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KÖSZÖNET
mindazoknak, akik már visszaküldték nyilatkozatukat az OKKT
jövőjével és tevékenységének további rendszeres támogatásával
kapcsolatban. A nyilatkozatokból és a hozzájuk fűzött
észrevételekből, javaslatokból kiderül, hogy a nyilatkozók 99%-a
ismeri, figyelemmel kíséri, pozitívan értékeli, fontosnak,
folytatandónak tartja és támogatni kívánja az OKKT munkáját.
Részükre a mostani hírlevéllel együtt megküldjük a szükséges
csekket, melyen vállalásuk szerint - július 1-jével kezdődően
negyed-, ill. félévente - teljesíthetik a befizetést.
Kérjük ugyanakkor többi kedves kézműves társunkat,
szíveskedjenek visszaküldeni nyilatkozatukat - abban az esetben is,
ha válaszuk nemleges -, mert szeretnénk tiszta képet kapni arról,
kikre számíthatunk.
ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Ezúttal a '99 április vége és június eleje között beérkezett összegek
befizetőinek nevét soroljuk fel:
Alapfokú Művészeti Iskola (Kiskunlacháza), Demeter Andrea,
Fejér m. Önkormányzat, ForMarket Rt., Kluptáné M. Julianna,
Kőbányai Önkormányzat, Siófok Város Önkormányzata,
Somogy m. Kézműves Kamara.
Köszönet mindannyiuknak!
Egyúttal arra kérjük olvasóinkat, hogy az Alapítvány támogatására
szánt összegeket a továbbiakban - ha van rá lehetőségük - OTPfiókban fizessék be, mert postai befizetés esetén az átirányítás (az
OTP-nél vezetett számlánkra) többletköltséggel jár.
Az OKKT
és A Magyar Kézművességért Alapítvány
SEGÍTSÉGET KÉRÜNK !
Előző számunkban már jeleztük, hogy segítséget szeretnénk nyújtani
kézműves társunk, Mészárosné Göncz Mónika bőrműves kilencéves beteg
kisfiának gyógykezeléséhez. Tóth Lászlóné érdi fazekas ötlete alapján a
Mammut Bevásárló központban egy olyan jótékony célú kézműves vásárt
szeretnénk rendezni, amelyen a kézművesektől összegyűjtött, e célra
felajánlott tárgyakat, alkotásokat árverés formájában értékesítenénk, és
ennek bevételét a kisfiú iskolája által megnyitott, elkülönített számlára
(Általános Értékforgalmi Bank 10560000-72876301-01010101 "Köbölkút"
Iskolaszék Alapítvány "MÁTÉ") fizetnénk be.
Az akcióra - amelyre több szempontból is augusztus 14. (szombat) tűnik a
legalkalmasabbnak - az OKKT titkáránál várjuk olvasóink jelentkezését,
felajánlásait.
Minden támogatást köszönünk !
PÁLYÁZATOK
"A könyv körül"
A Berlini Magyar Ház pályázatot hirdetett elsősorban fiatal iparművészek,
esetleg amatőrök részére "A könyv körül" című tematikus kiállításon való
részvételre. A kiállítás a Frankfurti könyvvásár és a Berlin-Budapest projekt
kiegészítő programjaként kerül megrendezésre 1999. szeptember 3.-október
24. között.
A pályázat témája: A könyv körül.
Az olvasásnak a szövegen és az olvasón kívül mindig is megvoltak a maga
speciális kellékei, helyszínei. Az idők során ezekből folyamatosan alakult ki
egy, a könyvtől függetlenül is létező tárgyi kultúra, amely, úgy tűnik,
tovább él az Internet korában is. Az olvasó ember mindennapi környezetét a
komputer mellett még mindig olyan tárgyak határozzák meg, mint az
olvasólámpa, a könyvespolc, a könyvszekrény, a borító, vagy a könyvjelző.

Ezeket a témakörhöz kapcsolódó tárgyakat (pl. olvasópult, szemüveg,
ceruza, írógép, ex libris, fotel, nagyító) szeretnék az idén ősszel a Magyar
Házban kiállítani.
A pályázatoknak tartalmaznia kell: a pályázó rövid életrajzát, portfoliót
az eddigi munkásságról és a kiállításra tervezett max. 3 mű tervét, vázlatát,
kész mű esetében fotó- vagy dia-reprodukcióját.
