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Mit gondol, kedves olvasó, mennyi idõ alatt
varrnak meg egy halasi csipkét? Ma is az év-
százados rajzok alapján, az eredeti motívu-
mok felhasználásával, természetes alapanya-
gú, leheletfinom cérnával, százszázalékos ké-
zimunkával, valamint a tradicionális 60 féle öl-
tésminta variációjával varr a tíz halasi csipke-
varró, akik szinte gyermekko-
ruktól sajátították el ezt a tu-
dást. Minden csipke egyedi,
amelyen mindig csak ketten
dolgoznak: a kontúrozó és a
csipkevarró. A munka idõigé-
nyességét mutatja, hogy van 4-
5 munkaórával elkészült csip-
ke (2,5 cm - 3 cm),  ám a nagy terítõk megvar-
rásához (50 cm - 60 cm átmérõvel)   4500-
5000 munkaóra is szükséges. 

A halasi csipkét – egyedi-
ségét, utánozhatatlanságát el-
ismerve – 1935-ben védje-
gyezték. Azóta még a legki-
sebb (2,5 cm) Halason ké-
szült csipkében is megtalál-
ható a három egymáson ke-
resztbe fektetett hal, amelyek
elhelyezkedése is pontosan
meghatározott.  

Legutóbb Budapesten, az
Utazás nemzetközi kiállítás sok ezer látoga-
tója csodálhatta meg a kollekciót.

– Szeretnénk ennek az egyedülálló ipar-
mûvészeti alkotásnak nem csak a szépsége-
ire rámutatni, hanem XXI. századi küldeté-
sét is meghatározni és a mindennapokban
betöltött, többszörösen gazdag értékesítési
lehetõségeit feltárni, azokat bel- és külföld-
ön egyaránt megismertetni – mondta Kiliti
Zsuzsanna, a Halasi Csipkeház igazgatója.

Nem véletlen, hogy kiemelkedõ mûvészi
értékét jutalmazva, 2004-tõl a Hungaricum
Klub ötödik tagjaként viszi Magyarország
hírét szerte a világban.

Az alapítványt 1992-ben hozta létre a vá-
ros önkormányzata, hogy intézményes ke-
retek között, minden évben többmilliós tá-
mogatással tegyen meg mindent a halasi
csipke fennmaradásáért és népszerûsítésé-
ért. Példamutató ez a támogatás, különösen
manapság, ezekben a válságos években, de

az önkormányzat és az alapítvány dolgozói
menedzserei „bírják még cérnával...”

Az elmúlt 100 év során a világ több híres-
sége kapott halasi csipkét a magyar állam
ajándékaként. Alice Roosevelt, Umberto ki-
rály, IV. Károly és Zita királyné, Julianna
holland uralkodó mellett 1996-ban II. János

Pál pápa, 2000-ben Hitachi ja-
pán hercegnõ, továbbá a liba-
noni, a ciprusi, az osztrák
köztársasági elnök felesége. 

A Közalapítvány hitvallása:
a Halasi Csipkét közelebb
hozni a ma emberéhez, szem-
besíteni azzal a tudattal, hogy

a csipke mint olyan nem csupán a letûnt ko-
rok „dísze”, hanem a XXI. század embere

számára is elérhetõ érték. Hi-
vatalos fogadásokon, bálokon
és egyéb ünnepi alkalmakkor
ezek a „csipkés” ruhák ver-
senyre kelhetnek az egyéb
modellekkel, s kitüntetõ elis-
merést jelentene, ha a divat
prominens személyiségei is
felismernék a halasi csipké-
ben rejlõ ezernyi lehetõséget. 

2005-ben új
fejezet kezdõdött

a halasi csipke történetében.
Ekkor mutatták be az azóta
népszerûvé vált ezüstékszer- és
dísztárgykollekciót. Az iparmû-
vészek által sterling ezüstbe
foglalt csipkék a modern divat
kiegészítõ elemeit alkotják
(nyaklánc, gyûrû, díszzsebken-
dõ, hajdísz), amelyek elérhetõ
áron és formatervezésüknek
köszönhetõen minden korosz-
tály számára viselhetõk. A lakberendezés
kedves elemeit alkotják az elegáns tálcák,
faliképek, asztali kis álló képek is.     

Ez az ezüstékszer- és dísztárgykollekció
a Külügyminisztérium protokoll-ajándéklis-
táján is szerepel. Akinek már van ezüsttál-
cába foglalt halasi csipkéje és ékszere:
Hitachi japán hercegnõ; a japán császárné;
II. Erzsébet királynõ; Laura Bush; Jordánia
királynéja. Egyedi megrendelésre csipkébe

varrhatók pl. családok címerei (Batthyány-
család), továbbá cégek és hotelek emblé-
mái, egyházak jelképei. A halasi csipke kitû-
nõ kiegészítõje esküvõknek is: karikagyû-
rû, fejdísz, nászajándék.

Az 1935-ben épült Csipkeházat érdemes
felkeresnie annak, aki kellemes környezet-
ben, a világ zajától elvonulva szeretne meg-
ismerkedni a halasi csipkével, annak múlt-
jával és jelenével. A látogatáskor lehetõség
van csipkevarrási bemutató megtekintésére
és a különbözõ meseszép halasi csipkék és
emléktárgyak megvásárlására.

Nem mindennapi csipkés élményt kínál
a Halasi Csipke Közalapítvány  megrende-
zésében, a Csipkeházban 2009. április 24.
és május 10. között lezajló, hagyományos
nemzetközi csipkefesztivál, amelyen ma-

gyarországi és külföldi csipke-
mûhelyek mutatkoznak be. Ér-
demes ellátogatni!

A halasi csipke fontos sze-
replõje a magyar diplomáciai
életnek, ezáltal is építve az or-
szág imázsát. A Külügyminisz-
térium által 2001 novembere
óta utaztatott, 22 csipkébõl álló,
a több mint 100 éves történetet
bemutató „bõröndkiállítás” az
európai és az ázsiai magyar
nagykövetségek szervezésében

nagyon sok látogatót vonzott, és fontos ré-
sze volt a Magyarország kulturális értékeit
bemutató rendezvénysorozatoknak (pl. a
Magyar Magic Londonban). Ez a kiállítás
2008 szeptembere óta a kanadai nagyváros-
okban látható, majd 2009 júniustól a New
York-i kulturális évad részeként Amerikát
hódítja meg.

Ha Kiskunhalas nevét halljuk, akkor azonnal a halasi csipke jut eszünkbe, s látomásunkban már körvonalazód-
nak a hófehér cérnából varrt gyönyörû minták, amelyeket gyakran látunk világhírességeken is. A pápától a diplomáciai élet
vezetõin át a filmsztárokig sokuk õriz egy-egy gyöngyszemet ebbõl az évszázados, kifejezetten magyar mestermunkából,
amelynek értéke vetekszik az aranyéval. Ez a hungarikum azon kevés iparmûvészeti értékeink közé tartozik, amely ma is
világszínvonalú, s lelkes alkotógárdájával és menedzsereivel Kanadától Ausztráliáig  meghódította a nagyvilágot.

E-mail: halasicsipke@t-online.hu
Honlap: www.halasicsipke.hu

Bírják még cérnával – Ötezer órán át varrnak egy nagy terítõt – Kanadában és az Egyesült Államokban is látható 

Halasi csipke vagy arany?
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107 éve hódít
A halasi csipke története egészen 
107 évvel ezelőttig nyúlik vissza. Egy 
kiskunhalasi rajztanár, Dékáni Árpád 
1886-ban, főiskolai tanulmányai el-
végzése után a halasi gimnázium pe-
dagógusa lett, és eredeti magyar, il-
letve új mintákból hozta létre csipke-
terveit. A mintákat a helyi fehérnemű-
varrónő, Markovits Mária valósította 
meg a saját maga által kikísérletezett, 
egyedülálló varrott technikával. A 
csipke különlegességét a többi között 
a mintegy 60-féle huroköltés adja. 
Munkáikkal 1904-ben, a St. Louisban 
rendezett világkiállítás közönségét is 
elkápráztatták.
A halasi csipke a mai napig kézi mun-
kával készül, védjegyet 1935-ben 
kapott. Azóta még a legkisebb al-
kotásban is megtalálható a három, 
egymáson keresztbe fektetett hal, s 
a Csipkeházat is ebben az évben ala-

Látogatás

Királynők, uralkodófeleségek, 
közjogi méltóságok részesültek 
abban a megtiszteltetésben 
az elmúlt 100 évben, hogy 
magyarországi látogatásuk 
alkalmával egy-egy halasi 
csipke műremekkel 
gazdagodhattak.
Az egyedülálló iparművészeti 
alkotás óriási sikernek 
örvend világkiállításokon 
és 2004-ben, ötödik tagként 
került be a Hungaricum 
Klubba. A halasi nem csak 
amiatt számít kuriózumnak, 
mert a világ legtöbb híres 
csipkekészítő vidékétől eltérően 
(például Brüsszel) nem vert 
technikával állítják elő, hanem 
varrják, de egy olyan ritka, 
magyarországi sikertörténet is, 
ami példát mutat összefogásból, 
értékmegőrzésből.

Csipkeországban

Nemzetközi Csipkefesztivál
2009. április 24.–május 10.
Kiskunhalas, Csipkeház.
Bemutatkoznak magyarországi és nemzetközi 
csipkeműhelyek, megismerkedhetnek különböző 
csipketechnikákkal, régi és új alkotásokkal. 

pították. A halasi csipkét egy termé-
szetes anyagból készült, lehelet� nom 
cérnával varrják, amit külön a számuk-
ra gyártanak, hiszen ilyen � nomságú 
cérnát egyébként nem állítanak elő. 
A halasi Csipkeház állandó kiállításán 
eredeti mintarajzokkal, több mint 
százéves csipkékkel, díjnyertes alko-
tásokkal és egy igazi kuriózummal, az 

570 munkaórával készített mellény-
nyel is találkozhatnak a látogatók. Mi 

több, a csipkevarrásról is láthatnak 
bemutatót. A házban tíz, rendkívüli 
kézügyességgel megáldott asszony 
készíti napról napra a műremekeket. 
Még a legkisebb, két-három centimé-
ter nagyságú csipke megvarrásához 
is négy-öt munkaórára van szükség, 
nem beszélve a nagyobb, ötven-hat-
van cm-es darabokról, amelyek meg-
alkotásához akár négy-ötezer óra is 

szükségeltetik. Az asszonyok a Ha-
lasi Csipke Közalapítvány alkalma-

zásában állnak, azaz számukra a 
Csipkeház a munkahelyüket 
jelenti. A közalapítványt 1992-
ben hozta létre a város önkor-
mányzata azzal a céllal, hogy 
évente több millió forintos 
támogatással biztosítsa a ház 
fennmaradását. Hitvallásuk, 
hogy a csipkét közelebb hoz-
zák a ma emberéhez, hiszen az 

nem csak a letűnt korok emlé-
ke, hanem ma is elérhető. A vá-

ros tehát összefogott annak érde-
kében, hogy a több mint százéves 

kulturális értéket ne hagyják veszni. 
A halasi csipke külföldi és magyar kiál-
lítások állandó résztvevője, számos díj 
birtokosa, a magyar diplomáciai élet 
fontos szereplője. A Külügyminiszté-
rium 2001 óta utaztat egy 22 csipkéből 
álló kollekciót európai és ázsiai nagy-
követségek szervezésében, hogy be-
mutassák a magyar kultúra egy igen 
fontos reprezentánsának történetét.

Csipke és divat
Mészáros Éva iparművész a divat szá-
mára is felfedezte és 2001-ben, „Imp-
rovizációk a halasi csipkével” című ki-
állításán ruhadíszként is bemutatta e 
csodálatos matéria sokoldalúságát. A 
halasi csipke tehát több mint 100 éve 
kápráztatja el a míves, � nom dolgok 
iránt érdeklődőket, a Csipkeház pedig 
az állandó kiállítás mellett különböző 
rendezvényekkel, fesztiválokkal várja 
a látogatókat. 

