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A „Határokon átívelő kulturális híd” építői nemzetkö-
zi képzőművészeti pályázatot hirdetnek 6-14 éves 
gyermekek részére.
Feladat: Meseillusztráció készítése egy népmeséhez.
A mesét minden pályázónak a saját nemzeti nép-
meséi közül kell választania, s csak népmese lehet.
Minden pályázó egy darab képpel pályázhat.
A kép címe: „A királylány férjhez megy”
A kép készítésének technikája szabadon választható.
A kép mérete paszpartuval együtt maximum A3-as 
méret lehet.
Az illusztrációt keret és üveg nélkül, paszpartuval 
ellátva kell beküldeni.
A képhez mellékelni kell az illusztrált népmese 
szövegét is.
Mellékelni kell még egy adatlapot, amelyen jól ol-
vashatóan rajta van a pályázó neve, születési ideje, 
pontos lakcíme, e-mail címe.
A pályamunka személyes beadását vagy postai be-
küldését az alábbi címre kérjük:
Művelődési Ház és Könyvtár
H – Vonyarcvashegy
Fő u. 64.
Hungary / Europe
A postai feladás utolsó napja (postai bélyegző sze-
rint): 2010. április 5.
Személyes beadás 2010. április 10-ig lehetséges.
Fontos! A pályamunkákat akkor tudjuk elfogadni, 
ha az illusztráció paszpartuzva van, s mellékelve 
van hozzá a népmese szövege, valamint a pályázó 
adatait tartalmazó papír.
Nevezési díj nincs.
Zsűrizés: A képek értékelése szakemberek bevoná-
sával történik.
Díjazás: A pályamunkákat három korcsoportban 
díjazzuk díszes oklevéllel.
I. korcsoport: 6-8 évesek
II. korcsoport: 9-11 évesek
III. korcsoport: 12-14 évesek

A pályázatról katalógus is készül.
Az okleveleket és katalógusokat a kiállításokon 
személyesen adjuk át a győzteseknek. Aki nem tud 
személyesen részt venni a díjkiosztáson, az postai 
úton kapja meg.

Kiállítások:
A zsűri által beválogatott képeket kiállításokon 
mutatjuk be.
A svéd királylány férjhez megy 2010. június 19-én. 
Ezért az első eredményhirdető kiállítást ez alkalom-
ból Svédországban, Göteborgban rendezzük 2010. 
június 12-én 18.00 órai kezdettel a Cosmopolitan Ga-
lériában.
Az év további részében a kiállítás anyagát bemu-
tatjuk még Magyarországon, Szerbiában és Ro-
mániában is. Ezekről a kiállítók értesítést fognak 
kapni.
A képeket nincs módunk visszaküldeni, gyermek-
intézmények, könyvtárak, szociális intézmények 
dekorálására ajánljuk fel Szerbiában, Magyaror-
szágon és Svédországban, megjelölve az alkotó ne-
vét, életkorát és országát.
Figyelem! A pályázat kiírói fenntartják a jogot arra, 
hogy a mesék nyomtatásban való megjelenése ese-
tén a győztes pályamunkákat térítés nélkül illuszt-
rációként használják, megjelölve az alkotó nevét, 
életkorát és országát.

További információ: illes.major@t-online.hu vagy a 
k8611@koznet.hu címeken kérhető.
Zrenjanin – Vonyarcvashegy – Göteborg, 2010. de-
cember 10.
Eredményes alkotó munkát kíván:

Janko Laco Illés Major Julianna Sall László
Zrenjanin Vonyarcvashegy Göteborg
Szerbia Magyarország Svédország
ULAZ elnöke MHK igazgatója SFUL elnöke


