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Már előre gondolva a közelgő évvégére
minden kedves olvasónknak, kézműves
társunknak

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
Boldog Új Évet, eredményes
alkotómunkát és jó egészséget kíván:
A Magyar Kézművességért Alapítvány

A kiállítás a karácsonyt megelőző hétvégén betlehemes játékok,
népszokások élő bemutatóival is kiegészül.
A jelentkezés határideje: 2000. november 24.
Az alkotások beadásának időpontja és helye: 2000. december 1. (péntek)
és 2. (szombat) 10-16h; Magyarok Háza (Bp., V. Semmelweis u. 1-3.).
A kiállítás-megnyitó időpontja: 2000. december 8. 11 h.
A visszaadás időpontja: 2001. január 8-9-10. 10-16h. (További tárolásra
nincs lehetőség, ezért az otthagyott alkotásokat jótékony célra hasznosítjuk.)
További felvilágosítást, nevezési lapot és befizetési csekket Gergely Imre
titkártól (1054 Bp., Kálmán I. u. 22., T: 269-2940/481, 482;
06-30/9148-059) lehet kérni.

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK

Az OTP értesítései szerint 2000. szeptember 11. és október 31. között a
következők befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Ábrók Angelika, Albert László, Balla György (Bp.), Barcsik Sándorné, Bús
Sándorné, Csúcs Endre, Dr. Rudnóy Istvánné, Fintáné Piti Julianna, Gálné
Kovács Gyöngyi, Golembsky Dóra, Hardi Andrásné, Herczenik Gyuláné,
Hóbor Lajosné, Holtság Károly, Hornyákné Sila Katalin, Horváth Antónia,
Jászol Családegyesület, Kasztner Erika, Kiss Áron Magyar Játék Társaság,
Knittel Ilona, Kóczián Csaba, Komárom-Esztergom M. KIK, Koszta Zsófia,
Kovács Klára Valéria, Kovácsné Szöllősi Sarolta (SZOKŐ Bt.), Krasznai
Ferencné, Marsovszky Gyula, Matus Andrásné, Molnár Ferenc Ált. Isk.
(Bp.), Nagy Zoltán és Nagy Judit, Payer Józsefné, Sárközi Ágnes, Sármásiné
Bodor Ildikó, Simor Kata, Szabó Istvánné (Bp.), Szilágyi Erzsébet, Vácz
Péterné, Várőri Ferenc, Vékony Zsuzsanna, ZEBE Bt.

Előzetes felhívás !

Továbbra is kérünk mindenkit, hogy az Alapítvány támogatására szánt
befizetéseiket - költségkímélés céljából - lehetőleg OTP-fiókban teljesítsék!
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézművességért Alapítvány
VII. BETLEHEMI JÁSZOL PÁLYÁZAT
A Magyar Kézművességért Alapítvány és a Magyar Országos Művészi
Kézműves Egyesület
“BETLEHEMI JÁSZOL”
címmel 7. alkalommal hirdet nyilvános pályázatot hazai és határon túli
magyar hivatásos alkotók (kézművesek, népművészek, népi iparművészek,
iparművészek) valamint amatőrök (egyéni és csoportos jelentkezők) részére.
Az idei pályázatnak és kiállításnak különös jelentőséget ad a
kereszténység nagy ünnepe: Jézus születésének 2000. évfordulója.
A pályázat célja: az 1940-es években dr. Schwartz Elemér ciszterci
szerzetes professzor által kezdeményezett betlehem-készítő mozgalom
hagyományainak felelevenítése, az IPOSz OKKT és a Budai Ciszterci Szent
Imre Plébániatemplom által 1994-ben újrakezdett sorozat folytatása.
Pályázni bármilyen természetes anyag felhasználásával e témában készült
(Jézus születéséhez kapcsolódó, a betlehemi jelenetet ábrázoló),
hagyományos és modern stílusú alkotással egyaránt lehet. Olyan műveket is
szívesen fogadunk, amelyek a betlehem gondolatvilágának a mai életre való
utalásait tartalmazzák.
Nevezési díj:
közösségeknek (közös alkotás esetén):
3.500,- Ft,
egyéni alkotóknak:
2.500,- Ft,
az Alapítvány támogatóinak és
az Egyesület tagjainak:
1.500,- Ft.
(Határon túli magyar alkotóktól nem kérünk nevezési díjat.)
A pályázatra érkező alkotások minősítését a Magyar Művelődési Intézet
Népi Iparművészeti Tanácsa és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus
szakértői, valamint az Egyházközség képviselői végzik.
A pályázat anyaga 2000. december 8. és 2001. január 7. között az MVSz
kulturális intézményében: a Magyarok Házában (Budapest, V. ker.
Semmelweis u. 1-3.) kerül bemutatásra. Az ünnepélyes megnyitón minden
résztvevő oklevelet kap, a kiemelkedő alkotók díjazásban is részesülnek.

