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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

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP újabb értesítései szerint 2001. szeptember 6. és november 9. között a
következők támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Ács Imréné, Albert László, Balázs Péter, Bányai Zsuzsanna, Baráth Miklósné,
Barkos Beáta, Barnáné Pirchala Zsuzsa, Berzéki László, Bognár Ferencné
(Szentendre), Borbás Irma, Botta Anna, Császár Tünde, Csík Valéria, Csizy
Istvánné, Czinzel Erzsébet, Dezső Ildikó, Erdész Judit Mária, Faragó
Gáborné, Farkas Balázsné, Fehér Anna, Ferenczyné Saás Kinga, Földvári
Gabriella és Tamás Károly (Paleoart), Fülöp Zoltán, Gál Zsolt, Galina Lajos,
Garai Mária, Gerlei Ferencné, Ginter József, Godóné Varga Piroska,
Goldmark Károly Művelődési Központ, Gödöllői Piac Kft., Great Artistic
Gravour - Nagy József, Hábori György, Hammer Andrásné Görög Éva, Hardi
Andrásné, Héring Mátyás, Hidasné Szabó Piroska, Holló Istvánné, Hollósi
Éva, Hujber Gyula, Kádár Zsuzsanna, Kálvin Pál, Kerti Viktor Dénes, Kevi
Farkas Zsolt, Kocsis Ferenc, Kóczián Csaba, Kónya Lajos, Koszta Zsófia,
Kovácsné Áment Éva, Kovácsné Szöllősy Sarolta (SZOKÖ Bt.), Kováts Judit,
Könnyűné Terdik Angéla, Kunné Paulusz Györgyi, Lengyel Géza, Márföldi
Mária (Klass Bt), Marozsán József, Márton Emese (Bokály 2000 Bt.), Márton
Rozália, Mátray Magdolna (Mátray-ház), Molnár Sándor, Dr. Molnárné
Szabó Anikó, Mónus Béla, Mundi Jánosné, Nagy Gyöngyi, Nagy Mari, Nagy
Zoltán, Najjar Mária, Nakazawa Anna, Németh László (Csepreg),
Neukirchnerné Tankó Zsuzsa, Nyers Csaba Károly, Olgyayné Szemler Judit,
Papp Olívia, Persányi István, Polyák Kézmű Bt., Sayti Krisztina, Soós Margit,
Szekeres Gyula, Teleki Enikő (Varázsszőnyeg Kft.), Ujvári Emese (Facsoda),
Vácz Péterné, Varga Ágnes, Villányi Ágnes.
Köszönet mindannyiuknak!

BETLEHEMI KÉPESKÖNYV – BETLEHEMI KIÁLLÍTÁS
Eredeti elképzelésünk szerint a VIII. Betlehemi Jászol pályázatra
érkező, bemutatásra kerülő alkotásokról Betlehemi képeskönyv
címmel színes, reprezentatív fotóalbum kiadását terveztük –
amint azt a pályázati kiírásban is jeleztük.
Az album kiadásának pénzügyi megalapozása érdekében előzetes
igényfelmérést indítottunk.
Az előjegyzések összesítésekor sajnálattal állapítottuk meg, hogy
kétszáz darabnál kevesebb könyvre érkezett igény, ami nem
elegendő a nyomdai szempontból minimálisnak tekinthető 800900 darab megrendeléséhez.
A Betlehemi jászol kiállítás december 13-tól – az ünnepnapok
kivételével – 2002. január 6-ig tekinthető meg a Magyarok Háza
Csontváry termében (Bp., V. Semmelweis u. 1-3.)

