K É Z M Ű V E S E K
Hagyomány



Mesterség



Szaktudás



Művészet

A Magyar Kézművességért Alapítvány hírlevele
Alapító: Győri Lajos  Szerkesztő: Gergely Imre  1392 Bp. 62. Pf. 289.  2000/5. szám

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Hírlevelünk előző két számában helyszűke miatt nem tudtuk közölni
támogatóink listáját. Adósságunkat törlesztve most soroljuk fel mindazok
nevét, akiknek befizetései március 7. és szeptember 10. között megjelentek
Alapítványunk számláján (a lista nem tartalmazza azok nevét, akik csak a
kiállítási nevezési díjat fizették be az Alapítványra!): Ábrók Angelika,
Adonyi Katalin, Albert Éva, Albert László, Bada István, Bagdi Ibolya, Balla
György, Balla Vera, Bányai Beáta, Barna P. Ila, Barnáné P. Zsuzsa,
Béresiné Kézdy Éva, Berkes Imréné, Bíró Bertold, Bódis István, Bognár
Ferencné (Szentendre), Botos Jánosné, Botta Anna, Buglyó Péter, Büki
András, Czóbel Marianna, Cs. Molnár Gyertyastúdió, Csapó Angéla, Csík
Valéria, Csókos Varga Györgyi, Dancsó István, Demetrovits Péter, Eőry
Márta, Fáncsik Zoltánné, Faragó Gáborné, Fauna Fabrika Kft., Fazekas
Bt. (Érd), Fehér Anna (Felsőpakony), Feigl Miklósné, Dr. Fejéregyházi
Barnabásné, Fodorné László Mária, Fördős László, Fuggerth J. Ferenc,
Gerlei Ferencné, Ginter József, Gombási Tamás, Görögné Tóth Ágnes,
Grózer Csaba, Gulyás Árpád, Hábori György, Dr. Hajdu Tamás, Hammer
Andrásné, Hardi Andrásné, Héring Mátyás, Hermann János, Hevesi
Népművészeti és Háziipari Szöv., Hódmezővásárhelyi Városellátó és Besz.
KHT., Hollósi Éva, Homolya Lozika (Szabadka), Hoppán György, Horváth
Imre (Nógrád), Horváth László (Pomáz), Illiszné Kováts Ildikó, Jakab
Gábor, Janovszki Judit, Jászol Család Egyesület, Kálvin Pál, Kassai
Róbert, Kasztner Erika, Katona Júlia, Kemény Gizella, Kevi Farkas Zsolt,
Kiss Ferenc, Kiss-Leizer Anna, Kiss-Target Kft., Kiszely Jánosné, Kluptáné
Mészáros Júlianna, Kmeth Jolán, Kocsis Ferenc (Debrecen), Kohl János,
Komjáthi Tamásné, Kónya Lajos, Koszta Zsófia, Kovács Gabriella, Kovács
Helga, Kristóf Márta, Kustán Erzsébet (Székelyudvarhely) Kuruczné Paál
Mária, Kührner Ildikó, Lakóné Vincze Ildikó, Lami Annamária, Lengyel
Beáta, Lengyel Géza, Lőrincz Péter, M. Kiss Katalin, Majoros Sándorné,
Markos Lászlóné, Máthé Imre és Éva, Mátray-Ház Kft., Megyeri Józsefné,
Metrotta Erika, Mina Katalin, Misik Tamásné, Molnár Katalin, Molnár
László, Molnárné Ferencz Rózsa, Művelődési Központ (Csongrád),
Művelődési Központ (Kiskunlacháza), Nádas László, Nagy Gyöngyi, Nagy
Irén, Nusser Ernőné, Obermayerné Vitéz Katalin, Oláh Márta, Orbán
Ferencné, Orosz Beatrix, Ősiné Mengesz Mária, Pálfi János, Papp Olívia,
Párniczky Józsefné, Payerné Rigó Enikő, Pelczer Istvánné, Pelle Ottília,
Péntekné Óvári Marianna, Pünkösti Gabriella, R. Nagy Erika, Recska
Endre, Révész Márta, Rokolya-Ker Bt., Rózsa Györgyné, Simor Kata,
Sisákné Szabó Ildikó, Softline Kft., SOMOGY KERTJE Kft., Stefánné
Kőhalmi Éva, Sütő Izabella, Szabó György, Szabó István (Hajdúszoboszló),
Szabó László (Kecskemét), Szabó László János (Pápa), Szabóné Kara
Judit, Szabóné Varga Anita, Szakács Miklós, Szalmási Klára, Szankovits
Tibor, Szász Júlia Gyöngyi, Szatyor Győző, Székács Judit, Szlobonyi Attila
(Szabadka), Szontagh Pál Ferenc, Szuper Miklósné, Takács Bernadett,
Tamaska Józsefné, Tanosné Boda Zsuzsanna, Teleki Enikő, Terényi
Gyöngy, Timár Zsuzsanna, Tódorné Héti Ilona, Dr. Tomori Pálné, Tóth
Béláné, Tóth Sándorné, Török Emőke, Török János (Budapest), Turós
Istvánné, „Tűz-Fészek” Alkotó Közösség, Vácz Péterné, Varga Béla
(Balatonlelle), Varga Istvánné, Várőri Ferenc, Varsányi András, Vásárhelyi
Pál, Weinberger Tibor, Wiedermann Dénesné, Zaláné Simon Izabella.