 A Magyar Kézművességért Alapítvány és a Magyar Országos
Művészi Kézműves Egyesület 2001-ben ismét kiállítási lehetőséget kap
az Iparművészeti Múzeumban. A kiállítás anyagát hagyományainkhoz
híven ezúttal is pályázat útján alakítjuk ki, amelyen hazai és határon túli
magyar alkotók, kézművesek, népművészek, népi iparművészek,
iparművészek vehetnek részt.
A pályázat várható témakörei:
fegyvermesterek fortélyai
napjaink kézműves remekei.
Ez utóbbi témakörben főként míves használati tárgyak készítőinek
jelentkezését várjuk
népművészet,
iparművészet,
egyéb
kategóriában.
A pályázati felhívás teljes, részletes szövege hírlevelünk következő
számában, a Pályázatfigyelőben és a sajtóban is megjelenik.
A kiállítás várható időpontja: május, vagy június hónap, ezért már most
kérjük mindazokat, akik részt kívánnak majd venni a pályázaton, kezdjék el
beadandó alkotásaik tervezését és kivitelezését, annak érdekében, hogy ezen
a kiállításon is a magyar kézművesség remekei kerülhessenek bemutatásra.
 A MÁTRAY-HÁZ KFT. "ARANYCSIPKE DÍJA"
A III. "Aranycsipke díj" pályázati témája:
"SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÉS KORA, Kr. u. 1001-1038"
A díjat 4 kategóriában ítéli oda a szakértő zsűri:
Varrott csipke kategória
Vertcsipke kategória
Egyéb csipke kategória
Vegyes technikájú csipke kategória
Nevezési díj: 6000 Ft/fő
Az ünnepélyes díjkiosztás 2001. augusztus 28-án lesz Bábolnán.
Kérjük a pályamunkákat beküldeni 2001. augusztus 20-ig az alábbi címre:
MATRAY-HÁZ KFT. 2943 BÁBOLNA Pf. 10.
(A jelentkezők felkészülését szakmai találkozók szervezésével segíti elő a
pályázat kiírója.)
A pályázni kívánók részletes információt kérhetnek: 06-30/9616-007, Fax:
34/369-277.
E-mail: matrayhazkft@matavnet.hu
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara fennállásának 150. évfordulója
alkalmából, a Millennium jegyében szeptember 25-én a Marriott Hotelben
tartott ünnepi ülésen a hagyományos kézműves szakmák, a művészi
kézműipar elismertetésében végzett több évtizedes tevékenységéért a
Kamara Elnöksége BKIK-emlékplakett kitüntetést adományozott László
Péter keramikus mesternek és Semmelweis Tibor hangszerkészítő
mesternek.
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 IV. Nemzetközi Babakiállítás és Országos Verseny
Győr, Zichy-palota, 2000. szeptember 14-28.
A IV. Országos Babakészítési Versenyre 177 baba érkezett, „akik” műfajuk,
stílusuk, alapanyaguk és készítési technikájuk alapján különböző
kategóriákban versenyeztek, de különdíjak is kiosztásra kerültek készítőik
között. A Zichy-palota, Családi Intézet tájékoztatása szerint a verseny
eredménylistája a következő:
Közönségdíj: Winkler Dorottya: Joy. A Global Doll Society különdíja:
Hollósi Éva. A Kiss Áron Magyar Játék Társaság különdíjait nyerték a
játékra leginkább alkalmas alkotások: Visegrádi Zsófi: Bohócok, Rocháné
