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ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
További kézműves társaink jelezték, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %át A Magyar Kézművességért Alapítvány javára ajánlották fel:
Fodorné László Mária, ifj. Hermann István, Ősiné Mengesz Mária, Rózsa
Györgyné, Szabó György, Szabóné Varga Anita és Varga Györgyné.
Az OTP-től utólag kapott értesítés szerint 2000. január első napjaiban a
következők befizetései is megérkeztek Alapítványunk számlájára:
Erdész Judit Mária, Kőházy Ödön, Nagy Józsefné Török Gizella, Vándor
Zsuzsa
A március 6. utáni alapítványi támogatások felsorolását hírlevelünk
következő számában tesszük közzé.
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy alapítványi befizetéseiket –
költségkímélés céljából - lehetőleg OTP-fiókban teljesítsék !
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézművességért Alapítvány
„AZ EZREDFORDULÓ KÉZMŰVES REMEKEI” C. PÁLYÁZAT
ÉRTÉKELÉSE
Április 28-án nyílt meg A Magyar Kézművességért Alapítvány és a Magyar
Országos Művészi Kézműves Egyesület „Az ezredforduló kézműves
remekei” címmel kiírt pályázatának válogatott anyagából rendezett kiállítás
az Iparművészeti Múzeum földszinti aulájában.
A Zsámboki Asszonykórus rövid műsora után Dr.Lovag Zsuzsa, a Múzeum
főigazgatója köszöntötte a megnyitó résztvevőit. A kiállítást Földiák András
a Magyar Művelődési Intézet igazgatója és Szűcs György, az Ipartestületek
Országos Szövetségének Elnöke nyitotta meg.
A pályázatra érkezett alkotásokat a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, a
Népi Iparművészeti Tanács szakértőinek javaslata alapján 240 hazai és
határon túli alkotó 660 alkotása került kiállításra. A zsűri ezúttal 34 alkotó,
illetve alkotó csoport kiemelésére, díjazására tett javaslatot.
A nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztálya
egyenként 50.000,- Ft-os különdíját kapták Vágó Enikő és Vágó István
miskolci zománcművészek, a hódmezővásárhelyi Hímzőműhely, valamint
Gy. Kamarás Katalin budapesti keramikus és a Hevesi Alkotóközösség; a
Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága 50.000-50.000,- Ft-os
különdíját kapták Karajz Anna budapesti kerámia- és üvegfestő valamint
Komjáthy Piroska balatonfenyvesi viseletkészítő és Stumpf Imre
budapesti szövő; a Heves Megyei Önkormányzat 30.000,- Ft-os díját a
Hevesi Alkotóközösség, a Magyar Művelődési Intézet 30.000,- Ft-os díját
Fodorné László Mária decsi szövő kapta; a Pro Renovanda Cultura
Hungariae Néművészetért Szakalapítvány 20.000,- Ft-os díját Kiss Mátyás
mezőkövesdi fafaragó kapta; a Fejér Megyei Önormányzat céhkancsóját és
A Magyar Kézművességért Alapítvány 20.000,- Ft-os díját Párniczky
Józsefné székesfehérvári népi hímző és szakköre kapták; a MAHART
Tours díját – egy Budapest-Bécs szárnyashajó utat - Pál Sándor solymári
tűzzománcos kapta; a Gellért Szálló kétszemélyes hétvégi meghívását
Gombosi Beatrix rábapatonai kézihímző, a Margiszigeti Thermál Hotel
kétszemélyes hétvégi meghívását Dr. Papp Lászlóné debreceni kéziszövő,
a Soproni Lövér Szálló kétszemélyes hétvégi meghívását Fábry Zoltán
budapesti faműves, a mezőtárkányi Táltos Hotel kétszemélyes hétvégi
meghívását S. Fehér Anna gödöllői kerámikus kapta; a Gundel Étterem
kétszemélyes vacsorameghívását Fördős László budapesti ötvös, a Fortuna
Étterem kétszemélyes vacsorameghívását Gáts Tibor
budapesti
népihangszer-készítő,
az
Alabárdos
Étterem
kétszemélyes
vacsorameghívását Demetrovits Péter budapesti keramikus, a Balázs
vendéglő kétszemélyes vacsorameghívását Horváth Edina budapesti
textiltervező kapta; Molnárné Ferencz Rózsa kézihímző alkotását Vass
János bajai pintér, a Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesület –
OKKT díját Zsolnai Mihály budapesti fafaragó vehette át; a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatának díját Albert Éva
budapesti bőrműves, Bagdi Ibolya budapesti kézihímző, Kóczián Csaba

budapesti fazekas és Udvardi Gizella budapesti textiltervező kapta; a
Magyar Kézművességért Alapítvány díját Nyers Csaba Károly budapesti
rézplasztikus, a HOME-Art 313 Kft díját – Tóth Kornélia üvegműves
alkotását - Ősiné Mengesz Mária budapesti textiljáték tervező kapta; a
Somogy Megyei Közgyűlés Elnökének díját Komjáthy Piroska
balatonfenyvesi szövő és Török Emőke kaposvári babatervező kapta; a
Tolna Megyei Kézműves Kamara díját Komjáthi Tamásné szekszárdi
szövő kapta; a Fejér Megyei Önkormányzat egy-egy céhkancsóját – Kató
Balázs enyingi fazekas alkotását - Bozsits József pécsi ötvös és Büki
András szombathelyi fegyverkovács kapta; a VOSZ Kézműves
Szekciójának díját Tóth Lívia veresegyházi textiltervező kapta; az MV
Iparos Újság egy-egy serlegét Decsi-Kiss Jánosné szálkai gyöngyfűző és
Oláh Márta decsi gyöngyfűző vette át.