Csipkeországban
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megismerkedhetnek a csipkevilág sokszínűségével:
a különböző csipketechnikákkal, a hófehér vagy a
színek keverésével létrehozott, hagyományos és a
mai modern környezethez tartozó és abba illeszke-
dő régi és új csipkealkotásokkal.
A halasi csipke fontos szereplője a magyar diplo-
máciai életnek, ezáltal is építve az ország imázsát.
A Külügyminisztérium által 2001. novembere óta
utaztatott, 22 csipkéből álló, a több mint 100 éves
történetet bemutató „bőrönd kiállítás” az európai
és az ázsiai magyar nagykövetségek szervezésében
nagyon sok látogatót vonzott és fontos része volt a
Magyarország kulturális értékeit bemutató rendez-
vénysorozatoknak. (pl. a Magyar Magic London-
ban), (30.-31. kép külügyes kiállítások)
Ez a kiállítás 2008. szeptembere óta a kanadai
nagyvárosokban látható, majd 2009. júniustól a
new yorki kulturális évad részeként Amerikát hódít-
ja meg.

A jövő
A halasi csipkének több mint százéves hagyománya
van, nemzetközileg ismert és elismert és ezáltal
alkalmas arra, hogy a külföldiek Magyarországgal
azonosítsák. A halasi csipke olyan egyedülálló
magyar érték, amelynek kultúrákat összekötő szere-
pe is van. Mindezt a hazai és külföldi bemutatkozá-
sok számának növelésével, a kiállítási helyszínek
bővítésével és a Csipkemúzeum látogatói létszámá-
nak emelésével szeretné a közalapítvány még job-
ban elmélyíteni.

Kiliti Zsuzsanna
a Csipkeház igazgatója

tel: 06 30 9 358 499
e-mail: halasicsipke@t-online.hu

internet: www.halasicsipke.hu

Csipkecsodák
A halasi csipke nem csupán egy

múzeumban kiállított tárgy. Saját élete
van, sőt, életet teremt maga körül. Fel-
tétlenül időt kell szakítani arra, hogy
közelebbről megismerjük és felfedez-
zük a titkait.
Nem véletlen, hogy kiemelkedő művé-
szi értékét jutalmazva 2004-től a Hun-
garicum Klub ötödik tagjaként viszi
Magyarország hírét szerte a világban.

A MÚLT: a halasi csipke rövid története
A csipkevarrás már a XVII. századtól magas színvonalú
volt Magyarországon. Mégis a magyar varrott csipke új,
semmihez sem hasonlítható fejezete a halasi csipke
megalkotásával kezdődött, amely Dékáni Árpád rajzta-
nár nevéhez füződik, aki 1886-ban, főiskolai tanulmá-
nyai elvégzése után, a halasi gimnáziumban kezdte meg
tanári és egyben művészi pályafutását. Dékáni eredeti
magyar mintákkal és új technikával akarta létrehozni az
általa elképzelt új csipkét. 1902-ben bemutatta terveit
az Iparművészeti Társulatnak, amely azokat érdekesnek
találta. Az 1903-ban megrendezett Iparművészeti Kiállí-
táson aranyérmet szavaztak meg a halasi csipkének és
az 1904-es Világkiállításon St. Louisban már elkápráz-
tatta a nemzetközi közönséget is.
Dékáni megálmodott csipketerveit a kiemelkedő tehet-
ségű, helyi fehérneművarró, Markovits Mária valósítot-
ta meg, aki hosszas próbálkozás után találta meg a más
varrott csipkéhez nem hasonlítható megoldást. Techni-
kájának különlegessége abban rejlik, hogy a motívumo-
kat erőteljes körvonal (kontúr) veszi körül, a köztes
teret pedig szövő öltéssel (stoppolás) és a hurok öltés
60 féle változatával töltik ki. Tehát az „anyagot”, a csip-
két tűvel és cérnával, teljes egészében kézimunkával
hozták és hozzák létre mind a mai napig.
A munka időigényességét mutatja, hogy van 4–5 mun-
kaórával elkészűlt csipke (2,5–3 cm), a nagy terítők
megvarrásához (50–60 cm átmérővel) viszont
4500–5000 munkaóra szükséges. A halasi csipkét –
egyediségét, utánozhatatlanságát elismerve – 1935-ben
védjegyezték. Azóta még a legkisebb Halason készült
csipkében is megtalálható a három egymáson keresztbe
fektetett hal, amelyek elhelyezkedése is pontosan meg-
határozott.

Királynők csipkéje, csipkék királynője
Az elmúlt 100 év során a világ több híressége kapott

halasi csipkét a magyar állam ajándékaként. Alice

Roosewelt, Umberto király, IV. Károly és Zita
királyné, Julianna holland uralkodó mellett 1996-ban
II. János Pál pápa, 2000-ben Hitachi japán hercegnő,
továbbá a libanoni, a ciprusi, az osztrák köztársasági
elnök felesége.

A halasi csipke a divatban
2001-ben Mészáros Éva divattervező-iparművész
„Improvizációk a halasi csipkével” című kiállításán
bemutatta azt a sokféle lehetőséget, amire a halasi csip-
ke ruhadíszként is alkalmas. Hivatalos fogadásokon,
bálokon és egyéb ünnepi alkalmakkor ezek a „csipkés”
ruhák versenyre kelhetnek az egyéb modellekkel. Kitün-
tető elismerést jelentene a halasi csipke számára, ha a
divat prominens személyiségei is felismernék a benne
rejlő ezernyi lehetőséget.
2005-ben új fejezet kezdődött a halasi csipke történeté-
ben. Ekkor mutatt’k be az azóta népszerűvé vált ezüs-
tékszer és dísztárgy kollekció. Az iparművészek által
sterling ezüstbe foglalt csipkék a modern divat kiegészí-
tő elemeit alkotják (nyaklánc, gyűrű, díszzsebkendő,
hajdísz), melyek elérhető áron és formatervezésüknek
köszönhetően minden korosztály számára viselhetők. A
lakberendezés kedves elemeit alkotják az elegáns tálcák,
faliképek, asztali kis álló képek.
Ez a ezüstékszer és dísztárgy kollekció a Külügyminisz-
térium protokoll ajándéklistáján is szerepel. Akinek már
van ezüsttálcába foglalt halasi csipkéje és ékszere: Hita-
chi japán hercegnőnek, a japán császárnénak, II. Erzsé-
bet királynőnek, Laura Bushnak, Jordánia király-
néj’nak.

Csipke és turizmus
Az 1935-ben épült Csipkeházat érdemes felkeresnie
annak, aki kellemes környezetben, a világ zajától elvo-
nulva szeretne megismerkedni a halasi csipkével, annak
múltjával és jelenével. Az állandó kiállításon láthatók a
több mint száz éves eredeti rajzok, a kezdeti színes,
selyemszállal varrt csipkék, a több világkiállításon díj-
nyertes alkotások, a ’pápai ’ és a Julianna csipkék, a 60
féle öltésminta, az 570 munkaórával elkészült mellény
és még sok szemkápráztató csipkecsoda. A látogatáskor
lehetőség van csipkevarrási bemutató megtekintésére és
a különböző meseszép halasi csipkék és emléktárgyak
megvásárlására is.
Nem minennapoi élményt kínál a Halasi Csipke Köz-
alapítvány megrendezésében, a Csipkeházban 2009.
április 24 és május 10 között lezajló, hagyományos nem-
zetközi csipkefesztivál. A X. Nemzetközi Csipkefesz-
tiválon különböző magyarországi és külföldi
csipkeműhelyek mutatkoznak be. A kiálltás látogatói
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megismerkedhetnek a csipkevilág sokszínűségével:
a különböző csipketechnikákkal, a hófehér vagy a
színek keverésével létrehozott, hagyományos és a
mai modern környezethez tartozó és abba illeszke-
dő régi és új csipkealkotásokkal.
A halasi csipke fontos szereplője a magyar diplo-
máciai életnek, ezáltal is építve az ország imázsát.
A Külügyminisztérium által 2001. novembere óta
utaztatott, 22 csipkéből álló, a több mint 100 éves
történetet bemutató „bőrönd kiállítás” az európai
és az ázsiai magyar nagykövetségek szervezésében
nagyon sok látogatót vonzott és fontos része volt a
Magyarország kulturális értékeit bemutató rendez-
vénysorozatoknak. (pl. a Magyar Magic London-
ban), (30.-31. kép külügyes kiállítások)
Ez a kiállítás 2008. szeptembere óta a kanadai
nagyvárosokban látható, majd 2009. júniustól a
new yorki kulturális évad részeként Amerikát hódít-
ja meg.

A jövő
A halasi csipkének több mint százéves hagyománya
van, nemzetközileg ismert és elismert és ezáltal
alkalmas arra, hogy a külföldiek Magyarországgal
azonosítsák. A halasi csipke olyan egyedülálló
magyar érték, amelynek kultúrákat összekötő szere-
pe is van. Mindezt a hazai és külföldi bemutatkozá-
sok számának növelésével, a kiállítási helyszínek
bővítésével és a Csipkemúzeum látogatói létszámá-
nak emelésével szeretné a közalapítvány még job-
ban elmélyíteni.

Kiliti Zsuzsanna
a Csipkeház igazgatója

tel: 06 30 9 358 499
e-mail: halasicsipke@t-online.hu

internet: www.halasicsipke.hu

Csipkecsodák
A halasi csipke nem csupán egy

múzeumban kiállított tárgy. Saját élete
van, sőt, életet teremt maga körül. Fel-
tétlenül időt kell szakítani arra, hogy
közelebbről megismerjük és felfedez-
zük a titkait.
Nem véletlen, hogy kiemelkedő művé-
szi értékét jutalmazva 2004-től a Hun-
garicum Klub ötödik tagjaként viszi
Magyarország hírét szerte a világban.

A MÚLT: a halasi csipke rövid története
A csipkevarrás már a XVII. századtól magas színvonalú
volt Magyarországon. Mégis a magyar varrott csipke új,
semmihez sem hasonlítható fejezete a halasi csipke
megalkotásával kezdődött, amely Dékáni Árpád rajzta-
nár nevéhez füződik, aki 1886-ban, főiskolai tanulmá-
nyai elvégzése után, a halasi gimnáziumban kezdte meg
tanári és egyben művészi pályafutását. Dékáni eredeti
magyar mintákkal és új technikával akarta létrehozni az
általa elképzelt új csipkét. 1902-ben bemutatta terveit
az Iparművészeti Társulatnak, amely azokat érdekesnek
találta. Az 1903-ban megrendezett Iparművészeti Kiállí-
táson aranyérmet szavaztak meg a halasi csipkének és
az 1904-es Világkiállításon St. Louisban már elkápráz-
tatta a nemzetközi közönséget is.
Dékáni megálmodott csipketerveit a kiemelkedő tehet-
ségű, helyi fehérneművarró, Markovits Mária valósítot-
ta meg, aki hosszas próbálkozás után találta meg a más
varrott csipkéhez nem hasonlítható megoldást. Techni-
kájának különlegessége abban rejlik, hogy a motívumo-
kat erőteljes körvonal (kontúr) veszi körül, a köztes
teret pedig szövő öltéssel (stoppolás) és a hurok öltés
60 féle változatával töltik ki. Tehát az „anyagot”, a csip-
két tűvel és cérnával, teljes egészében kézimunkával
hozták és hozzák létre mind a mai napig.
A munka időigényességét mutatja, hogy van 4–5 mun-
kaórával elkészűlt csipke (2,5–3 cm), a nagy terítők
megvarrásához (50–60 cm átmérővel) viszont
4500–5000 munkaóra szükséges. A halasi csipkét –
egyediségét, utánozhatatlanságát elismerve – 1935-ben
védjegyezték. Azóta még a legkisebb Halason készült
csipkében is megtalálható a három egymáson keresztbe
fektetett hal, amelyek elhelyezkedése is pontosan meg-
határozott.