Beadási határidő: 1999. július 25-én 15 óráig a Fiatal Iparművészek
Stúdiója Egyesület (F.I.S.E.) székhelyén (1054 Bp., Kálmán I. u. 16., Tel:
311-3051)
Díjak: I. díj: 200.000,- Ft, II. díj: 150.000,- Ft, III. díj: 100.000,- Ft, ill.: a
30 legjobbnak ítélt mű fog szerepelni a kiállításon. A művek válogatását és
a díjak odaítélését szakértő zsűri végzi. Szükség esetén a művek
kivitelezéséhez bizonyos mértékű anyagköltség-támogatást is biztosítani
tudnak.
(F.I.S.E.)
I. Országos Kékfestő Fesztivál
Művelődési Ház, Nagyigmánd, 1999. július 31.-augusztus 1.
Pályázni lehet ruhákkal, lakástextiliákkal a 7784 Nagyigmánd, Kossuth u.
2. címen.
(CÉH, a Gy-M-S. megyei Kézműves Kamara kiadványa)
II. "Aranycsipke-díj" pályázat
Témája a magyar fejedelemség kora Kr. u. 896-1001-ig.
A díjat 4 kategóriában ítéli meg a szakértő zsűri: varrottcsipke; vertcsipke;
egyéb csipke és vegyes technikájú csipke kategória.
Nevezési díj: 6.000,- Ft/fő.
Az ünnepélyes díjkiosztás 1999. augusztus 28-án lesz Bábolnán.
Kérjük a pályamunkákat beküldeni 1999. augusztus 23-ig az alábbi címre:
Mátray-Ház KFT. 2943 Bábolna, Pf. 10.
A pályázni kívánók részletes információt kaphatnak, kérhetnek: telefon:
30/9616-007, fax: 34/369-277. (Pályázatfigyelő 5. sz.)
III. "FAZEKAS" Országos Mesterremek Pályázat
Kiállítás, konferencia, bemutató és vásár
Időpont: 1999. szeptember 18-19.
A pályázati kiírást és jelentkezési lapot egyéni alkotók részére megküldjük,
ha felbélyegzett közepes méretű borítékot küld az alábbi címre: dr.
Puskásné Oláh Júlia, Szabolcs-Szatmár Megyei Népművészeti Egyesület,
4400 Nyíregyháza, Arany János u. 33. (Tel: 42/310-893).
VII. Országos Textiles pályázat
Célja: pályázati, bemutatkozási és tanácskozási lehetőség az országban
tevékenykedő, népi textíliákkal foglalkozó közösségek és egyéni alkotók
számára.
Kategóriák:
a) Szövés: pályázni lehet a Kárpát-medence szőttes kultúráját feldolgozó,
kender és len alapanyagú rusztikus szőnyegekkel és lakástextilekkel.
b) Hímzés: pályázni lehet a Kárpát-medencében élő népek és nemzetiségek
vagdalásos, szálszorításos és szálszámolásos technikával készült
hímzéseinek korszerű feldolgozásával.
c) Viselet: pályázni lehet a hagyományos népi öltözködés szabásvonalát
követő, a mai modern öltözködésben - ünnepi, hétköznapi - használható
viseleti darabokkal, a ruhák kiegészítője és díszítője lehet szőttes, hímzés és
csipke vagy bőr.
Az országos zsűri által elfogadott pályamunkák díjazásban részesülnek, és
kiállításra kerülnek a város különböző kiállítótermeiben.
Amennyiben a felsorolt pályázatokon és a konferencián részt kíván venni, a
jelentkezési lapot 1999. szeptember 1-ig kell beküldeni a következő címre:
Pál Miklósné, Megyei Művelődési Központ, 5600 Békéscsaba, Luther u. 6.
A pályázati előjelentkezésre azért van szükség, hogy a kiállítási
helyiségeket a beérkező anyagok mennyiségének megfelelően tudjuk
kiválasztani.
A pályázati anyagokat 2000. február 1-10. között kérjük eljuttatni.
A pályázati kiállítások időpontja: 2000. március 10-26.
A beküldött pályamunkákat - függetlenül attól, hogy a kiállításon szerepelt
vagy nem - 2000. március 30. és április 10. között lehet hazaszállítani.

A beküldött pályamunkák közül a kiállításokon szereplőket közvetlenül
juttatjuk el az országos népművészeti kiállításra. A kizsűrizetteket 2000.
február 15-től lehet hazaszállítani.