Az összes résztvevő emléklapot kapott.
Az "Aranyfokos" Kézműves Vándordíjat idén Járdán József borsodnádasdi
fegyverkészítő, az Egyesület új vándordíját pedig Márton Rozália
baracskai fafaragó kapta.
A kiállítás főrendezője Baloghné Kegyes Lonci volt, segítőtársai: Pócsné
Hermanics Mária, Fábry Zoltán, Czokné Csepi Mária, R. Nagy Erika, Haris
Mária, Gy. Kamarás Katalin, Nagy Balázs, Csallóköziné Kárpáti Katalin,
Gergely Andrea és Kóté Lászlóné.
PÁLYÁZATOK
7 PRÓBÁS FAZEKASVERSENY
Pannonhalmán 2000. június 30. és július 2. között első ízben kerül
megrendezésre
hagyományteremtő
szándékkal
a
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FAZEKASVERSENY, mely egyben vásár keretében reprezentálni kívánja a
magyar kézműveskultúrát is. Ezért várják minél több kézműves
jelentkezését, hogy a három nap alatt lehetőleg a kézművesség valamennyi
ágát be tudják mutatni. A rendezvényhez szervesen kapcsolódik a X. Győri
Nemzetközi Néptánc és Népzenei Találkozó, aminek több programja
Pannonhalmán kerül megrendezésre a Fesztivál zárórendezvényével
egyetemben.
A kézművesek számára térítésmentesen biztosítanak sátrakat (30 db
erejéig), de saját sátorral is részt lehet venni. A jelentkezési lapot - melyen
jelzik a szálláslehetőségeket – legkésőbb május 31-ig kérik visszaküldeni.
További információ és jelentkezési lap kapható: Tourinform-Pannonhalma
(96/471-733), Varga Zoltán (96/471-428), Bögi Ágnes (96/471-141).
„Angyali Korona Szent Csillag”
A Szent Korona a mai zománcművészetben
A Gyöngy Ház Zománcműhely, a Kecskeméti Nemzetközi
Zománcművészeti Alkotóműhely, a Tűzzománc Művészek Magyar
Társasága és a debreceni Újkerti közösségi Ház pályázatot hirdet tűzzománc
művészettel, tűzzománc készítéssel foglalkozó hazai és határainkon túl élő
magyar hivatásos és amatőr alkotóknak, csoportoknak, alkotó
közösségeknek.
Pályázni lehet: a Szent Korona ihlette munkákkal, ill. motívumainak
felhasználásával készült alkotásokkal, másolatokkal…
A pályázat célja: tisztelgés a magyar államiság jelképévé vált Szent
Korona, ill. az ezer éves évforduló előtt.
A pályamunkák beadásának ideje: 2000. szeptember 11-13. (naponta 816h)
Helyszínei: 1. Újkerti Közösségi Ház (4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19.) 2.
Tűzzománc Művészek Magyar Társasága (1239 Bp., Grassalkovich u. 157.
A pályamunkákra szíveskedjenek ráírni az alkotó nevét, címét (tel.), az
alkotás megnevezését, méretét, értékét.
A legjobb alkotások díjazásban részesülnek, ill. kiállításon mutatjuk be
azokat. A kiállítás-megnyitó tervezett időpontja: 2000. október 20. Ezt
követően október 20-21-én szakmai hétvégét rendezünk neves koronakutatók és szakemberek, előadóművészek közreműködésével.
Helyszíne: Újkerti Közösségi Ház – Debrecen.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető Dr. Tarné Szoboszlai
Katalintól az 52/413-939-es telefonon.
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vállalkozása – amely 200 évre tekint vissza – kereken 100 évet töltött
Mosonmagyaróváron.
Valamennyiüknek gratulálunk !
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA

ITD-H által támogatott A kategóriás rendezvény:
Nemzetközi Fogyasztási Cikk Vásár, Liege
2000. szeptember 8 - 17.
