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A Hajdú-Bihar Megyei Népmővészeti Egyesület a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és 
Mővelıdési Központ kulturális partnerségével, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a 
Nemzeti Kulturális Alap, a Népmővészeti Egyesületek Szövetsége és Debrecen Megyei Jogú  
Város támogatásával 2009-ben  6. alkalommal szervezi meg a Nemzetközi Fazekasfesztivált a 
hajdúság fıvárosában, Debrecenben. 
 
A fesztivál életre hívásának ötletét meghatározza az a nemes hagyomány, amely e térséget a Kárpát- 
medence egyik jelentıs fazekas központjaként tiszteli. A debreceni fazekasság évszázadokon át stílus-
meghatározó volt. Igen jelentıs a több ezer éves elızményre visszavezethetı ısi technika: a korommal 
színezett fekete kerámia, amely megyénkben Nádudvaron maradt fenn, és az itt élı mesterek munkái 
által fejlıdött tovább. 
 
A fesztivál létrehozásával a szervezık célja az, hogy bemutassák, hogyan dolgoznak 
napjainkban a népi fazekasság egykori hagyományos elemeit ihletıként alkalmazó, a 
legnemesebb hagyományokat felhasználó, továbbéltetı, újrafogalmazó mai alkotók. 
 
A fesztivál elemei: 
országos pályázat meghirdetése 
Idén a debreceni fazekasság legnemesebb hagyományait feldolgozó használati és ünnepi tárgyakat, 
valamint a legısibb díszítıtechnikákat alkalmazó munkákat várnak a szervezık.  
 
A pályázatra érkezı alkotásokból kiállítás nyílik május 15-én 11 órakor a Méliusz Központ 
 II. emeleti kerengıjében. (Debrecen, Bem tér 19.) 
 
Ekkor adják át a beküldött pályamunkák legjobbjainak díjait is.  
 

Fıdíj: 100 000 forint (Oktatási és Kulturális Minisztérium) 
 

I. helyezés: 75 000 forint (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat) 
II.  helyezés: 50 000 forint (Debrecen megyei Jogú Város Önkormányzata) 
III.  helyezés: 40 000 forint (Népmővészeti Egyesületek Szövetsége) 

 
A szakmai konferencián, május 15-én 14 órától a Méliusz Központ elıadótermében (Debrecen, Bem 
tér 19. fszt.) a fazekas szakma elismert tudósai tartanak elıadásokat a pályázati témákról és a beküldött 
pályamunkákról.  
 
A fesztivál legnépszerőbb és leglátogatottabb rendezvénye az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján a fazekas vásár Debrecen fıterén, a Kossuth téren, ahol másfél napig kínálják 
portékáikat a mesterek. A vásár látogatható: május 16-án 10-19 óráig és  május 17-én 
10-16 óráig. 
A vásárt május 16-án, szombaton 10 órakor megnyitja és a fesztivál diplomáját átadja: 
Pál Miklósné, a Népmővészeti Egyesületek Szövetségének elnöke 
 
Ebben az évben 18 magyar, illetve Lengyelországból, Romániából és Ukrajnából érkezı 
fazekasmesterekkel találkozhatnak a vásárra látogatók. A magyarok között több alkotó birtokosa a 
Népmővészet Mestere kitüntetı címnek. Érkeznek Nyugat- és Dél-Dunántúlról, Budapestrıl, matyó- 
és palócvidékrıl, Közép- és Felsı-Tisza vidékérıl. Jelen lesznek a ma ismert legjelentısebb magyar 
fazekas központok alkotói, közöttük azok, akik az elızı öt év pályázatain díjat kaptak. 
A szabadtéri vásáron igen gazdag és változatos lesz a kínálat. Láthatóak lesznek a mesterség 
legnépszerőbb és leglátványosabb munkafolyamatai is, a korongozás és egyes díszítési módok. 



Interjúkészítési lehetıség a szervezıkkel, a díjazottakkal és a résztvevıkkel: 
 
május 15. (péntek) 11 óra 
a kiállítás megnyitását és a díjátadást követıen a Méliusz Központban 
 
május 16. (szombat) 10 óra 
a fazekas vásár megnyitása után a Kossuth téren 
 
Érdeklıdésükre számítva szeretettel várják Önöket a fesztivál szervezıi. 
 
 
Bıvebb információt kérhetnek az alábbi elérhetıségeken: 
 
Gönczi Mária, a rendezvény sajtóreferense 
tel.: 06 30 664 34 84      
e-mail: gonczi.maria.eva@gmail.com 
 
 
Hubert Erzsébet, a rendezvény fıszervezıje 
06 30 26 35 448 
  
 
Debrecen, 2009. május 6.  


