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tetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!/ A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai, tiszai, erdélyi – ld. Martin
György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok 20-27., 56-130.
oldal) egy-egy általa választott tájegységének jellemző tánctípusaival készüljön. Ezekből két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen, a tájegységnek
megfelelő viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a leadott
dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsűri választja
ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységi jártasságának felmérését szolgálja.)
– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt - három (egyenként
kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebből egy értelemszerűen a dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másik kettő lehet két különböző dialektusból származó magyar-, és / vagy
anyaországi. A három műsorszámból kettőt kell közönség előtt,
előadásszerűen (táncosoknak a tájegységnek megfelelő viseletben) bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául választott
nemzetiségi anyag, a másikat a zsűri jelöli ki a helyszínen. (A
határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítanak, a különleges igényeket kérik külön, előre jelezni!
– NÉPMESE kategóriában a pályázónak két szöveget kell –
a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően regionális köznyelven vagy tájnyelven – közönség előtt elmondania. Az
egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott
repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese
különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)"

funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból
álló tárgycsoportot kell beküldenie. Nagyméretű tárgyak és
köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkészítők
– amennyiben lehetőségük van a beszállításra – teljes
bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez nem megoldható, akkor a
szemléletes A/4 –es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat
beküldeni szíveskedjenek. Az alkotók önálló tervezéssel, a népi
alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.
III./ A pályázatok benyújtása
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2007. május 7-éig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti
Módszertani Műhelyének címére (1011 Budapest, Corvin tér
8.) postai úton, vagy személyesen (munkanapokon H-Cs: 9-16,
P: 9-14 óra között). Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is (amely letölthető formátumban megtalálható a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon).
IV./ A pályázatok értékelése
A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése júniusban várható. A Hagyományok Háza mindenkit értesít a konkrét időpontról.
A színpadi megmérettetés valamennyi előadóművészeti kategóriában egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi
még ugyanezen a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos időpontjáról minden pályázót a dolgozatok értékelése után értesít a Hagyományok Háza.
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 225-6086–os (népzene,
néptánc, népmese), illetve a 225-6065-os (kézművesség) telefonszámon, munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).
Budapest, 2007. február „…”
Hiller István sk.
miniszter

II. A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában a
pályázónak választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány, a Debreceni Művelődési Központ, valamint
a kézműves kategóriákat gondozó intézmények meghirdetik a

VII. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot
a 11 - 25 éves fiataloknak
A pályázattal a meghirdetők lehetőséget kívánnak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, a megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.
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Pályázni az alábbi kategóriákban, helyszíneken és időpontokban lehet:
1. BŐRMŰVES (szíjgyártó, bőrtárgy készítő) és a FAZEKAS:
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Valamennyi kategóriában fogadjuk a kategóriának megfelelő gyermekjátékokat is!

Szervezője: Ady Endre ÁMK – Népi Kismesterségek
Szakiskolája
4181 NÁDUDVAR, Ady tér 10. Tel.: 54/480-730 vagy
54/527-040
A pályázat gondozója: Dománné Baranyai Etelka igazgató
E-mail: adykony@axelero.hu
amkigazgato@adykony.axelero.hu és
Vetro Mihály művészeti vezető, Benő Tamás bőrműves
szakoktató,
Fazekas István fazekas szakoktató
E-mail: nkszmsz@freemail.hu
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 14.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2007. október 12.

Pályázhatnak: Egyének: 3 db tárggyal vagy egy összetartozó kollekcióval.
Közösségek, szakiskolák: 5 db tárggyal vagy egy összetartozó kollekcióval.
Pályázatokat az alábbi
felirattal
ellátva fogadunk el :