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy alapítványi befizetéseiket –
költségkímélés céljából - lehetőleg OTP-fiókban teljesítsék !
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézművességért Alapítvány
BETLEHEMI ELŐZETES !
7. alkalommal hirdetjük meg hamarosan a „BETLEHEMI JÁSZOL" c.
pályázatot, amely ezúttal a kereszténység 2000. évfordulója miatt különös
jelentőséggel bír.
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 a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, az Alapítvány, 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 hírlevelünk következő számában, a
Pályázatfigyelőben, országos és vidéki lapokban is meg fog jelenni.
PÁLYÁZATOK
Fegyvermesterek figyelem !
Mintegy kilencezren látták a tavaly májusban az Iparművészeti Múzeumban
lezajlott "Fegyvermesterek fortélyai" című kiállítást. Szakemberek szerint
ez jelentős látogatottság, számottevő siker. A Szent György Lovagrend
katonai hagyományőrző tagozata a tervek szerint – 1997 és 1999 után 2001ben – harmadszor is megrendezi a bemutatót.
Az esemény a millenniumi rendezvények közé illeszkedik, ezért
kiemelkedően jól kell sikerülnie. Evégből már most fölvesszük a
kapcsolatot a lehetséges kiállítókkal, hogy a legmegfelelőbb témát
válasszuk. Az évforduló két lehetőséget kínál:
1. A vezérkor fegyverei.
Ez a kiállítás ráirányítaná a figyelmet a vérszerződéstől (891) Szent István
megkoronázásáig (1001) eltelt bő évszázad eseményeire. Mint emlékezetes,
ebben az időben a magyar sereg a földrész nyugati felén és délkeleti
szegletében hadi sikereket ért el. Ma számosan elfeledtetik ezt a fontos
évszázadot, s csak egy évezredes magyar történelemről beszélnek. Így a
kiállítás a valósabb történelemkép kialakulásához segítené a látogató
fiatalokat. A vezérkorbeli fejlődés tette lehetővé a keresztény állam
megalakulását, ennélfogva a téma kapcsolódik a millennium gondolatához.
2. Az Árpád-kor fegyverei.
Ez a bemutató a vérszerződéstől (891) az Árpád-ház kihalásáig (1301) eltelt
négy évszázadban használt magyar fegyvereket mutatná be. Nagyobb
válogatási lehetőséget nyújtana tehát a mestereknek: visszanyúlhatnának a
vezérkorba is, de a Szent László-i lovagkor eszközeit is mintául
választhatnák. (Ugyanakkor e változatban a vezérkor dicsősége kissé
háttérbe szorulna.) Az államalapítás és annak megszilárdítása az Árpádok
műve, ez a téma is illeszkedik tehát a millenniumhoz.
Kérjük, jelezzen vissza Gergely Imréhez írt levélben (1054 Budapest,
Kálmán Imre u. 20.), és közölje, melyik témaválasztás felelne meg Önnek
jobban. A konkrét pályázatot terveink szerint 2001. januárjában írjuk ki, de
a kiállítás sikere érdekében jóval hamarabb fogjuk tudatni, melyik
változatot támogatták a mesterek, így több idő lesz a fölkészülésre.
Molnár Pál

BÚCSÚZUNK…
Meghalt Varga Béla
Az IPOSz Országos Kisipari Kézműves Tanácsának (OKKT) egyik
legrégebbi tagja, a Somogy megyei Kézműves Tanács volt elnöke, Varga
Béla balatonlellei kosárfonó mester augusztus 20-án, életének 68. évében,
rövid szenvedés után hunyt el.
Felesége, lányai, unokái, rokonai és barátai mellett nagyobb családja: a
kézműves társadalom nevében Hotter József, az IPOSz Országos
Elnökségének tagja, az OKKT 13 éven át volt elnöke, A Magyar
Kézművességért Alapítvány elnöke búcsúztatta őt augusztus 24-én, a lellei
temetőben. Akik ismertük – szerettük, becsültük és tiszteltük Őt:
alkotásainak magas színvonaláért, a szakmai utánpótlás érdekében végzett
munkájáért, egyenességéért, derűs egyéniségéért, emberi értékeiért.
Emlékét szívünkben is megőrizzük, de reméljük, hogy vesszőből készített
remekműveivel a felesége által tervezett emlékmúzeumban is hamarosan
találkozhatunk.