Királynők csipkéje, csipkék királynője
Az elmúlt 100 év során a világ több híressége kapott

halasi csipkét a magyar állam ajándékaként. Alice

Roosewelt, Umberto király, IV. Károly és Zita
királyné, Julianna holland uralkodó mellett 1996-ban
II. János Pál pápa, 2000-ben Hitachi japán hercegnő,
továbbá a libanoni, a ciprusi, az osztrák köztársasági
elnök felesége.

A halasi csipke a divatban
2001-ben Mészáros Éva divattervező-iparművész
„Improvizációk a halasi csipkével” című kiállításán
bemutatta azt a sokféle lehetőséget, amire a halasi csip-
ke ruhadíszként is alkalmas. Hivatalos fogadásokon,
bálokon és egyéb ünnepi alkalmakkor ezek a „csipkés”
ruhák versenyre kelhetnek az egyéb modellekkel. Kitün-
tető elismerést jelentene a halasi csipke számára, ha a
divat prominens személyiségei is felismernék a benne
rejlő ezernyi lehetőséget.
2005-ben új fejezet kezdődött a halasi csipke történeté-
ben. Ekkor mutatt’k be az azóta népszerűvé vált ezüs-
tékszer és dísztárgy kollekció. Az iparművészek által
sterling ezüstbe foglalt csipkék a modern divat kiegészí-
tő elemeit alkotják (nyaklánc, gyűrű, díszzsebkendő,
hajdísz), melyek elérhető áron és formatervezésüknek
köszönhetően minden korosztály számára viselhetők. A
lakberendezés kedves elemeit alkotják az elegáns tálcák,
faliképek, asztali kis álló képek.
Ez a ezüstékszer és dísztárgy kollekció a Külügyminisz-
térium protokoll ajándéklistáján is szerepel. Akinek már
van ezüsttálcába foglalt halasi csipkéje és ékszere: Hita-
chi japán hercegnőnek, a japán császárnénak, II. Erzsé-
bet királynőnek, Laura Bushnak, Jordánia király-
néj’nak.

Csipke és turizmus
Az 1935-ben épült Csipkeházat érdemes felkeresnie
annak, aki kellemes környezetben, a világ zajától elvo-
nulva szeretne megismerkedni a halasi csipkével, annak
múltjával és jelenével. Az állandó kiállításon láthatók a
több mint száz éves eredeti rajzok, a kezdeti színes,
selyemszállal varrt csipkék, a több világkiállításon díj-
nyertes alkotások, a ’pápai ’ és a Julianna csipkék, a 60
féle öltésminta, az 570 munkaórával elkészült mellény
és még sok szemkápráztató csipkecsoda. A látogatáskor
lehetőség van csipkevarrási bemutató megtekintésére és
a különböző meseszép halasi csipkék és emléktárgyak
megvásárlására is.
Nem minennapoi élményt kínál a Halasi Csipke Köz-
alapítvány megrendezésében, a Csipkeházban 2009.
április 24 és május 10 között lezajló, hagyományos nem-
zetközi csipkefesztivál. A X. Nemzetközi Csipkefesz-
tiválon különböző magyarországi és külföldi
csipkeműhelyek mutatkoznak be. A kiálltás látogatói
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A halasi csipke története 1902-ben kezdődött, amikor Dékáni 
Árpád – a helyi gimnázium rajztanára – csipketerveit Marko-
vits Mária, az ügyes kezű varrónő életre keltette. 

A halasi csipke varrása, a korabeli minták megőrzése azóta ös-
szeforrt Kiskunhalassal.

Mi teszi a halasi csipkét a világon egyedülállóvá, értékét az ara-
nyéhoz hasonlatossá?

A hatvanféle öltésminta, a különlegesen vékony, leheletfi nom, 
csak erre a célra készült természetes alapanyagú cérna és a száz-
százalékos kézimunka, – valamint a titok, amelyet mindössze 
tíz halasi csipkevarró ismer.

A három, egymáson keresztezett hal védjegyével ellátott halasi 
csipke az elmúlt bő száz esztendő során több világkiállítás nagy-
díját elnyerte, nem egyszer megelőzve a nála is régebbi hagyo-
mányokkal rendelkező egyéb európai csipkéket.
Az elmúlt 107 év során a világ több híressége kapott halasi 
csipkét a magyar állam ajándékaként. Így mások mellett Alice 
Roosewelt, Umberto király, IV. Károly és Zita királyné, Julian-
na holland uralkodónő. 1996-ban II. János Pál pápa, 2000-ben 
Hitachi japán hercegnő, 2004-ben II. Erzsébet királynő, a kö-
zelmúltban pedig Laura Bush, a jordáni királyné, továbbá a liba-
noni, a ciprusi, az osztrák és a cseh köztársasági elnök felesége.

A halasi csipke még napjainkban is a legelegánsabb ruha- és 
lakásdísz szerte a világon. 

Az ötvös- és iparművészek által sterling ezüstbe foglalt halasi 
csipkék méltó kiegészítői a pazar nyakékeknek, a varázslatos 
hajdíszeknek. A halasi csipkék elérhető áron megvásárolhatóak, 
és divatot követő formatervezésüknek köszönhetően minden 
korosztály számára ízléssel viselhetőek.

A lakberendezés egyedi elemeit alkotják az elegáns ezüstbe fog-
lalt halasi csipkék, amelyek tálca-, asztali- és fali díszként a lakás 
különleges ékei.

A halasi csipke évszázados története a Csipkeház állandó kiál-
lításán tekinthető meg, ahol a látogató bepillantást nyerhet a 
csipkevarrók munkájába is, megcsodálhatja azt a folyamatot, 
amelynek során a csipketerv, Dékáni tanár úr hajdani álma 
napjainkban is életre kel.

Csipkeház–Csipkemúzeum
6400 Kiskunhalas,

Kossuth u. 37/a
www.halasicsipke.hu, halasicsipke@t-online.hu

Információ: 06 3 0 9 358 499
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I
ch wollte nicht, ich musste in Dunaújváros
übernachten. Beruflich bedingt. Und es war
schon spät – zu spät, um noch weiter zu fahren.

Man erklärte mir, dass es hier nur zwei Übernach-
tungsmöglichkeiten gäbe: Ein altes zum Hotel um-
gebautes Bürohaus im geschmackvollen sozialisti-
schen Plattenbau-Stil in der Preisklasse der hiesigen
Obdachlosen-Einkünfte oder die ANIMO-Pen-
sion etwas außerhalb. Da überlegt man nicht lange,
nachdem man sich erstes „Hotel“, welches den Na-
men nicht verdient, angesehen und schon beim Be-
treten am liebsten wieder rückwärts hinaus gehen
möchte, ohne dass man die Rezeption überhaupt
erreicht, geschweige denn wahrgenommen hat. Al-
so auf zur ANIMO-Pension!

Es war schon dunkel als ich dort ankam. Ich ließ
mir den Zimmerschlüssel geben, nachdem ich
mich eingeschrieben hatte und brachte mein Ge-
päck auf’s Zimmer in der Größenordnung eines
besseren Hamsterkäfigs. Das Badezimmer machte
einen ordentlichen Eindruck und einen Fernseher
gab es auch. Neugierig schaltete ich ihn ein und
staunte über die Vielfalt der drei Programme: Un-
garisches MTV1, ungarisches MTV2 und deut-
sches RTL2. Ich war beeindruckt! Ich blieb bei
RTL2, wegen der Nachrichten und döste etwas vor
mich hin – bis ich im Halbschlaf von einem weib-
lichen Stöhnen wieder geweckt wurde. Ich sah auf
den Fernseher: Die Nachrichtensprecherin war at-
traktiv, aber angezogen und verlas noch immer die
News des Tages. Das Stöhnen dauerte an. Langsam
wurde ich wacher und dachte an den Fernseher im
Nachbarzimmer – also schaltete ich um. Doch in
keinem der anderen Kanäle gab es ähnliche Geräu-
sche. Also war das LIVE! Endlich kapierte ich:
„Klar, ich war hier an der 6er Landstraße bei Duna-
újváros, wo Tag und Nacht Anhalterinnen von net-
ten Verwandten zur Arbeit abgeholt und nach dem
Dienst wieder an der Straße abgesetzt wurden.“
Egal, wie laut ich mein TV-Gerät nun auch schal-
tete, die Geräusche aus dem Nebenzimmer über-
tönten alles. An Schlafen war nicht mehr zu den-
ken. Ich hoffte nur, dass der Kerl im Voraus und
nicht nach Stunden bezahlt hatte. Als die Dame den
Gipfel erklommen hatte (es waren seltsamerweise
keine männlichen Laute zu hören), hörte ich je-
manden duschen. Endlich Ruhe, dachte ich und

schaltete das Licht und den Fernseher aus – da ging
es in die zweite Runde!

Gegen 23 Uhr und der dritten Verlängerung
kam es nicht zum Elfmeterschießen. Ich war wie ge-
rädert – und das nur vom Zuhören. Gerade wieder
im Halbschlaf kam der 23.05 Uhr-Zug. Zuerst
ganz leise, dann lauter werdend, bis eine Lautstärke
erreicht war, die nur mit Oropax oder 1,5 Liter
Whisky zu ertragen ist. Und als sich der Zug end-
lich entfernte und ich aus dem Fenster sah, erblick-
te ich die Gleise, welche kaum 20 m von der Pen-
sion entfernt waren und parallel zur Straße
verliefen. Das Gebäude war genau zwischen die 6
und die Gleise gebaut worden! Mit dem Ver-
schwinden des Zuges kamen die beiden Wachhun-
de, aufgeweckt vom Zuglärm und dem Getute der
Lok aus ihren Hütten hervor und bellten dem Zug
hinterher. Wahnsinn! Etwa alle halbe Stunde kam
zuerst der Zug, dann die beiden Köter, dann meine
Krise. Das ging bis etwa 2 Uhr so. Dann muss ich
wohl eingeschlafen sein... – wurde dann aber von
einer Horde sächsischer Rentner aufgeweckt, wel-
che mit einem Kleinbus zu zwanzigst angekommen
waren und sich entschieden hatten, hier zu über-

nachten und mir mit ihrem „Gute Naa-aacht!“-Ge-
gröle auf den Keks zu gehen. „Wozu braucht der
Mensch schon Schlaf?“, dachte ich mir, schlurfte
mit Unterhemd und -hose äußerst modisch geklei-
det zur Tür, um sie im selben Augenblick aufzurei-
ßen, als neben der Tür eine sächsische Eingeborene
gerade zum 7. „…und schla-haaft schön!“ ausge-
holt hatte. Ich weiß nicht, was sie mehr erschreckt
hatte: Meine stilvolle Garderobe, das plötzliche
Öffnen der Tür, neben der sie stand, oder mein hin-
gegrunztes „Ich will jetzt endlich schlafen! Wenn
jemand hier irgend jemandem noch einmal irgend-
etwas wünscht, wird er sein geliebtes Heimatland
nicht mehr lebend wiedersehen!“ Ohne eine Ant-
wort abzuwarten, warf ich die Tür zu und ging zu-
rück ins Bett. Aber das leise „Pst. Gute Na-acht! –
Ja, Euch a-auch. Bis morgen…!“ war im Flüsterton
noch weniger zu ertragen als das teutonisch-naive
„Ich-bin-ja-allein-auf-der-Welt-und-darf-des-
halb-Krach-machen-wo-und-wann-ich-will“-Gu-
te-Nacht-Gewünsche mit dem Geräuschpegel ei-
ner startenden Boeing auf dem Düsseldorfer
Flughafen. Dennoch muss ich wohl etwas geschla-
fen haben, denn um 6.30 Uhr klingelte mein

