
 

 

                                                                           
 

 

XI. HARMOS KÁROLY ORSZÁGOS KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 
  

 

 

Pályázati felhívás 
  

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Szlovák Nemzeti 

Múzeum a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és 

Közművelődési Egyesület és a társszervezők 2018-ban is meghirdetik a szlovákiai magyar 

iskolák és óvodák XI. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázatát.  

A nevezési lap letölthető az SZMPSZ (www.szmpsz.sk) honlapjáról. A kitöltött 

nevezési lapot és a tanulók alkotásait a kiírásban szereplő formátumban kérjük beküldeni a 

következő címre: Zväz maďarských pedagógov na Slovensku – Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (ZMPS - SZMPSZ) Elektrárenská 2., 945 01 Komárno. 

 

Beküldési határidő 2018. május 25.  

 

A beérkezett munkákat a nyár folyamán képzőművészekből, művésztanárokból álló szakmai 

zsűri értékeli A legjobbnak ítélt alkotások beküldőit és felkészítő tanáraikat meghívjuk a 

tanulmányúttal egybekötött ünnepi kiállításra, amelyre 2018. szeptember 28-án kerül sor 

Pozsonyban, a SZNM a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában. A tanulmányúton a 

résztvevők megismerkedhetnek Pozsony történelmi nevezetességeivel és múzeumaival. A 

kiállítás ünnepélyes megnyitóján értékes díjakkal jutalmazzuk a legjobb munkák alkotóit és az 

őket felkészítő pedagógusokat. 

A pályázattal kapcsolatosan a 035 7714 755-ös telefonszámon vagy személyesen az SZMPSZ 

Központi Irodájában lehet érdeklődni. 

 

A beküldött munkákat a szervezők nem küldik vissza. 

 

 

Komárom, 2018. március 19.                                   

 

 

                            Jókai Tibor s.k.  

elnök, SZMPSZ   

   

 
 

http://www.szmpsz.sk/


Pályázati kiírás 

 

HARMOS KÁROLY ORSZÁGOS KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 

2018 
A pályázatra a következő kategóriákban és témákkal lehet nevezni: 

 

1. kategória: óvoda  

• Illusztráció készítése. 

Itt a farsang, áll a bál, c mondókához 

 

vagy 

• Házasodik a tücsök és az Érik a szőlő... c. népdalokhoz 
(méret: A/4 vagy A/3-as rajzlap, technika: szabadon választott) 

 

2. kategória: alapiskola alsó tagozata  

• Illusztráció készítése  

egy szabadon választott Mátyás királyról szóló meséhez, mondához  
(méret: A/3-as rajzlap, technika: szabadon választott) 

 

vagy 

• Illusztráció készítése  

Varga Katalin Mosó Masa mosodája c. könyvének meséihez 
 (méret: A/4-es rajzlap, technika: szabadon választott) 

 

3. kategória: alapiskola felső tagozata és a nyolcosztályos gimnáziumok első négy 

évfolyama  
 

• Illusztráció készítése  

Mátyás király és a reneszánsz  
(méret: A/ 3-as rajzlap, technika: szabadon választott) 

 

vagy  

• Illusztráció készítése  

A szabadságharc Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regényében 
(méret: A/ 3-as rajzlap, technika: szabadon választott) 

 

vagy 

• Mátyás király emlékhelyek a Kárpát-medencében 
                          (méret: A/ 3-as rajzlap, technika: szabadon választott) 

 

4. kategória: középiskola 

• Történelmi tárgyú alkotás  

az 1848 – 49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára 

(méret: A/2-es vagy A/3-as rajzlap, technika: szabadon választott) 
 

 vagy 

• 100 éve ért véget az I. világháború 

Illusztráció készítése Ady Endre egyik verséhez 

(méret: A/2-es vagy A/3-as rajzlap, technika: szabadon választott) 
 

 

5. kategória: speciális alapiskola  

• Illusztráció készítése 

Mátyás királyról szóló mesékről és mondákról  

(méret: A/3-as rajzlap, technika: szabadon választott) 
 

vagy  

• Mátyás király vöröshagymán kapáltat c meséhez 

 (méret:  A/3-as rajzlap, technika: szabadon választott 

 