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EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 Augusztus 20. – államalapító Szent István király ünnepe – alkalmából
Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke a tiszai árvíz idején a
katasztrófa-elhárításban, a védelmi munkák irányításában végzett
önfeláldozó, kiemelkedő munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adományozta Jüttner
Csabának, Vásárosnamény polgármesterének – fafaragónak.
 Ugyancsak az ünnephez kapcsolódva osztották ki „A Népművészet
Mestere”, „A Népművészet Ifjú Mestere” és az „Életfa” díjakat. A
népművészet különböző területein – néptánc, népdal, hangszeres népzene és
tárgyalkotás – működő művészek közül a tárgyalkotás kategóriájában a
következők kaptak díjakat. A Népművészet Mestere lett - az összesen hét
díjazott közül - hat tárgyalkotó: Boros Magdolna szövő (Füzesgyarmat),
Bozó Györgyné hímző, Népi Iparművész (Tura), Fábián Mártonné szövő,
Népi Iparművész (Bonyhád), Vida Sándorné csuhéfonó (Hencida), Gyifkó
Gyula szíjgyártó mester, Népi Iparművész (Kistelek) és Szentkereszti
István fafaragó, Kapoli-díjas Népi Iparművész (Hásságy).
A Népművészet Ifjú Mestere díjat kapott: Árvai Anikó szövő
(Hajdúszoboszló), Csonti Melinda tojásfestő (Jugoszlávia), Eperjesi
Lászlóné hímző (Miskolc), Rácz Erika ékszerkészítő (Berettyóújfalu),
Galambos András fafaragó (Gyula), Káldi Károly fazekas (Rábapatona),
Kocsis Ferenc késes (Debrecen) és Kolnhofer Péter szalmafonó (Kőszeg).
Az Életfa díj tárgyalkotó kitüntetettje: Nagy Józsefné Bakondi Erzsébet
hímző, szövő, viseletkészítő, etnográfus, tanár (Pécs).
 Kimagasló eredményt értek el az idén júniusban rendezett Szivárvány
2000 Képző- és Iparművészeti Világpályázaton a keszthelyi Goldmark
Károly Városi Művelődési Központ kerámia-stúdiósai. A stúdió 25 éve
működik Simon Edit gyenesdiási keramikus vezetésével. A kétévente
megrendezésre kerülő versenyen idén 52 ország résztvevőinek 27 ezer
alkotása került a zsűri elé. A kiadott 13 kollektív díjból egyet a keszthelyi
kerámiaműhely nyert el. A hazai versenyzők körében kiadott két
korosztályi díj egyikét Kercza Ádám vehette át; Edvi Balázs technikai
díjat és aranydiplomát kapott. Az eredményhirdetésre és a legjobb
munkákból rendezett kiállításra a zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrumban
került sor.
 VII. Nemzetközi Hangszerkiállítás
A hangszerkészítők augusztus 5-13. között 2. alkalommal rendezték
nemzetközi kiállításukat az Esztergomi vár Rondellájában. A négy szakmai
kategóriában a kiállítás összes (47) résztvevőjéből álló zsűri anonim
szavazás alapján alakította ki a legjobbak sorrendjét. Ennek alapján az
ünnepélyes megnyitón az erre az alkalomra dr. Pongrácz Pál által tervezett
arany-ezüst-bronz plakettek és további különdíjak, elismerések kerültek
kiosztásra:
Hegedű kategória: I.: Simone Morassi, II.: Moser Judit, III.: ifj. Stefano
Conia, Kónya Lajos, Péteri Károly és ifj. Semmelweis Tibor.
Brácsa kategória: I.: Guminár Ernő, II.: Rácz Pál, III.: Félegyházy Zsolt.
Cselló kategória: I.: Kónya Lajos, II.: Gángó Mónika, III.: Blaszauer
Róbert.
Egyéb kategória: I.: Romanek Tihamér, II.: Szerényi Béla, III. Temesvári
Gergely.
Sáránszky-díjban részesült: Guminár Tamás és Holló Bence.
Benedek Péter müncheni mester - a német és angol hangszerész szövetség
tagja – díját ”a legszebb hangszerért”: Moser Judit vehette át.
A Magyar Hangszerész Szövetség elnöksége a Szövetség legmagasabb
elismeréseiről is döntött. Eszerint Kónya Lajos aranykoszorús mester,
Kőrösi Ferenc ezüstkoszorús mester, Blaszauer Róbert bronzkoszorús
mester lett.
Kamarai Nívódíjban részesült: I.: Romanek Tihamér, II.: Kovács Tibor,
III.: Temesvári Péter.
„A Magyar Kézművességért” Alapítvány elismerő oklevelét kapták: Gángó
Mónika, Moser Judit, ifj. Stefano Conia, Kemény Zsombor, Kónya
Lajos, Kovács Tibor és Schuichi Takahashi.