Wecker. Auf zum Duschen, danach mitsamt dem
Gepäck zum Frühstücken ins Restaurant. Die ge-
räuschvolle Dame war schon fort, die Sachsen
schliefen noch, aber ein Kellner wartete frohge-
launt wie ein frischer Kotzbrocken an der Theke.
Ich bat um die Speisekarte, welche mir auch in ty-
pisch gastfreundlicher Höflichkeit entgegen ge-
worfen wurde. Dank meiner noch immer guten Re-
flexe fing ich die Karte zum Erstaunen des Obers auf
und überflog das vielfältige und reichhaltige Früh-
stücksangebot von oben nach unten: 1 Paar Würst-
chen – 1 Paar Würstchen mit Brot – 1 Paar Würst-
chen mit Senf – 1 Paar Würstchen mit Brot und
Senf – 1 Scheibe Brot – Senf. „Eine äußerst schwe-
re Entscheidung“, sagte ich zum Kellner, welcher
mich erstaunt ansah: „Wieso?“ – „Nun, ich weiß
nicht, was Sie so frühstücken, aber haben Sie schon
mal was von Brötchen, Eiern, Kaffee, Tee, Belag,
Käse und ähnlichem gehört?“ Und als ob er in Ber-
lin gelebt und gearbeitet hätte, erwiderte er auf un-
garisch „Nincs!“, was dem berlinerischen „Ham wa
nich!“ entspricht und auch ebenso endgültig ist.
Ende der Diskussion. Ich las die Frühstückskarte
nochmals und diktierte: „Bitte aufschreiben, denn
das wird schwer zu merken sein: 1 Paar Würstchen“
– „Ein Paar Würstchen!“ – „Hm, mit Senf…“ –
„Senf“ – „… und einer Scheibe Brot“ – „Brot!“ –
Zwei Minuten später kaute ich lustlos an meinem
lauwarmen Würstchen mit Senf herum und spülte
das ganze mit einer Cola herunter, welche wärmer
war als das (w)arme Würstchen.

Als ich fertig war, lies ich mir die Rechnung
bringen und bat um eine Visitenkarte. Voller Ent-
zückung, aber doch mit etwas Unverständnis, wur-
de mir beides gereicht. Und dann brach die Neugier
doch hervor, denn der Ober (eher Unter) fragte
mich, ob ich die Visitenkarte dafür benutzen wür-
de, ANIMO weiterzuempfehlen…? Ich sah ihn an
und fing an zu lachen. So viel Unverschämtheit
(oder Naivität?) hatte ich nicht erwartet. „Ja, ge-
nau“, lachte ich noch beim hinausgehen, „ich wer-
de Sie ganz bestimmt weiterempfehlen! Vor allem
wegen der hiesigen TV-Programme, des reichhalti-
gen Frühstücks und des „Rahmenprogramms“…!”

Zu unsrer Aufforderung „Ungarn auf den zweiten

Blick“  hat  FFrraannkk  MMaatttteess diesen Text verfaßt.

A N I M O
oder Eine vorbildliche Raststätte an der 6er Landstraße bei Dunaújváros

Man muss nicht gleich ein Volkskundler oder eine feine Dame sein,
um zu wissen, was Halaser Spitze ist. Dieses feine Stück unseres Volks-
kunsthandwerks hat eine mehr als hundertjährige Geschichte und ist
deshalb doch nicht einfach nur ein museales Ausstellungsstück. Nicht
von ungefähr gehört es seit 2004 als fünftes Mitglied zum Hungari-
cum-Klub einzigartiger und herausragender künstlerischer Werte
von internationalem Rang, die Ungarns Ruf in die Welt hinaustra-
gen sollen.

Ein neues Kapitel in der Geschichte der ungarischen Spitzen wur-
de durch den Zeichenlehrer Árpád Dékáni aufgeschlagen, der 1886
nach Beendigung seiner Hochschulstudien im Gymnasium von Kis-
kunhalas eine Laufbahn als Lehrer und Künstler einschlug. Dékáni
wollte seine Vorstellung von Spitzen mit traditionellen ungarischen
Mustern, dabei aber einer neuen Technik verwirklichen. Die von ihm
ersonnenen Spitzenentwürfe setzte eine geniale Wäschenäherin, Má-
ria Markovits, in die Realität um, die nach langwierigen Versuchen je-
ne Technik erfand, die keiner anderen Spitze gleicht. 

Bereits auf der Kunstgewerbeausstellung des Jahres 1903 wurde
der Halaser Spitze eine Goldmedaille zuteil, die ein Jahr später auf der
Weltausstellung in St. Louis auch das internationale Publikum ver-
zauberte. Die Besonderheit dieser Technik besteht darin, dass die Mo-
tive durch eine starke Kontur gesäumt und durch Stopfen bzw. 60 ver-
schiedene Stiche genäht werden. Bis zum heutigen Tage entsteht die
Halaser Spitze somit in reiner Handarbeit. Dadurch handelt es sich in
jedem Fall um ein Einzelstück, das jeweils durch zwei Personen gefer-
tigt wird: eine Näherin für die Kontur und eine für die Spitze. Wie ar-
beitsintensiv dieses Handwerken ist, zeigen ein paar Zahlenbeispiele:
Für ein Spitzentuch von 2,5-3 cm sind 4-5 Stunden erforderlich, das
Nähen großer Decken (mit einem Durchmesser von 50-60 cm)
nimmt bereits 4.500-5.000 (!) Stunden in Anspruch.

Die Halaser Spitze wird noch heute aufgrund jahrhundertealter
Skizzen, unter freier Verwendung der originalen Motive und Nähmus-
ter, aus natürlichem Material, mit einem extrem dünnen Faden herge-
stellt. Zehn Spitzennäherinnen sind damit bei der öffentlichen Stif-
tung Halaser Spitzen im harten Arbeitsrhythmus von acht Stunden am
Tag beschäftigt. Und macht sich das bezahlt? Nun, es sei so viel gesagt,
dass die Frauen diese Arbeit – fernab von großen Worten wie Hunga-

ricum und internationale Rarität – in dem schwierigen wirtschaft-
lichen Umfeld, das für Ungarn typisch ist, mit fachlicher Hingabe und
Überzeugung, aber doch nur für den Lebensunterhalt verrichten. Die
Stiftung wurde 1992 durch die Stadt gegründet, um in offizieller Form
und Jahr für Jahr mit Millionenbeträgen aus öffentlichen Kassen alles
zu tun, die Halaser Spitzen zu erhalten und zu popularisieren. 

Schon 1935 wurde die Halaser Spitze dank ihrer Einzigartigkeit un-
ter Markenschutz gestellt. Seither finden sich noch im kleinsten Muster
die drei einander kreuzenden Fische, wobei selbst deren Position genau
definiert ist. Wen die Geschichte und die Gegenwart
der Halaser Spitze interessiert, der sollte das Spitzen-
haus in Kiskunhalas aufsuchen. Dort zeigt eine stän-
dige Ausstellung ursprüngliche Entwürfe und Mu-
ster von vor mehr als einhundert Jahren, Spitzen aus
der Anfangszeit, die noch mit Seidenfäden genäht
wurden, die Medaillengewinner mehrerer Weltaus-
stellungen und viele andere Spitzenwunder.

Die Modedesignerin Éva Mészáros präsentierte
2001 auf ihrer Ausstellung „Improvisationen mit
Halaser Spitzen“ jene vielfältigen Möglichkeiten,
Spitze als Zierde von Kleidungsstücken zu verwen-
den. 2005 wurde ein weiteres Kapitel aufgeschlagen,
als die Kollektion aus Silberschmuck mit Zierspitzen
präsentiert wurde, die bis heute zur Protokollgeschenkliste des Außen-
ministeriums gehört. Künstler fassten die Spitzen in Sterling-Silber
und dachten bei ihren Entwürfen von Halsketten, Ringen, Ziertü-
chern und Haarschmuck an alle Altersklassen.

„2009 ist das Jahr des Kulturtourismus. Das ist für uns Anlass ge-
nug, um die Halaser Spitzen als Meisterwerk des ungarischen kultu-
rellen Erbes auf Messen und Ausstellungen in den Vordergrund zu
rücken, die im Zeichen von Tourismus und Mode stehen. Dabei
möchten wir nicht nur die einzigartige Schönheit dieser Kunst zeigen,
sondern ihre Mission für das 21. Jahrhundert definieren sowie im In-
und Ausland neue Vertriebswege erschließen“, erklärt die Direktorin
des Halaser Spitzenhauses, Zsuzsanna Kiliti, die sich nicht nur in Wor-
ten, sondern vor allem tatkräftig für die Zukunft dieses Kulturguts en-
gagiert.

So findet alljährlich im Frühling ein besonde-
res Programm der Stiftung in dem Spitzenhaus
statt. In diesem Jahr wird zwischen dem 24. April
und dem 10. Mai bereits das X. Internationale
Spitzenfestival ausgerichtet, das jährlich mehrere
zehntausend Besucher anzieht. An diesen Tagen
präsentieren die Aussteller aus aller Welt die Viel-
falt der Spitzen, verschiedenste Techniken und ih-
re Schöpfungen aus der Mischung des schneewei-
ßen Tuchs mit bunten Farben. 2007 starteten die
Halaser ein Hotelprojekt in Österreich, ein Jahr
später wurde diese Präsentation auf einheimische
Häuser ausgeweitet. 

Die Halaser Spitzen sind auch aus dem ungarischen diplomati-
schen Leben nicht mehr wegzudenken. In den vergangenen Jahrzehn-
ten wurden u. a. Papst Johannes Paul II., die Gemahlin des japanischen
Kaisers, Königin Elisabeth II. und Laura Bush sowie die Frau des öster-
reichischen Bundespräsidenten mit diesem Geschenk des ungarischen
Staates beehrt. Die „Koffer-Ausstellung“ des ungarischen Außenmini-
steriums, die seit November 2001 zahlreiche Besucher in die Bot-
schaften des Landes in Europa und Asien zog, zeigt die gut 100 Jahre
währende Spitzengeschichte anhand von 22 Stücken. Seit September
2008 wurde diese Kollektion in Großstädten Kanadas ausgestellt, ab
Juni dieses Jahres wird das „Wunder aus Kiskunhalas“ als Teil des Kul-
turjahres die Vereinigten Staaten erobern.

–matt–

Ein Schatz der Volkskunst
– Das erste Jahrhundert der Halaser Spitzen –

Idylle bei Dunaújváros Foto: Archiv



Ha va la ki azt ke re si, mi lyen 
kö zös jel lem zõt ta lál ha tunk 
II. Er zsé bet brit ural ko dó, 
Hi ta chi ja pán her ceg nõ és 
a ja pán csá szár né, Jor dá nia 
ki rály né ja, II. Já nos Pál pá pa 
és a ci pru si el nök fe le sé ge 
kö zött, csu pán egyet len 
do log ra gon dol ha tunk: 
min dan nyi an ha la si csip két 
ve het tek át a ma gyar ál lam
aján dé ka ként. 

