A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
III. Kézművesek Napja
„A kéz intelligenciája, az elit kézművesség”
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Tagozata
ezúton tisztelettel meghív minden érdeklődőt
a makói Makovecz téren és a Hagymatikum „A fürdők fürdője” aulájában
2012. június 2-án 10.00 órakor
kezdődő rendezvényére.
Az programokat a szépség, a divat, és a hagyomány jegyében tartjuk. A rendezvényen
megcsodálhatjuk az aranykezű kézműves mesterek remekeit, alkotásait, bepillantást
nyerhetünk a szakmák kulissza titkaiba.
Program:
A Makovecz téren
10.00-10.20
Köszöntők
Dr. Buzás Péter Makó polgármestere
Miklóssy Ferenc a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke
Kovacsics Imre a Hagymatikum igazgatója
Orcsik Sándor, CSMKIK Kézműipari elnök, Hadik György CSMKIK kézműves osztályelnök

10.20-10.25

Megnyitó

Megnyitja: Juhos János a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműves alelnöke

10.25-10.30

Átváltoztatjuk

A kiválasztott személy bemutatása az átváltozatás előtt.

10.30-10.40

Gondolatok a kézművességről

Előadó: Dr. Szulovszky János kézműipari történetkutató

10.40-11.00
11.00-11.40

Az „Arany Kezek” kiállítás alkotóinak bemutatása
„Kézműves csillagok” Divatbemutató

Kézművesek a kifutón címmel bemutató a szépség, a divat és a hagyomány jegyében
A divatbemutatóhoz a ruhákat Halász Krisztina divat és stílustervező valamint Héjja Zsoltné
alkotó, az Aphrodité Szalon Szeged tulajdonosa biztosítja.

11.40-11.50

Átváltoztatjuk

Az átváltozatás után, a közreműködő mesterek bemutatása.

10.00 órától 14.00 óráig megtekinthető az „Arany kezek” c. kiállítás a Hagymatikum
aulájában, ahol a Magyar Kézműves Remek díjat elnyert alkotások tekinthetőek meg.

Fotók: www.meisterstrasse.at

A Hagymatikum Konferencia termében
11.50-12.30

Gondolatok, beszélgetések a kézművességről, a makói hagymáról, és
a bor szeretetéről

Előadók: Szulovszky János, Dr. Máthé Lajos, Mágori Józsefné és Újvári Mihály

A Hagymatikum élménymedencéje mellett a szabadban
12.30-12.45

„A varázslatos étkek”

Bográcsos főzők bemutatkozása, az ételek bemutatása, étel- és borkóstoló

12.45-13.00

A bográcsos ételek zsűrizése, eredményhirdetés

A zsűri elnöke: Bartha László az Algyői Halászcsárda tulajdonosa

13.00 órától

Közös ebéd a meghívottak és regisztráltak részére

Köszöntőt mond: Kenéz István a CSMKIK Makói Kistérségi elnöke
Az ebédhez a finom házikenyérről a Mester Pék Kkt., a borról és szódavízről Újvári Mihály
borász és Bánffi István szikvízkészítő gondoskodik.
Tortakülönlegességgel Szabadi Istvánné cukrászmester, a Kati Cukrászat tulajdonosa készül.

Közben:

Testfestés: Oláh Róbert
Arcfestés gyerekeknek, henna: Németh Mária

A rendezvény háziasszonya és műsorvezetője: Szeberényi Klára
A programok a Makovecz téren és a Hagymatikum aulájában szabadon látogatható.
A Hagymatikum konferenciatermében és fürdőterületén megrendezett
programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, csak korlátozott
számban tudunk jelentkezéseket fogadni. A regisztrált résztvevők fürdőbelépőt
kapnak.

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a http://goo.gl/Ay5kI linken vagy a
62/549-397-es telefonszámon 2012. május 25-ig.
Bővebb információ kérhető a tanacs.edina@csmkik.hu email címen, vagy
a fenti telefonszámon.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Fotók: www.meisterstrasse.at