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
A XXII. Kis Jankó Bori Országos Hímzőpályázat (Mezőkövesd,
1999.) értékelése
"A Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Titkársága
/korábban a Népi Iparművészeti Tanács/ és a mezőkövesdi
Közösségi Ház 1963 óta rendezi meg a Kis Jankó Boriról,
Mezőkövesd híres hímzőasszonyáról elnevezett Országos
Hímzőpályázatot. Idén a XXII.pályázatra került sor. A rendezvény
eleinte évenként, később kétévente, majd 1988 óta három évenként
- leszámítva az 1996-os, millecentenáriumi évet - követte egymást.
Ez a rendezvény az elmúlt évtizedek során komoly rangot vívott ki
magának nemcsak városi-intézményi, hanem országos, sőt
nyugodtan mondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is.
A pályázat célja a magyar népi hímzések és viseletek
hagyományainak megőrzése és továbbfejlesztése, a régebbi,
kevésbé ismert stílusok felkutatása és feldolgozása, továbbá olyan
népi iparművészeti hímzések készítése, amelyek mind művészeti,
mind használati érték szempontjából megfelelnek a mai kor
követelményeinek.
A pályázat jeligés volt és azon bárki részt vehetett. Végül is 126
alkotó nyújtotta be pályázatát, 511 tételben, mely 606 hímzést
tartalmazott. Ez lényegesen több, mint 3 évvel ezelőtt, amikor is 82
alkotó 283 hímzést küldött be /másfélszerese, illetve duplája az
előző részvételi aránynak/. A nagyszámú pályamunkát a
legkiválóbb szakemberekből /5 néprajzos és 1 iparművész/ álló
zsűri bírálta el. A bizottság a mércét igen magasra - a
megszokottnál is magasabbra - állította, hiszen ez a nagymúltú
pályázat a hímzők legrangosabb országos megmérettetése, s itt csak
olyan alkotások kerülhetnek kiállításra, melyek joggal
szolgálhatnak mintául mások számára. A szigorú bírálat során 185
tétel, 224 db hímzés állta ki a próbát, mely az összes pályázat 36
%-a, s bár kevesebb, mint a korábbi pályázatokon “megszokott”
átlag, de ezek 1/3-a kiemelt, úgynevezett “A” kategóriás minősítést
szerzett, amely viszont rendkívül nagy szám, s a kiállításra kerülő
tárgyak igen magas színvonalát jelzi.
Ezt erősíti az a tény is, hogy 20-an részesültek díjazásban. A
pályázók közül egyébként 44-en rendelkeztek népi iparművész
címmel, 8-an voltak a Népművészet Mesterei, 1 alkotó pedig a
Népművészet Ifjú Mestere.
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a beérkezett anyag
minősége jó színvonalú, és kiemelkedő munkával is bőven
találkozott. Az alkotók szakmai jártassága sokszínű hímző kultúra
ismeretéről tett tanúbizonyságot.
A Bíráló Bizottság a következő díjakat osztotta ki /a külön
megjelölés nélküli díjakat a Magyar Művelődési Intézet ajánlotta
fel/:
Kis Jankó Bori díj: Radácsi Piroska népi iparművész,
Hajdúszoboszló.
I. díj - az NKÖM Közművelődési Főosztályának díja: Schneider
Imréné népi iparművész, Tállya, kivitelező: a tarcali
Díszítőművészeti Szakkör vezetője: Janzsó Imréné, Fehér Jánosné
népi iparművész, Eger.
I. díj: Párniczky Józsefné népi iparművész, Székesfehérvár,
kivitelezők: Szántó Lászlóné, dr. Orbán Irén, dr. Tóth Istvánné,
Párniczky Józsefné.
II. díj: Vámos Margit népi iparművész, Mezőkövesd. Vajtóné
Szabó Ilona, Taktaharkány. Kincses Ágnes, népi iparművész,
Komló, kivitelezők: Kerekes Balázsné, Borbarát Tiborné, Bakos
Jánosné.
III. díj: Eperjesi Lászlóné Paranai Mónika, a Népművészet Ifjú
Mestere, Miskolc. Mézes Ernőné népi iparművész, Buzsák. Erdei
Gáborné népi iparművész, Makó, kivitelezők: Bíróné Vágó Eszter,
Pápai Endréné, Tóth Ernőné. Galauner Béláné, Tatabánya.
A Népművészeti Egyesületek Szövetségének különdíja: Cz.
Tóth Hajnalka népi iparművész, Balatonalmádi.

A Pro Renovanda Cultura Hungariae “Népművészetért”
Szakalapítvány különdíja: Nyíri Sándorné népi iparművész,
Nyíregyháza /a Szabolcs-Szatmár Megyei Háziipari és Népi
Iparművészeti Szövetkezet tervezője/
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési Intézet
különdíja: Holló Istvánné, Ózd.