Államiságunk 1000 éves fordulójára való tekintettel a
belga szervezők Vendégország státusszal hívták meg
Magyarországot. A megjelenést 500 nm-es területen
tervezzük megvalósítani.
Helyszíni árusítással egybekötött közönségvásár
kiemelt témaköre:
-kézműves és háziipari termékek
-élelmiszerek
-játékok
-dísztárgyak
-idegenforgalmi ajánlatok
A liegi vásárra várjuk a kézművesség, a népművészet,
a kortárs képző és iparművészet képviselőit, akik
színvonalas termékeik felvonultatása mellett hazánkra
jellemző kézműves bemutatókkal is színesítik a
magyar kiállítást.
A részvétel ára: 19.300.- Ft/nm + ÁFA
Minimális standméret: bruttó 10 nm (megosztva is
igénybe vehető).
Jelentkezési határidő: 2000. június 15.
Témafelelősök: Veszeli Zsuzsa és Király Hajnalka
Tel: 353-0555 Fax: 332-8126

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 Kecskeméten, a március elején megtartott III. Országos
Mintázásversenyen Toka Zoltán miskolci fegyverkovács portrémintázás
kategóriában I. helyezést ért el.
 A népi textiles mozgalom rangos eseményének számító VII. Országos
Textiles Konferencia keretében március 10-én a békéscsabai Jókai
Színházban adták át az országos hímző-, szövő- és viselet pályázat díjait. A
pályázat díjazottjai között szerepeltek többek között a következők: hímzés
csoportos kategória: I. és II. díj - a Békés Megyei Népművészeti
Egyesület két kollektívája, IV. díj - a Dr. Sági Lajosné által vezetett
budapesti Kálvin téri Asszonykör; hímzés egyéni kategória: II. díj - Tóth
Ágnes (Sopron); szőttes csoportos kategória: I. díj - Békés Megyei
Népművészeti Egyesület, II. díj – Hevesi Népművészeti és Háziipari
Szövetkezet, III. díj – Savaria Nett -Pack Kft. (Szombathely); szőttes
egyéni kategória: I. díj – Dr. Papp Lászlóné (Debrecen), II. díj – Krasznai
Ferencné (Sopron), Luktorné Holló Éva (Veszprém), Dr. Sági Lajosné
(Bp.), III. díj – Cs. Gergely Gizella (Bp.), Knittel Ilona (Bp.); viselet
egyéni kategória: I. díj – Révész Márta (Öcsöd), Stumpf Imre (Bp.),
Fehér Jánosné (Eger), II. díj – Zolnai Zsuzsanna (Sárvár), Dr. Hajdu
Tamás (Sárvár), III. díj – Haris Mária (Bp.), Dezső Ildikó (Vecsés) és
Hudák Marianna (Csorvás).
 A Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Tanácsa legutóbbi,
április 20-án tartott ülésén Eszenyi Istvánné nardai szövő, Hutkai László
debreceni bőrműves és Juhász József miskolci késes részére népi
iparművész cím odaítéléséről döntött.
 Az IPOSZ április 27-én tartott Közgyűlésén a Szövetség legmagasabb
kitüntetését: IPOSZ Díjat kapott Bartha Lajos ötvösművész, az Országos
Kisipari Kézműves Tanács alapítója és első elnöke. Ugyancsak ezen a
Közgyűlésen került átadásra az Aranykéz Kézműves Szakmai Díj, melyet
Bartha Lajos mellett Kóté Lászlóné budapesti bőrműves, Bíró Lászlóné
és Németh Tibor zalaegerszegi kézművesek valamint Csóli Csaba
üvegcsiszoló, a Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesület alelnöke
vehetett át.
 A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület ünnepi küldött-taggyűlésén
vehette át a város emlékérmét Zemplenszky Gyula kályhás- és
fazekasmester, népi iparművész abból az alkalomból, hogy családi

 A százhalombattai „Matrica” Múzeumban április 2-ig volt látható a Kiss
Áron Magyar Játék Társaság tagjainak munkáiból rendezett „Fűben, fában
játék” című időszakos kiállítás.
 A diósdi Tájházban március 16-26. között rendezték meg Gy. Kamarás
Kata keramikus önálló kiállítását, melynek megnyitójához kapcsolódva –
március 15. tiszteletére – Faragó Laura és Erdélyi György „Ha majd a
szellem napvilága” című ünnepi műsora hangzott el.
 A kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeumban március 17. és május 6.
között rendezett időszaki kiállításon a Dél-Alföldi Népművészeti Egyesület
mutatkozott be.
