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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-jéig visszamenően
negyed-, ill. félévente - teljesíthetik a befizetést. Természetesen örömmel és
köszönettel fogadjuk, ha valakinek esetenként módjában áll a vállaltnál
nagyobb összeget befizetni.
Kérjük ugyanakkor többi kedves kézműves társunkat, szíveskedjenek
visszaküldeni nyilatkozatukat - abban az esetben is, ha válaszuk nemleges -,
mert szeretnénk tiszta képet kapni arról, kikre számíthatunk.
KÖSZÖNET AZOKNAK IS,
akik alkotásaik felajánlásával igyekeztek hozzájárulni Mészárosné Göncz
Mónika beteg kisfia, Máté gyógykezelésének költségeihez. Az alkotások
értékesítése az Érd Expo-n és a BNV-n elkezdődött, és további alkalmakkor
folytatódik. A támogatók névsorának listáját - amely remélhetőleg ezután is
bővül - közölni fogjuk.
PÁLYÁZATOK
 Betlehemi előzetes
6. alkalommal hirdetjük meg hamarosan a BETLEHEMI JÁSZOL" c.
pályázatot.
A pályázaton az előző évekhez hasonlóan - hazai és határon túli magyar
alkotók: hivatásos és amatőr kézművesek, egyéni és csoportos indulók
egyaránt részt vehetnek, a betlehemi jelenetet ábrázoló, Jézus születéséhez
kapcsolódó, természetes anyagok felhasználásával készülő alkotásaikkal.
Az alkotásokat várhatóan december első napjaiban fogjuk összegyűjteni, és
a Népi Iparművészeti Tanács, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus,
valamint az egyház szakértőiből álló bíráló bizottságok minősítése után
ezúttal is az MVSZ Magyarok Házában rendezünk belőlük kiállítást,
melynek megnyitóján a legkiemelkedőbb pályamunkák készítői az OKKT,
az MVSZ és más támogatók díjait vehetik át.
Ezzel az előzetes információval minden, a téma iránt érdeklődő alkotó
figyelmét szeretnénk felhívni, hogy elegendő idő jusson a felkészülésre, az
ötletek kimunkálására, az alkotások gyakorlati kivitelezésére. A pályázati
felhívás teljes, részletes szövege a Pályázatfigyelőben, a SANSZ-ban,
országos és vidéki lapokban és hírlevelünk következő számában is meg fog
jelenni.
 A Paradigma Pont Kft. Ezoterikus Boltja - amely 5 éve a magyarországi
transzcendens rétegigény kiszolgálásával foglalkozik - pályázatot hirdet
transzcendens szellemiségű művészeti alkotások készítésére, melyek
válogatása után árusítással egybekötött kiállítást rendez. Az alkotások
lehetnek: szakrális eszközök méltó tárolói: jóskártyák, ingák, talizmánok,
szent írások doboza vagy tarsolya; asztali szentélyek, szobrok, piramisok;
füstölő- és gyertyatartók, mécsesek; szélcsengők, csobogók és feng shui
eszközök (lásd: Lillan Too: FENG SHUI teljes képes útmutató ill. FENG
SHUI a kertben, vagy más feng shui könyv); mandalák, képek (keret nélkül
is); kendők és más textilek szakrális mintákkal; aromalámpák; szakrális
formájú vagy mintájú ékszerek, díszek; féldrágakő tárgyak; gyertyák,
lámpák; aforizmák, koanok, mantrák megjelenítése (pl. merítettpapír
könyvjelzőn...) stb.
Időpontok: október 7-10-ig 9-18; és december 9-12-ig 9-18 óráig.
Helyszín: Paradigma Ezoterikus Bolt, 1032 Bp., Bécsi út 195.
Jelentkezés: szeptember 25-ig, ill. folyamatosan.
Kapcsolat: Vörös Mária, tel: 20/983-0628
A legsikeresebb alkotásokat a Paradigma Ezoterikus Bolt (és esetleg
némely nagyobb mintaboltja) folyamatosan értékesíti, ill. internetes
honlapján képanyaggal együtt az érdeklődők elé tárja.
 A Kiss Áron Magyar Játék Társaság pályázata
Meghívást kaptunk Mexikóból a III. Nemzetközi Juguete Arte Objeto
Kiállításra, olyan művészek számára, akik legalább két önálló kiállítást

tudnak igazolni. Két, tetszőleges technikával és formában készült tárggyal
lehet részt venni. A játékok kijuttatását és biztosítását a pályázókra bízzák.
Előzetes értesítést várnak október 10-ig, a tárgyak megérkezési határideje:
november 10.
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely igazgatója, Dr. Kriston Vizi
József keresi a lehetőséget a tárgyak együttes kijuttatására. Részletes
pályázati feltételeket tőle lehet kapni. Tel: 76/481-469.
 Kisvállalkozások fejlesztését elősegítő pályázat
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) Kuratóriuma (kísérleti
jelleggel) pályázatot hirdet a már működő kisvállalkozások fejlesztését,
megerősödését elősegítő programok támogatására. A pályázat célja azon
programok támogatása, amelyek során a kisvállalkozások saját fejlesztésük
érdekében növelik munkavállalói létszámukat, ill. (szaktanácsadási
szolgáltatások, marketing segítségével) javítják vállalkozásuk ismertté
tételét, piac- és versenyképességüket.
