
 
Képzőművészeti pályázat  

óvodások,  I-IV. és V-VIII., valamint IX-XII. osztályosok részére 
   

Szülőföldem Erdély / A Hymnus földje: Szatmár vidéke 
  

címmel pályázatot hirdet 4-18 évesek számára az Apáczai-líceum Aranyecset 

Tehetségműhelye, az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesülete (EMME), valamint 
az Apáczai Galéria. A megmérettetés első szakaszában minden résztvevő legfeljebb három - 

otthon vagy az adott tanintézményben elkészített, a felhívásban  megjelölt  témához kapcsolódó 
(bármilyen technikában és méretben kivitelezett) alkotással jelentkezhet oly módon, hogy azt 

2018. május 4-ig eljuttatja postán vagy valamely megbizott személy által  

az Apáczai-líceum címére.  
(Megjegyzés: a II. szakaszra érkező versenyzők indokolt esetben magukkal is hozhatják a 

verseny I. szakaszára szánt munkáikat).  
A második szakaszra 2018. május 5-én (szombat)  de. 10 órától kerül sor az  

Apáczai Líceumban. Ekkor a résztvevők (saját rajzeszközökkel) egy nekik tetsző, szabadon 
választott erdélyi vagy Szatmár vidéki népmesét, regét vagy balladát illusztrálnak. 

Illusztrálhatják ugyanakkor a szóban forgó térségben született három kiemelkedő költő: Kölcsey 
Ferenc, Ady Endre vagy Dsida Jenő valamely költeményét is. Egyéni elképzelés alapján 

(dokumentációs képanyag igénybevételével) megjeleníthetik Erdély, illetve Szatmár vidékének 
kulturális-szellemi és történelmi  
arculatának bármely vonását. 

A két versenyszakasz alkotásait, egy szakemberekből álló zsűri  
fogja értékelni és díjazni. (Indokolt esetben (távolság, betegség,stb.) a II. szakaszról való 

hiányzás, nem kizáró jellegű). 
                             A szervezők a megszülető gyermekalkotásokból 

az Apáczai Galériában kiállítást rendeznek. 
A díjátadással egybekötött tárlatnyitó időpontja:  

2018. szeptember 27. (csütörtök) 17 óra. 
(Az első szakasz során elkészült munkákat Székely Géza és Vizi Katalin 

szaktanároknál  vagy az Apáczai-líceum portáján lehet leadni  
munkanapokon és szombaton 9-20 óra között).  

A tárlatszervezés elősegítése céljából, kérjük a beküldött vagy személyesen átadott 
gyermekalkotásokat papírkeretbe (paszpartúba) helyezni és lehetőleg nyomtatott formában 

feliratozni (név, osztály, iskolai elérhetőség, az alkotás címe,technikája, felkészítő tanár/tanító 
neve és elérhetősége),  

majd elől a papírkeret jobb, alsó sarkába  ragasztani.  
Postacímünk: Liceul Teoretic Apáczai Csere János Elméleti Líceum / 

400079- Cluj-Napoca-Kolozsvár 
 str. I.C. Brătianu / Király utca 26. 

telefon: 0264-597251 és 0745113396 / e-mail: csszgeza@yahoo.com 

  
Vörös Alpár igazgató                                      Székely Géza  

Apáczai Csere János Elméleti Líceum                                                  képzőművész-tanár 
 

Kolozsvár, 2018. március 8. 

 