 A Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet „Élő népművészet”
című kiállítása a hatvani Moldvay Győző Galériában március 31. és április
25. között a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány által díjazott
tárgyegyüttesek bemutatására vállalkozott. A kiállításon 12 egyéni alkotó,
valamint a Bodonyi, a Hevesi és a Mátraderecskei Alkotóközösség
tagjainak lakásdíszítési, öltözködési és használati tárgyai voltak láthatók.
 Fuggerth J. Ferenc tűzzománcos iparművész kiállítását március 31. és
április 28. között láthatták az érdeklődők a Pasaréti Ferences Alapítvány
szervezésében.
 Takácsné Ambrus Éva csuhé-műves alkotásaiból rendeztek kiállítást a
szombathelyi Helyőrségi Klubban április 3. és 14. között.
 „Textilbe álmodott világ” címmel a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban
rendeztek kiállítást Garamvölgyi Eszter textilmunkáiból április 3-21-ig.
 Április 16. és május 12. között Törökszentmiklóson, a Városi
Művelődési Központ pincegalériájában rendezték meg a felsőoktatási
intézmények hallgatói részére meghirdetett „Megváltás a Szentháromság
kiteljesedésében, a Hármas Hármasságban” című országos millenniumi
művészeti pályázat anyagának kiállítását.
 Április 19. és május 10. között a NIT Szilágyi Dezső téri
Bemutatótermében volt látható a Debreceni Háziipari Szövetkezet
„Hagyomány és korszerűség” című textilkiállítása.
 Április 21-én a Nógrád megyei Berkenye temetőjének Kálváriájánál
tartották V. Majzik Mária Keresztút című bronz domborművének átadási
és szentelési ünnepségét.
 Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban április 27. és
május 4. között rendezték meg Kovácsné Mórocz Mária tűzzománcos,
Lehoczky András festő és Zsolnai Mihály fafaragó, szlovák származású
alkotók kiállítását.
 A kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeumban május 2-13-ig volt
látható a Közművelődési Intézet gyöngyfűző tanfolyama óvodapedagógusainak (tanfolyamvezető: Szelesné Kása Ilona) munkáiból
rendezett „Gyöngyvarázs” című – bemutatóval egybekötött – kiállítás.
 A Dorogi Ipartestület Kézműves Szakmai Osztálya ismét meghirdette az
Ifjú Kézművesek Ki-mit-tud-ját, melynek alkotásaiból – dorogi és Dorog
környéki iskolások és óvodások, valamint a tokodi Alkotóház tagjainak
munkáiból – május 12-18. között rendeztek kiállítást.
 Zalaegerszegen, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ „Tér-Kép”
című kiállítás-sorozata keretében május 12-26. között látható Ágh Edit
keszthelyi grafikus és Simon Edit gyenesdiási keramikus kiállítása.
 A „Tavaszi gyöngybezsongás” című kiállítást követően május 22-től
június 2-ig „Gyöngyök és fém ékszerek” címmel rendeznek kiállítást a
Gyöngy Stúdióban (Bp, Kmety György u. 19. Tel: 302-0332).
 Április 28-tól június 4-ig látható Ács Imréné csipkekészítő és Krausz
Mónika keramikus közös kiállítása az Ács Károly Művelődési Központ
(Ráckeve, Kossuth L. u. 49.) Keve galériájában naponta 10-16h-ig.
 A pécsi Bazilika „Kocsis László” termében (Szent István tér 14.) május
20. és június 7. között (naponta 9-13h-ig) tekinthető meg Szabó Józsefné
Szabó Mária textilműves és Takácsné Ambrus Éva csuhéműves közös
kiállítása.
 Május 17-től június 11-ig (hétköznap 9-13 és 14-17h-ig, szombatvasárnap 10-13 óráig) látható Markó Krisztina budapesti játékkészítő
iparművész kiállítása a Mátra Művelődési központ Tourinform Galériában
Gyöngyösön, a Fő tér 10. szám alatt.
 Különleges Játékok címmel válogatás látható 40 alkotó – képző- és
iparművészek, kézművesek - munkáiból a Robert’s Stúdió szervezésében a
Nyitott Kör Galériában (Bp., XV. ker. Széchenyi u. 16.) május 18. és június
13. között, hétköznapokon 10-17h-ig. (Inf: Maly Róbert 30/984-7597)
 Május 1-től július 28-ig (hétfő kivételével minden nap 10-17h-ig) látható
a budapesti Játékudvar és a Kőszeg Galéria rendezésében Kőszegen a
Jurisich várban a VI. országos kézműves játékkiállítás.
 Május 27-én 11 órakor nyílik Cseszneki Miklós Leó szobrászművész
állandó kiállítása, nagymarosi házában. A kiállítás a már Nagymaroson
készült munkáit mutatja be, melyek folyamatosan megtekinthetők és
megvásárolhatók a műhely melletti galériában. A műhelyben élő mesterség-

bemutató zajlik, a további tervek között kézműves-tábor szervezése is
szerepel. Cím: Nagymaros, Mihály hegy, Napsugár u. 3. Tel: 27/356-213.