A pályázatokat legkésőbb 1999. október 15-ig lehet benyújtani. A pályázati
dokumentáció a VF/99 program-azonosítóra hivatkozva postai úton
igényelhető, vagy személyesen vehető át az OFA irodájában (1037 Bp.,
Bokor u. 9-11.) Haraszti Tamástól. A pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítást a 388-1270 telefonszámon Buzási János programvezető ad.
ÜLÉSEZETT AZ OKKT - ÚJ SZÖVETSÉG ALAKULT
Az Országos Kisipari Kézműves Tanács (OKKT) július 16-án és 17-én
Bácsalmáson ülésezett. A kihelyezett ülések gyakorlatát követve ezúttal is
egy kiállítással összekötött nyílt fórummal kezdődött a rendezvény. A
városi Művelődési Központban megrendezett kiállítást - Skorutyák János
kékfestő mester, az OKKT megyei tagja és az egész rendezvény előkészítője
kezdeményezésére - a Népi Iparművészeti Tanács (NIT) zsűrije előzte meg.
A helybeli és a környező településekről érkezett kézműveseknek így a
bemutatkozáson kívül arra is lehetőségük nyílt, hogy itt, helyben
lezsűriztessék munkáikat, nem kellett ezért Budapestre utazniuk.
A megnyitó keretében először Skorutyák János mondott köszöntőt, majd
Tóth Árpád polgármester - aki a belvíz elleni védekezés közben is
fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a rendezvényen - a háromnemzetiségű város történetével, fejlődésével ismertette meg a vendégeket.
A NIT képviseletében Barsi Hajna titkár igen jónak értékelte a zsűrizésre
hozott anyagot.
A megnyitó ünnepélyes aktussal zárult. Skorutyák Jánosnak, aki 1969.
július 1. óta megszakítás nélkül főállású iparos és ipartestületi tag,
ipargyakorlásának 30. évfordulója alkalmából az IPOSZ Országos
Elnöksége a Szövetség legmagasabb kitüntetését adományozta. Az IPOSZ
Díjat Hotter József, az Országos Elnökség tagja, az IPOSZ OKKT elnöke
adta át.
A már említett nyílt fórumra a Hunyadi János Gimnázium kollégiumában
került sor. Bácsalmás polgármestere a város közművelődési programjáról és
a kézművesek bekapcsolódási lehetőségeiről fejtette ki elképzeléseit. F.
Tóth Mária, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési
Főosztályának főtanácsosa a kézművesek által is megpályázható támogatási
lehetőségekről, a támogatásban részesülő kézműves rendezvényekről
(köztük lásd az OKKT évi két országos kiállítását !), a kézműves
utánpótlás-nevelés fontosságáról és a minisztérium által alapított
elismerésekről, kitüntetésekről, ezek elnyerésének feltételeiről tartott
tájékoztatót. Az OKKT alelnökei a közeljövő rendezvényeiről tájékoztatták
a megjelenteket.
A kétnapos rendezvény második napján a jelenlevők közül huszonhatan új
szövetséget alapítottak. A Magyar Országos Művészi Kézműves
Szövetség – OKKT, nevében is megőrizve a kézműves tanács rövidítését, a
tizennyolc éven át sikeresen tevékenykedő közösség nyomdokain kíván
haladni. Jelen volt Szűcs György, az IPOSZ országos elnöke is, aki
bevezetőjében összefoglalta az előzményeket (az április 15-i Közgyűlés ide
vonatkozó határozatát: a szakmai szervezeti rendszer megerősítésének
igényét és szükségességét), majd levezető elnökként közreműködött az
alapszabály-tervezet vitájában és elfogadtatásában.
Az alapszabályban a célok és alapvető feladatok között az alábbiak
szerepelnek:

a magyar művészi kézműves tárgykultúra, a népművészeti és
iparművészeti hagyományok megőrzése és ápolása, megismertetése és
továbbfejlesztése;
a művészi kézművesek érdekeinek képviselete;
képzés, továbbképzés;
adatbázis működtetése, információk továbbítása;
kézművesek
és
kézművességgel
foglalkozó
szakmai
és
érdekképviseleti szervezetek közötti folyamatos kapcsolattartás.
A Szövetség szorgalmazza külső anyagi támogatói kör kialakítását; céljai
eléréséhez vállalkozói, tagjai számára gazdaságszervező tevékenységet
folytat, melynek haszna a szövetség fenntartási és fejlesztési költségeinek
fedezetére fordítható.
Az alapító tagok a következő tisztségviselőket választották meg:
Elnök: Bajzikné Tóth Erika viseletkészítő (Bp.), alelnökök: Fábry Zoltán
faműves (Bp.), Csóli Csaba üvegcsiszoló (Pusztazámor), Légrádi László
szűcs (Bp.).
Az etikai bizottság tagjai: Gubán György tűzzománcos (Bp.), Pócsné
Hermanics Mária bőr- és csuhéműves (Bp.), Szvobodáné Piacsek Ilona
csipkekészítő (Szeged).
A felügyelő bizottság tagjai: Békefi Leóné textilműves (Győr), Saxinger
Gyuláné kézikötő (Salgótarján), Kovács Ferenc szaruműves
(Zalaegerszeg).