2. FARAGÁS: (fa, kéreg, szaru, csont)
Szervezője: Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola
1089 BUDAPEST, Dugonics András u. 17-21.
Tel. és Fax: 06 1 284-2662, 303-0917, 283-0951
Email: szekely-eva@freemail.hu
A pályázat gondozója: Székely Éva
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 27.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2007. október 5. (péntek)
3. FONHATÓ SZÁLAS ANYAGOK: (gyékény, szalma,
vessző, sás, csuhé)
Szervezője: Megyei Művelődési Központ és Kézműves
Szakiskola
5600 BÉKÉSCSABA, Luther u. 6.
Tel.: 66/325-598, 66/442-122
E-mail: MMKmail@bekes-MMK.hu
A pályázat gondozója: Pál Miklósné és Kucseráné Szabó
Mária.
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. március 12-16.
Kiállítás megnyitó, díjátadás: 2007. március 30.
4. HÍMZÉS, CSIPKE, VISELET, NÉPI ÉKSZER
Szervezője: Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
A pályázat gondozója: Cz. Tóth Hajnalka
Tel.:88/ 438-956 88/438-658, 30/611-0242
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. június 25-28.
(postai úton)
Személyesen: június 28-án 10-17 óráig.
Helye: BALATONALMÁDI, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program helye:
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi
Ideje: 2007. július 13-án 16 órától
5. SZÖVÉS: (gyapjú, vászon,) és NEMEZ
Szervezője: Vörösmarty Mihály Általános Művelődési
Központ
7150 BONYHÁD, Széchenyi tér 2. Tel: 74/ 451 - 455
E-mail: enekeseva@freemail.hu
A pályázat gondozója: Szabóné Énekes Éva
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 14.
Kiállítás megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2007. szeptember 28.
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1. Az alkotó neve, életkora, címe (iskolája)
2. A pályamunka megnevezése, mérete, anyaga, értéke
3. Szakköröknél, iskoláknál, szervezeteknél a közösség, intézmény pontos címe (irányítószám, hely, utca, házszám, telefon), a csoport szakmai vezetőjének neve.
Díjak, értékelés: A beadott pályamunkákat életkoronként
(11-15 és 16-25 évesek) külön értékeljük.
Minden kategóriában első, második, harmadik és külön
díjak.
Nevezési díj: egyéneknek, 1000.- Ft / kategória.
Közösségeknek és szakiskoláknak, 2000.- Ft / kategória.
A felsorolt kategóriákban, a megjelölt helyszíneken kiállításokon mutatjuk be a pályamunkákat, és ekkor kerül sor a szakmai értékelésekre is.
Minden kategóriából a díjazottak jutnak tovább az
Ifjú Kézművesek Országos Kiállítására, melynek helyszíne:
DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
4024 DEBRECEN, Kossuth u. 1 .
(levelezési címe: Debrecen, 4001 Pf. 419. )
Tel: 52/413-939
e-mail: dmk@dbmuvkozpont.t-online.hu
honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu
A pályázat koordinátora: Dr. Tar Károlyné és Nagy Mária.
Valamennyi díjazott pályamunka bemutatója, azaz az
Ifjú Kézművesek Országos Kiállításának megnyitója és a
hozzá kapcsolódó Vándorlegény konferencia tervezett ideje:
2007. november 16-17.
További információ a megjelölt helyszíneken kérhető.
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FELHÍVÁS
A Lehel László-díj Alapítói felhívással fordulnak szakmabeliekhez és kívülállókhoz, hogy tegyenek javaslatot az általuk
alapított
LEHEL LÁSZLÓ-DÍJ
2007. évi odaítélésére.
A felterjesztést írásban kell megtenni. Ennek tartalmaznia kell
a javasolt szakember adatait (név, lakáscím, telefonszám),
szakmai pályaívét röviden, valamint a javaslat indoklását.
A felterjesztés elküldésének határideje: 2007. április 30.
Cím: Romhányi András Budapest XIX. Baross utca 48. 1192
A szakmai elismerés köré támogató csoport is szerveződött. Ehhez bárki csatlakozhat. A felajánlott összegeket a Budapesti
Népművelők Egyesületének a 11706016-20816357-es Lehel
László elnevezésű számlaszámára lehet befizetni.
Romhányi András
06-30/297-40-21
FELHÍVÁS

IX. Közművelődési Nyári Egyetem
Hagyomány és modernitás címmel
2007. július 2-6. között Szegeden.
Tervezett program:
HÉTFŐ:
Hoppál Mihály: Hagyomány és modernitás között
Voigt Vilmos: A hagyomány modern fogalma
KEDD:
Szíjártó Zsolt: A hagyomány és modernitás dichotómiája
Gyáni Gábor: Társadalom- és mentalitástörténeti metszet
Sebő Ferenc: A tiszta forrás és környéke
SZERDA:
Kovács Ákos: A kitalált hagyomány
L. Juhász Ilona: Magyarság és hagyomány
György Péter: Régi és új kánonok
Szarvas Zsuzsa: A migrációs folyamatok hatása a helyi tradíciókra
Szuromi Pál: A képzőművészet mozgásterében
CSÜTÖRTÖK:
Makai L. Péter: Lehet-e az ember modern?
Csepeli György: Modernizáció és szociális atomizáció
Zentai Violetta: Egyéni identitások – társadalmi szerepek
PÉNTEK:
Bujdosó Dezső: Értékek tengelyén
Vitányi Iván: Még mindig Bartók?