 Szegeden, a Gulácsy galériában június 6-20. között (hétfő kivételével
naponta 10-18h-ig) látható Zsóri Balogh Erzsébet szentendrei
tűzzománcfestő iparművész önálló kiállítása.
 Az Esztergomi Vármúzeum Rondella kiállítótermében július 26. és
augusztus 3. között immár második alkalommal rendezik meg a
Hangszerkészítők Nemzetközi Kiállítását. A rendezők, a KomáromEsztergom Megyei Kézműveskamara és a Magyar Hangszerész Szövetség
Szent István királyunk trónralépésének 1000. évfordulóját szeretnék még
emlékezetesebbé tenni e kiállítás megrendezésével, melyre többek között
Olaszországból, Nagy Britanniából, Svédországból és Japánból is várnak
résztvevőket.

A megyei előrendezvényeket követően május 26-án 11 órakor nyílik a
Magyar Művelődési Intézet és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége
szervezésében, a Néprajzi Múzeumban a XIII. Országos Népművészeti
Kiállítás. A kiállítás október 1-ig hétfő kivételével naponta 10-18h-ig
tekinthető meg.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Május 12-én megnyílt Gyöngyösön, a Török Ignác út 11. szám alatt a
„Tücsökzene” játékbolt. A bolt – amelyben a fa- és textiljátékok mellett
helyet kapnak a csuhé-, szalma- és fonott figurák is – várja a természetes
anyagokból készülő játékok előállítóinak jelentkezését. Tel: 37/324-345.
A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
 A hazánkban élő munkanélküliek első – 25 főből álló – gyöngyfűző
tanulócsoportja féléves intenzív tanfolyam végén május 24-én vizsgázik,
és a csoport vezetőjével, a decsi Csötönyi István gyöngyfűzővel közös
kiállításon mutatkozik be. A kiállítás május 27. és június 3. között (naponta
10-17 óráig) Szekszárdon, a Babits Művelődési Központ (Mártírok tere 11.)
társalgójában tekinthető meg.
 MOMKE regionális találkozó Zalaegerszegen
Zala és Vas megyei kézművesek részvételével regionális találkozót tart a
Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesület – OKKT és a Zala
megyei Kézműves Tanács május 29-én Zalaegerszegen, az ipartestület
székházában (Ady E. u. 31.). A találkozó résztvevői tájékoztatókat
hallhatnak a MOMKE – OKKT és a Zala megyei Kézműves Tanács
tervezett programjairól, a kézműveseket érintő vámeljárási és telephelyengedélyezési szabályokról, biztosítási lehetőségekről, a POSTABANK és
Takarékpénztár Rt. és az IPOSz között kialakuló – a kisvállalkozók
tőkeellátottságát segítő - együttműködésről és egyéb aktuális kérdésekről.
 IV. Fazekas Konferencia
Budapest, Mátyásföld, Erzsébet- liget 2000. június 1-2.
Az elhangzó előadások:
1./ Fazekassággal foglalkozók számára előnyös vállalkozási formák és
feltételeik
2./ Fazekas termékek előállításának és forgalmazásának feltételei.
3./ A fazekas termékekre vonatkozó szabványok és a megfeleltetés esélyei.
4./ A Népi Iparművészeti Tanács szerepe a hagyományőrzésben és a NIT az
eddig elhangzottakról szóló állásfoglalása.
5./ A céhek egykori szerepe és jelentősége a kézművesek számára.
6./ A hagyományos fazekasság kényszerű változásai és annak hatásai a
mesterség történetében.
7./ A hagyományokat őrző és ápoló fazekasok munkájához támogatás
szerzési formák, lehetőségek.
Konzultáció
Ólmos, ólommentes mázak használatának összehasonlítása.
Kerámia alapanyagokat és eszközöket forgalmazó cégek bemutatói.
A konferencia szervezője: a Dr. Kresz Mária Alapítvány és Fazekas
Központ, Csuporné Angyal Zsuzsa (1165 Budapest, Csinszka u. 27. Tel /
fax: 06-1-407-15-02)
 Esztergomban a Prímás Szigeten (a Sportcsarnokban és szabad területen)
8. alkalommal rendezik meg a Pünkösdi Kiállítást és Kézműves Vásárt. A
hagyományoknak megfelelően a szabad területen résztvevő, a Magyar
Országos Művészi Kézműves Egyesület – OKKT ajánlásával jelentkező
kézművesek a jelentkezési díjból 50% kedvezményt kapnak.
A rendezvény szervezője a „HÍD” Vállalkozók Együtt Egymásért
Alapítvány: 2500 Esztergom, Simor J. u. 17. Tel: 33/413-015.