– A ha la si csip két, ami 2004 óta hun ga ri -
cum, – mond ja büsz kén Ki li ti Zsu zsa, a
Ha la si Csip ke ház igaz ga tó ja. – 107 éve
varr ják Kis kun ha la son. Szü le té sét a gim -
ná zi um ak ko ri lel kes rajzta ná rá nak, Dé ká ni
Ár pád nak kö szön he ti, aki egy új csip ke faj -
ta lét re ho zá sán fá ra do zott: ere de ti ma gyar
min tá kat ál mo dott, és új tech ni ká val kí ván -
ta eze ket meg va ló sí ta ni. Eh hez nagy sze rû
se gí tõ társ ra ta lált Mar ko vits Má riá ban, aki
ki dol goz ta a más var rott csip kék hez nem
ha son lít ha tó el já rást. Esze rint a mo tí vu mok
kö rül ha tá ro zott, erõs kon túr lát ha tó, a kö -

zöt tük lé võ te ret pe dig a szö võ- és a hu rok-
öl tés több mint 60 vál to za tá val töl tik ki.
Egy-egy csip két két kü lön szak ma mû ve lõ -
je hoz za lét re: a min ta kör vo na la it a kon tú -
ro zó al kot ja meg, míg a csip ke var ró mun -
ká ja nyo mán öl té sek bo rít ják a tel jes fe lü le -
tet. Mi vel több mint öt tu cat nyi öl tés bõl sza -
ba don vá laszt hat ják ki a fe la dat meg ol dá -
sá hoz leg job ban il lõ ket, nincs két azo nos
ké zi mun ka! A te vé keny ség bo nyo lult sá gát
sze ret ném egy-két számadat tal ér zé kel tet -
ni: egy 2,5-3 cen ti mé te res ha la si csip kén 4-
5 órán ke resz tül dol goz nak, míg egy na -
gyobb, 50-60 cen ti mé ter át mé rõ jû te rí tõ

Világutazás

Fejedelmek 
ajándéka



meg al ko tá sá hoz akár 4500-5000 mun ka ó -
ra is szük sé ges! 1935 óta – elis mer ve a
ter mék egye di sé gét – a ha la si csip ke véd -
je gyol ta lom ban ré sze sül: min den azó ta ké -
szí tett ké zi mun kán meg ta lál ha tó a há rom,
egy má son ke reszt be fek te tett hal ábrá ja. 

– Mi az ön ál tal irá nyí tott Ha la si Csip ke -
ház fe la da ta?

– A nem zet kö zi hí rû, tu ris ta lát vá nyos -
ság ként is jegy zett Csip ke há zat 1935-ben
avat ták fel. Az in téz mény cél ja a ha la si
csip ke és mo tí vu mai nak, ter ve i nek, öl tés -
faj tái nak gyûj té se, meg õr zé se, s var ró mû -
hely biz to sí tá sa az ad dig szét szór tan dol -
go zó var ró nõk nek. A csip ke var rók ma a
Ha la si Csip ke Kö za la pít vány mun ka tár sai.
Mun ká ju kat, akár csak a Csip ke mú zeum -
ban több mint száz esz ten dõ leg szebb pro -

duk tu mait, – a Csip ke ház lá -
to ga tói meg te kint he tik. Szí -
ve sen fo ga dunk cso por to -
kat, szá mu kra ma gyar,
né met, an gol és fran cia
ve ze tést tu dunk biz to sí -
ta ni, igény ese tén ebé det
és bor kós to lót is szer ve -
zünk. Kon fe ren cia ter -
münk 120 ven dé get fo -
gad hat.  

– Me lyek vol tak a ha la si
kéz mû ve sek leg na gyobb si ke -
rei?

– Szin te hi he tet len, de már
1903-ban ran gos elis me rés övez te
mun ká ju kat: a ha zai Ipar mû vé sze ti ki ál lí tás
ara nyér mét nyer ték el. 1904-ben ko moly
lé pést tett a csip ke a vi lág hír fe lé: az egye -
sült ál la mok-be li St. Lo uis ban ren de zett Vi -
lág ki ál lí tá son a nagy dí jat ér de mel te ki, s
meg kap ta az 1958-as Brüssze li Vi lág ki ál lí -
tás nagy dí ját is. Csip ké vel aján dé koz ták
meg IV. Ká rolyt és Zi ta ki rály nét, Ju lian na
hol land ki rály nõ ná sza ján dék ként Ha las ról
ka pott egy cso dá la tos csip ke te rí tõt, mely -
nek mo tí vu ma az õ ne vét vi se li. Egy 150
cen ti mé ter át mé rõ jû te rí tõ vel kö szön töt te
„a há lás ma gyar nép” Sztá lint szü le tés nap -
ján, 1950-ben. A kor ra jel lem zõ, hogy a ha -
tal mas mun kát min dössze egy éj sza ka
alatt kel lett meg ter vez ni…

– Mi vel ké szül nek 2009-re?
– Mint is me re tes, ez az esz ten dõ a Kul -

tu rá lis Tu riz mus Éve! Ez in dí tott ben nün -
ket, hogy a ha la si csip két, a ma gyar kul tu -
rá lis örök ség e re me két nép sze rû sít sük és
olyan pia co kon, mint a tu riz mus és a di vat,
hang sú lyo san be mu tas suk. Sze ret nénk
en nek a vi lá gon egye dü lál ló ipar mû vé sze ti
al ko tás nak nem csak a szép sé ge i re rá mu -
tat ni, ha nem 21. szá za di kül  de té sét is meg -
ha tá roz ni, a min den na pok ban be töl tött
gaz dag ér té ke sí té si le he tõ sé ge it fel tár ni, és

b e l -
és kül föl -

dön egy aránt
meg is mer tet ni! Mé szá ros

Éva di vat ter ve zõ 2001-es ki ál lí tá sa be bi zo -
nyí tot ta, hogy csip kénk ru ha dísz ként is
meg áll ja a he lyét. A di vat hoz va ló kap cso -
ló dás kö vet ke zõ lé pé se a ster ling ezüst be
fog lalt csip ke, mely gyû rû ben, haj dísz ben,
vagy akár nyak lánc dí sze ként mo dern ki -
egé szítõn ek te kint he tõ. A csip ke fa li ké pek,
ál ló asz ta li ké pek, az ele gáns tál cák csip -
ke dí szít mé nyei a la kás kul tú rát gaz da gít ják.
Egye di ren de lés ként csa lá dok cí me rü ket,
cé gek, szál lo dák lo gó ju kat, egy há zak jel -
ké pe i ket ké szít te tik el ha la si csip ké bõl. 

Világutazás
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World Spirits Award
2009-ben újra megrendezésre került a világ egyik legrango-
sabb versenye, a World Spirits Award. 15 ország 50 gyártója 
nevezete be több mint 500 kitûnô italát a világ minden tájáról 
– Ausztráliától kezdve, Európán át, egészen az Egyesült Álla-
mokig – köztük a Zwack Sándor Nemes Pálinka kollekció 
kiválóságait is.
A nemzetközi zsûri véleménye szerint az italok rangsorolása a 
gyémántok válogatásához mérhetô, nehéz feladat.
A versenyen ismét kitûnô eredményt ért el: a Zwack Sándor 
Nemes Pálinka család Fehér Eper tagja aranyérmet szerzett. 
A Fehér Eper pálinka 2006 óta negyedszer nyeri el ezt a dí-
jat!

www.world-spirits.com 
Mihályi desszertek a Centrálban
A Centrál Étterem és Kávéház tulajdonosai egy exkluzív cukrászati manufaktúrát létesítenek, ahol a kínálat teljes 
megújításáért Mihályi László mestercukrász, az országszerte híressé lett váci Desszertszalon alapítója felel.
Mihályi László képviselte elôször hazánkat a lyoni cukrász világbajnokságon. Mihályi az egyedi vizuális tálalás fon-
tossága mellett kiemeli, hogy kizárólag a legmagasabb minôségû alapanyagokból álmodja meg desszertkreációit.
A cukrászat 2009. február 19-én nyit meg, a desszertek egyedi rendelésre, elvitelre is készülnek.

www.centralkavehaz.hu

A „királynôk
csipkéje –
a csipkék
királynôje”
  
107 éves és mégis modern
Titokzatosan szép… 
Elegáns és fenséges...
Egyedi lakás és ruhadísz… 
Értéke vetekszik az aranyéval…
Minden öltése kézzel varrott…
Hófehér és leheletfinom…

IV. Károly és Zita királyné, 
II. János Pál pápa, a japán császárné, 
II. Erzsébet királynô, 
a jordán királyné…

A csipkecsoda – a csodacsipke…
a HALASI CSIPKE!

www.halasicsipke.hu
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The lace of queens, the 
queen of laces 

the 107th anniversary of Halas Lace
In recognition of its uniqueness and inimitability, Halas Lace has 

been trademarked in 1935. It is more than a simple exhibit piece in the 
museum: it has a life of its own and even enlivens its surroundings. 
Throughout the past century, several world famous personalities have 
received lace from Halas as gifts from the Republic of Hungary. By 
contributing to diplomacy, it enhances the country’s image. The „suitcase 
exhibition” organized by the Ministry of Foreign Affairs has been 
traveling since November 2001, taking the 22 piece lace collection 
showcasing their century-long history to venues organized by embassies 
in Europe and Asia. The exhibition has attracted numerous visitors and 
constituted an important part of the event series that displayed Hungary’s 
cultural values. Since September2008, the exhibition has been on display 
in cities across Canada, traveling to the United States in June 2009 as 
part of the cultural year in New York.

Anniversary celebrations 
at the MIX Magazinthe

The periodical MIX Magazin has commemorated the eighth anniver-
sary of its founding on April 9. The founder and editor-in-chief, István 
Regös, has spoken to the hundreds of guests who were present at the Vasút-
történeti Múzeum (Museum of Railway History). He said that the eight 
years since the inception of MIX Magazin have not been easy, but the 
difficulties have inspired him and his colleagues at the magazine to fight 
for the privileges of culture and to oppose the so-called celebrity journal-
ism that is attempting to dull the minds of the public more and more.

After the speech by István Regös, attendees were treated to a perform-
ance by singer Andrea Mahó, followed by a show staged by the cheerlead-
ers of the Hungarian American Football Association. A buffet dinner 
concluded the event.

Happy Birthday, MIX Magazin!

Királynők csipkéje, 
csipkék királynője
107 éves a halasi csipke

Egyediségét, utánozhatatlanságát elismerve 1935-ben védjegyezték. 
Nem csupán egy múzeumban kiállított „tárgy”, saját élete van, sőt, éle-
tet teremt maga körül. Az elmúlt 100 év során a világ több híressége 
kapott halasi csipkét a magyar állam ajándékaként. Fontos szerepet 
játszik a magyar diplomáciai életben, ezáltal is építve az ország imázsát. 
A Külügyminisztérium által 2001 novembere óta utaztatott, 22 csipké-
ből álló, több mint 100 éves történetet bemutató „bőrönd-kiállítás” az 
európai és az ázsiai magyar nagykövetségek szervezésében nagyon sok 
látogatót vonzott és fontos része volt a Magyarország kulturális értékeit 
bemutató rendezvénysorozatoknak. A kiállítás 2008 szeptembere óta a 
kanadai nagyvárosokban látható, majd 2009 júniusától a New York-i 
kulturális évad részeként Amerikát hódítja meg.

Április 9-én nyolcadik születésnapját ünnepelte a MIX Magazin. 
A Vasúttörténeti Parkban több száz vendég jelenlétében Regös István 
alapító-főszerkesztő arról beszélt, hogy a MIX Magazin fennállásá-
nak nyolc éve bizony nem volt habostorta, ám a nehézségek csak 
még inkább arra ösztönözték őt és a magazin valamennyi munka-
társát, hogy még nagyobb elszántsággal küzdjenek a kultúra létjo-
gosultságáért, és a mai társadalmat egyre inkább elbutító úgyneve-
zett celebritás-újságírás ellen.

Regös István beszédét követően Mahó Andrea énekesnő hangjában 
gyönyörködhettünk és a Magyar Amerikai Futball Szövetség pompom 
lányai tartottak bemutatót. Az est végén svédasztalos vacsora várta a 
vendégeket.

Boldog születésnapot, MIX Magazin!