A Coats Hungary - Póta és Társa Kft. különdíja: Élő Lajosné
népi iparművész, Dombóvár, kivitelezők: Bán Istvánné, Élő
Lajosné. dr. Ozsvár Józsefné népi iparművész, Szeged. Szuperné
Bohus Judit népi iparművész, Budapest, kivitelezők: Bukovszky
Jánosné, Tormásiné Kertész Erika, Tóth Mária. Marton Sándorné
népi iparművész, Hódmezővásárhely, kivitelezők: Korom Jánosné,
Mózes Sándorné. Schneider Imréné népi iparművész, Tállya.
A Magyar Művelődési Intézet különdíja: A Vajdasági Magyar
Folklór Központ Hímző Stúdiója, vezető: Raj Rozália,
kivitelezők: Erdélyi Viktória, Kolenák Ibolya, Vince Amália,
Zuberec Vera, Blezity Katica, Bárdos Valika."
A díjak átadására és a kiállítás megnyitására 1999. június 26-án 11
órakor került sor Mezőkövesden, a Közösségi Házban /Szent
László tér 24/. Köszöntőt Halmai Gyula, Mezőkövesd város
polgármestere mondott. A kiállítást dr. Gelencsér Katalin, az
NKÖM Közművelődési Főosztályának vezetője nyitotta meg. A
szakmai értékelést Barsi Hajna etnográfus tartotta.
A kiállítást a Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti
titkársága rendezte /művészeti vezető: Kósa Bálint; szakmai
rendező: Barsi Hajna/.
A kiállításon az érdeklődő közönség a legszebb pályamunkákat
nagytájak szerinti felosztásban tekintheti meg, 1999. október 3-ig
/hétfő kivételével naponta 10-16-ig/.
(Barsi Hajna, a NIT titkára)
Országos Népművészeti Vetélkedő
Második alkalommal rendezett országos népművészeti vetélkedőt a
jövő kézművesei számára a győri Kovács Margit Általános
Művelődési Központ és Kézműves Szakképző Iskola. A döntőbe
húsz versenyző: az ország különböző iskoláiból érkező, eltérő
kézműves szakmát gyakorló diák jutott be. A verseny első és
második helyezettje Virányi Melinda és Katona Tibor, a Kovács
Margit-iskola tanulói lettek. A harmadik helyen végzett Bartók
Annamária a Debreceni Művészeti és Kézművesipari Szakképző
Iskolát képviselte.
(CÉH, a Gy-M-S megyei Kézműves Kamara lapja)
Gratulálunk az eredményekhez !
A Népművészet Ifjú Mestere pályázat
Lapzártánkkal egyidőben zajlott A Népművészet Ifjú Mestere cím
elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása. A zsűrizésre várók
között az OKKT pályázatain már eredményesen szerepelt több
fiatal kézművessel és a szakmai utánpótlásról saját "hatáskörben"
gondoskodó, ismert és sikeres kézművesünk tehetséges
gyermekével is találkoztunk. Az elbírálás eredményét következő
számunkban ismertetjük.
FELHÍVÁS
A SOTE II. Gyermekklinikán működő játszóház vezetője az alábbi kéréssel
fordul olvasóinkhoz:
"A játszóház szülői segítséggel épült évekkel ezelőtt, és minden délután
nyitva áll a kis betegek előtt. Programokat hirdetünk meg (rajzverseny,
fejtörők,
vetélkedők,
filmvetítés,
diavetítés...),
és
kézműves
foglalkozásokat, szorobán oktatást szervezünk. A rendelkezésre álló
játékokat "kikölcsönözhetik", magukkal is vihetik a gyerekek a
kórtermekbe. A leggyakoribb látogatók súlyos betegek (2-20 éves korig),
akiknek a gyógykezelése hónapokig, évekig is elhúzódhat. A játékok
többsége adományokból származott, és sok ezek közül már tönkre ment,
ezért támogatókat keresünk. Bármilyen játékot, hangszert, könyvet és a
vizuális, kézműves foglalkozásokon használható anyagot köszönettel
veszünk. Az is nagy örömet szerezne a gyermekeknek, ha az általuk
készített agyagtárgyak kiégetésére valahol lehetőség lenne.
Amennyiben módjuk, lehetőségük van rá, kérjük, segítsenek !