Ügyvezető igazgató: Gergely Imre
A Szövetség székhelye: 1054 Bp., Kálmán Imre u. 20.
Az új Szövetség természetesen szeretettel várja azon kézműves társaink
jelentkezését, akik népművészeti, népi iparművészeti vagy iparművészeti
tevékenységet folytatnak, szeretnének tagjaivá válni, bekapcsolódni
munkájába.
-

ELISMERÉSEK, EREDMÉNYEK
 A Magyar Köztársaság Elnöke az államalapító Szent István király
ünnepe alkalmából - a nemzeti kulturális örökség minisztere előterjesztésére
- többek közt az alábbi kitüntetéseket adományozta:
A népi iparművészet területén végzett több évtizedes munkája
elismeréseként Életfa-díjat kapott: Dr. Bánszky Pál művészettörténész, a
kecskeméti Naív Művészetek Múzeumának nyugalmazott igazgatója, a
Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke és Dr. Füzes Endre, a
szentendrei skanzen nyugalmazott főigazgatója, az MMI Népi
Iparművészeti Tanácsának elnöke.
A Népművészet Mestere címet kapott: Gosztonyi Zoltán fafaragó
(Kaposvár), Dr. Sági Lajosné szövő (Budapest), Schneider Imréné hímző
(Tállya), Tímár Zsuzsanna fazekas (Leányvár).
A Népművészet Ifjú Mestere címet kapták tárgyi alkotóművészet
kategóriában: Baji Imre kosárfonó (Debrecen), Bereczki László bőrműves
(Debrecen), Farkas Gábor fazekas (Békéscsaba), Harasztovics Róbert
fafaragó (Ostffyasszonyfa), Kékedi László fafaragó (Kisgyőr), Poczók
Jolán gyékényszövő (Taktaharkány) és Vida Lídia lószőrékszer-készítő
(Gyömrő).
 A XIV. ORSZÁGOS FAZEKASPÁLYÁZAT eredménye
A fazekasok pályázatának, amely 1966 óta kerül megrendezésre, kezdetben
Siklós városa adott otthont, 1996 óta pedig a kecskeméti Népi
Iparművészeti Múzeum.
A XIV. Országos Fazekaspályázat évtizedes hagyományának megfelelően a
mostani megmérettetésre is igen nívós anyag érkezett, amely hűen tükrözi a
magyar fazekasművesség jelenlegi állapotát és eredményeit. A
megmérettetésre 47 fazekastól 558 pályamunka érkezett be, melyből a zsűri
334-et ítélt kiállításra érdemesnek. Az országos kiállításon végül a zsűri
döntése alapján 37 alkotó munkái kaptak helyet, s ezek közül az alábbiak
részesültek díjazásban:
Nagydíj: Kovács László Kalocsa. I. díj: Ifj. Fazekas István Nádudvar,
Szűcs Imre Tiszafüred. II. díj: Busi Ágnes Mezőtúr, Fazekas István
Nádudvar, Kóczián Csaba Budapest. III. díj: Fehér Tibor Mezőkövesd,
Madár Helga Solt, Szűcs Judit Tiszafüred, Végh Ákos Tata. A
Népművészeti Egyesületek Szövetségének Különdíja: Magyar Zita
Berettyóújfalu. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Népművészetért
Szakalapítványa Különdíja: Szűcs Andrea Tiszafüred. Kecskemét
Megyei Jogú Város Különdíja: Mészáros János - Kurai Györgyné
Hódmezővásárhely. Az Interkeram Kft, Kecskemét Különdíja: Jakab
Gábor - Szkircsák Ilona Sárospatak. A County Press
Rendezvényszervező Iroda Különdíja: Kovács László Kalocsa.
A kiállítás október 2-ig tekinthető meg.
 A KÉKFESTŐK ELSŐ ORSZÁGOS FESZTIVÁLJÁT július 31-én
és augusztus 1-én rendezték Nagynyárádon. A kétnapos népművészeti és
kulturális programot az egyik leghíresebb magyarországi kékfestő mester, a
nagynyárádi Sárdi János mára ipari műemléknek számító kékfestő
műhelye melletti parkban rendezték meg. A verseny győztese, Lovas Kata
(Magyarlukafa) az idős mester anyagaiból készítette el szebbnél szebb
ruháit.

 A LOVASKULTÚRA pályázat eredménye
A pályázatra 24 alkotó küldte el munkáit. A beérkezett 98 tárgyból 20
darabot utasított el a zsűri.
A pályázat eredményhirdetésére és kiállításának szakmai értékeléssel és
műsorral egybekötött megnyitójára 1999. augusztus 17-én került sor
Kecskeméten, a Népi Iparművészeti Múzeumban.
Díjazottak: I. díj: Gerencsér László és ifj. Gerencsér László kovácsok,
hintókészítők (Kecskemét); II. díj: Papp László (Püspökladány) és Péter
Lajos (Lajosmizse) szíjgyártók; III. díj: Szabó István karikásostor-készítő
(Hajdúszoboszló).
Különdíjat kaptak: Mezei István modellkészítő
(Szabadka), Fehérvári László karikásostor- és pásztorkészség-készítő
(Hajdúdorog), Dugár János cserépsíp-készítő (Lakitelek), Ihász Béla
hintókészítő (Seregélyes) és Libisch Győzőné lószőrékszer-készítő
(Budapest).