Büdy Annamária: Xoithl, Kiss Marianna: Tódor, Tótáné Pethő Rózsa:
Kis nemezbabák, Pozsony Katalin: Tölcsérbábok. A Kovácsné Marika által
alapított díj nyertese: Nagyné Kolumbán Zsuzsa.
I/1. kategória - Önálló tervezésű, készítésű egyedi babák - porcelán:
1. díj: Knuth Judit: Szürke ruhás hölgy.
I/2. kategória - Önálló tervezésű, készítésű egyedi babák – textil:
3.díj: Tóthné Kulcsár Tünde: Mary Poppins, Szalmási Klára: Mezei
Virág, Farkas Szilvia: Óriás törpe és Vitályos Ágnes: Amália;
2.díj: Hende Ferencné - Kádas Zsóka: Nagyszülők;
1.díj: Tóthné Fábián Eta: Hurrá, nyaralok! és Wiedra Berzsenyi Monika:
Matild néni és Egon bácsi;
I/3. kategória - Önálló tervezésű, készítésű egyedi babák – kerámia:
3. díj: Martineczné Kiss Márta: A család;
2. díj: Szelekovszky Magdolna: VIII. Henrik;
1. díj: Hollósi Éva: Therése.
I/4. kategória - Önálló tervezésű, készítésű egyedi babák – egyéb:
3. díj: Horváth Lászlóné: Legény (nemez) és Király Juliánna: Kenyérfejű
nagyanyám;
2. díj: Szabóné Bognár Mária: Pólyás babák és Zöldi Anna: Ezt a
táncosnőt baleset érte;
1. díj: Szigeti Mária: Az igazmondó juhász és Somogyi Katalin: Groteszk
babák.
A II/1.,2.,3. (Kereskedelmi forgalomban kapható elemek, formák, modellek
felhasználásával készült babák) kategóriákban a zsűri nem adott ki díjat.
III/1. kategória - Viselet (népviselet):
3. díj: Pozsony Katalin: Háromszéki kislány;
2. díj: Babati Lászlóné: Sáska babák;
1. díj: Nagyné Kolumbán Zsuzsa: Pilisvörösvári szerb lány.
III/2. kategória - Viselet (korhű, történelmi):
2. díj: Dr. Simon Gáborné: Nyár a XX. század elején;
1. díj: Rádi Pálné: Polgári viselet az 1880-as évekből.
III/3. kategória - Viselet (egyéb):
2. díj: Léb Zsuzsa: "Itt az ősz" babaruha kollekció.
IV. kategória - Waldorf babák:
3. díj: Salamon Magdolna: Mózeskosaras baba;
2. díj: Kovácsné Páli Valéria: Pannika játszik;
1. díj: Hegyi Tiborné: Kék-fehér ruhás baba.
V. kategória - Babavilág (babaházak, bútorok, kellékek, edények, stb.):
3. díj: Hegyi Tiborné: Babaház és Bogár Ferencné - Bogár Ferenc:
Bababölcső;
2. díj: Markó Krisztina: Kiságy és ládikó;
1. díj: Dósa Klára - Tajta Zoltán: Babaház.
VI. kategória – Életképek:
3. díj: Tóthné G. Nagy Mária: Kenyérdagasztó Mariska;
2. díj: Illiszné Kováts Ildikó: Emese álma;
1. díj: Gémesné Deák Júlia: Furulyázó kiskondás.
 Az „Angyali Korona Szent Csillag” című országos zománcművészeti
pályázat eredményhirdetését és az anyagából rendezett kiállítás megnyitóját
október 21-én tartották a debreceni Újkerti Galériában. A pályázat
díjazottjai: Gyöngy Enikő (Debrecen), Morvay László (Budapest), Czóbel
Marianna (Kaposvár), Bobonkáné Papp Antónia és tanítványai
(Debrecen), valamint Németh Klára és Németh Gergely (Csorna). „A
Szent Korona a mai zománcművészetben” c. kiállítás november 3-ig volt
látható.
Minden kitüntetettnek és díjazottnak gratulálunk!
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA

 Szeptember 16-tól október 6-ig tartott a Pataky Galériában a
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület VIII.
Országos és Nemzetközi Kiállítása, amelyen többek között Koncz
Vilmos fafaragó, Müller György fafaragó, Stekly Zsuzsa
tűzzománcművész, Vass László intarziakészítő alkotásai is
szerepeltek.
 Erdős Anna keramikus, Kutasné Bálint Katalin kéziszövő,
Demeter Zoltán fafaragó és Fábry Zoltán faműves alkotásaiból

szeptember 22-től október 8-ig a Campona-ban rendeztek
Millenniumi Kézműves Kiállítást.
 A XII. kerületi Csörsz utcai Művelődési Központban - alföldi
szlovák képzőművészek kiállításán - szeptember 26. és október 12.
között négy festőművész társaságában mutatkozott be Zsolnai
Mihály fafaragó.
 Szeptember 26-tól október 15-ig a Pécsi Galériában láthatták az
érdeklődők Terényi Gyöngy bőrműves iparművész kiállítását.
 A hagyományokat folytatva október 2-16. között ismét
megrendezték a veresegyházi óvodákban a „Kéz a kézben” című
Őszi emléknapokat, melyek keretében kiállításokat is rendeztek, a
„szakmai utánpótlás” által természetes anyagok felhasználásával
készült hagyományőrző kézműves tárgyakból. A szervezők és a
kiállítók között Lugosi Margit, a hazai Betlehemi jászol és a római
100 jászol nemzetközi kiállítás eredményes résztvevője is szerepelt.
 Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület Millenniumi
ünnepség-sorozatának keretében zászlószentelést, ipartörténeti
kiállítást és kézműves bemutatót is rendeztek október 5-7-ig az
Ifjúsági Otthon dísztermében.
 A Magyar Foltvarró Céh országos kiállítását október 9-15.
között láthatták az érdeklődők a Magyar Kultúra Alapítvány Budai
Várban található székházában.
 Október 11-28-ig az Egri Galéria adott otthont Vágó Enikő és
Vágó István miskolci művészházaspár tűzzománc képei
kiállításának.
 Kézzel írott – és festett – meghívót kézbesített a posta: Andorka
Borbála budapesti kézikötő néptáncban és népdaléneklésben is
tehetséges kislánya: Rozi invitált a Bartók 32 Galériába, ahol
festményeinek első önálló kiállítása volt látható október 14-18.
között – 10. születésnapja alkalmából.
 Nagy Anna Mária üveg iparművész, Holtság Károly
üvegfestő-díszműüveges és Mág Tamás festőművész „Erdélyi
Havasok” címmel rendezett közös kiállításon mutatkozott be
október 13-24-ig a Magyar Kultúra Alapítvány székházában,
október 28. és november 11. között pedig a pécsi Vasváry-Ház
Galériában.
 A Stephanus Rex díjjal 1998-ban kitüntetett Gubán György
tűzzománc-művész – Árpád-házi királyokat ábrázoló és más témájú
– alkotásaiból az MVSz Magyarok Házában (Budapest, V.
Semmelweis u. 1-3.) rendeztek kiállítást, amely november 18-ig
hétfőtől péntekig 10-18h-ig látható.
 Október 16-án nyílt és november 30-ig tekinthető meg a HajdúBihar Megyei Kézműves Közhasznú Társaság kezelésében működő
Tímárházban a „Bemutatkozik a Bihari Népművészeti
Egyesület” c. kiállítás, az egyesület 12 népi kismesterséget
képviselő 24 alkotójának termékeivel.
 „Magyar Millennium” címmel október 17. és december 1.
között, keddtől péntekig naponta 10-18h-ig a Vármegye Galériában
(Bp.,
V.
ker.
Vármegye u. 11.) látható a Kárpát-medencében élő művészek
vándorkiállításának első tárlata.
 Október 14-én nyílt a kecskeméti Népi Iparművészeti
Múzeumban (Serfőző u. 9.) a „Régi német hímzések és
feldolgozásuk” című kiállítás, amely december 14-ig tart nyitva.
 Vass László intarziakészítő és Ujhelyi Jenő festőművész közös
kiállítása december 10-én nyílik és 23-ig látogatható a Gellért
Szálló Teaszalonjában.
 A Magyar Kultúra Alapítvány Házában (Bp., I. Szentháromság
tér 6.) kedden és csütörtökön 14-18h-ig egész évben megtekinthető
a Budavári Kárpitműhely, amelyben 32 művész közös
alkotásaként a Szent István és műve c. millenniumi kárpit
munkálatai folytak. A műhelyhez tartozó bemutató teremben a
Magyar Kárpitművészek Egyesülete tagjainak kiállítása látható.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI

 Az Európa Tanács által kezdeményezett össz-európai rendezvénysorozat,
az Európa: közös örökségünk kampány magyarországi záró eseményeként
szeptember 20-án nyitották meg Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum új állandó kiállítását: a Bakony, Balaton-felvidék tájegységet.

 Szeptember 23-án a BM Duna Palotában tartotta ünnepi közgyűlését –
„Isten áldja a tisztes ipart!” jelszóval - az Ipartestületek Országos
Szövetsége, megalakulásának 10. évfordulója alkalmából.
 A Dabasi Napok 2000. c. millenniumi rendezvénysorozat keretében
szeptember 23-án avatták és szentelték fel a város főterén Szent István
emlékművét, V. Majzik Mária keramikus, képzőművész alkotását.
 Fennállásának 2. évfordulóját ünnepelte október 7-én a Kézművesek
Baranyai Egyesülete a zengővárkonyi Tájházban. Az immár
hagyományosnak számító Kézműves Ünnep programjában szerepelt az
„Edények a honfoglalástól napjainkig” c. kiállítás megnyitója, az
Aprómarok Műhely gyermekfoglalkozásai és kézműves vásár is.
 Október 28-án szentelték fel a Leányfalui Református Gyülekezet új
templomát, amelyben a belső berendezés kialakításában és kivitelezésében
Gaál János budapesti táblaképfestő, restaurátor keze munkája is
megtekinthető.
A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
 Gödöllőn, a piac csarnok-épületében december 3-án (vasárnap) 8-17h-ig
kézműves és kirakodóvásárt rendeznek – ahol egész nap vendég lesz a
Mikulás.
Az árusítás fűtött csarnokban, az ott felállított (kb. 70x150 cm-es)
asztalokon történik. Részvételi díj: 2.000,- Ft/asztal.
Jelentkezni lehet: Gödöllői Piac Kft. (2100 Gödöllő, Szabadság út 3., Tel:
28/422-019 8-16h-ig.)

Karácsonyi Vásár Újpest Központjában
2000. december 2. és 24. között Karácsonyi Vásárt
rendezünk az ADY Művelődési Központban (Bp., IV.
Tavasz u. 4.). A Művelődési Központ Újpest központjában, a
metró végállomásától 100 m-re található.
Dobogóra épített zárható pavilonok bérelhetők korlátozott
számban 4-8-12-16 m2 méretben, kiadó pulttal, világítással.
(Egyéb kiegészítők: polcok, pultok, vitrinek szintén
bérelhetők.)
Bérleti díj: 22.000,- Ft + ÁFA/m2
Nyitva tartás: 10-18h minden nap (igényeknek megfelelően
változtatható).
 Az éjszakai őrzés biztosított.
 Beterelő propagandáról cégünk gondoskodik.
 Kézművesek, kereskedők, szolgáltatók jelentkezését is
várjuk.
További információkért keressen minket az alábbi címen és
számokon:
Vitális Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1041 Bp., Mády Lajos u. 2. Tel: 380-4682, fax: 369-8218.
Mobil: 30/999-3199 – Kapás Gergely szervező.
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Augusztus 24. óta a következők fizettek egyesületi tagdíjat:
Balogh István, Barna Borbála, Haszán Gyula, Katona László, Marschek
Zoltánné, Tamás Károly és Vajda Kálmán.