PÁLYÁZATOK
 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet fiatal
iparművészek részére a
KOZMA LAJOS KÉZMŰVES IPARMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ
elnyerésére.
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató
tehetséges, fiatal kézműves-iparművészek alkotómunkáját, művészi
fejlődését.
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal iparművész, aki már önálló
művészi tevékenységet tud felmutatni.
Nem nyújthatnak be pályázatot azok a művészek, akik a meghirdetett
időtartam alatt más itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban vagy PhDösztöndíjban részesülnek.
A pályázatokat a miniszter által kinevezett, a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj
odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról az ösztöndíj
bizottság dönt.
Ösztöndíjkeret: évente 5 fő
Pályázati korhatár: 35 év
Az ösztöndíj bruttó összege: 64.000.-Ft/hó
Az ösztöndíj időtartama egy év,
amelyet a kuratórium az év elteltével benyújtandó beszámoló anyag elbírálása
alapján két alkalommal, összesen három évre meghosszabbíthat.
A Kozma Lajos kézműves-iparművészeti ösztöndíjasok az évente
megrendezésre kerülő beszámoló kiállításon adnak számot elvégzett
munkájukról.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton a Képző- és Iparművészeti
Lektorátushoz kell benyújtani. Felelős munkatárs: Benkő Cs. Gyula.
Cím: 1014 Budapest, Úri u. 54-56. Telefon: 356-7444
Beadási határidő: 2002. január 28.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
l. / A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot.
2./Az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását
/munkatervet /.
3./ Az eddigi művészeti tevékenységet bemutató dokumentációt.
4./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
A művek beadásának helye: Képző- és Iparművészeti Lektorátus
zsűriterme.
Időpontja: 2002. február 4. / 9-15 óra között /
A művek visszaadásának időpontja: 2002. február 8. / 9-15 óra között /
A pályázati kiírás és az adatlap beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Ügyfélszolgálati Irodáján, és meghirdetésre kerül a
minisztérium honlapján (www.nkom.hu).
 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázata a
vidékfejlesztési célelőirányzat 2001-2002. évi forrásai között
elkülönített pályázatos rendszerű támogatásra
(kivonat)
Az FVM által kiírt pályázat 7 program megvalósításához nyújt fejlesztési
célokra vissza nem térítendő támogatást.
A 7 program közül kiemelt figyelmet érdemel a „C”: Hagyományos
kézműipari kismesterségek támogatása.
E program keretében pályázat nyújtható be:
a) helyi alapanyag-feldolgozásra épülő, speciális terméket előállító kézműves
tevékenység eszközellátásának fejlesztésére,
b) kihalófélben lévő kézműves mesterség eszközellátásának fejlesztésére,
c) hagyományos kézműipari mesterségek gyakorlati képzésének
költségeihez,
d) hagyományos kézműipari termékek piacra jutásának elősegítéséhez.
Az általános feltételek szerint azon települések területén megvalósuló
fejlesztések esetén nyújtható be pályázat, amelyek közigazgatási területén az
állandó lakosok száma (népsűrűség) 2000. január 1-jén 120 fő/km2 vagy annál
kevesebb, vagy az állandó lakosok száma tízezer fő vagy annál kevesebb
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(kedvezményezett települések). A kedvezményezett települések listáját az
FVMR 1. számú melléklete tartalmazza.
A pályázatok tartalmi és formai követelményeit és más fontos tudnivalókat
tartalmazó pályázati egységcsomag letölthető az FVM honlapjáról:
www.fvm.hu, vagy nyomtatott formában beszerezhető bármelyik Regionális
Vidékfejlesztési Irodánál:
Regionális
Vidékfejlesztési
Iroda neve
Középmagyarországi
Regionális
Vidékfejlesztési
Iroda

Észak-alföldi
Regionális
Vidékfejlesztési
Iroda

Északmagyarországi
Regionális
Vidékfejlesztési
Iroda
Dél-alföldi
Regionális
Vidékfejlesztési
Iroda

Közép-dunántúli
Regionális
Vidékfejlesztési
Iroda
Nyugat-dunántúli
Regionális
Vidékfejlesztési
Iroda
Dél-dunántúli
Regionális
Vidékfejlesztési
Iroda

Illetékességi
terület

Cím

Pest megye

Budapest,
Krisztina krt. 99.
1016

JászNagykunSzolnok
megye
Hajdú-Bihar
megye
SzabolcsSzatmárBereg megye
Nógrád megye
Heves megye
BorsodAbaújZemplén
megye
Békés megye
Csongrád
megye
Bács-Kiskun
megye
Fejér megye
Veszprém
megye
KomáromEsztergom
megye
Vas megye
Zala megye
Győr-MosonSopron megye
Tolna megye
Baranya
megye
Somogy
megye