A kiállítás szeptember 12-ig tartott nyitva.
 A Gazdasági Minisztérium és az OMFB által meghirdetett 1999. évi
Ipari Formatervezési Nívódíj és Miniszterelnöki Különdíj Pályázaton
Dancsó István Kisterenye-újlaki kézműves exkluzív fajátékaival a Magyar
Szabványügyi Hivatal megosztott különdíját nyerte el. A díj átadására
szeptember 14-én a BNV-n, az "Alkotók Napja" rendezvény keretében
került sor.
Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk !
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Az alsóőrsi Eötvös Károly Művelődési Házban július 4-én nyílt kiállítás
Zsolnai Mihály fafaragó művész, A Népművészet Mestere munkáiból.
 Július 10-től a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely adott
otthont annak a kiállításnak, amely válogatást mutatott be az "Alapítvány a
Magyar Népművészet Oktatására által működtetett Népi Játék és
Kismesterség Oktató Képző, valamint a Népi Mesterségek és Művészetek
Szakközépiskolája" (Budapest) textiljáték-készítő szakos, az elmúlt két
tanévben végzett tanulóinak és szakvezetőjüknek: Hóbor Lajosné
textiljáték- és bábkészítőnek munkáíból.
 Simon Izabella textilművész és Buzás András festőművész alkotásaiból
rendeztek kiállítást július 18-31. között a Hotel Gellért Teaszalonjában.
„Míves Mesterségek” címmel nyílt kiállítás Henneberg Mária ikonfestő
és Hermann János magfaragó munkáiból Budapesten, a Magyar Kultúra
Alapítvány Házában. A tárlat július 31-ig volt látogatható.
 A budapesti Nagy Balogh János kiállítóteremben augusztus 3. és
szeptember 11. között volt látható Vass László intarzia-kiállítása.
 "Húsvéttól Adventig" címmel az V. Országos Szalmafonó pályázat
anyagából rendeztek kiállítást a Törökszentmiklósi Városi Művelődési
Központ Pincegalériájában augusztus 19-szeptember 10-ig. A pályázat
eredményét következő számunkban ismertetjük.
 A Népi Kézműves Pályázat fazekas kategóriájában beérkezett
alkotásokból rendezett kiállítás nyílt augusztus 27-én a Zala Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központ kiállítótermében (Zalaegerszeg, Kisfaludy
u. 7–11.)
 Augusztus 28-án a Kaszinó 4-es termében nyitotta meg kapuit az első
bábolnai Csipkekiállítás. A kiállítók a MÁTRAY-HÁZ történelmi
csipkéket feldolgozó csoportjának tagjai és a II. "Aranycsipke díj" pályázói
voltak. A munkabemutatóval egybekötött kiállítás szeptember 10-ig volt
látható.
 Kunszt Veronika szövő-hímző népi iparművész és Horváth Béla
faragó, A Népművészet Mestere augusztus 14-i kezdettel közös kiállításon
mutatkozott be a Gödöllői Galériában (Szabadság út 6.). Az alkotások
szeptember 19-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óráig láthatóak.
 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Germanisztikai Intézetének
Ambrosianum-ában (Piliscsaba, Egyetem u. 1.) szeptember 18-23-ig látható
a Müller György kastl-i fafaragó alkotásaiból rendezett kiállítás
 Budapest-Sopron címmel nyílt közös bútorkiállítás a FISE Galériában
(V.Kálmán I. u. 16.) szeptember 7-én. Megtekinthető szeptember 25-ig (HCs: 12-17, P: 12-15.).
 Ünnepélyes eredményhirdetéssel nyílt meg augusztus 13-án a XV.
Országos Szőttespályázat anyagából rendezett kiállítás, amely szeptember
30-ig (8-17 óráig) látható a hevesi Móricz Zsigmond Művelődési Házban
(Erkel F. u. 2.). A pályázat eredményhirdetését hírlevelünk következő
számában közöljük.
 Szeptember 10-től október 3-ig látható Polyák Márta "Szemben az
árral..." című textil kiállítása a váci Madách Imre Művelődési Központ
emeleti Galériájában (Dr. Csányi L. krt. 63.) naponta 10-18 óráig.
 Szintén október 3-ig tekinthető meg Koloncsák Magdolna és
Marschek Zoltánné "Joci" ezüst- és üvegművesek ékszerkiállítása az
OriginArt stúdióban (Bp., V. Arany János u. 18.).
 Szeptember 22. és október 10. között (hétfő kivételével naponta 10-16
óráig) a ráckevei Keve Galéria ad otthont Nemes Ferenc faragó, népi
iparművész kiállításának.

 A Manuál és a Matéria csoport tagjainak munkáiból nyílt kiállítás
szeptember 7-én az Iparművészeti Múzeumban, a Műhelysarok című
intézményi sorozat keretében. A kerámiákat, gobelineket, üveg-, ötvös- és
textilművészeti alkotásokat felvonultató tárlat október 17-éig tekinthető
meg.
