
ALKOTÓ GYERMEKEK – PUERI FABRI XXXI.  
Regionális és Nemzetközi Gyermek Képzőművészeti  

Pályázat 

A verseny kiírói: 

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola Ipolybalog 

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola Ipolyság 

Honti Múzeum és Galéria Ipolyság  

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Balassagyarmat 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézmény 

 

Kedves Kollégák! 

A PUERI FABRI XXXI. Regionális és Nemzetközi Képzőművészeti Pályázatot és Kiállítást 2023-ban 

Ipolybalogon rendezzük meg. A versennyel a képzőművészet iránt érdeklődő, alkotószellemű, 

tehetséges gyermekek bemutatkozását szeretnénk elősegíteni, egyúttal a régió magyar és szlovák lakosságának 

kulturális együttműködését kívánjuk erősíteni. Szeretettel várjuk a térség általános és művészeti alapiskolás 

növendékek alkotásait. Kérjük kedves kollégáinkat, hogy már iskolájukban szigorú előzsűrizést 

végezzenek, csak valóban színvonalas illetve a témához kapcsolódó gyermekmunkákat küldjenek. Más 

témájú alkotások nem kerülnek zsűrizésre. Az alkotásokat neves szakemberekből álló nemzetközi zsűri 

értékeli. Az ifjú képzőművészek legjobbnak ítélt munkái díjazásban részesülnek.  

A 2023. évi verseny témája: 

„FÖLDÜNK KINCSEI”  
Kedves Résztvevők!  

Sokunknak a kincs szó hallatán először a Föld mélyén rejtőző gyémántok és különböző drágakövek jutnak 

eszünkbe, de ha körülnézünk, rájövünk, hogy a kincsek nemcsak a Föld alatt lévő nemesfémek és ásványi 

anyagok. A Föld felszínén is számtalan kincs vesz minket körül. Ha nyitott szemmel járunk, láthatjuk a sok 

zöldellő növényt, amelyek az oxigént biztosítják számunkra. Színpompás virágokban gyönyörködhetünk, 

számtalan gyógynövény segítségét vehetjük igénybe. Lélegzetelállító látványt nyújtanak a magasba tornyo-

suló hegyek, vagy éppen a Föld alatt húzódó barlangok érdekes képződményei. Kincs lehet egy csordogáló 

kispatak vagy egy hatalmas zubogó vízesés, a naplemente, esetleg a szivárvány káprázatos színei... Vannak 

olyan helyzetek, amikor a legnagyobb  kincs egy pohár tiszta víz vagy egy csipet só... 

Munkáitokban várjuk a Ti sajátos elképzeléseiteket, ötleteiteket... 

Választható technikák: 

- egyedi rajzok 

- festmények 

- sokszorosított grafikák 

- kombinált technikák 

A munkák maximális mérete: A2  

(az 50 x 70 cm-es formátumot papírkeretben, paszpartuban sem haladhatják meg) 

Az alkotások hátoldalának jobb alsó sarkába kérjük felragasztani a mellékletben csatolt megfelelő 

nevezési lapot pontosan kitöltve és kinyomtatva: 



 



A versenyt ez évben is 3 kategóriában rendezzük meg: 

„A” általános iskolások kategóriája:  

I.   korcsoport:  1 -- 2. osztályosok 

II.  korcsoport: 3 - 4. osztályosok 

III. korcsoport: 5 - 6. osztályosok 

IV. korcsoport: 7 - 9. osztályosok 

 

„B” művészeti iskolások kategóriája:  

I.   korcsoport:  6 - 8 évesek 

II.  korcsoport:  9 - 10 évesek 

III. korcsoport: 11 - 14 évesek 

IV. korcsoport: 15 - 18 évesek 

 

„C” fogyatékkal élő gyermekek részére:  

                                  korcsoport megjelölés nélkül 

Beadható munkák száma: 
- általános iskolákból korcsoportonként legfeljebb 3 kép / felkészítő pedagógus (összesen 12 db / 
felkészítő pedagógus)                        

 - művészeti alapiskolákból korcsoportonként legfeljebb 5 kép / felkészítő pedagógus (összesen 20 
db / felkészítő pedagógus) 

KÉRÜNK MINDEN KEDVES KOLLÉGÁT, HOGY A VÁLASZTOTT MUNKÁK SZÁMA NE 

HALADJA MEG A MEGENGEDETT MUNKÁK SZÁMÁT EGY-EGY KATEGÓRIÁBAN! 
ELLENKEZŐ ESETBEN AZ ALKOTÁSOK NEM LESZNEK ÉRTÉKELVE! 

A pályázati munkák beadási határideje: 2023. május 10. (szerda)  
 

A munkákat a következő címre kérjük elküldeni: 

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola  

Hlavná 294, 991 11 Balog nad Ipľom 

 

A munkákat személyesen is le lehet adni iskolánkon a megadott időpontig. 

A 2023. évi PUERI FABRI XXXI kiállítás ünnepélyes megnyitója és díjkiosztó 

ünnepsége: 2023. május 26. (péntek) 16.00 órakor az alapiskola épületében 
Základná umelecká škola- Múvészeti Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom 

 

Minden pályázónak eredményes részvételt kívánunk! 

 
A szervezők nevében:  

Híves István iskolaigazgató, tel.: +421 918 751658  

Nagy Viktória képzőművészet tanár, tel.: +421 907 563454 

email: zusmabalog@gmail.com 

 