 XIV. Mesterségek Ünnepe
Augusztus 17. és 20. között a Budai Várban rendezték meg a XIV.
Mesterségek Ünnepét és az I. Budapesti Nemzetközi Kovácstalálkozót és
kiállítást, a Hősök terén pedig a Mesterek Világtalálkozóját. A rangos
eseményt ezúttal is díjátadás zárta. Az Év Mestere idén Kovács László
fazekas, az Év Ifjú Mestere Vass Henrik csontfaragó lett.
Hagyományőrző díjat kapott Szabó István kardkovács, Aranykoszorú
díjas lett Borbély Jolán. Király Zsiga-díjat a következők kaptak: Gaál
János fafaragó, Marsiné Gombos Márta hímző, Dr. Szabó Imréné,
Szatmári Márta etnográfus és Vojtko Istvánné népművelő.
 A VIII. Alföldi Fazekas Triennálé pályázat eredménye
A Magyar Művelődési Intézet, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága,
Mezőtúr Város Önkormányzata és a mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár
és Közösségi Ház által meghirdetett pályázatra 42 pályázó 186 tételben 430
db tárgyat küldött be. A beküldők közül 23-an népi iparművészek, s ebből
ketten rendelkeznek A Népművészet Mestere címmel. A 186 tétel közül a

zsűri 131 alkotást fogadott el, és 41-et minősített „A” kategóriásnak. A
pályázatra beérkezett tárgyak valamivel több, mint egyharmadát (55 db-ot)
utasították el. A bíráló Bizottság egyhangú döntéssel az alábbi díjakat ítélte
oda:
Mezőtúr Város Badár Balázs Emlékdíja: Cseh Magi (Mezőtúr); a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma Nagydíja: Szűcs Imre (Tiszafüred); I.
díj: Óh Zsuzsanna (Gyula) és Szénási János (Hódmezővásárhely); II. díj:
Tóth Benedek (Hódmezővásárhely), Szűcs Andrea (Tiszafüred), ifj.
Fazekas István (Nádudvar) és Haraszti Enikő (Budapest); III. díj: Nagyné
Török Zsóka (Tiszafüred), Szűcs Judit (Tiszafüred) és Naszvadi
Magdolna (Budapest); a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
különdíja: Nagybata Márta (Szegvár); a Szolnok Megyei Közgyűlés
különdíja: Kóczián Csaba (Budapest); a Mezőtúri Fazekas Kft. különdíja:
Nagyné Balogh Ibolya (Mezőtúr); a Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága különdíja: Szűcs Imre és Cseh Magi. További különdíjakat
kaptak: Fazekas Ferenc (Nádudvar), Fehér Tibor (Mezőkövesd) és
Hornyákné Sila Katalin (Mezőtúr).
A pályázat anyagából rendezett kiállítás augusztus 11-től szeptember 13-ig
volt látható.
 Szeptember első hetében tartották a Magyar Termék Nagydíj 2000.
pályázat eredményhirdetését. A díjazottak között szerepelt Buglyó Péter
Debrecen-józsai kádármester, aki fa fürdőkád termékéért kapott magas
értékelést és erről szóló oklevelet.
Minden kitüntetettnek és díjazottnak gratulálunk!
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Július 14-23-ig a Kapolcsi Művészetek Völgyében Taliándörögdön, az
Ady-házban volt látható Farkas Zsuzsanna tűzzománcművész kiállítása.
 Szkircsák Ilona és Jakab Gábor fazekasok kiállítását július 20. és
augusztus 11. között tekinthették meg az érdeklődők az MMI Népi
Iparművészeti Bemutatótermében.
 „KÉZ-MŰ” címmel rendezett kiállítást a Jászberény és Környéke
Ipartestület augusztus 8-10-ig a volt Gyermekek Házában.
 A 21. alkalommal megrendezésre került „Csongrádi napok” keretén
belül augusztus 7-17-ig volt látható Nagy Józsefné Török Gizella
gyékényfiguráinak kiállítása a Tiszai Galériában.
 „Törékeny terek és síkok” címmel rendeztek kiállítást Dobos Éva
grafikusművész és Hábori György üvegművész alkotásaiból az Újpest
Galériában augusztus 9. és 20. között.
 Augusztus 13. és 20. között „Kísérlet a magyar stílus megtalálására”
címmel tartotta országos kiállítását a debreceni Bartók Teremben a Magyar
Foltvarró Céh. A megnyitó napján „foltos találkozó” volt élő bemutatóval
és párna-szépségversennyel.
 Zsámbokon a millenniumi falunapok keretében helybeli művészek –
Baka Deák Kinga keramikus, porcelánfestő, Baloghné Kegyes Lonci
faragó, Császár Tünde csuhéfonó, Soós Józsefné népviselet-készítő,
valamint Tar Ildikó, Hamar Gergő és Molnár Zsolt festő – alkotásaiból
rendeznek kiállítást szeptember 15-17-ig a község Művelődési Házában.