 A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesületen belül Kalmár Ágnes által
kezdeményezett és 1998-ban megalakult Játék Céh első kiállítása
szeptember 12 - december 31-ig (hétfő kivételével) naponta 10-17 óráig
tekinthető meg Kecskeméten, a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben
(Gáspár A. u. 11. 76/481-469). A kiállításon többek közt Andrékó Pálné,
Badó Bea, Faragó Gáborné, Gera Klára, Gémesné Deák Júlia, Hóbor
Lajosné, Horváth Antónia és László, Illiszné Kováts Ildikó, Markó
Krisztina, valamint Pálfi János alkotásai is láthatók.
 "Népművészetünk nyomában" címmel A Magyar Kézművességért
Alapítvány védnökségével október 26. - november 6-ig a szolnoki
Helyőrségi Művelődési Otthonban (Táncsics M. u. 5-7.) közös kiállításon
mutatkoznak be a szolnoki kézművesek: Tóth Béláné kalotaszegi-hímző,
Sziráki Éva és Petényi Márkné csipkeverők, Tóta Ferencné nemezelő,
Deák Péterné bőrműves, Szűts M. Csilla és Böjti Tamás keramikusok,
Deák Péter szövő és Lévai László fafaragó, kosárfonó. A kiállítás
megnyitóján Nyolczas Erika népdalénekes működik közre. (A kiállítás Tóth
Béláné és Urbán Istvánné szervezésének eredményeként jön létre.)
 Berta János faműves mester állandó kiállítása augusztus 28-án nyílt
meg Zengővárkonyban, a volt Bognár-malomban (Arany János u. 113.) A
kiállítás ünnepélyes megnyitóját kézműves vásár és élőmunka-bemutató
gazdagította.
 Lapzártakor érkezett az Iharos Népművészeti Egyesület meghívója az
Egyesület bemutatkozó kiállítására, amelyen szeptember 18-30-ig
hétköznapokon 10-17 óráig, hétvégén 14-18 óráig többek között Bérczes
Csilla gyöngyfűző, Demeter Zoltán fafaragó, Földi Viktória és Kovácsné
Ament Éva bútorfestők, Garamvölgyi Eszter szövő, Libisch Zsóka
lószőrékszer-készítő, Milner Angéla mézesbábos és Somogyi Sándor
okarinás alkotásai tekinthetők meg a tárnoki Művelődési Házban (Fő u.
43.).
... AZ EMBERIESSÉG JEGYÉBEN !
Hírlevelünk májusi számában tettük közzé a Magyar Vöröskereszt
felhívását, amelyben kézművesek jelentkezését kérték a Vöröskereszt által
rendezett táborokba, foglalkozások vezetésére. A táborozási idény lezártával
a napokban érkezett a szervezettől az alábbi köszönőlevél:
"Tisztelt Titkár Úr!
Köszönetünket fejezzük ki az IPOSZ OKKT tagjai támogatásáért, akik
segítségével még színesebbé tudtuk tenni 1999. év nyarán táboroztatott
gyermekek szabadidő elfoglaltságát.
Sára Lászlóné textiljátékkészítő és "gyermekei" Pilismaróton, Matus
Andrásné csuhéfonó és Albert Éva bőrdíszműves Fonyódligeten, Szőts
Gézáné Balatonfenyves-alsón, Ádám Kálmánné Szarvason tette
színesebbé, élvezetesebbé foglalkozásaival az egészségkárosodott,
szociálisan hátrányos helyzetű, árvízkárosult családok gyermekeinek
táborozását.
Ezenkívül Nagy Irén fazekas négy héten át a gyermekek gondozását is
vállalta.
Erdélyi Lajosné, Marika néni felajánlását dabasi területi szervezetünk a
későbbiekben szeretné igénybe venni
A fentiekben felsorolt kézművesek felajánlásai nagymértékben
hozzájárultak a gyermekek élményekben gazdag nyaralásához.
Jövőbeni támogatásukban bízva,
Budapest, 1999. szeptember 7.
köszönettel:
Dr. Morzsányi Éva főtitkár"
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 A XIII. Duna Menti Folklórfesztivál eseményei Baján, Kalocsán és
Szekszárdon zajlottak július 14-17-ig. Az idén is nagy érdeklődéssel kísért
seregszemlén a kismesterségek képviselői is részt vettek. A szekszárdi
kézműves udvarban többek között keramikusok, szövők, gyöngyfűzők,
kosárfonók, bőrösök, fafaragók és mézeskalácsosok kínálták portékáikat.
 Európai Kovácstalálkozó - július 23-25. Debrecen
Mintegy 60 hazai és külföldi (német, dán, osztrák, lengyel, cseh)
kovácsmester, illetve elméleti szakember mutatkozott be egymásnak és a
programra ellátogató közönségnek. Közülük huszonöt kovács hozta el
munkáit a kiállításra. A háromnapos program alatt szakmai tanácskozás is
zajlott, melynek egyik napirendje a céhbe jelentkező új tagok felvételének
megvitatása volt. A programzárón a Kovácsmíves Céh Mestere, Takács
Zoltán foglalta össze a találkozó szakmai értékeit, eredményeit, majd a
szervezők elismeréseket adtak át a legkiemelkedőbben szereplőknek: Fülöp
Tibor, Kocsis Ferenc, Molnár Péter, Németh Péter, Papp Pál, Szabó
András, Szabó István, Tóth István és Vajda László kovácsoknak. A

Hajdú-Bihar Megyei Kézműves Kamara emlékserlegét Siegfried Steiner
osztrák mester kapta. A kovácsok ajándékát - a város számára készített
favédő rácsot, melyet a találkozó idején közösen kovácsoltak - Molnár
József, a céh atyamestere adta át. A találkozó támogatói között volt A
Magyar Kézművességért Alapítvány is.