2001. februárjában taggyűléssel összekötve szervezi meg a MOMKEOKKT a III. Országos Kézműves Találkozót. A várható témák között
szerepelni fog: az Egyesület bírósági bejegyzése, a 2001. évi munkaterv
ismertetése, tájékoztatók a legújabb adózási jogszabályokról, a külföldi
vásárokon való részvétellel és vámoltatással kapcsolatos tudnivalókról, a
Nemesviden megvalósuló Szafaripark kézműveseket érintő elképzeléseiről
és más aktuális kérdésekről.
Esetleges további témajavaslatokat az Egyesület titkárához, Gergely
Imréhez lehet eljuttatni, aki az előzetes jelentkezéseket is várja a 2692940/481, vagy a 06-30/9148-059-es számon.

A MOMKE vezetősége kéri, hogy tagjai az esedékes – és esetleg elmaradt –
tagdíjbefizetéseiket OTP-fiókban teljesítsék.
KÖSZÖNET…
Kóródi Márta ajkai üvegcsiszoló mesternek, a MOMKE által 2000-ben
alapított - első alkalommal az Iparművészeti Múzeumban átadott - Kristály
Vándordíj kicsinyített változatainak elkészítéséért (amelyeket az 1-1 évig
birtokolt Vándordíj mellé örökbe kapnak a díjazottak); továbbá Marschek
Zoltánné ajkai üvegékszer-készítőnek, a Kristály Vándordíj ötletadójának,
a Vándordíj- és a másolat-készítés megszervezéséért.
GRATULÁLUNK…
… Ragács György és Györgyi Pécs-vasasi keramikus házaspárnak, július
29-én született első unokájához: Kerner Ragács Rékához és
… Kunné Paulusz Györgyi október 14-én született, Boglárka Réka nevű
harmadik gyermekéhez !
A KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG HÍREI
 Új katalógus készül a magyar játékgyártókról!
Óvodai használatra alkalmas – tartós, tartalmas, esztétikus – játékok,
sportszerek, barkácsoláshoz használható eszközök (megfelelő termelői
kapacitással rendelkező!) gyártóinak sürgős jelentkezését várja: Lakauer
Éva a 22/398-517-es telefonszámon.
 A Kiss Áron Játék Műhely továbbképzés-jellegű programsorozatának
következő foglalkozásai november 18-án és 25-én lesznek a Kiscelli
Múzeumban. Részletes információt ad: Joó Emese (26/389-367), vagy
Madudák Erika (368-7917).
 A „…Gyí fakó, gyí betyár…” c. pályázaton műalkotás és játék
kategóriában adtak ki díjakat. Az utóbbiban – a KÁMJT lapja, a FORGÓ
híradása szerint – a következők kaptak díjat: I.: Lekrinszky Mátyás, II.:
Vetró Mihály-Árvai Anikó, III.: Gémesné Deák Júlia, a KÁMJT
díjazottai: Andrékó Pálné, Gálné Csizmadia Anikó és Tóthné Fábián
Eta, valamint Dusan Benicky (Szlovákia). A pályázati munkákat bemutató
kiállítás a kecskeméti Szórakaténuszban december 30-ig tekinthető meg.
A Kiss Áron Magyar Játék Társaság további programjairól a Társaság
„FORGÓ” című lapjából és soros elnökétől, Dr. Györgyi Erzsébettől (a
250-1020 telefonszámon) kaphatnak információt az érdeklődők.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN

JELENTKEZÉS SORON KÍVÜL !