 Szeptember 20-ig tart a III. Vadászati Kiállítás az ózdi ÁMK Galériában
(Brassói út 1.), amelyen hétköznapokon 8-18h-ig többek között Dorkó
György vadászkés-készítő, Járdán József nemesfémműves, fegyverkészítő
és Kónya Ernő Tamás ötvösmester munkái is megtekinthetők.
 Molnár Katalin selyemkép-festő „Élet – Szín – Játék” című kiállítása
szeptember 22-ig látható az Angelika Kávéházban (Bp., I. Batthyány tér 7.).
 Szeptember 8-27. között az MVSz Magyarok Házának Márvány
termében (Bp., V. Semmelweis u. 1-3.) mutatják be a Kőszeg Galéria és a
Játékudvar (Földes János és Mária) játékkiállításának válogatott anyagát
„Míves játékok és készítőik dícsérete” címmel.
 Szeptember 22-től két héten keresztül (naponta 10-18h-ig) látható Erdős
Anna keramikus, Kutasné Bálint Katalin kéziszövő, Demeter Zoltán
fafaragó és Fábry Zoltán faműves közös kiállítása a Campona
Bevásárlóközpontban (Bp., XXII. Nagytétényi út 27/47.).
 A Népi Iparművészeti Múzeumban (Kecskemét, Serfőző u. 19.) október
7-ig (keddtől-szombatig 10-17h) között tekinthető meg a „NYÁRKÉP” című
kiállítás, melynek anyagát a Katona József Gimnázium szakkörösei
készítették a G. Szolláth Katalin által vezetett NYÁRi KÉPzőművészeti
alkotótáborban.
 A Vármegye Galériában (Bp., V. Vármegye u. 11.) látható szeptember 8.
és október 12. között (keddtől péntekig 10-18 óráig) Szervátiusz Jenő
szobrászművész emlékkiállítása.
 A budapesti Kondor Béla Közösségi Házban (XVIII. Kondor Béla
sétány) szeptember 30-tól október 13-ig „Magyarország ezer éve” címmel
látható a szalmafonók munkáiból rendezett kiállítás. A zárónapon 18
órakor Fekete György: „A Szent Korona ezer arca” című előadása és
könyvbemutatója zárja a tárlatot.
 Székesfehérváron, a Korona Galériában október 6-24. között rendezik
meg „A Szent Korona ezer arca” című képes album anyagát bemutató 3.
kiállítást.

 Kaszás Ákos nemezkészítő „Szarvasnyomon, griffek útján” című
országos nemez vándorkiállításának további állomásai: Család Iskola –
Keszthely, Hunyadi u. 3. (szeptember 1-22.) és a Dombóvári Művelődési
Ház – Dombóvár, Hunyadi tér 25. (október 6-26.).
 Szeptember 29-től egy hónapig tekinthető meg a Csongrád megyei
Tápén, a Heller Ödön Művelődési Házban Nagy Józsefné Török Gizella
gyékénykötő, gyékényfigura-készítő kiállítása.
 Október 31-én nyílik és november 17-ig látható Gubán György
tűzzománcművész „Árpádházi királyok” c. kiállítása az MVSz Magyarok
Házának Bartók termében. A kiállításhoz kapcsolódva Szántay Lajos tart
előadást „Árpádházi királyok beavatási és koronázási szertartásai” címmel.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 A hévízi Gyógyfürdő területén (Szent András Kórház, Hetes ház)
ökumenikus szentmise keretében július 15-én szentelték fel a V. Majzik
Mária kerámia domborműveivel díszített Szent Miklós kápolnát.
 Augusztus 18-20-án Magyarországot bemutató programot rendeztek
Krakkó főterén. A program keretében néptánc-, népzenei és gasztronómiai
események mellett – az Érdi Ipartestület és A Magyar Kézművességért
Alapítvány szervezésében - 14 hazai kézműves személyesen mutatkozott be
alkotásaival: Alföldi Terézia bőrműves, Bereczky Csaba fafaragó,
Bereczky Hajnalka ötvös, Béres Attila fafaragó, hangszerkészítő, Kiss
Lajosné keramikus, Legeza József szövő, Nagy István késes, Off Péter
gyertyamártó, Orosz Beatrix iparművész, Pünkösti Gabriella kerámikus,
Szűcs Julianna kürtőskalácsos, Szűcs Lászlóné keramikus, Tamaska
Józsefné szövő és Tóth Tamás mintaégető. További két kézműves –
Marschek Zoltánné üvegékszer-készítő és Rátkai Márton szegedi papucskészítő mester – kiküldött alkotásai színesítették a magyar kézműves
kínálatot. A delegáció vezetője Csóli Csaba üvegcsiszoló mester, az Érdi
Ipartestület ügyvezető igazgatója; tolmácsa, segítője Kozák Beáta
könyvtáros volt.