 Az „Ördögszekér” Bt. előzetes vásárnaptára:
- Június 16-18., július 14-23. és augusztus 25-27. Kapolcs: Kézművesek
Völgye.
- Június 24-25.
Sopron
Soproni Ünnepi Hetek.
- Július 7-9.
Nyírbátor
Szárnyas Sárkány Hete.
- Augusztus 26-27. Szombathely
Savária Tört. Karnevál.
- Szeptember 23-24. Kőszeg
Kőszegi Szüret.
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- December 9-23.
Szeged
Karácsonyi vásár.
A felsorolt eseményekről részletes információkat küld az „Ördögszekér” Bt.
Mocselini Rudolf, Szabó Magdolna (6753 Szeged, Kőrös sor 33. Tel:
62/495-670, 30/903-4723, 30/205-6899, E-mail: info@ordogszeker.hu)
 Zsűriztetés
A 2000. március 31-ével a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a
Budapesti Kézműves Kamara összeolvadásával létrejött Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata – folytatva a korábbi
hagyományokat – a Bp., X. ker. Szent László tér 16. sz. alatti székházában
termék-zsűriztetést szervez.
A zsűriztetés időpontja: 2000. június 27-29.
Jelentkezési határidő: 2000. június 15.
A termékek elszállítását június 30-án (pénteken) 12 óráig kérik megoldani.
A jelentkezéskor pontosan meg kell nevezni a zsűriztetni kívánt
termékcsoportot, valamint a konkrét darabszámot. A zsűriztetésre
vonatkozó megváltozott feltételekről részletes felvilágosítást ad Gazsik
Lászlóné a 431-8974-es és a 260-5929/164-es telefonszámon.
 Saint CHARTIER 2000
Ez év július 13-16. között 25. alkalommal kerül megrendezésre
Franciaország egyik legnagyobb fesztiválja, a Saint Chartier-i tekerős
fesztivál. Minden évben itt jönnek össze a tekerőlantkészítõk, a
dudakészítõk és minden ilyen jellegű bourdon hangszer készítője, játékosa.
A négy napos fesztiválon mutathatja be minden mester a saját hangszereit a
vásárban és a színpadon, a több tízezres nézőközönségnek, akik
szórakoztatásáról meghívott neves zenekarok is gondoskodnak. Ez évben
Magyarországról többen is képviselik a magyar kézműveseket, így Gáts
Tibor citerakészítő, Nagy Balázs tekerőlantkészítő és Szerényi Béla
hangszerész, aki ez évben először saját zenekarával, a Bokros együttessel
együtt mutatja be hangszereit.
 XII. Nemzetközi Csipkehét és Kiállítás
Kiskunlacházán július 29. – augusztus 4. között kerül megrendezésre a XII.
Nemzetközi Csipkehét és Kiállítás. A rendezvényről további információk
kérhetők Ács Imrénétől, a Magyar Csipkekészítők Egyesületének elnökétől
(2340 Kiskunlacháza, Kinizsi P. u. 1. T/F: 24/430-026).
 Magyar bemutatkozás Krakkóban
Az államalapító Szent István ünnepéhez kapcsolódva augusztus 18-25.
között Krakkóban megrendezendő komplex bemutatkozó programot tervez
a magyar konyha, néptánc, népzene és kézművesség képviselőinek
részvételével az Érdi Ipartestület. További felvilágosítással szolgál: Csóli
Csaba, az ipartestület ügyvezető igazgatója a 23/365-682-es és Gergely
Imre a 269-2940/481, 482-es telefonszámon.
 VÁSÁR AGRIÁBAN – VIII. Egri Nemzetközi Vásár
Az Észak-Magyarországi régió és Eger város legnagyobb gazdasági és
üzleti eseménye a Vásár Agriában. A 125 éves vásári hagyományokat ápoló
rendezvényre idén is várja kézművesek jelentkezését a COMPEXPO Kft.
Fedett területen: a Sportcsarnokban és kiállítói sátorban minimálisan 6 m2,
szabad területen: árusító pavilonban és sátorban 9 m2 bérelhető. A terület
társkiállítóval közösen; az egység standok beépítve, vagy saját installációval
is igénybe vehetők.
Jelentkezési határidő: június 30.
További információ: Gergely Imre (269-2940/481, 482).
KÖSZÖNET…
Barna P. Ila egri kéziszövőnek, aki „Az ezredforduló kézműves remekei”
c. pályázatra beadott egyik alkotását, és Dr. Keményvári Józsefné
budapesti kéziszövőnek, aki néhány kisebb terítőjét ajánlotta fel
jótékonysági célra.
A KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG HÍREI
A „Játék az egész világ II. – Fémjátékok” című kiállításhoz kapcsolódva
május 19-én konferenciát rendezett a Társaság a Kiscelli Múzeumban. A
konferencia, előadásairól és a Kiss Áron Magyar Játék Társaság további
programjairól a Társaság soros elnökétől, Dr. Györgyi Erzsébettől
kaphatnak információt az érdeklődők a 250-1020 telefonszámon.
