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XV. HARMOS KÁROLY KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

Szeptember 28-án, Pozsonyban, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában nyílt meg a Szlovákiai Magyar Pedagógus-
szövetség, a pozsonyi Duna Utcai Alapiskola és Gimnázium és a múzeum közös szervezésében a XV. Harmos Károly 
Képzőművészeti Alkotópályázat Kiállítása.

A jubileumi évfordulóhoz érkezett rendezvényen kiemelkedően magas, mintegy 1606 beérkezett pályaműből láthatták 
a jelenlévők a 49 díjazott és 52 további kiállított gyermekrajzot. A 2022-es évben a Petőfi -emlékévhez kapcsolódtak az 
egyes kategóriában meghirdetett témák, az ő alkotásaihoz kellett a gyermekeknek és fi ataloknak illusztrációt készíteni, 
illetve művei által inspirált képeket alkotni.

A témákat a következő versek képezték: Itt van az ősz, itt van újra, A Nap, Arany Lacinak, Anyám tyúkja, János vitéz, Az 
álom, Szülőföldemen, Ereszkedik le a felhő.

124 hazai oktatási-nevelési intézmény küldte be a rajzokat és festményeket, 307 felkészítő pedagógus segítette az alko-
tókat. A beérkezett pályázatok földrajzilag lefedték Szlovákia magyarok által lakott szinte teljes területét, minden régióból 
érkeztek alkotások a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házába, Komáromba. Mind az óvodások, alapiskolások, középisko-
lások, mind a művészeti és a speciális iskolák tanulói nagy számban képviseltették magukat.

 A műveket szakmai zsűri értékelte:
- Török Zita, az Igazgyöngy Alapítvány művészpedagógusa,
- Körősi Klaudia, az Igazgyöngy Alapítvány művészpedagógusa,
- Balázsy Géza, a komáromi Jókai Mór Alapiskola nyugalmazott pedagógusa,
- Szabó Csekei Tímea, művészettörténész, Duna Menti Múzeum, Komárom,
- Novák Ágota, Művészeti AI Komárom, nyugalmazott iparművész.
A kiállítás megnyitóján ünnepi köszöntőt, illetve beszédet mondtak Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke, valamint Jarábik 

Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatója. Versmondással és énekkel közreműködött Metzner Dóra, a 
Duna Utcai Gimnázium első évfolyamos tanulója.

A közelről és távolról érkezett gyermekek, tanulók, felkészítő pedagógusok és szülők kísérő programjában kisvonattal 
megtett városnézés is szerepelt, kellemesen elbeszélgethettek a frissítők, torta mellett, és valóban nagy örömet jelentett 
mindenki számára a sok-sok kiváló alkotás, a tehetséges gyermekek és fi atalok, a művészi élmény.
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