
 

Kedves Diákjaink! 

 

Művészeti alkotásra hívunk Benneteket a 

„Hazám, gyönyörű Magyarország!” 

rajzpályázat keretében! 

 

Kiállítás célja: megemlékezés hazánk történelmének fájó eseményéről, a 100 

évvel ezelőtt aláírt Trianoni békeszerződésről. 

 

Kiállítás témája: 

- Mit jelent nektek Magyarország? 

- Hogyan jelenítenétek meg szép hazánkat? 

- Mit jelent nektek magyar embernek lenni? 

A téma részletes leírását lejjebb találjátok, feltétlen nézzétek meg a rövid 

videófilmet is! 

Alkotók köre: 5-11 éves korosztály 

Alkalmazható technika: színesceruza, fekete-fehér rajz, zsírkréta, vízfesték, 

tempera, kollázs, montázs, egyéb. 

Pályázat benyújtása: elektronikus úton a pályamű lefotózott/szkennelt képével 

a következő email címre elküldve: 

nagyboldogasszony1975@gmail.com 

Határidő: 2020. május 26. 

A beérkezett műveket szakértő zsűri fogja értékelni.  

Nyereményekkel díjazzuk a zsűri által kiválasztott alkotásokat. 

 

 

mailto:nagyboldogasszony1975@gmail.com


Pályázat témájának részletes leírása 

100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá az első világháborút lezáró békét. A 

háborúba Magyarország nem önálló államként lépett be, de vesztesként önállóan kellett 

viselnie a következményeket. Ezt a békeszerződést békediktátumnak szoktunk nevezni, 

mert „diktálták”, kényszerítették, a magyar küldöttség véleményét nem vették 

figyelembe. A döntés következtében a történelmi Magyarország területének és 

lakosságának kétharmad részét elveszítette, és több millió magyar került más állam 

területére. 

Ha el akarod képzelni ezt a területet, nézd meg a következő képet: a fekete részeket 

vették el Magyarországtól, kétszer akkorát, mint ami maradt! 

 

1920. június 4-e Magyarország történetének egyik legsötétebb, legszomorúbb dátuma 

Először sokat beszéltek róla, majd évtizedekig nem lehetett beszélni erről. Ma már lehet, 

de sokan nem ismerik a nemzeti tragédia valós történetét, vagy nem tartják fontosnak. 

Kell erről egyáltalán beszélni 100 évvel a történtek után? Igen, kell. Ennyivel 

mindenképpen tartozunk azoknak az embereknek, akik életükkel, munkájukkal lehetővé 

tették, hogy ma országunkban élhetünk, és azoknak, akiket ez a döntés megfosztott attól 

a lehetőségtől, hogy országukban élhessenek. 

A várpalotai Trianon Múzeum készített egy gyerekeknek szóló rajzfilmet, amely a 

felnőttek számára is drámaian világítja meg a témát. Címe Peti utazása Nagy-

Magyarországon. Peti, a rajzfilm főszereplője, bejárja az elcsatolt területeket 

megismerve azok nevezetességeit, s azt, hogy miként is történt minden. Nézzétek meg a 

filmet, és rajzoljátok le, ami a kiírt témákról eszetekbe jut! 

https://youtu.be/EaCUT1I61sU 

(Megnyitás: menj az egérrel a link fölé, nyomd meg a Crtl gombot, és kattints rá!) 

„Járjatok be minden földet,                                                     Oly szép ország, oly virító, 

Melyet Isten megteremtett,                                                      Szemet-lelket andalító, 

S nem akadtok bizonyára                                                         És oly gazdag!... aranysárgán 

A magyar nemzet párjára.                                                        Ringatózik rónaságán 

Vajon mit kell véle tenni:                                                         A kalászok óceánja; 

Szánni kell-e vagy megvetni? -                                                S hegyeiben mennyi bánya! 

Ha a föld isten kalapja,                                                             És ezekben annyi kincs van 

Hazánk a bokréta rajta!                                                            Mennyit nem látsz álmaidban…” 

                                            Petőfi Sándor: A magyar nemzet 

 

http://www.trianonmuzeum.hu/index.php
https://youtu.be/EaCUT1I61sU