A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
 Az Ördögszekér Bt. aktuális kézműves vásár-ajánlata:
Szeptember 23-24-én KŐSZEGI SZÜRET
Részvételi díj: 6.250,- Ft / nap
Helyszín: Várkerület
Információ: "Ördögszekér" Bt. 62/458-981 (9-15 óráig), 06-30/903-4723.
Cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 1-3.
 ALBERTFALVI BÚCSÚVÁSÁR
Budapest XI. kerületének városrészében, Albertfalván Szent Mihály-napi
búcsúvásár lesz október 1-jén, vasárnap, a templom környéki utcákban.
A részvétel ingyenes, ám a szervezők szívesen vesznek felajánlásokat a
tombolához !
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.
KARÁCSONYI VÁSÁR VESZPRÉMBEN
Igen kedvező lehetőséget kínál kézműveseknek, nép- és iparművészeknek a
VII. Veszprém Városi Központi Karácsonyi Vásár szervezője: a Tradex
Bt.. A karácsonyi vásárt a városi stadionban rendezik meg december 1-24.
között. A stadion sportcsarnokában kiemelt elhelyezést kapnak a
kézművesek a Jávor András ökopallér által tervezett és kivitelezett,
természetes anyagokból készült „Életfa” kézműves kupolában és standokon.
A vásár kísérő rendezvénye a csarnokban: Mindenki Karácsonya –
látványos, szórakoztató programokkal, felnőttek és gyermekek részére
egyaránt. A bérleti díj - a teljes időtartamra – a saját termékeit árusító
kézműveseknek: 20.000,- Ft/m2 + ÁFA; a helyszínen élő mesterségbemutatót is tartók részére: 15.000,- Ft/m2 + ÁFA; a NIT, vagy a Lektorátus
által zsűrizett termékekkel, vagy az OKKT oklevelével rendelkező
kézműveseknek: 10.000,- Ft/m2 + ÁFA. A kedvezményes bérleti díj –
amely tartalmazza az építés és a szolgáltatások árát is ! – maximum 2 m2-re
vonatkozik.
Jelentkezési határidő: szeptember 20.
További információ és jelentkezési lap kapható Gergely Imrénél a 0630/9148-059-es telefonon, vagy Bakó Józsefnél, a Tradex Bt. ügyvezető
igazgatójánál a 88/406-638 és a 06-30/911-2828-as telefonon.
POMPEI 2000.
Idén novemberben immár 13. alkalommal rendezik meg Pompeiben a
Nemzetközi Egyházművészeti Kiállítást, amelyen néhány éve
Magyarország is részt vehet. Vatikáni nagykövetségünk egyelőre nem
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kapott megkeresést, pályázati lapot a kiállítás szervezőitől, de lehet, hogy ez
hamarosan megérkezik.
A kiállítás központi témája ebben az évben valószínűleg a Fiú lesz, de a
kiküldendő kiállítási anyag más szakrális alkotásokat is tartalmazhat.
Az előzetes jelentkezéseket Gergely Imre várja a 269-2940/481, 482 vagy a
06-30/9148-059-es számon.
A MOMKE-OKKT HÍREI
A MOMKE-OKKT vezetősége kéri, hogy tagjai az esedékes – és esetleg
elmaradt – tagdíjbefizetéseiket a mellékelt befizetési bizonylaton, OTP
fiókban teljesítsék.
Május 29. és augusztus 24. között a következők fizettek egyesületi tagdíjat:
Béresiné Kézdy Éva, Fodorné László Mária, Hajdu Gyula, Kutas Endréné,
Pusenyák Józsefné, Scharek Péterné, Sereg Mátyásné, Vadócz Erzsébet,
Vass János.
KÖSZÖNET…
Czegle László erdőbényei faművesnek és Dezsőné Malmos Éva egri
tűzzománcosnak, akik az Iparművészeti Múzeumban tavaly rendezett
kiállításunkon bemutatott anyagukat; Matus Andrásné nézsai
csuhéfonónak, aki a tavalyi római 100 jászol kiállításon részt vett alkotását;
továbbá Czokné Csepi Mária budapesti kézikötőnek és Szomor Ágnes
budapesti foltvarrónak, akik az idei kiállításunkon szerepelt munkáik egy
részét ajánlották fel az Alapítványnak jótékonysági célra.
GRATULÁLUNK…
… Kabai Erzsi budapesti keramikusnak március 28-án született Lili Virág
nevű kislányához és
… Stumpf Imre budapesti viseletkészítőnek május 24-én született második
gyermekéhez – Rékához.
MÍVES TOJÁS GYŰJTEMÉNY ZENGŐVÁRKONYBAN
Az egyes magángyűjtemények civil kezdeményezésen alapuló nyilvános
bemutatásának sora érdekes színfolttal gazdagodott.