Ünnepelt a MIX 
Magazin
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Ám sokáig nem volt
idõm ténferegni, mert egy-
szer csak muzsikaszót hal-
lottam, s láttam, ahogy be-
vonult egy ... fura manóse-

reg, mondhatni. Mert innen
kezdve valahogy megszûnt
a realitás. Ami helyébe lé-
pett: gyerekek varázsmesé-
je, s varázslatuk részeként
eltûnt a határ a szemlélõ és
a résztvevõ között... Rop-
pant mulatság kerekedett:
egyszerre volt ott nevetõ,
beszélgetõ és táncoló gye-
rekcsapat, csárdástól ugró-
sig mindenféle táncok, népi
játékok. Nem koncert volt
ez, nem is produkció, bár
volt benne mindkettõ. Volt
ott csúfolódó-kedves rigmu-
soktól az ugyancsak egyéni
Hófehérke és sok törpéig
mindenféle, de még az el-
maradhatatlan seprûs tánc
és hasonló irgeteg-forgatag
sem maradt ki. Valahol a
táncos mulatságok közepet-
te a Kodály tánccsoport tar-
tott egy kis kóstolót: nem tu-
dom másoknak hogy, de ne-
kem tarkóm-lábam bizser-
gett tõle... 

Mindez persze némafilm
lett volna Magyar Kálmán
és a Fekete Föld közös hang-
varázsa nélkül. Népzene és
gyerekzsivaj együtt olyan
szimfónia, amit nem lehet
lekottázni s színpadra vinni,

de még csak leírni se rende-
sen. A zenészek meg igazán
kitettek magukért: annyira
szívbõl húzták, hogy itt-ott
egy-két könnycseppet

majdnem vissza kellett gyö-
möszölnöm. Szívbõl szólt,
na, hallotta azt mindenki,
aki ott volt. Még a keringõ
is, amit hozzátódtak a szü-
netbe. Azám, mert szünet is
volt: a tánc után az eszem-

iszom következett. Ekkor
kezdtem kérdezõsködni,
hogy mibe is csöppentem.
Hogy a terülj-terülj asztalka
a szülõk hozzájárulása, azt
még értem. De honnan jött
a nagypapa, aki gondolt arra
is, hogy meg kell melegíteni
a túrós palacsintát? (S meg
is tette...)

Ekkor határoztam el,
hogy megkérdek másokat,
hogy õk is azt érzik-e, amit
én? Elõször azt kérdeztem,
mi tetszett a legjobban. Meg-
ható és felemelõ lett a válasz:
kiemelt köszönet a zené-
szeknek, a Magyar család-
nak, a kodályosoknak és Gá-
bornak – Évának, magyaror-
szági vendégtáncosoknak a
bemutatóért, tanításért, em-
berségükért, Klárának és a
torontói Arany János iskola
(így mondta) tanár-tanítói-
nak, az óvó néniknek, a
szervezõknek, a gyerekek-
nek, a szülõknek összefogá-
sukért, s annak a nagypapá-

nak, aki...  De hát így min-
denkit ki kell emelni, leltárt
mégsem akarok... Na, még
egyszer, mi is tetszett a leg-
jobban: a vidám farsangi

hangulat, a jó zenei összeál-
lítás, a táncosok, a táncok, a
fantáziadús jelmezek, hogy
itt mindenki csinált valamit
(szóról szóra ezt mondta), a
kaja, ahogy az a bácsi (mu-
tatja) táncolt, ... hogy ott vol-
tak a szülõk alig pár hetes
csecsemõvel, nagyszülõk
unokáikkal. A gyerekek így
tanulják az igazi kultúrát, er-
re fognak emlékezni - fûzte
hozzá valaki. Elhiszed-e,
hogy itt mindenki odatette a
vállát: önkéntes összefogás,
ez tiszta közösségszeretet-
bõl született!!? – kérdezték.
A szülõk egy családi közös-
séget alkotnak, ritka dolog
manapság – mondta másva-
laki –, talán az a legszebb,

hogy itt még az is igazán jól
érzi magát, aki nem magyar. 

Ez igazán jólesett. Az is,
hogy a gyerekek elõadás
után a folyósón elkezdték

énekelni, hogy „Vígan, ví-
gan...” Megerõsítés volt a ja-
vából. Kár, hogy csak egy
sziget volt a hétköznapok
óceánjában – méláztam ha-
zafelé, s akkor, mint a mén-
kõ hasított belém, hogy
Ábelnek erre azt mondaná:
ha azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon le-
gyünk benne, nem sziget
volt ez, hanem itthon. 

Leopold Máriusz

Hogy milyen sziget? Elmesélem. Úgy volt az, hogy meg-
lehetõsen bandukolós hangulatban toppantam be az
oskola mulatságára. Az járt a fejemben, hogy igazán
megtalálta-e Ábel a világjáró kérdésére a választ. S mi-
közben ezen törtem az agyam, látom, hogy igyekeznek
az emberek erõsen, hát, mentem utánuk. Beértem egy
terembe, hol egyik felében rögtönzött kávézó hangulat
csendesen beszélgetõ emberekkel, a másik fele meg
üres, csak egyik sarkában egy merengõ nagybõgõ. 

Mit gondol, kedves olva-
só, mennyi idõ alatt varrnak
meg egy halasi csipkét? Ma
is az évszázados rajzok alap-
ján, az eredeti motívumok
felhasználásával, természe-
tes alapanyagú, leheletfinom
cérnával, százszázalékos ké-
zimunkával, valamint a tra-
dicionális 60 féle öltésminta
variációjával varr a tíz halasi
csipkevarró, akik szinte
gyermekkoruktól sajátítot-
ták el ezt a tudást. Minden
csipke egyedi, amelyen min-
dig csak ketten dolgoznak: a
kontúrozó és a csipkevarró.
A munka idõigényességét
mutatja, hogy van 4-5 mun-
kaórával elkészült csipke
(2,5–3 cm),  ám a nagy terí-
tõk megvarrásához (50–60
cm átmérõvel)   4500-5000
munkaóra is szükséges. 

A halasi csipkét – egyedi-
ségét, utánozhatatlanságát
elismerve – 1935-ben védje-
gyezték. Azóta még a legki-
sebb (2,5 cm) Halason ké-
szült csipkében is megtalál-
ható a három egymáson ke-
resztbe fektetett hal, ame-
lyek elhelyezkedése is pon-
tosan meghatározott.  

Legutóbb Budapesten, az
Utazás nemzetközi kiállítás
sok ezer látogatója csodál-
hatta meg a kollekciót.

– Szeretnénk ennek az
egyedülálló iparmûvészeti
alkotásnak nem csak a szép-
ségeire rámutatni, hanem
XXI. századi küldetését is
meghatározni és a minden-
napokban betöltött, több-
szörösen gazdag értékesítési
lehetõségeit feltárni, azokat
bel- és külföldön egyaránt
megismertetni – mondta
Kiliti Zsuzsanna, a Halasi
Csipkeház igazgatója.

Nem véletlen, hogy ki-
emelkedõ mûvészi értékét
jutalmazva, 2004-tõl a
Hungaricum Klub ötödik
tagjaként viszi Magyaror-
szág hírét szerte a világban.

Az alapítványt 1992-ben
hozta létre a város önkor-
mányzata, hogy intézmé-
nyes keretek között, minden
évben többmilliós támoga-
tással tegyen meg mindent a
halasi csipke fennmaradásá-
ért és népszerûsítéséért. Pél-

damutató ez a támogatás,
különösen manapság, ezek-
ben a válságos években, de
az önkormányzat és az ala-
pítvány dolgozói menedzse-
rei „bírják még cérnával...”

Az elmúlt 100 év során a
világ több híressége kapott
halasi csipkét a magyar ál-
lam ajándékaként. Alice
Roosevelt, Umberto király,
IV. Károly és Zita királyné,
Julianna holland uralkodó
mellett 1996-ban II. János
Pál pápa, 2000-ben Hitachi
japán hercegnõ, továbbá a li-
banoni, a ciprusi, az osztrák
köztársasági elnök felesége. 

A Közalapítvány hitvallá-
sa: a Halasi Csipkét köze-
lebb hozni a ma emberéhez,
szembesíteni azzal a tudat-
tal, hogy a csipke mint olyan
nem csupán a letûnt korok
„dísze”, hanem a XXI. szá-

zad embere számára is elér-
hetõ érték. Hivatalos fogadá-
sokon, bálokon és egyéb ün-
nepi alkalmakkor ezek a
„csipkés” ruhák versenyre
kelhetnek az egyéb model-
lekkel, s kitüntetõ elismerést
jelentene, ha a divat promi-
nens személyiségei is felis-
mernék a halasi csipkében
rejlõ ezernyi lehetõséget. 

2005-ben új fejezet kez-
dõdött a halasi csipke törté-
netében. Ekkor mutatták be

az azóta népszerûvé vált
ezüstékszer- és dísztárgy-
kollekciót. Az iparmûvészek
által sterling ezüstbe foglalt
csipkék a modern divat ki-
egészítõ elemeit alkotják,
amelyek elérhetõ áron és
formatervezésüknek kö-
szönhetõen minden korosz-
tály számára viselhetõk. A
lakberendezés kedves ele-
meit alkotják az elegáns tál-
cák, faliképek, asztali kis ál-
ló képek is.     

Ez az ezüstékszer- és
dísztárgykollekció a Külügy-
minisztérium protokoll-
ajándéklistáján is szerepel.
Egyedi megrendelésre csip-
kébe varrhatók pl. családok
címerei (Batthyány-család),
továbbá cégek és hotelek
emblémái, egyházak jelké-
pei. A halasi csipke kitûnõ
kiegészítõje esküvõknek is:
karikagyûrû, fejdísz, nász-
ajándék.

Az 1935-ben épült Csip-
keházat érdemes felkeresnie
annak, aki kellemes környe-
zetben, a világ zajától elvo-
nulva szeretne megismer-
kedni a halasi csipkével, an-
nak múltjával és jelenével. A
látogatáskor lehetõség van
csipkevarrási bemutató
megtekintésére és a külön-

bözõ meseszép halasi csip-
kék és emléktárgyak megvá-
sárlására.

Nem mindennapi csip-
kés élményt kínál a Halasi
Csipke Közalapítvány  meg-
rendezésében, a Csipkeház-
ban 2009. április 24. és má-
jus 10. között lezajló, hagyo-
mányos nemzetközi csipke-
fesztivál, amelyen magyar-
országi és külföldi csipke-
mûhelyek mutatkoznak be.
Érdemes ellátogatni!

A halasi csipke fontos
szereplõje a magyar diplo-
máciai életnek, ezáltal is
építve az ország imázsát. A
Külügyminisztérium által
2001 novembere óta utazta-
tott, 22 csipkébõl álló, a több
mint 100 éves történetet be-
mutató „bõröndkiállítás” az
európai és az ázsiai magyar
nagykövetségek szervezésé-
ben nagyon sok látogatót
vonzott, és fontos része volt
a Magyarország kulturális
értékeit bemutató rendez-
vénysorozatoknak (pl. a Ma-
gyar Magic Londonban). Ez
a kiállítás 2008 szeptembere
óta a kanadai nagyvárosok-
ban látható, majd 2009 júni-
ustól a New York-i kulturális
évad részeként Amerikát
hódítja meg. 

Ha Kiskunhalas nevét halljuk, akkor azonnal a halasi
csipke jut eszünkbe, s látomásunkban már körvonala-
zódnak a hófehér cérnából varrt gyönyörû minták,
amelyeket gyakran látunk világhírességeken is. A pápá-
tól a diplomáciai élet vezetõin át a filmsztárokig sokuk
õriz egy-egy gyöngyszemet ebbõl az évszázados, kifeje-
zetten magyar mestermunkából, amelynek értéke ve-
tekszik az aranyéval. Ez a hungarikum azon kevés
iparmûvészeti értékeink közé tartozik, amely ma is vi-
lágszínvonalú, s lelkes alkotó gárdájával és menedzsere-
ivel Kanadától Ausztráliáig  meghódította a nagyvilágot.