A MOMKE-OKKT HÍREI

2000. szeptember 21-24. között az ausztriai Linz melletti Wallernben
tartotta tanácskozással összekötött taggyűlését az Európai Kézműves
Szövetség, amely ez alkalommal felvette rendes tagjai sorába a
Magyarországot képviselő koordinációs szervezetet. A közgyűlésen 6 fős
magyar delegáció vett részt, amelyben a Magyar Országos Művészi
Kézműves Egyesületet (MOMKE) Fábry Zoltán alelnök képviselte. A
koordinációs szervezetet a közelmúltban hozta létre az Országos
Népművészeti és Háziipari Szövetség (ONHSz), a Pályakezdő Fiatalok
Esély Alapítványa és a MOMKE. A három tagszervezet éves váltással adja
a koordinációs szervezet elnökét, aki az első évben az ONHSz
képviseletében Báder Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Háziipari
Szövetkezet elnöke.


 A Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület lapja, az Iparos Híradó
szeptemberi száma Szlávik Zoltán rézművest, egy nemrég még
kihalófélben lévőnek számító, de napjainkban újra-értékelődő mesterség
jeles képviselőjét, kiállításaink állandó, sikeres résztvevőjét mutatja be – aki
Bartha Lajos ötvösművészt, a magyar Szent Korona első hiteles
másolatának elkészítőjét tekinti szakmai példaképének.
 A Duna TV november 11-én 13.05-től a Felelet az életnek című félórás
műsorában mutatja be Vass László intarziakészítőt, aki december 23-án, a
Szenteste előtti napon a Kossuth Rádióban beszél életének legérdekesebb
(afrikai, kanadai és börtön-) karácsonyairól.
§ - FIGYELŐ

A Parlament október 17-én megszavazta a cégeljárásról szóló
törvény módosítását, amely kimondja: valamennyi, a kötelező
kamarai tagságra vonatkozó cégjegyzéki adatot november 1-jével
törlik a cégnyilvántartásból. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek nem
kell egyenként, illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése
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mellett cégbírósághoz fordulniuk a kamarai tagságra vonatkozó
adat törlése érdekében. Azoknak a vállalkozóknak sem kell
fizetniük a cégbírósági bejegyzésért, akik az év végéig felvételüket
kérik az önkéntes kamarákba.
MV Iparos Újság 2000/20.
BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL PROGRAM

Tízmillió forint felső határú kisvállalkozói hitelkonstrukciót indított
a Budapesti Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány. A Budapest
Kisvállalkozói Hitel Programban azok a kisvállalkozások
pályázhatnak max. 10 millió forint hitelre, amelyeket Budapesten
jegyeztek be, vagy budapesti telephellyel rendelkeznek. A
hitelkonstrukcióra egymilliárd forintos alap áll rendelkezésre. A
tízmillió forint hitelforrásból 3 milliót a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, 7 millió forintot a Polgár és Vidéke
Takarékszövetkezet ad. A hitelkérelmet két héten belül bírálják el,
és 4-6 hét múlva már folyósítható az összeg. A hitelt 3 éven belül
kell visszafizetni, 6 hónap türelmi idő után. A közalapítványi forrás
után 11, a kereskedelmi banki hitel után 18 % fix kamatot kell
fizetni.
Mai Nap, 2000. november 3.
KÖNYVAJÁNLÓ
 „Minden olyan kézművesnek, aki tudatában van az általa művelt
tevékenység népi hagyományokba való beágyazottságának és e
hagyományok jelentőségének, ajánljuk figyelmébe a Tűzcsiholó című
kötetet. Ez a könyv az elmúlt év végén Lükő Gábor tiszteletére, 90.
születésnapjára jelent meg, életműve kiadásának előkészítéseként. Lükő
arról híres a magyar szellemi életben, hogy a népi kultúrát rendszerként
értelmezi és csakis ekként tartja kutathatónak, amelyben a költészet, a zene,
az építészet és a plasztikai művészetek, a kézművesség alkotásai egymástól
elválaszthatatlanok, és egységükben mutatkozik meg a bennük megtestesült
gondolkodásmód és világlátás. A kilencszáz oldalas könyvben ötvenkét
szerző tiszteleg írásával a hazai kultúrakutatás e mindmáig méltatlanul
mellőzött nagyságának. A könyv sokfelé ágazó témaköreiből kézműves
szempontból közvetlenül is érdekfeszítő dolgozat szól a 17-18. századi
miskolci és diósgyőri kerámiákról, az obi-ugor geometrikus ornamentika
mitikus hátteréről, a „kiskun Madonnákként” emlegetett faszobrokról, a
sárközi hímes tojások eredetéről s a moldvai csángók növényi gyapjúfestési
technikájáról. De akit nemcsak a kézművességgel közvetlenül is érintkező
tematika szempontjából érdekel a magyar és a közép- és kelet-európai
kulturális hagyomány, annak ajánlható csak igazán ez a kötet! Részletesebb
felvilágosítással szerkesztője, Pozsgai Péter szolgál az érdeklődőnek,
megrendelni is nála lehet a könyvet, mégpedig kiadói áron: a
keményfedeles, vászonkötésű könyv CD-melléklettel 6300 Ft (áfával).
Cím: Táton Bt., 1098 Bp., Friss u. 3/I. I/4. T.: (06-1)280-1114.”
Maleczki József
 2000. novemberétől egy bárki által megvásárolható, havonta megjelenő
új, színes, nagy alakú origami-magazin indul útjára. Az ORIGAMI
pályázatokról, kiállításokról is hírt ad, ismerteti az origami történetét, és
sok-sok érdekes, új és hagyományos hajtogatnivalóval is szolgál.
A lap megvásárolható az újságárusoknál, valamint a Szalay Könyvkiadó
óvodai, iskolai, munkahelyi terjesztőinél, és előfizethető a kiadónál: Szalay
Könyvkiadó Kft. (5310 Kisújszállás, Pf. 108., Mikes út 14. T/F: 59/322555).
 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.

