kollégiumban) szállásról is gondoskodnak a szervezők.
Jelentkezés: Mocsellini Rudolfnál. Tel: 62/495-670, 60/450-009.

1998. július 24. és 26. között már hatodik alkalommal
kerül sor a
rendezvénysorozatára.

Templomi hangversenyek, könnyűzenei
műsorok, huszár- és gladiátor-bemutatók,
folklórműsor, kiállítások, élő koncertek,
gyermekprogramok, sörsátor és más színes
programok várják az érdeklődőket.
A programok július 24-én pénteken 15 órától
július 26-án vasárnap 23 óráig zajlanak a
barokk főtéren és a Duna-parti sétány
területén.

A Duna-parti sétányon kézm űves
kirakodóvásárt szervezünk, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Jelentkezni lehet Vác Városházán:
:27/315-788, 315-033, :315-537
Varga Katalinnál (volt Petyánszki Katalinnál) és
Répási Lajosnénál.
 Királyi szakácsok nyomdokán
6. alkalommal rendezik meg Nagyszakácsiban a királyi szakácsok
ünnepi hetét. Az immár nemzetközivé bővült szakácsversenyhez
különböző gasztronómiai és reneszánsz programok, középkori

mesterségek bemutatója és kézműves vásár is kapcsolódik. A július
28. és augusztus 2. között megrendezésre kerülő rendezvényre
Darabos Zsuzsa a 82/318-178-as telefonszámon várja a
kézművesek jelentkezését.
 XXI. Veszprémi Népművészeti Vásár
A nagy múltra visszatekintő vásárt augusztus 2-án, vasárnap 07-18
óra között rendezik meg. Elsősorban fazekasok és fafaragók részére
2 nm-es asztalt biztosítanak, 1.800.- Ft-ért. A sátorral résztvevők
500.- Ft/nm területhasználati díjat fizetnek.
Jelentkezés a Veszprémi Vagyonkezelő Rt tel.számán: 88/406-868.
 Balatonakarattyai búcsú
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület augusztus 16-án
(vasárnap) egész napos búcsút rendez Balatonakarattyán, a Rákóczi
Parkban. A rendezvény teljes időtartama alatt, tehát reggel 9-től
este kb. 19-ig kézműves vásárt terveznek. Helypénz nincs, a
kiállítóknak maguknak kell asztalról gondoskodniuk.
Információ: Kardos Gáborné 1112 Bp., Fehérlő u. 4/a, 319-2113
 I. Dunakanyar Expo
címmel, hagyományteremtő céllal, '98. aug. 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 nm-ként 500,- Ft +
ÁFA/nap saját sátorral.
Érdeklődni és jelentkezni Sebők Attilánál, a Party Rex BT
cégvezetőjénél lehet. Tel: 20/608-500, 27/301-201.
 Hétvégi kirakodóvásárok Esztergomban
Az idegenforgalmi szezonban hétvégi (szombat-vasárnapi)
kézműves kirakodóvásárok szervezésére nyílt lehetőség. A Bazilika
szomszédságában található Vármúzeum előtti szabad területre
várják a sátorral rendelkező, színvonalas népművészeti vagy
iparművészeti jellegű termékeket készítő kézművesek jelentkezését.
További információ és jelentkezés Gergely Imrénél, az OKKT
titkáránál. Tel: 269-2940/481, 482 m.
 Hétvégi kirakodóvásárok Velencén
A velencei északi-strand előtti szabad területen péntek-szombati
napokon rendeznek hétvégi kézműves kirakodóvásárokat a nyári
szezonban. Asztalt vagy sátrat a szervezők biztosítanak; a részvételi
díj ennek megfelelően alakul.
Jelentkezés: Plánki Krisztinánál (Juventus szálló). Tel: 22/472-159
Jótékony célú rendezvény
Jótékony célú kiállítás nyílt és július 25-én nagyszabású Annabállal zárul a gyönyörű panorámával rendelkező Agro Hotelben
(Bp., XII. Normafa út 54. Tel.: 3756-164)
A helyszínen megvásárolható alkotásokból származó bevételt a
kiállítók - köztük Samu Ibolya kéziszövő, Endresz György
tűzzománc ikon-készítő, Madarassy István Munkácsy-díjas
bronzműves, Zajách Tamás bőrszobrász, Fajka János tűzzománcos,
Szentgyörgyi Kornél Kossuth-díjas festő- és iparművész, Dr.
Kesztyűs Ferenc tűzzománcművész - az életveszélyben lévő
gyermekek megsegítésére alakult Zilahy Alapítvány javára
ajánlották fel. Az Anna-bál bevétele - amelyre még lehet jelentkezni
- szintén az Alapítvány számlájára kerül.
Köszönet
Baloghné Kegyes Lonci péceli fafaragónak, a szintén péceli
Egymást Segítő Egyesületnek, Kajla Ferenc tatai bőrművesnek,
Kormosné Kiss Ilona egri fémékszer-készítőnek, Kozma Katalin
budapesti virág-collage készítőnek, Markos Éva Julianna
keszthelyi csuhébábkészítőnek, a szadai Tulipán Dekor Kkt-nek és
Vincze László szentendrei papírmerítőnek - az OKKT részére
felajánlott alkotásaikért.