 Mesterségek ünnepe a budai Várban
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) szervezésében augusztus
19. és 22. között 13. alkalommal rendezték meg az immár hagyományos
Mesterségek ünnepét a budai Várban.
Augusztus 21-én, a Mesterek bálján átadták a NESZ vezetői az Év Mestere
és az Év Ifjú Mestere díjakat. Az idén első ízben hirdettek Közönség Díjat,
és elismerésben részesítették a hagyományőrzésért legtöbbet ténykedő
mestert is. Az Év Ifjú Mestere címet Szakács Alíz bőrdíszműves vehette át,
Az Év Mestere Falusi Béla fazekas lett. A Hagyományőrzésért címet Kiss
Lászlóné tápéi gyékényszövő kapta csökkent értelmi képességű gyerekek
és felnőttek oktatásáért. A Szabolcs megyei kovácsok nyerték el a
Közönség Díjat.
A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEI
 II. KÉZMŰVES TALÁLKOZÓ !
Egésznapos kézműves találkozót szervez a Magyar Országos Művészi
Kézműves Szövetség - OKKT. A tavalyi érdihez hasonló, tanácskozáskonzultáció jellegű összejövetel célja: a kézműveseket érdeklő elméleti és
gyakorlati kérdések ismertetése; az OKKT tevékenységének bemutatása;
szakmai és személyes kapcsolatok kialakításának, egymás megismerésének
elősegítése.
A kamara-kiállítással egybekötött találkozót 1999. november elején, egy
hétköznap 10-16 óra között tartanánk. A részvételi díj a jelentkezők
számától függően, svédasztalos ebéddel együtt: 2.000-2.500,- Ft.
A részvételi szándékot október 10-ig kérjük jelezni ! Cím: IPOSZ OKKT,
Gergely Imre titkár, 1054 Bp., Kálmán Imre u. 20.
 SZENT MIHÁLY-NAPI BÚCSÚVÁSÁR lesz Budapest XI.
kerületében, Albertfalván szeptember 26-án, vasárnap, a templom környéki
utcákban.
A részvétel ingyenes !
Helyfoglalás reggel 8 órától az érkezés sorrendjében. Parkolni a környező
utcákban lehet, az árusításhoz szükséges felszerelésről mindenki maga
gondoskodik.
Előzetes bejelentkezés: Sarkadi Nagy Emíliánál: 311-2235
 CSÁSZÁR JÁNOS EMLÉKNAPOT ÉS ORSZÁGOS KÉZMŰVES
ÜNNEPET rendez a Kézművesek Baranyai Egyesülete a zengővárkonyi
Tájházban 1999. október 10 - október végéig. "Megérött a
feketegesztönye..." címmel.
A programban: Császár János díszpolgárrá avatása (az iskola falán
elhelyezett emléktáblánál), az Egyesület kiállításának megnyitása a
Tájházban, "Őszi népszokások, szüreti hiedelmek" címmel előadás,
gesztenyesütés, dal- és tánctanítás is szerepel. Az "Aprómarok műhely"
terményekből gyermekjáték-készítéssel várja a kicsiket. Érdeklődni:
Horváth Ágotánál lehet: 72/466-158.
FORMA - TÉR - STÍLUS
címmel a Budapesti Kézműves Kamara (BKK) a művészi kézműves
szakmák részvételével idén is megrendezi kiállítását és börzéjét, amelyhez a
Magyar Országos Művészi Kézműves Szövetség - OKKT is csatlakozik.
A rendezvény elsődleges célja a piaci kapcsolatok bővítésének elősegítése.
A kétnapos programban lehetőséget biztosítanak a legújabb termékek
bemutatására, kereskedőkkel való találkozásra, közvetlen értékesítésre és
egy fórum keretében a vállalkozást érintő fontosabb kérdésekről történő
tájékozódásra.
A rendezvény időpontja: október 21-22.
Helyszín: a BKK székháza (Bp., X. ker. Szent László tér 16.)
Részvételi díj: a BKK rendezett kamarai tagsággal rendelkező tagjainak
ingyenes; a nem kamarai tag gazdasági, vagy művészi közösségeknek:
2.500,- Ft, hivatásos egyéni alkotóknak: 1.500,- Ft, amatőr egyéni
jelentkezőknek: 1.000,- Ft. Igény szerint - bérleti díj ellenében - vitrint,
vagy üveges tárlót biztosítanak.
Jelentkezési határidő: október 4. (Gazsik Lászlóné, tel: 431-8974)
 AZ ALMÁSSSY TÉRI SZABADIDŐKÖZPONT 1999. november 13án évadzáró Folkfesztivált tart, melynek bevétele a FOLKADATBANK
jövő évi fenntartását segítené.
Szeretnénk az internetes Folkadatbankban szereplő kézművesek számára
lehetőséget biztosítani a fesztivál idején tartandó KIRAKODÓVÁSÁR-on
való részvételre. A fesztivál ideje alatt délután gyermekprogramok, este
Gálaműsor számos zenekar közreműködésével, majd éjjel táncház zárja a
programot. A programokat az interneten is fogják közvetíteni.