 Vassné Veréb Judit csuhé, nád és vessző felhasználásával
készült munkáival Sződligeten, a Millenniumhoz kapcsolódó „Én
készítettem” című, a helyi és Sződligethez kötődő alkotók részére
hagyomány-teremtő szándékkal kiírt pályázaton a közönség
értékelése alapján 2. díjat kapott, melynek átadására augusztus 19-én,
a pályázat anyagából rendezett kiállítás megnyitóján került sor.
Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk!

Telefon
KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
212-0751
Tel./fax: 4882000/2538
mellék

52/534-963,
Debrecen,
534-960, 534Böszörményi út 68. 961
4032 (Pf. 26. 4015) Fax: 52/534962

Miskolc,
Mindszent tér 1.
3530

46/509-050,
509-051
Fax: 46/509052

Szeged,
Pf. 1268
6721

62/566-094
Fax: 62/566094

Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 20/3
8000

22/501-335,
501-337, 501338
Fax: 22/501336

Zalaegerszeg,
Petőfi u. 24.
8900

596-690, 596691
Fax: 92/596692

Kaposvár,
Szántó u. 5.
7400

82/512-424,
512-423, 512425
Fax: 82/512422

Pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani a 2002. évi forrásokra a végső
határidőig (2002. szeptember 15.). A pályázatok elbírálása szintén
folyamatosan történik a rendelkezésre álló források függvényében.
A pályázatok benyújtásának helye: a fejlesztés megvalósulásának helyszíne
szerint illetékes Regionális Vidékfejlesztési Iroda.

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 A hegedűkészítő mesterek között fogalomnak számító Kónya
családról készült háromnyelvű színvonalas könyv – melyet
hírlevelünk tavalyi utolsó számában ajánlottunk olvasóink
figyelmébe – a közelmúltban Pármában, a VIII. Olasz Nemzetközi
Könyvfesztiválon „A legjobb külföldi kiadvány” kategória első díját
nyerte el.
 Az Industorg Bt., a KERMI Kft., a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőség és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által kiírt
Magyar Termék Nagydíj pályázaton elismerő oklevelet kapott többek
között a budapesti Fauna Fabrika Kft. – polctartó-játékcsaládjáért
és a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési KHT
Hímzőműhelye – népművészeti termékeiért.
A 12 Nagydíj egyikét Buglyó Péter Debrecen-józsai kádármester
kapta Barrique-hordóiért.

 A sukorói Művelődési Házban augusztus 10-től 2 hétig láthatták
az érdeklődők Kézdy Éva kerámikus és Gaál János bútor- és
táblaképfestő „A mi Millenniumunk” c. közös kiállítását.
 Fuggerth J. Ferenc tűzzománcos és Barcza Tibor fotós közös
kiállítása szeptember 14-24. között a Bocskai Galériában volt látható.
 A Bajai Kézműves Egyesület szeptember 30. és október 20.
között a helyi Honvéd Klubban tartotta bemutatkozó kiállítását.
 Az Országos foltvarró kiállítás október 6-18-ig volt látható a
Magyar Kultúra Alapítvány székházában.
 Csonka Katalin festőművész, selyemfestő és Cliff Boyce
gyertyakészítő iparművész „Gyertyaláng” c. közös kiállítása október
17-től egy hónapig volt látható Nagykanizsán, a Hevesi Sándor
Általános Iskola Galériájában.
 Október 18-tól november 16-ig tartott az MMI Népi
Iparművészeti bemutatótermében Erdész Judit Mária viseletkészítő
és Nagyné Kolumbán Zsuzsa babakészítő közös kiállítása.
 R. Nagy Erika kerámikus és Balogh János grafikus 4 hétig tartó
kiállítása október 19-én kezdődött az óbudai Napraforgó
Kiállítóteremben.
 Letenyén, a Városi Könyvtár galériájában október 23-tól
november 10-ig közös tárlaton mutatták be Simon Edit keramikus és
Ágh Edit grafikus alkotásait.
 Október 29. és november 16. között az Antenna Hungária Rt.
Átrium Galériája adott otthont a több rangos kiállításon díjat nyert
Szomor Ágnes foltvarró kiállításának.
 Cs. Kiss Ernő fafaragó művész életmű-kiállítása november 18-ig
volt látható Tatabányán, a Városi Múzeumban.

