
Pályázati felhívás 

A Mézes gondolatok kiállításhoz kapcsolódóan 

a Munkácsy Mihály Múzeum meghirdeti 

Az életet adó beporzók és a folyékony napsugár 
című kreatív pályázatát óvódások és általános iskolás diákok 

részére. 

 

Engedjük szabadon a fantáziánkat: akár egy rövid kisfilmmel, akár egy prezentációval vagy 

digitális formában beküldhető képzőművészeti alkotással lehet indulni a pályázaton. Az a fontos, 

hogy az alkotások digitális formában érkezzenek be a múzeumba.  

A bírálat szempontjai: Kreativitás! • Mit jelent a beporzó rovarok által végzett munka az 

emberiség számára? • Ismerjük a méhek által előállított termékek hasznosságát? • Mit tudunk a 

méhek világáról? • Helyettesíthetők-e a beporzó rovarok robotokkal? • Ismerjük-e a magyar méz 

értékét? 

Pályázni lehet egyénileg és csoportosan elkészített pályaművekkel is (a csoport létszáma 

maximum 5 fő). Külön értékeljük az óvodások által készített, illetve az alsó és a felső tagozatos 

diákok pályamunkáit. A díjazott alkotások készítőit mézédes nyereményekkel jutalmazzuk!  

Beküldési határidő: 2022. március 10. 

Beküldési cím: mezesgondolatok@gmail.com 

Zsűrizés időpontja: 2022. március 17. 

A zsűri tervezett összetétele: Szlávikné Orvos Mária méhész mester, Berta Fanni grafikus, 

Váncsa Klára természettudományos muzeológus 

Eredményhirdetés: 2022. március 21-én, a tavasz első napján. 

A díjazottakat elektronikus úton, e-mailben értesítjük. A díjazott alkotások április 24-ig a 

múzeum Rell Lajos Termében rendezett Mézes gondolatok című kiállításban, digitális 

formában lesznek megtekinthetőek. 

Nevezési feltételek: 
 Bármely digitális technikával készült alkotással lehet pályázni: rövid kisfilm, prezentáció, 

számítógépes grafika, animáció, digitalizált képzőművészeti alkotás, stb.  

 A téma kapcsolódhat a környezetismeret, rajz, informatika vagy biológia tantárgyakhoz. 

 A 6–10 és a 11–14 éves korosztály alkotásai közül, a legszínvonalasabbnak ítélt munkákat,  

alsós és felsős korcsoportra bontva kérjük beküldeni. 

 Az elkészített alkotás maximum 3 perces időintervallumban legyen! Ennél hosszabb 

munkákat nem áll módunkban elfogadni. 

 Minden beküldött munkához kérjük megadni az alkotó nevét, életkorát, a mű címét, az 

óvoda és a felkészítő óvodapedagógus nevét, illetve az iskola és a felkészítő tanár 

nevét. 

További információ a +36 66 323 377 telefonszámon, vagy tájékoztatást ad: 

Váncsa Klára természettudományos muzeológus vancsa.klara@bmmi.hu                    

Biróné Ungurean Brigitta kulturális menedzser birone.brigitta@bmmi.hu. 

 