Köszönettel: Mina Katalin"
SOTE II. Gyermekklinika, Játszóház
1094 Bp., Tűzoltó u. 7/9. Tel: 215-1380/2804

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Május 16-án csaknem 200 alkotást bemutató képző- és
iparművészeti tárlat megnyitásával kezdődött a keszthelyi
Goldmark Művelődési Központban a tó körüli Balaton Fesztivál
programja. Két népi iparművész: Bereczky Csaba fafaragó és
Bordácsné Kishonti Erika szövő, valamint Simon Edit kerámikus
művész díszítő és használati eszköz kollekciói, továbbá Dore Nagy
Aladár festőművész tájakvarelljei május végéig voltak láthatók.
 Május 21-én nyílt a debreceni Tímárházban a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezete által a
megyében élő szövő népművészek munkáiból rendezett kiállítás.
 Ugyancsak Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Megyei és Városi
Művelődési Központ kisgalériájában május 27. óta láthatóak az
intézményben működő szövőműhely alkotóinak munkái.
 Május 31. és június 13. között Debrecenben, a Kenézy
Galériában rendeztek kiállítást T. Némethy Erzsébet és Tóth
Sándor bőrművesek, Szidor Jánosné szűrrátétes, Mihalkó Gyula
pásztor-kalapos és Molnár Tiborné hímző - valamennyien népi
iparművészek - valamint Molnár Angéla népviselet-készítő,
gyöngyfűző alkotásaiból.
 Június 4-25. között a Magyar Művelődési Intézet Népi
Iparművészeti Bemutató Termében láthattuk Gáts Tibor
citerakészítő, A Népművészet Mestere kiállítását.
 Fuggerth J. Ferenc tűzzománc iparművész kiállítása június 5től július 19-ig volt megtekinthető a törökbálinti Falumúzeumban.
 A csomagolás művészete címmel június 8-25. között rendeztek
kiállítást a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület Galériájában,
ahol az Egyesület 11 tagjának alkotásai kerültek bemutatásra.
 Június 11-én a Tabi Galériában nyitották meg Nagy Ferenc
faragó népművész állandó kiállítását abból az alkalomból, hogy az
alkotó családja Nagy Ferenc teljes életművét Tab városának
ajándékozta.
 Pattantyús Gergely üvegtervező iparművész "...- sajnálom, ..."
című kiállítását június 16. és július 9. között a budapesti ST.ART
Galériában tekinthették meg az érdeklődők.
 Június 18. és július 16. között a veresegyházi Főtéri Üzletház
Galériája adott otthont Makay Anikó selyemfestő és Czibula Pál
festőművész " Varázslatos színek" című közös kiállításának.
 A Fehérvári Kézművesek Társasága 43 tagjának,
Népművészeti és Iparművészeti Szakosztályának közös kiállítása
június 21-től július 11-ig volt látható Székesfehérváron, a Szent
István Művelődési Házban.
 A hévízi Fontana Filmszínház emeleti kiállítótermében június
22-30-ig közös kiállításon mutatták be Andrejszki Kati bőrműves,
A Népművészet Ifjú Mestere alkotásait és Bordácsné Kishonti
Erika, A Népművészet Mestere textilmunkáit.
 A vizek védőszentje, Szent András bronzszobrát, V. Majzik
Mária alkotását a hévízi tavon állították fel. A szobrot június 26-án
Dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter leplezte le, és Dr. Márfi
Gyula érsek szentelte fel.
 A Magyar Iparművészeti Főiskola végzős hallgatóinak
munkáiból válogatott "Indulok" című diploma-kiállítás július 1-15.
között a szentendrei Péter Pál Galériában került megrendezésre.
 Tatán, a Helyőrségi Klubban július 2-17-ig volt megtekinthető
Csiszár József fazekasmester és Tanítványai - Áchim András,
Liszka Ingrid, Szigeti Krisztina, Takács Andrea, Kondászné
Koltai Ildikó és Pap Veronika - kiállítása.
 Július 4-8-ig a kiskunlacházi Művelődési Központ
kiállítótermében láthatták az érdeklődők a Magyar Csipkekészítők
Egyesülete által rendezett XI. Magyar Csipkehét kiállítás anyagát.
 A Hotel Gellért Teaszalonja július 4. és 17. között adott otthont
W. Wieger Mariann bőrműves, képző- és iparművész
kiállításának.
 Az egri Ifjúsági Házban (Széchenyi u. 16.) július 29-ig
munkanapokon 10-18 óráig tekinthető meg a Hevesi Népművészeti
és Háziipari Szövetkezet kiállítása, melyen Bárdos Sándorné,
Farkas jp Bertalanné, Fazekas Lajos, Fülöp Pálné, Hegedűs
Jánosné, Gy. Kamarás Katalin, Tankó Judit, Balogh Károly,

Dávid Sándor, Koch Árpád, Les Gábor és Molnár Imre
mutatkoznak be.