 November 9-től a KÉK-ZÖLD TE-A-HÁZ-ban (Bp., VII. Dohány
u. 16-18.) látható Harangozó Éva ezoterikus selyemképeinek és
selyemkendőinek „SZÍNEKLÉLEKSELYEM” c. kiállítása.
 November 21-ig naponta 10-16h-ig tekinthető meg a Kézművesek
Baranyai Egyesülete alkotóinak kiállítása Pécsett, a Civil
Közösségek Háza nagytermében (Szt. István tér 7.).
 Gaál János bútor- és táblaképfestő kiállítása november 15-én
nyílt a Bp., VI. Csengery u. 15. sz. alatt található Székely Házban.
 Demeter Andrea fazekas önálló kiállítása november 30-ig
(hétfőn 10-18, kedden és csütörtökön 10-19, pénteken 12-18h között)
látható az Óbuda-Békásmegyer Platán Közművelődési Könyvtárban:
Bp., III. Arató Emil tér 1.
 A „fióka ART” Galériában (Bp., VIII. József krt. 62.) december
1-ig hétfőtől péntekig 10-18, szombaton 10-13h-ig tekinthető meg
Farkas Zsuzsanna, Boros Anikó, Horváth Magdolna és Császár
Péter „PARÁZS” című tűzzománc-kiállítása.
 A Néprajzi Múzeumban (Bp., V. Kossuth tér 12.) december 2-ig
tekinthető meg a „Parasztebédlő – népies enteriőr a
századfordulóról” c. kiállítás.
 Madarászné Kathy Margit textilművész „Megidézett
örökségünk” c. kiállítása keddtől péntekig 10-18h között december
20-ig látható a Vármegye Galériában (Bp., V. Vármegye u. 11.).
 Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban (Bp., XIII. Dagály
u. 15/a) Andrékó Pálné szalmafonó és Gálné Csizmadia Anikó
textiljáték-készítő közös kiállítását követően december 2-ig
tekinthető meg Gémesné Deák Júlia textiljáték-készítő „Varrott
történetek” című, majd december 7-22. között Szalmási Klára
„Babavarázs” c. önálló kiállítása.
 „MAGYAR GYÉKÉNYESEK” címmel Hatvanban, a Kossuth
tér 11. sz. alatti Hatvany Lajos Múzeumban rendeztek kiállítást,
amely hétfő kivételével naponta 10-14 óráig 2002. január 27-ig
tekinthető meg.