Dr. Nienhaus Rózsa H. saját gyűjteménye egy részének letétbe helyezésével
a jelentős néprajzi hagyományokkal rendelkező Zengővárkony község
Önkormányzatával és a Kézművesek Baranyai Egyesületével
együttműködve állandó "A Tojásdíszítés Művészete" kiállítás létesítését
határozta el. A több ország, különösen a Kárpát medence tojásdíszítményeit
reprezentáló gyűjtemény bemutatása a hazai múzeum-ügy jelentős
eseménye volt.
A gyűjtemény túlnyomórészt az utóbbi évtizedben készült, ám a
tojáshímzés hagyományos technikáival és mintakincsével jó színvonalon
díszített tojásokat tartalmaz. A készítő személye és a tárgy eredethelye
túlnyomórészt meghatározott.
A tojás-gyűjtemény bizonyára nemcsak turista-látványként lesz jelentős,
hanem vonzani fogja a szakmai közvéleményt is, és a tojáshímzők,
néprajzkutatók találkozóhelyévé fog válni.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma engedélyezte, hogy a kiállítás
mint "Míves Tojás Gyűjtemény Múzeumi Intézmény" működjék.
A megvalósítást a Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala kiemelten
támogatta. A megnyitásra 2000. április 16-án Virágvasárnap került sor.
Az állandó kiállítás nyitvatartási ideje: Virágvasárnaptól Szent Mihálynapig (szept. 29.) naponta 10-18 h-ig, szeptember 30. és a következő év
Virágvasárnapja között naponta 10-15 h-ig. Szünnap minden héten szerdán.
A KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG HÍREI
 A Holnap Kiadó jóvoltából ismét kapható Kiss Áron Magyar
Gyermekjáték-gyűjteményének eredetileg 1981-ben megjelent teljes eredeti
szövege. A kötet a Társaság nagyobb rendezvényein kapható lesz.
 Abádszalók 1999. június 19-én avatta ünnepélyes keretek között
faluházát, melyben helyet kapott a Kárpát-medence népviseletét feldolgozó
kiállítás is. A kb. 230 babán jelenleg száz-féle öltözet tekinthető meg.
Steigauf Józsefné, a múzeum vezetője a Kárpát-medence népviseletének
folytatódó feldolgozásával párhuzamosan a Föld valamennyi országának
legjellegzetesebb női és férfi népviseletét szeretné összegyűjteni.
 A Társaság „Játék az ezredforduló” címmel Székesfehérváron november
10-12-én a Fejér megyei Múzeumok Igazgatóságával együttműködve
rendez tanácskozást. További információ a 315-6193 számon kapható.
 „Egy hazában…” címmel szeptember 10-től a túrkevei Finta
Múzeumban mutatják be Zorkóczy Miklósné babakészítő magyarországi
paraszti viseletbe öltöztetett babáit.
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 „Gyí fakó, gyí betyár” A ló és lovas figurája a magyar történelemben
játékpályázat anyagát bemutató kiállítás szeptember 16-án nyílik a
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben (Kecskemét, Gáspár A. u. 11.).
A Kiss Áron Magyar Játék Társaság további programjairól a Társaság
soros elnökétől, Dr. Györgyi Erzsébettől kaphatnak információt az
érdeklődők a 250-1020 telefonszámon.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
A TV2 „Gyökereink” című nemzetiségi magazinja Nepp Dénes szíjgyártó
mesterrel kezdte azt a sorozatot, amelyben nemzetiségi gyökerekkel
rendelkező kézművesek mutatkozhatnak be. A magazin bemutatta - illetve
készül bemutatni – Albert Éva bőrművest, Gy. Kamarás Katalin
keramikust, Kunné Paulusz Györgyi ikonfestőt, Marinkovics Miodragné
tojásfestőt, Balogh Levente fafaragót, hangszerkészítőt, Bencze Márton
gyapjúszövőt, Demetrovits Péter keramikust, Dobesch Pál faszobrászt és
Zsolnai Mihály fafaragót is. A műsor készítőivel együtt várjuk azon
kézműves társaink jelentkezését, akik a TV nyilvánossága előtt is szívesen
beszélnének elődeikről, nemzetiségi kötődésükről.
Jelentkezni lehet Gergely Imrénél, a 269-2940/481, 482-es telefonon.
§ - FIGYELŐ
A számla kötelező adattartalmáról
A számla kötelező adattartalma az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV törvény 13.§ (1) bekezdés 16. és 17. pontja szerint:
Számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan bizonylat,
amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
a) a számla sorszáma;
b) a számla-kibocsátó neve, címe és adóigazgatási azonosító száma;
c) a vevő neve és címe;
d) a teljesítés időpontja;
e) a számla kibocsátásának kelte;
f) a fizetés módja és határideje;
g) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely
legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához;
h) a termék (szolgáltatás) mennyiségi egysége és mennyisége;
i) a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított egységára;
j) a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke tételenként és
összesen;
k) a felszámított adó százalékos mértéke;
l) az áthárított adó összege tételenként és összesen;
m) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke tételenként és
összesen;
n) a számla végösszege.