§ - FIGYELŐ
TÁJÉKOZTATÓ
a NIT Bíráló Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a
szerzői jogi törvény változása miatti módosításáról
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.törvény a korábbitól eltérően
szabályozta a népi iparművészeti alkotások szerzői védelmét.
Az új szerzői jogi törvény 1.§.(7) bekezdése a népi iparművészeti alkotások
szerzői jogi védelméről a következőként rendelkezik:
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„ (7) A folklór kifejeződései nem részesülnek szerzői jogi védelemben. E
rendelkezés nem érinti a népművészeti ihletésű, egyéni, eredeti jellegű mű
szerzőjét megillető szerzői jogi védelmet.”
A szerzői jogi törvény változása miatt a NIT Bíráló Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzata 2000. május 1-től az alábbiak szerint módosul:
A bizottság az elfogadott népi iparművészeti alkotást az alábbi kategóriák
valamelyikébe sorolja:
a, „SzA” kategóriás népi iparművészeti alkotás:
Ezzel a minősítéssel látja el a Bíráló Bizottság az olyan egyéni, egyedi
jellegű, kiemelkedő művészeti értékű népi iparművészeti alkotást, amelyen
alkotója magas esztétikai, technikai színvonalon fejleszti tovább a
népművészet hagyományait. Az „A” kategóriába soroláshoz a bizottság
valamennyi jelenlévő tagjainak egyetértő szavazata szükséges.
b, „SzB” kategória. Ezzel a népművészeti ihletésű egyéni, eredeti jellegű
művet minősíti a bizottság.
Az „SzA” és „SzB” kategóriába sorolt alkotások szerzői jogi védelemben
részesülnek és ezért kapnak „SzA” vagy „SzB” jelzésű zsűriszámot.
c, Szerzői jogi védelemben nem részesülő népi iparművészeti terméknek
fogadja el a Bizottság a hagyományoknak megfelelő, színvonalban és
minőségileg kifogástalan tárgyakat.
Ezek „Sz” nélküli „C” jelzésű zsűriszámot kapnak, így kedvezményes 12
%-os áfa kulccsal forgalmazhatóak, de szerzői jogi védelemben nem
részesülnek. Ennek következtében az Szja. törvény 39.§ /2/ bekezdésében
biztosított személyi jövedelemadókedvezmény a 2000. évtől zsűrizett
alkotások után csak akkor vehető igénybe, ha azokat a Bizottság „SzA”
vagy „SzB” kategóriába sorolta.
2000. május 1-től szerzői jogi védelemben az SzA és SzB kategóriába sorolt
alkotások részesülnek.
A „C” kategóriába sorolt népi iparművészeti termékek szerzői jogi
védelemben nem részesülnek, de változatlanul a kedvezményes 12 %-os
ÁFA kulccsal forgalmazhatók.
A 2000. április 30-ig a NIT Bíráló Bizottsága által elfogadott,
zsűriszámmal ellátott tárgyak változatlanul szerzői jogi védelemben
részesülnek, 12 %-os ÁFA kulcs alá tartoznak.
Az Szja törvény 39.§.(2) bekezdésében biztosított adókedvezmény a 2000.
április 30-ig zsűrizett minden tárgy után elszámolható. A 2000. május 1.
után zsűrizett tárgyaknál az Szja. kedvezmény már csak az SzA és SzB
kategóriába sorolt alkotások után vehető igénybe.
A NIT Bíráló Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.sz.
melléklete, mely a tervezői és felhasználási szerződés alapján fizetendő
szerzői díjakról rendelkezik 2000. május 1-től csak annyiban változott, hogy
a legalacsonyabb tervezési díj az eddigi 20.000,- Ft-ról 40.000,- Ft-ra és az
újratervezés díja az eddigi 10.000,- Ft-ról 20.000,- Ft-ra módosult.
2000. május 1-től a zsűriszámozás rendszere a fentieknek megfelelően
módosult. A bírálat szerinti besorolás az „SzA”, „SzB”, illetve „C”
kategóriába történik, az évszám és az évenként újrakezdődő sorszámozás
szerint. /Példa: SzA-2000/013 vagy C-2000/014./
Az új zsűriszámozási rendszerben megszűnt az egyéni alkotók és a
gazdálkodó szervek, korábbi megkülönböztető jelzése.
Budapest, 2000. április 26.
Barsi Hajna, MMI osztályvezető és Tóth János NIT tag, az ONHSz
titkára.
