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„SINKOVITS IMRE” PÁLYÁZAT
„Októberi Tűzvirágok-1956” országos rajzpályázat
feladatainak tervezése,- ütemezése
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége már 2014-ben megkezdte a
felkészülést az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára. Októberi Tűzvirág
’56 címmel kiadtunk egy antológiát a Rákosi-éra börtöneiben született, továbbá a
forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó versekből, írásokból. A múlt évben országos
rajzpályázatot írtunk ki gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai diákok részére, az
antológiában megjelent irodalmi alkotások illusztrálására.
A pályázatra 79 alkotás érkezett be – az ország különböző részeiből. A zsűri elnöki
tisztére felkértük Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafikusművészt, a nemzet művészét. A zsűri
tagjai voltak: Prutkay Péter Munkácsy-díjas grafikusművész, Vennes Emmy színművész,
Csete Örs, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főtanácsadója. A pályaművek
értékelése 2016. január 20-án megtörtént.
Az ünnepélyes eredményhirdetést 2016. február 26-án tartottuk a Corvinus Egyetem
Központi könyvtárában, a Kommunizmus Áldozatai Emléknapjához időzítve, s egyidejűleg a
zsűri által kiválasztott 39 műből kiállítást rendeztünk. Erre az alkalomra rendhagyó naptárt
készíttettünk – díjazott, illetve kiállításra kiválasztott – pályaművekből, a Magyar Művészeti
Akadémia támogatásával.
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség elnöksége 2015. április 27.-i
ülésen „Októberi Tűzvirágok-1956” című kiállítás feladatainak ütemezését az alábbiak szerint
fogadta el.
2015. május, Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kapcsolat felvétele. Szóbeli együtt
működés a rajzpályázat céljainak elérésére érdekében.
2015. július, KLIK munkatársa közreműködésével elkészül a felhívás
2015. szeptember, a KLIK átveszi Világszövetségünktől az „Októberi tűzvirág ’56” című
antológia példányait és továbbítja a tankerületek részére a rajzpályázati felhívással együtt.

Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatára felvettük a kapcsolatot a Csete György Eörssel,
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főtanácsadójával, mivel a Szakközépiskolák,
Szakiskolák nem tartoznak a KLIK-hez.
2015.október, Szövetségünk újságában és a honlapunkon közzé teszi a rajzpályázat felhívását.
2015. november, Megkeresésünkre a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a
rajzpályázat megvalósításának segítésével Csete György Eörs közigazgatási főtanácsadót
bízza meg. Szóbeli megállapodás, a pályázattal kapcsolatos feladatokról.
Az „Októberi tűzvirág ’56” című antológia példányait a felhívással együtt eljuttatja az
intézmények részére.
2015. november, Postafiók megnyitása a pályaművek fogadására.
2015. december, Rajzpályázat zsűri tagjainak felkérése.
 Gyulai Líviusz, grafikusművész, a zsűri elnöke
 Prutkay Péter grafikusművész, tag
 Vennes Emmy színművésznő, tag
 Csete György Örs, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főtanácsadó, tag
2016. január, Beérkezett alkotások katalogizálása.
2016. január 20., A pályaművek zsűriztetése.
2016. január 25., Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában megrendezésre kerülő
kiállítás technikai kérdéseinek egyeztetése Nagy Zsuzsanna főigazgató asszonnyal.
Könyvtár részéről Demecs Éva oktatás és kutatástámogató segít a rendezvény lebonyolítását a
könyvtár részéről.
2016. február, A zsűri által kiválasztott alkotások kasíroztatása és paszpartu elkészítetése.
 Meghívó tervezése, és elkészítetése.
 A pályaművet beküldő tanulók értesítése.
 Meghívók postára adása.
 Emléklap tervezése.
 Az Emléklapok nyomdai úton történő elkésztetése.
 Kiállítás ünnepségének forgatókönyv összeállítása.
 Kiállítás berendezése.
 A honlapon folyamatos tájékoztatás.
 Pályázók díjának biztosítása.
2016. február 26-án 12 óra a kiállítás megnyitása és a díjak átadása ünnepsélyes keterek
között. Az ünnepségről DVD film készült, mely a Világszövetség honlapjára is felkerül.
www.1956mszvsz.hu
Programja:
 Himnusz
 Bach: Korál
 Megnyitó beszédet mond, Dr. Sántha Gábor, a Világszövetség elnöke
 Felvételről: „Sir a téli éjszaka” c. drámai daljátékból „Tűz az éjben” áriát énekli








Cecília Lloyd, a Magyar Állami Operaház művésze
Köszöntő beszédet mond, Nagy Zsuzsanna a Corvinus Egyetem Központi Könyvtár
Főigazgatója
Liszt: „Über allen Gibfeln ist Ruh”
Verset mond, Takács Bence Ervin előadóművész
A pályamunkákat értékeli, Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafikusművész
Díjak átadása
Szózat

A kiállítás tíz napig látogatható a Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában (1093 Budapest
Közraktár u. 4-6.).
Várható néző-, látogatószám: A megnyitó ünnepségen való részvétel 110 fő, a kiállítás
nyitvatartásáig, naponta kb. 150-200 fő.
A kiállítás anyagát országos vándorkiállítás formájában szándékozzuk bemutatni az
érdeklődök és a tanuló ifjúság számára.
Az Emlékévben folyamatosan vándorkiállítást szervezünk a régióinkban és országosan a
pályázó diákok iskoláiban. (Pomáz, Mátészalka, Ács, Dél-Pest, Pápa, Nyíregyháza, stb).
Eddig bejelentett kiállítási helyek:
 2016. április, Pápa
 2016. október, Budapest, XVIII. kerület Kondor Béla Művelődési Ház
 Budapest, VIII. kerület H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ
Várható néző-, látogatószám: országosan több ezer főre becsüljük
Budapest, 2016. március 2.

Dr. Sántha Gábor
elnök

