
Sinka István: Üdv néked Ifjúság!

Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonát fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben
vérrel és vassal tanítja zsarnokát. 

Buda, 1956. október 26.

„ÜDV NÉKED IFJÚSÁG”
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.  évfordulójának méltó 
megünneplése alkalmából a Szolnoki Művésztelep rajzpályázatot hirdet 
gimnazista, szakközépiskolás és szakiskolás valamint általános iskolás diákok 
részére, az alábbi megtalálható kategóriákban és útmutatások szerint.

A pÁlyAmÛVEK tÉmÁI
ÁltAlÁnos iskolAi Alsó tAgozAtosok részére:
 1. Köszönöm, hogy bátrak voltatok!
2. Gyerek voltam 1956-ban
3. A szabadság madara
 
ÁltalÁnoS iSKola felSő taGozatoS diÁKoKnaK:
 1. én, a szabadságharcos
2. szolnok 1956
3. sorsfordító pillanatok
 
KözépiSKolÁS diÁKoKnaK:
 1. Az áldozat szabadsága
2. levelek 56-ból
3. a lyukas zászló hősei
 
 



pÁlyÁzAtI FEltÉtElEK
a pályázatra a/3 vagy a/4-es méretű bármely technikával készített mű küldhető, 
amely lehet batikolás, montázs vagy vegyes technikával készült kép is.

egy alkotó 1 alkotással pályázhat. Kérjük a pályamunkákat kiállításra készen 
elküldeni illetve behozni a megadott postacímre.

fontoS! A rajzok hátulján jól olvashatóan tüntessék fel:  
az alkotás címét ,a pályázó nevét, iskoláját és a felkészítő pedagógus nevét.

a meghirdető a beküldött pályamunkák kiállítási felhasználási jogát fenntartja, 
a beérkezett műveket nem küldi vissza. amennyiben egy pályázó a művét 
vissza szeretné kapni, azt csak személyesen a pályázatot követő kiállítás 
bezárása után teheti meg előzetes egyeztetett időpontban.

DíJAzÁS
Az alkotások kategóriák szerint kerülnek értékelésre, díjazásra az alkotások 
zsűrizésénél a legfontosabb szempont az eredetiség és a kivitelezés technikai 
színvonala. a fő díjakon kívül különdíjak is gazdára lelnek. díjat kapnak 
a legeredményesebb iskolák is.

a pályázat szellemi mecénása és a zsűri elnöke Verebes György festőművész, 
a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője

ErEDmÉNyhIrDEtÉS ÉS DíJÁtADó ÜNNEpSÉG
a helyezetteket egy rangos a tisza Mozi Kft. által kiírt filmes pályázat, és 
a tisza táncegyüttes megemlékezési műsorával egybekötött közös díjátadó  
ünnepégen jutalmazzuk, amelynek helyszínét az aba-novák agóra Kulturális 
központ biztosítja.
 
Beadási határidő: 2016. október 7. 16 óra.
a beadás helyszíne: Szolnoki Művésztelep művészeti irodája
 
további információ kérhető a 56/230-605 telefonszámon vagy nagy Katalin Matildnál 
a matildkata@gmail.com és a szolnoki@muvtelep.t-online.hu e-mail címeken.
 

1956.vfmk.hu
www.szolnokimuvesztelep.com