Akkor most elárulom,
hogy a helyszín a Csendes-
óceán, mégpedig Ausztrália
partjainál, ott is a Sydney kö-
zelében csellengõ cetekrõl
esik szó. A szezonjuk a hû-
vösebb évszakban van. Ez a
májustól októberig terjedõ
idõszakot öleli fel, ami itt, a
déli féltekén az õsztõl tava-
szig terjedõ idõt jelenti, ma-
gyarul télnek is nevezhetjük.
A hegyekben még hó is esik,
ha szerencséje van a kedves
ideutazónak, még hógolyóz-
hat is. A bálnák viszont sok-
kal érdekesebbek, fõleg,
hogy tényleg nagyon közel
jönnek a hajókhoz, és egye-
nesen a szemünkbe néznek!

Nagyon jó fejek, igazi szóra-
kozást és hatalmas élményt
nyújtanak. Persze, ilyenkor
mindig eszembe jut a japá-
nok együgyû bálnavadásza-
ta, amit tudományos kuta-
tásként próbálnak beállítani,
hülyének nézve ezzel az
egész világot. Igaz, még so-
sem próbálták feltárni, nyil-
vánosságra hozni a kutatás
célját és lényegét, így azt to-
vábbra is teljes homály fedi,
de szerintük ez az ürügy jól
hangzik, és különben is, ér-
jük be ennyivel. Ez olyasmi,
mint ami nemrégiben tör-
tént, amikor bezárták itt az
egyik fotókiállítást, ahol a
„mûvész” meztelen gyere-

kek és tinédzserek képeit ál-
lította ki, a perverzióját a
mûvészet névjegyével védve
le. Neki nem jött be, a japá-
noknak (eddig) igen.

De most inkább a bálnák-
ról írok. Naponta kb. 500-
600 bálna úszik fel ilyenkor
a Déli-sarktól egészen fel az
Egyenlítõig. Május-június
tájékán felúsznak, majd

szeptember-október tájékán
vissza. Július-augusztus az
eltévedt vagy lemaradt cetek
ideje, sokkal kevesebb van
belõlük, mint épeszû társa-

ikból akik – ahogy az egy
rendes bálnához illik –
összetartanak, és együtt
nyomulnak oda, s vissza.
Persze nincs kivételezés, az
összes bálna mindenki ked-

vence, folyamatosan beszá-
molnak róluk és nyilvántart-
ják útvonalukat, hogy zavar-
talanul haladhassanak.
Északra vonulnak ilyenkor,
ott több az élelem, télen a
Déli-sarkon kicsit lehûl a le-
vegõ, és a planktonok nem
akarnak szaporodni. Észa-
kabbra viszont tele van ve-
lük a víz, terített asztalként
vár rájuk a melegebb éghaj-
lat. Ha hálóba, ti. halász-
vagy cápahálóba, gabalyod-
nának, azonnal mentésükre
indulnak még a delfinek is!
Még erre is szokott lenni pél-
da. Jó fej itt az állatvilág. Ér-
demes egy ilyen hajótúrára
benevezni. Már, ha állatba-
rátok vagyunk, persze. És
bírjuk a tengeri hajózást.

Dr. Dancs Beáta
dancsb@hotmail.com

12. oldal – – 12. szám – 2009. március 21. K A L E I D O S Z K Ó P

19  TH    NANIMO  JOZSI  250 741 1627
20  FR    VICTORIA  KATI  250 383 3470

21  SA    VANCOUVER  MIKLOS  778 858 4510
26  TH    OAKLAND ASKENAT CTR 510 525 5099
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Ötezer órán át varrnak egy nagy terítõt – Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is látható 

Halasi csipke vagy arany?

Ha a bálnák beszélni tudnának…
… akkor beszámolnának élményeikrõl, amit a vízben
úszkáló, kajakozó (a képen Domokos István társaságát
élvezik éppen), szörfözõ vagy csónakázó élõlények
szolgáltatnak számukra. Elmondanák, hogy külön ha-
jótúrákat szerveznek csak azért, hogy õket bámulják,
fotózzák, és sokszor integetnek is nekik, amit persze
viszonozni kell, és nagyon szívesen visszakalimpálnak
uszonyaikkal, aminek az élõlények – na jó, nevezzük
nevén a gyereket –, emberek nagyon örülnek, és így
rendszeresen visszajönnek, és tovább integetek.

Itt mindenki csinált valamit – fantáziadús jelmezek

Farsang-sziget
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A csipkecsoda – a csodacsipke: 
a Halasi csipke!
A világ- és nemzetközi kiállítások nagydíjait elnyert, 107
éves, titokzatosan szép halasi csipke értéke vetekszik az

aranyéval. Nem vélet-
len, hogy kiemelkedô
mûvészi értékét jutal-
mazva 2004-tôl a Hun-
garicum Klub ötödik
tagjaként viszi Magyar-
ország hírét szerte a vi-
lágban.
Az 1935-ben épült
Csipkeházat érdemes
felkeresnie annak, aki
kellemes környezetben,

a világ zajától elvonulva szeretne megismerkedni a halasi
csipkével, annak múltjával és jelenével. Az állandó kiállítá-
son láthatók a több mint százéves eredeti rajzok, a kez-
deti színes, selyemszállal varrt csipkék, a több világkiállí-
táson díjnyertes alkotások, a „pápai” és a Julianna-csip-
kék, a 60-féle öltésminta, az 570 munkaórával elkészült
mellény és még sok szem-
kápráztató csipkecsoda. A
látogatáskor lehetôség van
csipkevarrási bemutató
megtekintésére és a külön-
bözô meseszép halasi csip-
kék és emléktárgyak meg-
vásárlására is.
Nem mindennapos csipkés
élményt kínál a Halasi
Csipke Közalapítvány meg-
rendezésében, a Csipke-
házban 2009. április 24. és május 10. között lezajló, ha-
gyományos nemzetközi csipkefesztivál. A X. Nemzetközi
Csipkefesztiválon különbözô magyarországi és külföldi
csipkemûhelyek mutatkoznak be. A kiállítás látogatói
megismerkedhetnek a csipkevilág sokszínûségével: a kü-
lönbözô csipketechnikákkal, a hófehér vagy a színek ke-
verésével létrehozott, hagyományos és a mai modern
környezethez tartozó és abba illeszkedô régi és új
csipkealkotásokkal. További információ: www.halasi-
csipke.hu 

Múzeum a víz alatt
A búvár régészek által Egyiptom partjainál fellelt antik em-
lékeket és – a feltételezések szerint – az alexandriai vilá-
gítótorony maradványait kívánja láthatóvá tenni az egyip-
tomi kormány, amely víz alatti múzeumot akar létrehozni

a Kairótól mintegy 200 kilométerre fekvô kikötôváros-
ban. A Nagy Sándor által Kr. e. 331-ben alapított város
évszázadokon át az ókor meghatározó települése volt,
és a tudományok székhelyeként szerzett magának hír-
nevet. Különleges értékei közé tartozott a Pharosz-szi-
geten emelt 160 méter magas világítótorony. A világ
hét csodája közé sorolt létesítmény fénye több mint 50
kilométerre is ellátszott a tengeren. Mintegy 500 évvel
késôbb szökôár, majd földrengések sújtották a várost,
amelynek egy része a tengerbe süllyedt. Az Archaeolo-
gica hírportál szerint az új múzeum, amit a tervek sze-
rint jövôre kezdenek el építeni, egy óriás üveg alagút
segítségével teszi majd lehetôvé azt, hogy körbejárjuk
az ókori világ eme csodáit. 

Jazz-ben utazik az Alerant 
Az Alerant Informatikai Zrt. támogatja 2009-tôl a buda-
pesti jazz élet új központját, a Budapest Jazz Clubot. A
BJC bô egy évvel ezelôtti indulásakor a hazai jazz élet
új központjaként aposztrofálta magát. Mára a mûvé-
szek és vendégek egybehangzó visszajelzése alapján
is igazi minôségi jazzklub született, a jazzhez méltó

technikai háttérrel, hetente
teltházas koncertekkel. Az
Alerant megalakulása óta
nagy súlyt helyez a társa-
dalmi szerepvállalásra. Ki-
emelt célja a hazai tehetsé-
gek támogatása - mondta a
bejelentés kapcsán Szabó
Tamás, az Alerant ügyve-
zetô igazgatója, hozzátéve:

nagyon fontosnak tartjuk a Budapest Jazz Club kezde-
ményezését a hazai jazz élet támogatására. A klub
nemcsak folyamatos koncert és egyéb megjelenési le-
hetôséget biztosít a mûvészek számára, de sokat tesz
itthoni és külföldi népszerûsítésükért, s egy jazz sze-
retô közösség kialakításáért. 

Orient-Express Hotel Iguaçuban
A 25 országban mintegy 50 luxushotelt üzemeltetô Ori-
ent-Express Hotels nemrég vásárolta meg az UNESCO
World Heritage listáján szereplô Iguaçu Nemzeti Park-
ban, a Paraná régióban, Brazíliában található Hotel das
Cataratas-t. Az 1958-ban, portugál kolonista stílusban
épült szálloda mindössze két percre fekszik a világ
egyik legnagyobb vízesésétôl, egy 15 000 négyzetmé-
teres park közepén. 1971-ben és 1982-ben egy-egy új
szárnnyal bôvítették, sok szoba így közvetlenül a víze-
sésre néz. Az Iguaçu-vízesés Argentína és Brazília ha-
tárán van, de a brazíliai oldalról nyíló látvány lenyûgö-

itt és ott
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SZÍneS kÜltérI bUrkOlAtOk  
A századfordulóról ismert cement mozaiklapok újragyártá-
sával foglalkozó IAMART kínálatában megjelentek a 
mûemlék épületekben is használt, kifejezetten kültérre szánt 
burkolatok. Amellett, hogy csúszásmentesek, kézmûves-
technikával, egyedi megrendelésre készülnek – és nem 
csupán a kínálatukban szereplô több mint 500-féle mintázat-
ban –, a cég vállalja régi minták újragyártását és egyedi 
minta megtervezését, legyártását is. www.iamart.hu

DeSIgnlAb 2009
Az Electrolux 7. nemzetközi háztartásikészülék-
tervezô versenyére idén olyan készülékterveket 

várnak a diákoktól, amelyek a hétköznapi ételkészí-
tési, tárolási, ruhatisztítási, mosogatási szokásaink a 

következô kilencven évben várható változásait 
tükrözik. Nevezés: május 31-ig, a fôdíj 5000 euró. 

www.electrolux.com/designlab

POP Art rövIDen
Az Angliából kiinduló és Amerikában kiteljesedô,  
a dadaizmusban és szürrealizmusban gyökerezô 

képzômûvészeti irányzat történetét és jelentôs 
szereplôinek munkásságát meséli el ez a rövid, 
színes képekkel gazdagon illusztrált Taschen-

kiadvány. Az irányzat sohasem halt el, s ma talán 
még nagyobb a népszerûsége, mint bármikor! 

www.taschen.com

POrtFOlIO POIntS 2009 
Április 1. és 18. között látogathatunk el a Portfolio 
Points kiállítássorozat 30 helyszínére, mely teret és 
bemutatkozási lehetôséget biztosít a fiatal, 
tehetséges festôknek, grafikusoknak és fotósoknak. 
A rendezvény érdekessége, hogy a galériák mellett 
rendhagyó helyszíneket is – kávézókat, ruházati 
boltokat és mozikat – használ kiállítási felületekként.
www.portfoliopoints.com 

cSIPkeFeSZtIvál
A halasi csipke 2004-tôl hivatalosan is hungarikum. 
A halasi Csipkeházban április 24. és május 10. között 
nemzetközi csipkefesztivált tartanak, ahol hazai és 
külföldi mûhelyek remekei tekinthetôk meg.Halasi 
Csipke Közalapítvány, Kiskunhalas, Kossuth u. 
37/A, tel.: (77) 421-797, www.halasicsipke.hu
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HÍrek
Rubik’s 360
Új magyar játék aratott 
osztatlan sikert a nürn
bergi nemzetközi 
játékvásáron. Rubik 
Ernô gömb a gömbben 
rendszerû új, áttetszô, 
rendkívül látványos 
varázsjátékának meg
oldása kevésbé a  
matematikáról, mint 
inkább a fizikáról, a súly
ról és az egyensúlyról 
szól. Az ígéretes Rubik ’s 
360 az évezred sláge
révé válhat, alkotója 
mindenesetre a kocka 
óta leginnovatívabb és 
legizgalmasabb fejlesz
tésének tekinti. 

