
MURAVIDÉKI NEMZETI ÉRTÉKEK GYERMEKSZEMMEL 
 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség képzőművészeti pályázatot hirdet általános iskolás 

tanulók és középiskolás diákok részére magyar nemzeti értékek két- vagy háromdimenziós ábrázolására. 

 

A Muravidéki Magyar Értéktár egy olyan gyűjtemény, 

amely a Muravidéken található vagy a muravidéki 

magyarsághoz kapcsolódó úgynevezett nemzeti 

értékeket tartalmazza. Ezekre a kincsekre különösen 

büszkék vagyunk. Nemzeti érték sok minden lehet: étel, 

ital, természeti kincs, hagyomány, gyógymód, technikai 

újítás, épület, szobor vagy akár egy nagyra becsült 

személy életműve. Azt, hogy mi válhat muravidéki 

nemzeti értékké, egy bizottság – a Muravidéki Magyar 

Értéktár Bizottság – dönti el a beérkezett javaslatok 

alapján. Az aktuális gyűjteményt a 2021 augusztusában 

megjelent Muravidéki Magyar Értéktár 2021 című 

kiadvány tartalmazza. 

 

A pályázatra benyújtott alkotás témája:                      

egy muravidéki nemzeti érték ábrázolása. 

 

Az alkotás technikája/anyaga: 

1. kétdimenziós képzőművészeti alkotás bármilyen 

technikával: ceruza, szén, filctoll, vízfesték, 

tempera, akvarell stb. vagy 

2. háromdimenziós képzőművészeti alkotás bármilyen 

anyagból: gyurma, gyöngy, csuhé, agyag, fa, 

gyufaszál, krepp-papír stb. 

 

Az alkotás mérete szabadon választható. A pályázaton 

minden nevező legfeljebb 3 alkotással indulhat. 

 

A beküldött alkotásokat öttagú zsűri pontozással 

értékeli négy korosztály-kategóriában: 

I. kategória: általános iskolák 1–3. osztályos tanulói 

II. kategória: általános iskolák 4–6. osztályos tanulói 

III. kategória: általános iskolák 7–9. osztályos tanulói 

IV. kategória: középiskolás diákok 

A megjelölt kategóriákon kívül is nevezhetnek 

pályázók. 

  

Az öttagú zsűri mind a négy korosztály-kategóriában   

3-3 nyertest hirdet. Minden résztvevő emléklapot, a 

díjazottak pedig értékes képzőművészeti 

ajándékcsomagot kapnak. A pályamunkák áttekintése 

után a zsűri különdíjakat is javasolhat, amelyeket a 

Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság hagy jóvá. 

 

A zsűri és a készülő Muravidéki Magyar Értéktárkönyv 

című munkáltató-kiadvány szerkesztői által kiemelt 

kétdimenziós alkotások és a háromdimenziós alkotások 

fényképei bekerülnek a 2022-ben megjelenő 

kiadványba, továbbá a beküldött alkotásokból az 

MMÖNK hagyományos és virtuális kiállítást szervez.  

 

A zsűri tagjai: 

Abraham Klaudia, a Kézművességek Háza művészeti 

vezetője 

Herman László rajz- és technikatanár, festőművész 

Nemes László festőművész 

Orbán Péter tervezőgrafikus-művész 

Tivadar Éva népi iparművész 

 

A nevezés módja és határideje 

A pályamunkákat a kitöltött és aláírt nevezési lappal 

együtt a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösséghez kell eljuttatni személyesen vagy postai 

úton (9220 Lendva, Fő utca 124.). A nevezési lap 

letölthető a www.muravidek.si honlapról. 

 

Beküldési határidő: 2021. november 30. 

 

További információ 

További kérdésekre a 02 620 3604-es telefonszámon 

vagy a 031 671 006-os mobilszámon, illetve a 

balasko.eniko@muravidek.si ímélcímen Balaskó 

Enikő, az MMÖNK munkatársa ad választ. 

Lendva, 2021. szeptember 30. 

 

 Farics Dorisz s. k., 

a Muravidéki Magyar Értéktár 

Bizottság elnöke 

 Horváth Ferenc s. k., 

az MMÖNK 

Tanácsának elnöke 

 

 

 

                  
 
 

A képzőművészeti pályázat megvalósítását a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium 

támogatja a HUNG-2021 számú pályázat keretében. 

http://www.muravidek.si/
mailto:balasko.eniko@muravidek.si