A kézművesek számára a részvétel ingyenes; 14 órától kezdődően
mutathatják be tevékenységüket, vagy árusíthatják portékájukat.
A jelentkezőktől visszajelzést kérünk, hogy felmérhessük az igényeket, és
kioszthassuk a korlátozott számú helyeket.

Az ingyenes FOLKADATBANK-ba továbbra is várjuk a honlapokat
igénylők jelentkezését a Titkárságon.
Almássy Téri Szabadidőközpont Bp., VII. Almássy tér 6.
Tel: 352-1572 Fax: 342-1139 E-Mail: almassy@mail.datanet.hu
NÖVEKEDETT A MIKROHITEL !
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által szervezett Mikrohitel
Programban a hitel összegét 1997-ben 5000 Euro-ban határozták meg.
Ennek árfolyam-emelkedése a mikrohitel összegének emelését jelenti, így
1999. június 14-től a hitel felső határa 1.300.000,- Ft. A mikrohitel
kamata jelenleg 16 %, futamidő max. 3 év, fél év türelmi idővel. A hitel
célja: beruházás megvalósítása (gépek, berendezések, ingatlan, stb.
vásárlása). A hitelösszeg max. 30 %-a fordítható forgóeszköz-vásárlásra.
(Magyar Kézműves)
GRATULÁLUNK !
 Mészárosné Göncz Mónika budapesti bőrműves július 20-án született,
Tamás Márton nevű hatodik gyermekéhez;
 Kozák Éva gerjeni keramikusnak, július végén született harmadik
kislányához, Zsófihoz, valamint
 Polyák Márta gyűrűfűi textilművésznek, Csenge nevű harmadik
gyermekéhez.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 A Magyar Iparművészet 2. számában jelent meg Gergely Imrének, az
OKKT titkárának írása "Kézműves remekek 1999 - Fegyvermesterek
fortélyai" címmel az IPOSZ OKKT és A Magyar Kézművességért
Alapítvány kiállítás-sorozatának idei rendezvényéről. Egy rövid
visszatekintésből az olvasók képet kaphattak a kiállítás-sorozat céljáról és
előző állomásairól is.
"Hordómánia" címmel jelent meg a Mai Nap július 13-i számában egy
fotóval illusztrált rövid hír, abból az alkalomból, hogy Buglyó Péter
debreceni kádármester különleges tölgyfa hordóit használják a franciák
híres boruk - a barik - tárolására.
 A Dél-Magyarország július 28-i száma "Egy kézműves és vállalkozása Üzemmérnök a korongnál" címmel Sisákné Szabó Ildikó keramikust
mutatta be. Az alkotó hangsúlyozta a kézműves vásárokon való részvétel
fontosságát, ami kiváló alkalom arra, hogy a mesterek személyesen
találkozzanak a vásárlókkal. Ezt igazából egész évben az segítené elő, ha
Szegeden kialakítanának egy Kézművesek Házát.
A Kis Újság augusztus 10-i számában "Önazonosságomat szeretném
kifejezni..." címmel interjú jelent meg Magyar Zita berettyóújfalui fazekas
népi iparművésszel, aki tanulmányai, szakmai fejlődése mellett azokról az
elismerésekről - köztük az IPOSZ OKKT pályázatán kapott különdíjáról - is
beszámolt, amelyeket 24 éves kora ellenére már elért.
 "A népművészet mesterei" címmel a Népszabadság augusztus 14-i
számában cikk jelent meg Kunszt Veronika szövő-hímző népi iparművész
és Horváth Béla faragómester alkotásaiból aznap nyílt kiállításának
apropóján.
 "A kovácsmesterség reneszánsza" címmel jelent meg fényképes interjú
Molnár Józseffel, a Magyarországi Kovácsmíves Céh atyamesterével a
Népszabadság szeptember 2-i számának "Itthon" mellékletében, abból az
alkalomból, hogy idén Debrecenben rendezték meg az Európai
Kovácstalálkozót.
 Rátkai Sándorral, A Népművészet Mesterével - az utolsó szegedi
papucs-készítővel - a Kossuth Rádió készített interjút szeptember 10-én.
A BUDAPESTI ORIGAMI CLUB AKTUÁLIS HÍREI
Információk a klub hírlevelének nyári számából:
 Augusztus végén, vagy szeptember elején jelenik meg Horn Ákos és
Zsebe József közös origami könyve: "Az életre keltett papír" címmel.
 November 5-7-ig Pécs ad otthont annak az új ötletnek, amely a "könyv
molyollós hétvége" nevet kapta. Ez azt jelenti, hogy mindenki magával
viszi saját origami könyveit és cserébe 3 napig ő is belenézhet mások
könyvébe. A találkozó szervezője Sági Judit, a Pécsi Origami Kör vezetője.
 2000. nyarán (július második hetében) valószínűleg Győrben rendezik az
egyhetes origami tábort.
A B.ORI Club tevékenységéről és jelzett rendezvényeiről a következő
vezetőségi tagok adnak további információkat: Sz.-né Gulyás Anikó (mh:
326-7780, L: 312-2725), Danics Gabriella (mh: 312-1415, L: 216-5375) és
Pohné Barkó Magdolna.
Telefonszám-változásról Harmat Gábor (mh: 383-8358, L: 261-1782) ad
felvilágosítást.