VI. Nemzetközi Színjátszó Fesztivál és Konferencia
Török József, a Nyári Egyetem titkára
Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ
6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 457.
Tel.: 62/566-092, fax: 62/566-091, mobil: 20/478-6793
http://www.csongradmmk.hu

A Fesztivál időpontja: 2007. április 28. – május 1.
A Fesztivál helyszíne: Vasvár
Jelentkezési határidő: 2007. március 2.
A Városi Művelődési Ház színjátszó társulatok nevezését várja
gyermek (14 éves korig), ifjúsági (25 éves korig) és felnőtt (25
év felett vegyes korú csapat) kategóriában. A cso-portok téma,
idő és műfaji megkülönböztetés nélkül, szabadon nevezhetnek
bármilyen színdarabbal – kivéve, ha már másik fesztiválon minősült –, s kérhetnek minősítést, a szakmai elem-zés ettől független. A jelentkezéseket beérkezés sorrendjében fogadjuk,
meghatározott létszámig. A nevezések függvényében a szervezők kérhetik előadás cseréjét vagy lemondhatják azt, az előadás
időtartamától függően.

A Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon
(Tatabánya, Hadsereg u. 98.)
meghirdeti az
„Őszidő”
Amatőr Vers és Novellaíró Pályázatot
nyugdíjasok részére
Nevezhet minden nyugdíjas.
A pályázat jeligés, a pályázó nevét és címét egy külön zárt
borítékban kérjük mellékelni a pályázatokhoz.
Egy személy legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be.
Egy jeligéhez maximum 3 vers vagy 1 novella tartozhat.
Kiemelten várjuk az idős emberek életével, szépségeivel,
nehézségeivel foglalkozó írásokat, és a határon túli magyarság
életérzéseit bemutató műveket.
Az írásokat kizárólag írógéppel vagy számítógépes szövegszerkesztővel elkészítve tudjuk elfogadni
A pályázatokat postai úton kérjük a művelődési otthon címére.
(2800 Tatabánya, Hadsereg u.. 98.) feladóként feltüntetve a
jeligét.
A pályázatok beérkezési határideje: 2007. június 15.
Az eredményéről minden pályázó értesítést és emléklapot
kap. A pályázat ünnepélyes zárása a Díjkiosztó Gálaműsor,
ahol elhangzanak a díjazott és kiemelt pályaművek.
Információ: Nagyné Kiss Hilda ig. és Pákai Ernő 34/311-639es telefonszámon vagy az nhilda@banyaszmuvhaz.hu ill. a
perno@banyaszmuvhaz.hu email címeken !
Az alkotó munkához erőt és egészséget kívánunk!

A csoportokat terhelő szállásdíj: 800 Ft/fő/éjszaka, továbbá étkezésért: 500 Ft/fő/étkezés.
A különbözetet a szervezők állják. A szervezők a jelentkez-ések
beérkezési sorrendjét figyelembe véve támogatják (a különbözettel) az étkezési- és szállásköltségeket.
Útiköltséget nem támogatunk!
A hozzájárulást átutalással a 11747075-15421900
bankszámlaszámra VI. Nemzetközi Színjátszó Fesztivál és
Konferencia megjelöléssel, vagy a Művelődési Ház csekkjén
lehet rendezni. Átutalás esetén, kérjük a befizetést igazoló szelvény másolatát címünkre eljuttatni.
Befizetési határidő: 2007. március 30.
További információ:
00-36-94/573-070 telefonon és faxon, postmaster@vasmuv.axelero.net e-mail címen,
9800 Vasvár, Bartók Béla u. 4. postacímen kérhető.
Nevezési lap letölthető továbbá: www.vasmuv.hu honlapról.
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EGY ELVESZETT VILÁG

A Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egyesülete
(VASZE) és
a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ
(NLVKSZK)
a Magyar Szín-Játékos Szövetség szakmai védnökségével
megrendezi a
IV. ARANY DESZKA Országos Minősítő Színjátszó Fesztivált
2007. május 4-5-6-án Ajkán.
Fesztiválunkra elsősorban olyan ifjúsági és felnőtt csoportok jelentkezését várjuk,
akiknek más bemutatkozási vagy minősítési lehetősége
nincs,
kimaradnak a felfutásos vagy országos fesztiválokon való
részvétel lehetőségéből,
de szeretnének más csoportoknak és a szakembereknek is
megmutatkozni,
akik szívesen töltenek el két és fél napot hasonló fanatikusok társaságában.
Gyermekcsoportokat és zenés produkciókat, mivel nekik önálló fesztivál- és minősítési rendszerük (Weöres Sándor, Scherzo)
van, nem fogadunk.
Túljelentkezés esetén a meghívásról a szervezők döntenek.
Előnyt élveznek azok a csoportok, amelyek tagjai a Magyar
Szín-Játékos Szövetségnek, életkori vagy egyéb okok miatt
nincs lehetőségük az Országos Diákszínjátszó Találkozón való
részvételre, a korábbi években is részt vettek fesztiválunkon,
valamint azok, akik a találkozó egész időtartama alatt maradni
szándékoznak.
A minősítést az idei évben is az erre jogosult, MSZJSZ által delegált szakemberek végzik.
Fesztiválunk fődíja továbbra is a hagyományos
„Arany Deszka”-Díj,
amelyet a közönség szavaz meg az általa legjobbnak tartott produkciónak. Közönségszavazáson dől el a legjobb színészi alakítások sorsa is.
Nevezési díj nincs, de a szállás és étkezés igénybevételéért hozzájárulási díjat kérünk, amelynek összege a tavalyihoz hasonló
lesz. (A pontos összeget a jelentkezési határidőt követően tudjuk a csoportokkal közölni.) A Szövetséghez tartozó csoportoknak és a diákszínjátszóknak a minősítés ingyenes, a többieknek
5000 Ft.
A fesztivál szervezői elfogadják a Magyar Szín-Játékos Szövetség etikai kiskátéját, ennek figyelembe vételével szervezik a
rendezvényt és ennek betartását kérik a jelentkező és részt vevő
csoportoktól is. Kérjük, hogy jelentkezésnél a be-és kiszerelési,
illetve játékidő szempontjából vegyétek figyelembe, hogy találkozóról van szó, amelyen szeretnénk minél több csoportnak
bemutatkozási és minősítési lehetőséget biztosítani.
Nevezni legkésőbb március 15-ig lehet.
Jelentkezési lapot kérésre küldünk.

A VARADINUM keretein belül szerveződő kapcsolódó
programok ezzel veszik kezdetüket.
A fényképek digitalizált, számítógépen feldolgozott reprodukciói azoknak a felvételeknek, melyeket
dr. Ruzitska Béla vegyész professzor
és nagy kiránduló készített
1904. és 1915. között a Bihar-hegységben,
Czárán Gyula vendégeként is,
a Czárán által vezetett és kiépített
legendás biharfüredi körutakon.
Az eredeti méretű képek (9 cm x 12 cm) csak nagyítás után
(30 cm x 36 cm) tárták fel részleteikben annak a nagyváradi
polgári világnak a huszadik század eleji alakjait, akik részt vettek Czárán Gyula kirándulásain, illetve szerkesztették és vezették azt a vendégkönyvet, mely szerencsés módon fennmaradt,
talán egyedüli mementóként, Czárán Gyula biharfüredi házából.
Ez a kéziratos füzet közel hetven kirándulás leírását tartalmazza, résztvevőkkel, útvonalakkal, történésekkel, szokásokkal,
de legfőképpen Czárán Gyula vezetési és szervezési szokásaival.
Az anyag már átesett a számítógépes szerkesztés három hónapos
fázisán, és kiadásra vár a mellékelt száz db. Ruzitska-képpel egyetemben.
Az ősbemutató után a képanyagot vándorútra bocsátjuk.
Azon egyesületek jelentkezését várjuk, akik vállalják és meg
tudják szervezni a kiállítást Erdélyben vagy Magyarországon.
Hamarosan elkészül a képanyag vetíthető változata is, mely
alatt a vendégkönyv legszebb idézetei hallhatók a Nagyváradi
Állami Színház színészeinek közreműködésével.
Vállaljuk a vetített képes anyag bemutatását, előzetes egyeztetés után, minden olyan egyesületnél, ahol ezt igénylik.
Támogatók:
Varadinum Kulturális Alapítvány,
Foto Art Galéria,
Varadinum vonósnégyes,
Nagyváradi Állami Színház.
Meghívott vendégek: Biró Rozália, alpolgármester.
Egri Ferenc elnök (Czárán Gyula Alapítvány), a Nagyáradi
Tavirózsa Fotoklub vezetőségi tagja.

Elérhetőségeink: VASZE
8200 Veszprém, Vár u. 6.
Tel.:06/30/364-0818, e-mail: vasze@vasze.hu
Veszprém, 2007. január 16.

A Czárán Gyula Alapítvány,
névadója születésének 160. évfordulója alkalmából,
„Egy elveszett világ” címmel
fényképkiállítást szervez
Nagyváradon,
a Foto Art Galériában,
április 27-én,
du. 18. órakor kezdődő megnyitóval.

Mobil: (004) - 0744 706708 E-mail: fe_gri@yahoo.com ;
www.czaran-gyula.ro
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