 Szidor Jánosné szűrrátétes népi iparművész és Tóth Sándor
bőrműves és kulacskészítő népi iparművész közös kiállítása július
30-ig (hétfőtől csütörtökig 9-16 óra, pénteken 9-13 óra között)
látható a Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Bemutató
Termében (Bp, I. ker. Szilágyi Dezső tér 6.)
 Fél évszázad magyar kerámiaművészete címmel, a nagy múltú
művészeti ág jellegzetes szellemi és művészeti vonulatait és
alkotóműhelyeit bemutató kiállítás nyílt az Iparművészeti
Múzeumban. A kiállítással egyidőben jelent meg - annak mintegy
kiadványaként - a századunk magyar kerámiaművészetét bemutató
3 kötetes könyv első része: Magyar kerámiaművészet I. alkotók és
adatok 1945-1998 címmel. A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények
között az augusztus 30-án megrendezésre kerülő "Műkereskedés,
műgyűjtés" c. konferencia a kerámiaművészet szemszögéből
Magyarország műkereskedelmével, a szeptember 13-i pedig "A
képzés színterei" címmel a kerámiaoktatás közép-, felsőfokú és
posztgraduális szintű lehetőségeivel foglalkozik.
A kiállítás szeptember 12-ig tekinthető meg.
 Szeptember 19-ig hétfő kivételével 10-18 óra között látható
Zorkóczy Miklósné babakészítő népi iparművész kiállítása a váci
Görög Templom Kiállítóteremben (Március 15. tér 19.)
 Kecskeméten, a Népi Iparművészeti Múzeumban (Serfőző u.
19.) október 2-ig keddtől szombatig 10-18 óra között látható az
MMI Népi Iparművészeti Osztálya és a Népi Iparművészeti
Múzeum által meghirdetett XIV. Országos Fazekaspályázat
anyagából rendezett kiállítás.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 A "HÍD" Vállalkozók Együtt Egymásért Alapítvány május 22-től
hetedik alkalommal rendezte meg az esztergomi Prímás-sziget
Sportközpontjában a Pünkösdi Kiállítást és Kézműves Vásárt.
 A Kézművesek Baranyai Egyesülete május 29-én
Hagyományőrző Kézműves Ünneppel egybekötött "Fülep Lajos
emléknapot" tartott a zengővárkonyi tájház udvarán. A programok
között mesterség-bemutató és "Aprómarok műhely" címmel
gyermekfoglalkozás is szerepelt.
 Az OKKT több kiállításán és rendezvényén is eredményesen
szereplő péceli Egymást Segítő Egyesület június 5-6-án kétnapos
jubileumi programmal ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját.
 A Magyar Tudományos Akadémia Vári Kongresszusi Termében
június 11-én tartották Hajdu Tamás sárvári gombkötő és
paszományos népi iparművész, A Népművészet Ifjú Mestere
kandidátusi értekezésének nyilvános vitáját: "A XIX. századi
debreceni férfiruha a nemzeti viselet változásának tükrében"
címmel.
 A fóti Népművészeti Szakközépiskola végzős növendékeinek
vizsgaelőadását és kiállítását június 22-én tartották a nagyközségi
művelődési házban.
A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEI
Kapolcsi művészeti napok
Július 16-ától tíz napon keresztül tizedik alkalommal rendeznek
művészeti napokat a balatonfelvidéki Kapolcson és környékén. A
"Művészetek völgyében", négy kistelepülésen - Kapolcs mellett
Vigántpetenden,Taliándörögdön és Monostorapátin többek között
színházi, zenei és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket.
Az idén a Művészetek völgye utcáin, terein, pajtáiban és
udvaraiban negyvenkét kiállítást rendeznek. Ugyancsak a
Művészetek völgyében tartják az Első Országos Fazekas- és
Keramikustalálkozót.
IV. Tranzit Expo '99
címmel a beruházási és fogyasztási javak általános Kiállítását és
Vásárát július 28. és augusztus 1. között tartják Tiszaújvárosban.
Ezen belül rendezik a "Míves vásárt a vásárban", melyen az OKKTval történt megállapodás eredményeként 50 kézműves számára
egységáron: bruttó 10.000,- Ft/fő költségtérítéssel biztosítják a
részvételt a szervezők. A kedvezményes díj tartalmazza 5 napra 9

m2-es sátorban való elhelyezést, a katalógus-bejegyzést, az őrzést
és 1 db állandó belépőt. Jelentkezni lehet: Trade Fair Plussz
Kiállítás Szervező Kft. (3530 Miskolc, Tüzér u. 15-17. Tel: 46/412700, 414-318, 414-471).