Egyszerűsített számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan
bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
a) a számla sorszáma;
b) a számla kibocsátójának neve, címe és adóigazgatási azonosító száma;
c) a vevő neve és címe;
d) a számla kibocsátásának kelte;
e) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely
legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához;
f) a termék (szolgáltatás) mennyiségi egysége és mennyisége;
g) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított egységára;
h) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke tételenként és
összesen;
i) a 44. § (2) bekezdésében meghatározott százalékérték.
Az Áfa-törvény 44.§ (1) bekezdése a törvény 13.§-ában megfogalmazott
követelményeken túl a számla és az egyszerűsített számla esetében is
további előírást tartalmaz, mely szerint a tételenkénti és összesen adatok
mellett az adómérték szerinti részletezésben is fel kell tüntetni az adó alapját
és összegét.
(PM Forgalmi adó főosztály 7169/1/1999,
- APEH Adónemek főosztálya 1222910166)
(MV Iparos Újság 2000/14.)
KÖNYVAJÁNLÓ
 Fekete György Munkácsy-díjas belsőépítész, egyetemi tanár,
akadémikus és Sunyovszky Sylvia Jászai-díjas színművész sok éves
gyűjtőmunkája eredményeként megjelent „A Szent Korona ezer arca”
című képes album. A válogatás a Magyar Szent Korona sok évszázados
egyházi és világi ábrázolásaiból többek között a következőkre terjed ki:
festmények, szobrok, érmék, emlékművek, mozaikok, üvegablakok, pénzek,
fegyverek, építészeti részletek, grafikák, textilek, kerámiák, porcelánok,
népművészeti alkotások, könyvek, pecsétek, bélyegek, történelmi emlékek,
reklámok, az ünnepek és a hétköznapok sokféle más tárgya, műve, eszköze.
Az album megtekinthető és megvásárolható: a Vigadó Galériában.

 A hegedűkészítő Kónya család-ról megjelent egy háromnyelvű, 350
oldalas, A4-es méretű, 400-nál több fekete-fehér és 50 színes fotót
tartalmazó könyv. A három-generációs család szakmai útját és életrajzát
ismertető könyvről részletesebb információkat ad: Kónya Lajos, telefon:
34/337-400.
 Megjelent Tüskés Tünde – Sülye Károlyné: „SZALMAORSZÁG, a
szalmafonás hagyománya a XX. században Magyarországon” című,
fekete-fehér és színes fotókkal, grafikákkal gazdagon illusztrált könyve.
Megrendelhető: Városi Művelődési Központ (5000 Törökszentmiklós,
Kossuth u. 135.) Ára: 1.600,- Ft.
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 A Budapesttől 30 km-re fekvő Dányban három 40 év körüli, egészséges
cseresznyefa kivágásért elvihető. Tel: 28/465-712.
 Divatműhely háromszálas ipari SIRUBA gyorsvarrógépet eladna. Tel:
20/337-0184.
 Bőrdíszműves műhely felszámolása miatt eladó: Singer átfordított karos
varrógép, Adler sima varrógép, 20x30 cm nyomófelületű kézi stancgép
(prés,) kések, patentozó, ringliző stb. szerszámok, bőr hulladék (nagy
darabok), fémkellékek, cérnák, minták; 2x3 m-es vas vásározósátor, 3x3 mes vas vásározósátor, 3 m-es új fa-, ún. „vári” sátor, vásározó „puska” +
tető. Tel: 337-6510.
 Speciális szakiskolában végzett bőrdíszműves, ill. dísznövény-kertész
szakmát tanult állami gondozott lányok munkát keresnek. Tel: 3334-352.
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-244 Osztrák cég vásárolna gyártótól speciális kerámia konyhai
faliórákat.
KD-248 Amerikai vállalat a következő termékeket vásárolná: üveg-,
porcelán- és kristálytermékek, kerámia, dekoratív kézműves termékek,
ajándéktárgyak, bizsuk, játékok, továbbá mezőgazdasági és
élelmiszertermékek, textiltermékek, fatermékek.
KD-270 Magyar hegedűt és más húros hangszert vásárolna máltai cég.
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.
Olasz cég piacot ajánl népművészeti tárgyak gyártóinak és antik tárgyak
forgalmazóinak. Információ: SARDINIA Ltd. Cím: Dobrudja Str. Sofia,
1000 Bulgaria. Tel: 03-35/5955-079. Kontaktszemélyek: Daniele Murgia és
Alessandro Rossi. (Jászkun Gazdaság 2000. júl.-aug. száma).

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

