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        MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   
A veszélyhelyzet még nem teljesen  ismert „nyitási” feltételei miatt, a program biztonságos  
megrendezése érdekében a szervezők és  a lebonyolításban résztvevő partnerek a 
rendezvény szeptemberi halasztása mellett döntött.                             

A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 2021. évben is meghirdeti
„Virágzó népművészet” című pályázatát, immár tizenhetedik alkalommal. 
Az értékőrző rendezvényünkre pályamunkákat várunk a tárgyalkotó népművészet
minden szakágából.

Tisztelettel várjuk a népművészet területén alkotó Egyesületi Tagok,
Mesterek, Kézművesek, Alkotó műhelyek, Alkotócsoportok jelentkezéseit. 
Kiváltképpen várjuk a fiatal, népi kézművesek pályamunkáit, számukra külön 
díjazási kategóriát is létrehoztunk.

Pályázatunk és a rendezvény célja:
Segíteni az olyan népi iparművészeti alkotások megszületését, amelyek mind 
művészi, mind érték szempontjából megfelelnek a mai kor követelményeinek.
Leginkább funkcióban és formában várjuk az „újító” munkát, de a népi technikák, 
a díszítmények őrizzék népművészetünk értékeit. 
Ilyen és hasonló remekművek megjelenésére számítunk a pályázatunkon.

Feltétel, hogy a pályamű a 2021 - es esztendőben legyen zsűriztetve, amire 
lehetőséget biztosítunk a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban, a 
2021.  augusztus 30. - 31. -én megrendezendő Népi Iparművészeti Bíráló 
Bizottság zsűriztetésén (Hagyományok Háza).

A zsűrizett pályamunkákat szakmai kuratórium értékeli és bírálja el. 
A pályázaton értékes, pénzjutalommal járó díjakat, tárgyjutalmakat és különdíjakat
adunk ki. 

Az alkotásokból Virágzó Népművészet 2021 címmel kiállítást rendezünk. 
(A kiállítás időtartama: 2021. szeptember 10. –  október 10.)
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A pályázat jelentkezési lapját az alkotó és a nevezett tárgy(ak) adataival, ha még 
zsűrizés előtt áll a tárgy, akkor zsűrizésre küldendő tárgyak adataival kitöltött, 
szabályos, Népi Iparművészeti Bíráló Bizottságának zsűri kérelemmel (adatlap) 
együtt, 2021. augusztus 01. -ig a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület – 
Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházába (3534 Miskolc Nagy Lajos király u. 20., 
fmne@kezmuvesekhaza.hu) juttassák el. Ez történhet e-mailben, postán.
(Jelentkezési lap és zsűri adatlap letölthető a honlapunkról, www.kezmuvesekhaza.hu vagy 
kérésre elküldjük.)

A pályázat (tárgyak számától függetlenül) egyéni nevezési díja: 600 Ft.
A pályázat (tárgyak számától függetlenül) csoportos nevezési díja: 1. 200 Ft.
A zsűriztetés tárgyanként 1. 500 Ft, ez a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottságának 
zsűri díja, ez az összeg természetesen a Hagyományok Házát illeti

A fenti összegeket, külön tételenként, ugyanekkorra kérjük Egyesületünknél 
befizetni, postán elküldeni vagy átutalni (OTP.: 11734004-20340542- 00000000).
Aki számlát szeretne a fenti összegekről, kérjük, jelezze a jelentkezési lapon, ill. számlázási 
címet is adjon meg.
Egyesületünk, a megadott határidőig minden adminisztrációs feladatot ellát a zsűrizéssel 
kapcsolatosan.

A tárgyak beadására 2021. augusztus 19 .-től –   augusztus 29. -ig., 9-17 óra között 
van lehetőség a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban. (Esetleg postai, vagy 
csomagküldő szolgálatok útján.)

A pályázat tervezett programja:
2021. szeptember 10. (péntek) kiállítás megnyitó – eredményhirdetés 

2021. szeptember 11. - 12. ( szombat,vasárnap) népművészeti programok 

2021. szeptember 18 .- 19.  (szombat, vasárnap) szakmai konferencia, 
workshopok 

2021. szeptember 25. - 26.   (szombat, vasárnap) népművészeti programok 

A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Vezetősége

http://www.kezmuvesekhaz.hu/

