
  
 

FELHÍVÁS 
42. VÁROSI GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT 

ÉS KIÁLLÍTÁS 

2021. április 24. – május 23. 

A Munkácsy Mihály Múzeum és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 42. alkalommal 
hirdeti meg a Városi Gyermekrajz Pályázatot és Kiállítást. 

TÉMA:  

Békéscsabai élmények, kedvelt helyek, kedvenc tevékenységek képi megjelenítése 

A pályázók köre: Békéscsaba általános iskoláinak tanulói 

Beküldési határidő:  2021. március 19. (péntek) 12 óra  
A pályamunkák leadási helye: Csabagyöngye Kulturális Központ 4. emelet, 405-ös iroda 
Az alkotásokat hétfőtől csütörtökig 8–15 óráig, pénteki napokon 8–12 óráig adhatják le. 
A zsűrizés időpontja: 2021. március 23. (kedd) 10 óra 

A zsűri tervezett összetétele:  
 Túriné Kovács Márta, Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatala Oktatási Közművelődési és 

Sport Osztályának nyugalmazott osztályvezetője 
 Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze 
 Lonovics László festő- és grafikusművész 
 Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus, a BSZC Szent-Györgyi Albert 

Szakgimnáziumának tanára 

A kiállításmegnyitó időpontja: 2021. április 24. (szombat) 11 óra 
Helyszíne: Munkácsy Mihály Múzeum, Pátkai Ervin Terem 
A kiállítás megtekinthető: 2021. április 24-től május 23-ig a múzeum Pátkai Ervin Termében, 
illetve a díjazott alkotások a múzeum honlapján (www.munkacsy.hu) is láthatóak lesznek. 

NEVEZÉSI FELTÉTELEK: 
 A kiállításra bármely technikával készült alkotásokkal lehet pályázni (pl. rajz, festmény, 

tűzzománc, kerámia, textil, plasztika, számítógépes grafika, animáció stb.). 
 A 6–10 és a 11–14 éves korosztály alkotásai közül – ELŐZETES VÁLOGATÁST követően  

– kizárólag a legszínvonalasabbnak ítélt munkákat alsós és felsős korcsoportra bontva 
kérjük beküldeni. 

 Egy tanuló maximum 3 pályaművel vehet részt. 
 Az elkészített rajzok, festmények mérete 70x100 cm-nél nagyobb ne legyen! 
 Kérjük, a rajzokat ne keretezzék kartonnal, sem más anyaggal, és ne ragasszák fel 

más anyagra! 
 Címkézés helyett minden munka HÁTOLDALÁN OLVASHATÓ, NYOMTATOTT 

BETŰKKEL szerepeljen az alkotó neve, életkora, a mű címe, az iskola és a felkészítő 
tanár neve.  

Az alkotások a kiállítás lebontását követően 2021. június 1–11-ig a Csabagyöngye 
Kulturális Központ 4. emeletén található 405-ös irodában vehetőek át.  
A visszaszállításról a beküldők gondoskodnak. Az át nem vett munkákat nem áll 
módunkban tovább megőrizni!  

További információ: Biróné Ungurean Brigitta közművelődési munkatárs  
            (tel.: +36 30 545 2026, e-mail: birone.brigitta@bmmi.hu) 