 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pátyi Gondviselés Háza
(Csilla von Boeselager u. 3.) 2002. október 1-ig ad otthont a
Mednyánszky Társaság Kortárs Művészeti Egyesület és a Mai
Magyar Kortárs Művészcsoport „Tematikai kötöttség nélkül” c.
jótékony célú kiállításának, melyen a kiállító művészek között
Benkő Cs. Gyula festőművész, a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus zsűrizést is végző osztályának vezetője is szerepel. A ház
és a kiállítás naponta 08-19h között látogatható.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Július 21-én Tiszaburán rendezték a X. Országos Roma-falunapi
Programot, melyen Vadász M. Dániel faszobrász kiállítása és cigány
kismesterek népi alkotásainak vására is szerepelt.
 A Zsámboki Falunapok keretében kiállítást rendeztek a helyi
művészek és kézművesek alkotásaiból. A kiállítás rendezője és egyik
résztvevője Baloghné Kegyes Lonci fafaragó volt, aki erre az
alkalomra elkészítette a kultúrház homlokzatát díszítő, „József Attila
Művelődési ház” feliratot tartalmazó 4 m x 50 cm méretű faragott
fatáblát. További kiállító művészek voltak: Baka Deák Kinga
kerámiafestő, Császár Tünde csuhéfonó, Kakucska Istvánné
gobelinhímző, Molnár Zsolt festőművész és címfestő, Soós
Józsefné népviselet-készítő valamint Gaál Péter szobrászművész és
maszkmester, aki feleségével, Molnár Andival egy nagyméretű
József Attila-domborművet is készített a Kultúrház falára.
 A Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet mátraderecskei
Tájházában szeptember 16-án avatták fel Gy. Kamarás Katalin
keramikusnak
a
Pro
Renovanda
Cultura
Hungariae
„Népművészetért” Szakalapítvány Magyar Millennium pályázatára
készült, a Tájház állandó kiállítása részére ajándékozott anyagát: a
Heves megyei textilfeldolgozás munkafázisait ábrázoló figurális
kerámia-együttesét.
 „Kéz a kézben” címmel október 1-17. között őszi emléknapokat –
ennek keretében Kun Éva keramikus és Lugosi Margit kézműves
részvételével hagyományőrző kiállítást is – tartottak Veresegyházán.
 A Kézművesek Baranyai Egyesülete október 6-án a
Zengővárkonyi Tájházban rendezte Császár János emlékére
szervezett Kézműves Ünnepét, melynek programjában az Aprómarok
Műhely „Gyermekmunkák” c. kiállításának megnyitója és kézműves
foglalkozások mellett közösségi programok is szerepeltek.
 Október 11-én tartották a keszthelyi Goldmark Károly
Művelődési Központ új helyszínre költözött Kerámia Műhelyének
avatóját. A Simon Edit kerámikus által vezetett, számtalan hazai és
nemzetközi sikert elért Műhely a továbbiakban a Lehel u. 2. sz. alatt,
a Festetich-kastély szomszédságában folytatja működését.
 A „Szent Imre Napok 2001.” ünnepi program keretében
november 3-4-én kézműves bemutatót és vásárt is rendeztek a Budai
Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom körül.
 November 10-én ünnepi üléssel emlékezett meg az Országos
Szalmafonók Baráti Köre a magyarországi szalmafonás
újjáéledésének 10. évfordulójáról. A XVIII. kerületi Kondor Béla
Közösségi Házban a millenniumi aratókoszorú pályázat díjainak
átadása mellett sor került „Az Árpád-házi királyok és szentek
arcképcsarnoka” című, szalmatechnikával készült képekből álló
vándorkiállítás megnyitására is.
 Martineczné Kiss Márta a gyönki Általános és Zeneiskolának
ajándékozta a Pro Renovanda Cultura Hungariae „Népművészetért”
Szakalapítvány Magyar Millennium pályázatára készített – a Tolna
megyei és azon belül a gyönki emberek életét bemutató – kerámiatextil faliképsorozatát, amely november 9-16. között látható
kiállításon került bemutatásra.
 A IV. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat díjazott
munkáiból rendezett kiállítás megnyitójához kapcsolódva november
15-16-án Debrecenben, az Újkerti Közösségi Házban (Jerikó u. 1719.) tartották az Országos Vándorlegény Konferenciát. A kiállítás
december 7-ig hétköznapokon 10-17h-ig látogatható.
MAGYAR BETLEHEMEK OLASZORSZÁGBAN
Hírlevelünk 4. számában jeleztük, hogy 12 alkotó és egy alkotócsoport
nevezését küldtük ki a Rómában megrendezésre kerülő „100 jászol”
nemzetközi
kiállításra.
Időközben
újabb
felkérés
érkezett
a

3
Külügyminisztériumon keresztül a Pedavena-ban működő Villa San
Francesco közösség kiállításán ill. a Pescara-ban megrendezendő ugyancsak
betlehemi témájú kiállításon való magyar részvételre. A rendelkezésre álló
rövid idő ellenére – a római anyaggal együtt – sikerült az első helyszínre a
Kerékgyártó utcai Óvoda (Budapest) és Varga Anita intarzia-készítő
(Budapest) újabb, valamint Kovács Éva képzőművész (Pápa) korábbi
alkotásait, a másodikra pedig Naszvadi István fafaragó (Pakod) szintén
korábban készült munkáját kiküldenünk.

SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
Október 4-5-6-án Harkányban tartotta idei közgyűlését, XX.
Országos Találkozóját a Könyvkötők Országos Ipartestülete. A
szakmai programok, előadások, gép- és technológia-ismertetők
mellett a jelenlévők megalakították a hagyományos könyvkötészet
átmentését célzó Szemenkár Alapítványt, és kezdeményezték az
Ipartestület – és az elődjének számító szakmai bizottság – 20 éves
működését dokumentáló füzet kiadását.
Forrás: MV Iparos Újság
VÁSÁROK MAGYARORSZÁGON
 Kézműves kiállítás és vásár az Új Udvar Bevásárló- és Szórakoztató
központban!
Óbudán, a Kolosy térnél (III. Bécsi út 38-44.) található Új Udvar Bevásárlóés Szórakoztató központban lehetőség nyílik arra, hogy minden szombaton
(08-tól 18.00 óráig) és vasárnap (08-tól 14.00 óráig) az iparművészek,
népművészek, kézművesek és műgyűjtők - rendkívül kedvező feltételek
mellett - bemutathassák, illetve értékesíthessék termékeiket, alkotásaikat a
bevásárlóközpont II. emeletén és teraszain. A kétnapos részvételi díj m 2enként 400 Ft; a kamarai tagoknak, a Népművészet Mestereinek, a népi
iparművészeknek valamint A Magyar Kézművességért Alapítvány ajánlásával
jelentkezőknek 300 Ft!
Tekintettel az Új Udvar Bevásárló- és Szórakoztató központ reprezentatív
jellegére, azt kérjük a jelentkezőktől, hogy ezt figyelembe véve megfelelő
minőségű termékeket állítsanak ki, illetve árusítsanak. (Külön is
hangsúlyozzuk: amennyiben a résztvevők a későbbiekben ugyanazon a helyen
szeretnék termékeiket bemutatni, illetve értékesíteni, hosszabb távra is
lefoglalhatják kiválasztott helyüket.)
A bérleti díjat vagy előre, a Kalangya Kkt. irodájában, vagy a vásár kezdete
előtt a helyszínen kell befizetni.
További információk: A Mi Otthonunk szerkesztősége – Kalangya Kkt.,
Hrecska Zoltán főmunkatárs, 1101 Bp., Salgótarjáni út 20. T.: 260-8020, 2620723, F.: 261-5037, T/F.: 261-3717. E-mail: info@mail.amiotthonunk.hu
Internet: www.amiotthonunk.hu

A Gödöllői Piac Kft.
december 2-án (vasárnap) 08-17h-ig
kézműves kirakodó vásárt szervez
a csarnokban felállított saját asztalain.
Egy asztal bérleti díja: 2.500,- Ft
Jelentkezni
h

08-16 között a 06-30/9746-356 mobilszámon
Kozák Lászlónénál lehet.