 100 nm-es tekercsekben fekete gömbölyű vékony bőr kapható.
Marschek Zsolt (8400 Ajka, Újélet u. 2/15. Tel: 88/210-605, 20/983-0044).
 Minden vasárnap országos kirakodó- és autóvásárt tartanak Dunavecsén,
a vásártéren. További információ: 24/430-353.
 Bőrtárgyak, könyvborítók vaknyomásához használható, rézből
metszett motívumok, léniák, díszek, számok és betűk többszáz darabos
gyűjteménye egy tételben eladó. Tel: (06) 904-901-09.
 Az IPOLY-PRINT Kft. - Szécsény nyomdai ajánlata:
- könyvek, prospektusok, önátírós-vegykezelt ügyviteli nyomtatványok,
folyóiratok, cimkék, szórólapok, arculatok (névjegy, levélpapír, boríték,
dosszié),
meghívók teljes körű kivitelezése az előkészítéstől a
késztermékig
- fekete-fehér és színes kiadványok, kifestők, naptárak
- egyedi tasakok, zacskók gyártása
- kötészeti munkák (spirálozás, laminálás, kapcsozás)
- fénymásolás, bélyegzőkészítés rövid határidővel
- számítógépes előkészítés, kiadványszerkesztés.
3170 Szécsény, Rákóczi út 139. Tel/fax: 32/370-322, 20/9677-643.
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-189 Gyártótól venne masszív tölgyből készült bútorokat: asztalt,
széket, konzolokat stb. belga vállalat.
KD-197 100 % tölgyből készült bútorok forgalmazójával és tölgy- vagy
bükkfa székek gyártójával keres kapcsolatot francia cég.
KD-201 Kristály- és üvegáruk vétele érdekli angol céget.
KD-202 Gyertyaviaszra és kerámia dekorációs cikkekre vár ajánlatot
szlovén vállalat.
KD-212 Élelmiszeripari brit vállalat az alábbi termékek vásárlásában
érdekelt: ón-lemezek, kerámia-cikkek, kosarak, üvegáru, papír- és karton
csomagolóanyagok. Részletes ajánlatot kér.
KD-214 Angol cég vásárolna sakk-készleteket, fafaragásokat,
ajándéktárgyakat.
KD-218 Késfélék, üvegáruk, kerámiák, kézműves termékek iránt
érdeklődik angol cég.
KD-219 Üveg- és kristályáru, palackok, virágvázák, gyümölcstartó
edények vásárlásában érdekelt angol cég.
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.
TKE-6628 Olasz partnerünk közvetlen gyártóktól kézzel festett művészi
porcelán termékeket vásárolna olaszországi forgalmazásra.
Bővebb információ kérhető az FMMC Felkínálom Marketing Menedzser
Center munkatársaitól. Tel: 96/429-033/14, Tel/fax: 96/411-879.
ANTIKVÁR SZAKKÖNYVEK
1. Több mint három évtized után, 1997-ben jelent meg egy kiváló
kézikönyv a tűzzománc-készítésről. Ez alkalommal egy magyar szerző,
Ötvös Nagy Ferenc vezeti be a könyv olvasóját a tűzzománc-készítés
rejtelmeibe. A 180 oldalas könyvben számos ábra, színes fotó illusztrálja az
anyagok, szerszámok használatát és technológiai folyamatokat. Kifejezetten
iparosok, kézművesek és iparművészek számára készült a könyv. Aki
bővíteni akarná termékeinek körét, most itt az alkalom, hogy
elsajátítson egy új mesterséget! A Tűzzománcmívesség c. könyv
megrendelhető 2.990,- Ft-os áron.
2. Csiba Éva: Bőrművesség (Corvina Kiadó, 1975). A szakma történetét,
mesterfogásait, szerszámait, speciális területeit, a díszítés motívumait
tartalmazza számos rajzzal, fotóval illusztrálva. Terjedelme 47 oldal. Ára:
990,- Ft
3. Czagány: Bútorasztalos és díszítő munkák (Műszaki Kiadó, 1980).
Minden, amit a fáról, a bútorkészítésről tudni kell 440 oldalon, 340
illusztrációval. Ára: 1.990,- Ft.
Az árak nem tartalmazzák a postai utánvétel költségét, ami súlytól és
összeghatártól függően általában 500-700,- Ft.
Bármelyik könyv részletes tartalomjegyzéke kérhető szóban és
fénymásolatban (20Ft/oldal), amennyiben ennél többet kíván tudni az Önt
érdeklő kiadványról.
A kiadványok megrendelhetők telefonon, a (06) 904-901-09-es számon,
amely fax és üzenetrögzítő is egyben (a hívás díja percenként 180,- Ft +
ÁFA). Levélben: 1538 Bp., Pf. 457.
Értékesítési szempont: aki előbb kéri, hamarabb kapja! Az időközben
elkelt kiadványokat azonban előjegyzem az érdeklődők számára.

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
Fazekasok, keramikusok ! 175 l-es alacsonytűzű és 100 l-es magastűzű
kemence közös műszerrel (esetleg külön is) eladó. Tel: 227-9286

Köszönet az IPOLY-PRINT Kft-nek a Hírlevél
térítés-mentes nyomdai sokszorosításáért !

