
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

HALASI CSIPKE 

tervrajz készítésére 

 

A hungarikum Halasi Csipke születésének 115. évfordulója alkalmából: 

a Földművelésügyi Minisztérium, Hagyományok Háza, Kiskunhalas Város Önkormányzata, 

Halasi Csipke Közalapítvány 

pályázatot hirdet! 

A pályázat célja a világhírű halasi csipke továbbfejlesztése, művészi színvonalának további emelése, a halasi csip-

kének, mint a magyar népi iparművészet kiemelkedő alkotásának gazdagítása. A halasi csipke varrott csipke, öl-

téstechnikája a tervezők és csipkevarrók több évtizedes kísérletezése során tökéletes harmóniában fejlődött, 

finomodott.  

 

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA:  

10-20-30-40 cm-es méretben kerek, ovális vagy szögletes terítő, falikép, valamint méretmegkötés nélkül: női-

férfi ruhadísz tervezése (pl. medál, ékszer csipke, díszzsebkendő), figyelembe véve azt, hogy a halasi csipke rá-

tétként, betétként csak ritka, különleges alkalomra (pl. esküvői ruha) ajánlott, ugyanis a textillel együtt nem tisz-

títható! 

A CSIPKETERVEK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI: 

- A rajz megszakítás nélküli vonalvezetéssel készüljön, ami azért fontos mert a halasi csipke jellemzője, hogy 

vázát a rajz vonalán vezetett kontúrszál adja. 

- A rajz fehér papíron, fekete vonallal, a kontúrvonalak meghúzásával készüljön! ( Ceruzarajz nem elfogadható.) 

- Külön felhívjuk a tervezők figyelmét, hogy figurális terv esetén ügyeljenek a hagyományos szélmegoldásokra, 

mert ez fontos jellemzője a halasi csipkének és az öltéstechnikából fakadóan ez nagymértékben befolyásolja 

az alkotás értékét.  

- A tervek inkább hagyományos, mint modern vonalvezetéssel készüljenek! 

- A tervek készülhetnek virágornamentikával vagy figurális megoldással, gondosan ügyelve arra, hogy a halasi 

csipke öltéstechnikájával kivitelezhetők legyenek! 

A PÁLYÁZAT JELLEGE, ELBÍRÁLÁSA:  

- A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet! Ugyanazon pályázó több tervrajzzal is jelentkezhet. 

- A pályázat jeligés, a pályázati darabbal együtt kell beküldeni a pályázó teljes nevét és címét tartalmazó, jeligés, 

lezárt külön borítékot. 

- A pályázatot a kiírók által delegált Bíráló Bizottság értékeli.  

- A Bíráló Bizottságnak nem megfelelő pályaművek esetén jogában áll az egyes díjakat nem kiadni, illetve meg-

osztani. 

- A pályadíjjal a Halasi Csipke Közalapítvány megszerzi a díjnyertes csipketervek kivitelezési jogát! 

- A tervpályázat beküldési határideje: 2016. december 31. 

- A tervek elbírálási ideje: 2017. január 31. 

 



A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI  HELYE: 

Halasi Csipke Közalapítvány 
6400 Kiskunhalas Kossuth u. 37/A 
e-mail: halasicsipke@t-online.hu 

               

PÁLYADÍJAK:  

1 db I.   díj 150.000 Ft 

1 db II.  díj 100.000 Ft 

1 db III. díj 50.000 Ft 

A Földművelésügyi Minisztérium különdíja: 100.000 Ft értékű ajándék. 
 
A Halasi Csipke Közalapítványt elővásárlási jog illeti meg a beküldött, nem díjnyertes pályamunkákra! A pályáza-
ton résztvevőket a Bíráló Bizottság írásban értesíti az eredményről.  

 

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST AD: 

 
Szécsiné Rédei Éva a Csipkeház igazgatója, tel.: 06/30/9358499 
Kardos Zsuzsanna művészeti vezető, tel.: 06/70/3151857 

 

Kiskunhalas 2016. szeptember 6. 

 

 Földművelésügyi Minisztérium Hagyományok Háza 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Halasi Csipke Közalapítvány 

 