KÖSZÖNET…
… mindazon kézműves társainknak, akik – akár az Alapítványon
keresztül, akár közvetlenül Mészárosné Göncz Mónikának eljuttatva
– felajánlották alkotásaikat arra az árverésre, amelyet kisfia, Máté
gyógykezelésének támogatására rendeznek!
A Magyar Kézművességért Alapítvány és a Nagyházi Galéria
szervezésében zajló árverésnek 2001. december 1-jén a patinás Hotel
Gellért ad otthont. A szálloda Teaszalonjában 17h-kor kezdődő
rendezvényt Zwickl Péter főigazgató nyitja meg, a rendezvény
háziasszonya Prokopp Dóra lesz. A zenei élményről a Caritas
Collectio kamarazenekar gondoskodik, verset mond Király Attila
előadóművész. A műsort az árverés követi, melynek bevételét Máté
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gyógykezelésére fordítják. A kiállítás az árverés napján 14 órától
tekinthető meg
Az árverésen „kalapács alá” került tárgyak alkotóinak névsorát a
következő hírlevelünkben közöljük.
További felajánlásokat ezután is köszönettel fogad Mészárosné
Göncz Mónika (4669-736) és Gergely Imre (269-2940/481).
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 A Komárom-Esztergom megyei lapok több cikkben ismertették és
méltatták a Gengeliczky László rönkbútor-készítő faműves által
vezetett, 16 éve működő tatabányai fafaragó tábor tevékenységét,
amelynek résztvevői ezt megelőzően az ország különböző pontjain
játszótéri eszközöket, óvodai és iskolai berendezési tárgyakat
készítettek.
 Az IPOSZ lapja, az MV Iparos Újság – amely eddig is kiemelt
figyelmet szentelt kiállításainknak – folytatta sorozatát: a kézműves
iparművészeti és népművészeti ágak jeles képviselőinek bemutatását.
A 19. számban a Magyar Termék Nagydíj pályázaton nagydíjat nyert
Buglyó Péter Debrecen-józsai kádármesterről jelent meg írás.
 Az „A Mi Otthonunk” című, az otthonteremtés folyamatát
végigkísérő, immár havonta megjelenő magazin októberi számában
jelent meg Dolányi Anna iparművész (a Magyar Foltvarró Céh
elnöke – a szerk.) fotókkal és ábrákkal illusztrált cikke „Őszi
színfoltok” címmel.
Ugyanezen lapszám „Üveg műtárgyak a lakásban” c. cikke a
művészi kivitelű üveg lakberendezésnél történő használatát Takács
Bernadett üvegművész válogatott munkáival illusztrálta.
 Az m1 csatorna THÉMA c. műsora október 17-én „A
Népművészet Mestere” kitüntető címmel rendelkező Rátkai Sándor
szegedi papucskészítőt mutatta be, aki a világon páratlan, kézzel
készített szegedi papucs előállításának rejtelmeibe avatta be a
nézőket.
GRATULÁLUNK…
…Balla Veronika gödöllői mézeskalácsosnak, akinek október 24-én
megszületett első gyermeke: Jázmin!
A KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG HÍREI
Csepelen, a Királyerdei Művelődési Házban november 12-18. között
rendezték meg a Kiss Áron Magyar Játék Társaság Baba- és népi játékkiállítását.
A KÁMJT a FORGÓ c. lap hasábjain keresztül tájékoztatja a játékkészítőket
a további „játékos” rendezvényekről, eseményekről, pályázatokról,
programokról, szakkönyvekről. A lap megrendelhető a Társaság és a
Szerkesztőség címén: 1033 Bp., Fő tér 1. (Óbudai Múzeum), tel: 250-1020.

KÖNYVAJÁNLÓ
 Az IPOSZ régi hagyományt elevenít fel az Iparos Kiskönyvtár
újra-indításával. A sorozat első kötete „A tanulónevelésről" címmel
jelent meg.
A szerző (az IPOSz szakértője) összefoglalja a tanulószerződés-kötés
jogi feltételeit, a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók és a
tanulók kötelezettségeit, jogait, előnyeit és buktatóit, speciális
tudnivalókat.
A kiadványt
amely tartalmazza a
tanulószerződés
formanyomtatványt, a szakképzéssel, a szakmai vizsgáztatás
rendjével kapcsolatos törvényt, rendeleteket - az Oktatási
Minisztérium lektorálta. Ajánljuk a szakmunkás-tanulók gyakorlati
képzését végző gazdálkodó szervezeteknek, egyéni vállalkozóknak,
iparosoknak, kereskedőknek és a tanulók szüleinek is, de nem
hiányozhat a szakmunkásképző iskolák könyvespolcairól sem.
A kiadvány ára 300 Ft, ÁFA-val együtt.
Megvásárolható az MV Iparos Újság Kiadóhivatalában: 1054 Bp.,
Kálmán I. u. 20. T/F.: 311-2235, 269-2956; illetve utánvéttel
megrendelhető ugyanezen a címen 400,- Ft pénzesutalványon történő
befizetésével.(A közlemény rovatban a könyv címét kell feltüntetni.)

BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 A Míves Portékák boltjában, valamint az újonnan megnyílt
Kosaras Kézműves boltban kézműves könyvek és ajándéktárgyak,
természetes növényi alapanyagok (fűzvessző, gyékény, szalma,
csuhé, pedignád, stb.) kaphatók. Mindkét helyen kosárfonó
tanfolyamra is lehet jelentkezni.
Cím: Míves Portékák és kézműves alapanyagok boltja - Bp., XII.
Kiss János altb. u. 54. T: 355-3331. Nyitva: H-P: 10-18h-ig, Sz: 914h-ig.
Kosaras Kézműves bolt – Bp. II. Hidegkúti út 6. T: 274-6163.
Nyitva: K-P: 10-18h-ig, Sz: 9.30-13.30-ig
Faragó Krisztina kosárfonó
 Ingyenes hirdetési lehetőséget kínál az A Mi Otthonunk c.
havonta megjelenő magazin. Kézművesek, mesteremberek, képzőés iparművészek: mindazok, akiknek tevékenysége kapcsolódik az
otthonteremtéshez, a kert- és lakásépítéshez, díjtalanul hirdethetnek
az A Mi Otthonunk-ban.
Az érdeklődőknek a magazinban (az októberi lapszámtól
folyamatosan) megjelenő jelentkezési lapot kell kitölteniük.
Bővebb felvilágosítás: A MI OTTHONUNK szerkesztősége: 1101
Bp., Salgótarjáni u. 20., Tel: 262-0723, 260-8020.
FELHÍVÁS
TERMÉKGYÁRTÓ IPAROSOK, KÉZMŰVESEK RÉSZÉRE !
„Ha van Önnek olyan önálló terméke, amely
- újszerű, vagy stabil áru,
- nagysorozatban gyártható,
- állandó minőségét garantálni tudja,
- áruházlánci kiskereskedelemben (barkácsáruházakban is)
és nagykereskedésben elhelyezhető,
és a terméket országos illetve nemzetközi piacra szeretné vinni, úgy
jelentkezzen az IPOSz cégénél:
a ForMarket Vállalkozói Kereskedőház Rt-nél!
Ha tud olyan vállalkozót, iparost, akit érdekelhet a
kezdeményezésünk, kérjük adja át részére felhívásunkat.”
Fábián András kereskedelmi igazgató
ForMarket Rt. (1052 Budapest, Károly krt. 24.)
Tel: 266-5637 Fax: 266-5646 E-mail: formarket@axelero.hu

KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
KD-242 Ciprusi cég papírt, valamint papírtermékeket (dobozok,
üdvözlőlapok) gyártó, ill. papír-újrafeldolgozó magyar cégekkel keres
kapcsolatot.
KD-247 Spanyolországba faszobrokat, képeket, tükröket, kard- és
pisztolymásolatokat, valamint bőrbevonatú bútorokat keresnek.
KD-250 Ciprusi cég vásárolna üvegárut, játékokat, háztartási és konyhai
eszközöket.
KD-257 Amerikai cég ékszert és bizsu termékeket vásárolna magyar
gyártóktól, exportőröktől.
KD-270 Német kertészeti cég virágcserepeket, kerámiákat, vázákat,
műanyag tartókat vásárolna termelőktől.
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: 500 Ft, nem ipartestületi
tagoknak: 700 Ft. (Az üzleti ajánlatok tartalmáért, aktualitásáért a lap nem
vállal felelősséget - mivel nincs módja tételesen ellenőrizni azokat -, a forrás
hitelességét azonban szavatolja.)
 Bajor- ill. németországi üzleti kapcsolatok kiépítésének előkészítése
céljából kézművesek ajánlatait, bemutatkozó prospektusait, szórólapjait várja
a Müncheni Magyar Kereskedelmi Szolgálati Iroda. Az iroda vezetője:
Esz Anna, munkatársa: Tabiné Kiss Mária.
Az iroda címe: Ungarisches Außenhandelsbüro D – 80637 München, DomPedro Str. 17. Tel: 49-89/1211-5242 Fax: 49-89/1211-5241, e-mail:
huntrademuc@t-online.de

Köszönet a FLAMING HUNGARY Kft-nek
a hírlevél térítésmentes nyomdai sokszorosításáért!