"Kastély és parasztház"
A fenti címet viselő rendezvénysorozat keretében augusztus 11-én a napfogyatkozás napján - kulturális és színházi programok mellett
kézműves kirakodóvásárt is szerveznek a Budapesttől 60 km-re, a
Fejér megyei Lovasberényben található Cziráki kastélyban. A
rendezvény szervezője: Molnár Krisztina, tel: 250-4950/556.
III. Nemzetközi Szőtteskonferencia
Augusztus 13-15. között a Hevesi Népművészeti és Háziipari
Szövetkezet, a Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti
Osztálya és Heves Város Önkormányzata immár harmadik
alkalommal rendezi meg a Nemzetközi Szőtteskonferenciát,
melynek fő témája ezúttal a természetes alapanyagokból készült
szőttesek, szövött textíliák mindennapi életünkben. A konferencia
kapcsolódik a XV. Országos Szőttespályázat anyagához, melynek
értékelése és eredményhirdetése augusztus 13-án lesz.
Balatonakarattyai búcsú
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 1999. augusztus 15-én,
vasárnap egész napos búcsút rendez Balatonakarattyán, a Rákóczi
parkban. A rendezvényt gyermek- és felnőtt programok kísérik.
Reggel 9 órától sötétedésig helyszíni bemutatókkal színesített
kézműves vásárt is terveznek. Helypénzt nem kell fizetni. A
részvételi szándékot lehetőleg írásban (1112 Bp., Fehérló u. 4/a),
vagy esténként telefonon (319-2113), Kardos Gábornénál lehet
jelezni.
Nemzetközi Kézműves Kiállítást
rendeznek 7. alkalommal Nyíregyházán, a "Nyírségi Ősz" keretein
belül: augusztus 19. és szeptember 19. között. A kiállítás alcíme:
"A játék és a játszás öröme". A kiállítás szervezője: Ágoston Ildikó
(Városi Művelődési Központ és Gyermekcentrum, Nyíregyháza,
Szabadság tér 9. Tel: 42/310-005).
A kiállításhoz kapcsolódva tanácskozást is rendeznek augusztus 2629. között, melynek célja felhívni a figyelmet a játék és játszás
fontosságára. A résztvevők előadásokat hallgathatnak meg, és
gyakorlati kézműves foglalkozásokon vehetnek részt.
IV. Érd Expo
Szeptember 2-5. között 4. alkalommal kerül megrendezésre az Érd
Expo Nemzetközi Kiállítás és Vásár, amely jó alkalmat nyújt a
népművészeti és iparművészeti kézműves termékek bemutatására és
árusítására is.
Bővebb információ és jelentkezés az Érdi Ipartestület Székházában,
a 23/365-682-es telefonszámon.
"AZ ÖTVÖSSÉGRŐL AZ EMBEREN KERESZTÜL"
címmel ismét kapható Bartha Lajos ötvösművész könyve. Az
OKKT létrehozója és első - ma már örökös tiszteletbeli - elnöke
1946-tól naplószerűen, tiszteletre méltó nyíltsággal, kedves
humorral írja le, hogyan vált az aranyműves műhely kisinasából
bel- és külföldön megbecsült ötvösmester, a Szent Korona hiteles
és mindannyiunk által ismert másolatának készítője. Bartha Lajos
könyve nemcsak az ötvös mesterség, hanem az egész kézművesség
szeretetéről szól, amivel olyan sikeresen "fertőzte meg" feleségén és
gyermekein túl (akik mára maguk is mesterei művészetüknek) az
egész környezetét.
A könyv Gergely Imrénél, az OKKT titkáránál rendelhető meg a
269-2940/481 telefonszámon.
KÖSZÖNET
Gy. Kamarás Katalin budapesti keramikusnak, Hudák Józsefné
csorvási és Kutas Endréné budapesti kéziszövőknek, valamint
Szvobodáné Piacsek Ilona Szeged-tápéi csipkekészítőnek és Zsóri
Balogh Erzsébet szentendrei tűzzománc-festő iparművésznek, akik
felajánlották alkotásaikat az OKKT részére.