Gratulálunk !
 Bácskai Dorottya budapesti mézesbábosnak 2. unokájához: Kulinyi
Boldizsárhoz - aki a tavasz első napján született;
 Ludvig Nicolette Győr-ménfőcsanaki textiltervezőnek május 9-én
született 2. fiúgyermekéhez: Juhász Mártonhoz.

Hírünk a nagyvilágban
 "Lószőrékszer-kiállítás ... Vajdaságban először" címmel jelent
meg a szabadkai 7 Nap c. lapban a lószőrfonó szakmát bemutató
cikk. Megtudhattuk, hogy ezt a művészeti ágat Bodrogi Sándor
mentette át az utókornak. Tanítványai közé tartozott Németh
György, aki Dunakilitin 1991 óta vezet lószőrös tábort. A
vezetésével alakított Lószőrékszerkészítő Céh munkái a szabadkai
bemutatkozás után a Vajdaság több helységében voltak láthatók:
Újvidéken, Zomborban, Nagybecskereken és Kikindán.
 A Népszabadság május 19-i számának Kultúra c. rovatában "A
tekerő nem körvonós zongora" címmel jelent meg egy féloldalas
riport Szerényi Béla hangszerkészítővel 100. tekerőjének (melyet
tekerőlantnak, forgólantnak, kolduslantnak és nyenyerének is
neveznek) elkészülte apropóján. A művész ebből az alkalomból
Budapesten a Kolosy téri Kaméleon étterem-galériában mutatta be
néhány teljesen kész hangszerét, valamint a gyártási folyamat
fontosabb fázisait idéző darabokat. Szerényi Béla a szakmát az
utolsó hazai népi mestertől, Bársony Mihálytól tanulta. Ma népi
iparművészként nemcsak szakmájának mestere, de a maga
készítette hangszereken játszik is - együttese a Magyar
Tekerőzenekar már több kazettát és CD-t tudhat maga mögött.
 A Népszabadság június 11-i számának Magyar tükör c.
melléklete Bodacz Károly László szentendrei-leányfalui
ólom(?)katona-készítőt, az előkészítés, a keverés titkait és a
"zsebkohó" működését mutatja be: Kelendő fekete sereg (A jó
katona nem ólomból készül) című cikkében. (Kár, hogy az egész
oldalas, kéthasábos cikkben nem jutott hely megemlíteni: Bodacz
Károly László az IPOSZ OKKT "1848-49 kézműves hagyományai"
c. pályázatán a Művelődési és Közoktatási Minisztérium különdíját
kapta ólomkatonáiért - A szerk.)
Belföldi üzleti ajánlatok
Somogy megyében élő nyugdíjas népi faragó - aki 25 éven keresztül
dolgozott a megszünt Népművészeti és Háziipari Szövetkezetnek - eladásra
kínálja többszáz furulyáját; aminek készítését továbbra is szeretné folytatni.
(Tóth Vendel, 7561 Nagybajom, Homok puszta 34.)

Promo Vest '98
Arad - 1998. október 20-22.
A kiállítás elsődleges célja az 1999-ben forgalomba kerülő
újdonságok őszi bemutatása.
A rendezvény témakörei: kozmetikumok; üvegáru,
porcelán; textilipar, konfekció, lábbeli, kötöttáru;
háztartási tisztítószerek; elektromos konyhagépek, konyhai
berendezések; díszítőtárgyak, ékszerek; sportfelszerelések,
fürdőszobai kellékek, játékok; bőráru; papíráru, irodai
kellékek.
Románia CEFTA-partnersége, a vámok tetemes lebontásával
lendületet tud adni a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok
fejlődéséhez.
A kiállítók igénybe vehetik az IKIM által kiírt kereskedelemfejlesztési pályázatban meghirdetett, a külföldi kiállításon
való részvétel vissza nem térítendő támogatását, melynek
mértéke a költségek 50%-áig is terjedhet.
Bővebb felvilágosítás:
eLeM Stúdió Tel.: 311-1461, 311-1466
Köszönet a Hotter-Minerva nyomdának a hírlevél színvonalas és
térítésmentes sokszorosításáért !