KÖNYVAJÁNLÓ
Az ATC-TKD Kft. kiadásában megjelent a „Fejezetek a magyarság
történetéből” című mesés történelmi kifestőkönyv-sorozat 8 füzete. A
füzetek Megyer Árpád közérthető szövegével és Baloghné Kegyes Lonci
fafaragó rajzos illusztrációival segítséget nyújtanak az iskolás gyerekeknek
a magyar történelem különböző korszakainak, eseményeinek
megismeréséhez.
A füzetek címei: A táltos meséi 1.; A táltos meséi 2.; A honfoglalók
mindennapjai; Árpádházi királyok 1.; A Hunyadiak; Mondák Mátyás
királyról; Kuruc kori mondák; Feltámadott a tenger.
A füzetek közül az utolsó négy megrendelhető 100,- Ft/db egységáron
(plussz postaköltség) Gergely Imrénél a 269-2940/481, 482-es tel. számon.
KERAMIKUSOK FIGYELMÉBE !
Egyedi igényre elsősorban magastüzű, különleges mázak gyártását,
fazekasmázhoz hasonló, nem mérgező mázak készítését vállalja: Orosz
Károly: 257-6323.
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
POLTÁRI KRISTÁLY
DÍSZTÁRGYAK, POHARAK, KELYHEK,
VÁZÁK, PORCELÁNOK,

ÉTKÉSZLETEK
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME.
MÉRETRE GYÁRTOTT EGYEDI MEGRENDELÉSEK
FOLYAMATOS SZÁLLÍTÁSA IS LEHETSÉGES !
Bemutatóterem és üzlet: 2220 Vecsés, Fő út 155.
Tel: 29/351-369, fax: 29/355-833.
 Szegedi 130 m2-es kerámiaműhely gépesítve 3 x 60 A ipari árammal,
1800 m3-es kemence kapacitással, részben vagy egészben kiadó, vagy eladó.
Érdeklődni lehet a 06-60/611-790-es telefonszámon.

KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-114 Grazi gyermekkönyv-kiadó könyvkészítő/kötő kapacitást keres.
KD-117 Olasz vállalat fahordókat vásárolna.
KD-118 Porcelán (szobor, stb.), kerámia (váza, virágtartó), intarziás fa
lakásdíszeket vásárolna itáliai vállalat.
KD-123 Magyar cserépkályha-gyártókkal keresi a kapcsolatot olasz cég
vásárlás céljából.
KD-130 Ajándéktárgyakat forgalmazó angol cég vásárolna újdonságnak
számító szokatlan, ötletes ajándéktárgyakat.
KD-132 Norvég vállalkozó kapcsolatot keres magyar, kézműves jellegű
termékeket (porcelán-, bőr-, fa- és textiltermékeket) gyártó/exportáló
cégekkel. Tárgyalási nyelv: német angol és norvég.
KD-134 Spanyol vállalat ékszereket, drágaköveket és féldrágaköveket
importálna. Levelezési nyelv: spanyol, angol.
KD-148 Német nagykereskedelmi vállalat vásárolna különféle
ajándéktárgyakat, pl. zsákvászonból készített állatkákat, fából faragott
kanalakat és hasonló termékeket.
KD-152 Amerikai cég karácsonyfa-díszeket vásárolna.
NÜA-19 Egy kb. ezer vevővel rendelkező német kereskedelmi vállalat
keres többek között modern iparművészeti cikkeket formatervezett
minőségben (üvegből, fából, műanyagból, textilből, fémből stb.);
világítási cikkeket (teázáshoz gyertyákat); képeslapokra művészi rajzokat,
vagy eredeti képeslap-ötleteket; fantáziadús játékokat és játékötleteket.
Hosszútávú kapcsolatot terveznek. Kérik a művészeket, formatervezőket,
kézműveseket, gyártókat: küldjék el fotóikat, prospektusaikat, vázlataikat
(árajánlattal együtt) német, vagy angol nyelven.
A fenti, üzleti ajánlatot tett vállalkozások neve, címe postai
pénzesutalványon az MV Iparos Újságtól (cím: 1390 Bp., 62. Pf.: 166. Tel:
311-2235) a kódszám - és ipartestületi tag esetén a tagkönyv számának feltüntetésével rendelhető meg. A szolgáltatás díja címenként ipartestületi
tagoknak: 500 Ft, nem ipartestületi tagoknak: 700 Ft.
 Augusztus 26. és szeptember 3. között rendezik meg Ausztria
legnagyobb, leglátogatottabb és legrégibb (120 éves múltra visszatekintő)
vásárát: a Welsi Általános Fogyasztási Cikk és Mezőgazdasági Vásárt.
Az Inter-Market Services Kft. immár 3. alkalommal szervezi a vásáron való
magyar megjelenést, melynek részvételi díja: 32.000,- Ft + ÁFA/m2.
További információ: Inter-Market Services Kft. (T/F: 3692-989).

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.

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