KÉZMŰVES VÁSÁR A DÉLINÉL !
A Déli pályaudvarnál nyitott rendszerben működő
kézműves műhely
december 2-24-ig vásárt szervez.
8-10 szabad helyre
kézműveseket, iparművészeket, népművészeket várnak.
A vásárt a pályaudvarnál elhelyezett
óriásplakáton is meghirdetik.
Jelentkezés a helyszínen:
1123 Bp., Ráth György u. 4.,
vagy a 214-0676 telefonszámon
Wagner Károlynál és Finta Lászlónál.

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 Kétszeres vásár-különdíjas hagyományőrző népiszövő ajánlata:
1. Eladó egy muzeális, de jó állapotban lévő, működő, nagy méretű bőr
kovácsfújtató.
2. A tarcali (Tokaj-hegyalja) Foncsika Kézműves Ház fazekas műhelye
hosszú távra bérbeadó gyakorlattal rendelkezőnek, vagy fiatal
pályakezdőnek. Házaspár is jelentkezhet (albérlet megoldható). A
„bérbeadás” a műhely fenntartási költségét jelenti.
A műhely felszereltsége: 260 l-es, 220 V/6 kW teljesítményű égetőkemence, 1 db elektromos és 2 db lábhajtású fazekaskorong,
szárítópolc + lerakó palák, vödör mázazáshoz, stb.
A műhely külön elektromos mérőeszközzel rendelkezik.
Bővebb információ: Kocsis Árpád T/F: 47/380-893.
E-mail: kocsis.arpad@dpg.hu, vagy foncsika@freemail.c3.hu

KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-315 Osztrák borkereskedő sürgősen keres faládikákat csomagoláshoz,
3 palackhoz, tolófedéllel, fonott hordfüllel. Kapcsolatfelvétel német vagy
angol nyelven.
KD-324 Svéd cég műanyagból, fából készített szabadtéri játékokat,
mászókákat, hintákat stb. vásárolna, kapcsolatot keres továbbá
úszómedencéket gyártókkal.
A fenti, üzleti ajánlatot tett cégek 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: 400 Ft, nem
ipartestületi tagoknak: 600 Ft. (Az üzleti ajánlatok tartalmáért,
aktualitásáért a lap nem vállal felelősséget - mivel nincs módja tételesen
ellenőrizni azokat -, a forrás hitelességét azonban szavatolja.)

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