Jármûtervezés a MOMEn!
Fordulóponthoz érkezett a MOME és a 
Mercedes–Benz együttmûködése. Az 
elsôsorban Stefan Lengyel professor 
emeritusnak köszönhetô közös munka 
bekapcsolta a diákokat és az Egyetemet 
az autógyártás nemzetközi vérkeringésé
be. A MOME  2010tôl új, jármûtervezôi MA 
képzést indít, a Mercedes–Benz Design 
magas fokú szakmai támogatásával és 
közremûködésével. www.mome.hu

PUmA cIty
Az amerikai Travel+Leisure 

magazin a Legjobb Eladótér 
kategóriában design-díjjal 
ismerte el a több mint ezer 

négyzetméter alapterületû, 24 
darab, egyenként közel 12 

méter hosszú és 11 tonna súlyú 
acélkonténerbôl épült PUMA 

City építményt. A zsû  rinek 
Calvin Klein tervezô és Adam 
D. Tihany építész is tagja volt. 

A mobil építményt teherhajóval 
szállították Kínából Spanyolor-

szágba, majd onnan az 
Egyesült Államokba.  

A PUMA City a Volvo Ocean 
Race startjánál debütált 

Alicantéban, mivel a PUMA is 
hajót indított a vitorlás- 

világversenyen. 
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Csipke, aranyáron
A kulturális örökség és évszázados tra-
díció fogalma ritkán találkozik a 21. 
századi divat és a „trendiség” kifejezései-
vel. A világon egyedülálló, nemzetközi 
kiállítások nagydíjait elnyerő halasi 
csipke a divattervezők és iparművészek 
ma is érvényes eszköze, mely ruhák ki-
egészítőjeként vagy ezüstbe foglalt ék-
szerként is csodásan mutat. A dél-alföl-
di hungarikum minden egyes darabja 
egyedi, hiszen finom kezek varrják hó-
fehér cérnával – egy terítő elkészítése 
közel 5000 munkaórába is telhet. Ért-
hető tehát, hogy e magyar szépség egy 
grammjának ára miért vetekszik az ara-
nyéval…

Halasi Csipke

www.halasicsipke.hu

Kecses és nőies
Egy nő minden tárgya árulkodik 
gazdája jelleméről. Ön mit gon-
dol, mit gondolnak Önről, ami-
kor kiszáll az autójából, kiveszi a 
táskáját, előveszi a gyufát...? Vala-
mi nem tökéletes? Pörgessük visz-
sza! ...kiveszi a táskát, előveszi 
Prince öngyújtóját. Így már jobb, 
ugye? A Swarovski-kristályokkal 
ékesített japán gyártmányú ön-
gyújtó csillogása már igazán he-
lyénvaló...

prinCe öngyújtó

A rossz hiánya
A semmi is tud örömet okozni, jobban mondva a hiány, valami kellemetlen tényező hiánya. A narancsbőr vagy a 
gyulladások hiánya igazi ajándék lehet. A Pindasweda kezelés egy ősi ajurvédikus rituálé. Semmi okkult nincs ben-
ne, csupán úgy hangzik – az ajurvéda ugyanis szankszkrit kifejezés, szó szerint egészségtudományt jelent. A kezelés 
felmelegített gyógynövények és esszenciális olajok hatásán alapul. Az alapösszetevők kamilla- és levendulakivonat-
ban gazdagok, ezáltal a kezelés bőrpuhító, gyulladáscsökkentő, relaxáló és méregtelenítő hatású. Különösen alkal-
mas reumás panaszok, ízületi fájdalmak enyhítésére, valamint a cellulitisz mérséklésére. A kezelés arc- és hasmasszázst 
is tartalmaz. Időtartama 60 perc, ára 30 000 Ft. Egy óra kényeztetés tehát a mamának – és az ajándékozónak, hiszen 
csak el kell kísérni édesanyánkat...

pindasweda kezelés
Gresham-palota (Four Seasons Hotel)
www.fourseasons.com/budapest
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													gourmet
madame

konszolidált

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8., 
Kempinski Hotel Corvinus, www.cigartower.hu
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Kocsonyafesztivál 
kétszázezer látogatóval

Miskolcon immár kilencedszer szervezték meg
a „Több mint legenda – Kocsonyafesztivál” ne-
vű rendezvényt. A téli időszak egyik legizgalma-
sabb szabadtéri eseményén több mint tízféle
kocsonyával várták a vendégeket. A szervezők
a február 20–22. között megtartott eseményen
húsznál több helyszínen mintegy 70 koncertet
hirdettek meg, és kiemelten kezelték a zöldren-
dezvényeket, -előadásokat. A kocsonyafesztivál
közel 60 ezer m2-es területet foglalt el, a leg-
népszerűbbek persze a mintegy 150 árus és
vendéglátós standjai voltak.

Bicsár Attila 
New Yorkban
Főzőbemutatót tartott a magyar ízekből, majd
március 6-ig tovább sütött-főzött New York-
ban az Alabárdos étterem séfje. Bicsár Attila
a nyitónapon a Francia Kulturális Intézetbe ér-
kező – főképp gasztroszakíróknak – készített
magyaros kosztot: lecsót, paprikás csirkét és
túrógombócot, az étkezés borkóstolással zá-
rult. Az amerikai–magyar kulturális évad kere-
tében megvalósuló eseményt a Magyar Turiz-
mus Zrt. támogatta. A főzőbemutató másnap-
ján kezdődött az Extremely Hungary prog-
ramsorozat másik nagyszabású kulináris ese-
ménye, ezen Láng György New York-i étter-
me, a Cafe des Artistes egy hétig magyar
gasztronómiai heteket tartott. 

Ferenc József asztala
Öt közreműködő iskola részvételével ételbe-
mutatót tartottak március 12-én a Giorgio
Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari
Szakközép- és Szakiskolában. A Ferenc Jó-
zsef asztala elnevezésű eseményt kiállítás és
ünnepi műsor tette teljessé, majd a nap vé-
gén az ételbemutatókkal zárult. A rendezvény
igen sikeres volt, horvát, szerb, szlovák és
osztrák oktatási intézmények diákjai is főztek
a vendéglátókon kívül. 

Bár-ital-tan
Izgalmas szakkönyvet adott ki a közelmúltban
a Mezőgazda Kiadó, a bártenderek kéziköny-
vét. A szerző Antal B. Gábor a közel 300 ol-
dalas műnek a Bár-ital-tan címet adta, és so-
kat elmond a tartalmáról már a felhasznált és
ajánlott irodalom jegyzéke is, amely önmagá-
ban vagy 150 címet tartalmaz. A könyvet hár-
man is lektorálták: Kótai Attila, a Magyar Bár-
mixer Unió elnöke, Lajsz András, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke
és Pándi Ferenc a KÉKI Élelmiszer-ipari Kör-
nyezetvédelmi Osztályról. 

Pro Gastronomia

A magyar méz új ruhája 
Február 28-án a székesfehérvári méhésztalálkozón ve-
hették át először a magyar méhészek azt az új mézes-
üveget, amely a fogyasztók biztonságát és a termelők
piaci pozícióját javítja ezentúl. Az Országos Magyar Mé-
hészeti Egyesület (OMME) ugyanis elhatározta, hogy a
magyar termelői méz eredetiségét és minőségét szavatol-
va – no meg a nem kevés hamisítót kiszűrve – mostantól
egy speciális üveget terveztet, amelyet kizárólag belső terjesztésben csak az OMME-tagok vásárolhat-
nak meg. Az egyelőre egymillió darabban legyártott üveget – amely tulajdonképpen a hagyományos
uborkásüvegre emlékeztet, csak speciális minta van rajta – az Orosházi Üveggyár készíti, és a magyar
méhészek EU-s támogatásból finanszírozzák piacra kerülését. Egyébként érdekesség, hogy méznagy-
hatalomnak számítunk a világban: hazánkban 15 ezer méhész dolgozik, évente kb. 250 ezer tonna
mézet exportálnak, idehaza 25 ezer tonna kerül forgalomba. Európa akácerdeinek kétharmada ha-
zánk területén van, vagyis akácmézkészítésben világelsőnek számítunk.

Bőröndben a halasi csipke
1935-ben már védjegyezték, 2004 óta pedig a magyar
kulturális örökség része, azaz hungaricum a halasi csipke
(igaz, a hangzatos elnevezésen kívül ez más előnyt nem
jelent). Annak a régi mesterségnek szép terméke, amely a
XVII. századtól van jelen Halason. Most viszont azt bizonyít-
ják egy utazó kiállítás segítségével, hogy nem egy mú-

zeumba való kiállítási tárgy a csipkevarrás művészete, hanem nagyon is jelen lehet mindennapjaink-
ban: becsomagoltak közülük 22 darabot, és a több mint 100 éves történetet bemutató „bőröndkiál-
lítást” útnak indították. Jártak már Londonban, New Yorkban, kanadai és ázsiai nagyvárosokban a csip-
kés bőröndök, és mostani terveik szerint hazai szállodákban szeretnének bemutatókat tartani. Hiszen
a halasi csipke olyan egyedülálló magyar érték, amelyet sajnos ma már hamisítanak is, emiatt védje-
gyét, a csipkébe szőtt három halat különösen szemügyre kell vennie annak, aki ilyen díszt vásárol. Ér-
dekesség még, hogy a csipketervezők kétharmada mindig is férfi volt, csak természetes fényben ké-
szülhet a csipke, különleges, speciális cérnából, és a 14 millió forintos éves bevételt hozó hungari-
cumkészítés közben (amely 40–45 millió forintos éves költségvetésből valósulhat meg) ma mindössze
12 hölgy hajol a cérna és tű fölé Halason – 500 forintos órabérért.

Boradagoló a Rosenstein
vendégterében 

„A mai válságos időkben olyan befektetéseknek mindenképp
helyük van, amelyek még előrébb viszik az üzletet” – vallja a
hazai étteremélet egyik emblematikus alakja, Rosenstein Ti-

bor, aki a legmodernebb konyhasziget megvétele után most egy nyolc palackhelyes Enomatic borada-
golót is vásárolt. A berendezés a poharaztatásban nyújt segítséget, hiszen a felnyitott palackokban a
borok minősége akár négy héten is megmarad, így nincs készletveszteség. A fehér-, vörös- és rozé
borokhoz a kívánt felszolgálási hőmérséklet, valamint a bor kitöltési adagja gond nélkül beállítható. Az
a berendezés, amely a Rosenstein Vendéglőben helyet kapott az IFDT jóvoltából, természetesen
HACCP rendszerhez hatósági engedéllyel is rendelkezik. 

hírekhírek

www.vendegeshotel.hu • www.vendegeshotel.hu • www.vendegeshotel.hu
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Ezüst- és bronzérem a magyar csokinak 
Lapunk előző számában a sikersztorik között írtunk Csiszár Katalin csokoládékészítőről, aki Rózsavöl-
gyi Csokoládé néven saját boltot nyitott szeptemberben a belvárosban. Ő az első magyar, aki saját,
kézzel készített csokoládéival megmérette magát a londoni Academy of Chocolate zsűrijénél. A 2005-
ben alapított világversenyre az idén rekordszámú, 400-nál is több finomsággal neveztek 14 kategóriá-
ban. A fődíjat (Golden Bean) az olasz Amadei nyerte a No. 9-es márkájával, a magyar versenyző ezüst-
érmet nyert az ancho chili, citromolajjal és bronzot a málna-meggypálinkával bonbonjával. 
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