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Számos rádió- és TV-műsor, valamint országos és megyei újság mellett
az IPOSz lapja: az MV Iparos Újság és a Magyar Kézműves Kamara
havilapja is kiemelten - képekkel illusztrált cikkben - foglalkozott az OKKT
és A Magyar Kézművességért Alapítvány "1999 kézműves remekei" és
"Fegyvermesterek fortélyai" című kettős pályázatának válogatott
anyagából az Iparművészeti Múzeumban rendezett kiállítással. (A pozitív
sajtóvisszhang mellett a szakértő zsűrik, a résztvevők és a látogatók
véleménye is bizonyítja, hogy az OKKT ezzel a kiállításával eddigi
kiállítás-szervezői tevékenységének kiemelkedő állomásához érkezett.)
 A Magyar Kézműves Kamara májusi száma címoldalán munka közben
látható Bérczi Krisztina esztergomi fazekas, akinek eddigi szakmai
tevékenységét is ismerteti röviden a lap.
KOSÁRFONÓ TANFOLYAM
a Marczibányi téri Művelődési Központban 1999. októberétől 15 héten
keresztül.
Az érdeklődők elsajátíthatják a kosárfonás módozatait, technikáit,
megismerkedhetnek a különféle alapanyagokkal, és saját maguk készíthetik
el fonott használati tárgyaikat.
Faragó Krisztina kosárfonó mester a Felsőfokú Népi Játék- és Kismesterség
Szakoktató Képző elvégzése óta tart ilyen tanfolyamokat. Jelentkezés a
Művelődési Központban (1022 Bp, Marczibányi tér 5/a, tel: 212-0803 és
212-2820).
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 Fazekasok, keramikusok !
175 l-es alacsonytűzű és 100 l-es magastűzű kemence közös műszerrel
(esetleg külön is) eladó. Tel: 227-9286
 Tűzzománcosok figyelmébe !
Kisméretű égetőkemence a következő paraméterekkel eladó. Méretek:
10x11,5x6 cm, TTP: 05-230 V, teljesitmény: 900 W, hőfok: 950°C.
Kaufmann András, tel: 84/348-382 és 27/301-702.
 Elsődlegesen agyagból, vagy kerámiából készült dísz- vagy használati
tárgyak készítőit keresi a Csörnyei Manufaktúra (8220 Balatonalmádi,
Győri út 13. Tel: 20/966-0501).
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-124 Kötöttárut vásárolnának magyar gyártótól.
KD-126 Norvég kisvállalat többek között a következő termékeket
vásárolná: kések, porcelán, üveg- és kristálytermékek, asztalterítő,
szalvéta, más konyhai textília.
KD-144 Világítótesteket importáló ír cég kapcsolatot keres
ajándéktárgyak (kristály, porcelántermékek, órák, tükrök, stb.)
szállítóival is.
KD-155 Dekorációs cikkeket és irodaszereket forgalmazó portugál cég
vásárolna többféle célú papír-, textil-, fa-, réz- vagy bőrből készített
dobozokat.
A fenti, üzleti ajánlatot tett vállalkozások neve, címe postai
pénzesutalványon az MV Iparos Újságtól (cím: 1390 Bp., 62. Pf.: 166.) a
kódszám és ipartestületi tag esetén a tagkönyv számának feltüntetésével
rendelhető meg. A szolgáltatás díja címenként ipartestületi tagoknak: 400
Ft, nem ipartestületi tagoknak: 600 Ft.
SZAKKÖNYV AJÁNLAT
Kozma Béla: Kerámiamázak c. kézikönyve újdonság lehet az alkotók,
gyártók, ipari technológusok számára. A könyv a mázak elkészítésével,
minőségével kapcsolatos kérdések megválaszolásában nyújt segítséget.
Fejezetei a mázak készítésével, a mázolással és a mázak égetésével, a
mázhibákkal, a mázak színével és színezésével, a színes mázakkal,
fedőmázakkal, különleges mázakkal, a mázak befolyásával a kerámiák
szilárdságára, a mázak vizsgálatával, minősítésével is foglalkozik, és
táblázatokat, recepturákat is tartalmaz. (Ára: 780,- Ft.)
Beszerezhető az alábbi címeken: VALENCY Kft. 6722 Szeged, Bécsi krt.
21. Tel./Fax: 0036 (62) 311-492, NEMZETKÖZI KERÁMIA STUDIÓ
6000 Kecskemét, Kápolna u. 1. Tel./Fax: 0036 (76) 481-658.
FOLKADATBANK az Interneten! Ingyenes bemutatkozási lehetőség !
Jelentkezés: Almássy téri Szabadidőközpont 1077 Budapest, Almássy tér 6.
Tel: 352-1519/116 Fax : 342-1139 E-mail: almassy@mail.datanet.hu

