
a galenit és a

Komlosaurus
avagy

„KEZEDBEN A MÚLT 2019"

címmel

 a 2019-as év nyerteseiről

A program fővédnöke:

Dr.Juhász Árpád geológus

Az Év ásványa és az Év ősmaradványa program közös 

rajzpályázatot hirdet általános iskolások és óvodások számára

Ha tudod a válaszokat, már rajzolhatsz is, ha nem, nézz utána a www.evosmaradvanya.hu oldalon 

az Ismeretterjesztés címszó alatt, és Te is kapsz ötletet. Ha már megismerted, mutasd be őket 

másoknak is! Rajzold le, mit tanultál róluk, milyen érzéseket váltott ki belőled, milyen mesében 

tudnád elképzelni őket...! Ereszd szabadjára a képzeletedet, de munkádnak legyen valóságalapja is! 

Kritériumok: 

CSAK A4-es méretű képeket várunk.

Bármilyen technikát alkalmazhattok, csak a 

képzelet szabhat határt.

A pályaművek elbírálásának szempontjai:

1. művészi érték/technikai kivitelezés

2. témaválasztás/ötlet

3. háttérismeret megjelenése az alkotásban
A díjazottakat e-mailben értesítjük.

Korcsoportok:

óvodás

1-2. osztály, 3-4. osztály

5-6. osztály, 7-8. osztály
Nevezni egyénileg saját ötlettel lehet.

A pályázat beküldési határideje:

2020. január 15. 
Eredményhirdetés: 2020. február 22. 
Budapest, MOM Sport Lelkes Ásványbörze, a 

vándorkiállítás első helyszíne.

Az eredeti pályaműveket postai úton kérjük 

elküldeni (a gyerek neve és kora 

feltüntetésével) a következő címre:
„Kezedben a múlt 2019” rajzpályázat

Magyar Természettudományi Múzeum

1088 Budapest, Baross utca 13.,

vagy személyesen lehet leadni
a Magyar Természettudományi Múzeum információs 

pultjánál (kedd kivételével) naponta 10-től 18 óráig

(1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.)

Csak eredeti alkotást bírálunk el.

További részletek és jelentkezés:

www.evosmaradvanya.hu 

Felvilágosítás: az  evasvanya@gmail.com vagy 

evosmaradvanya@gmail.com e-mail címen

Részletes leírás és hanganyag:

A képekhez pár soros bemutatást várunk írásban.

 Készíts rövid hanganyagot pl. mobiltelefonnal és 

küldd el e-mail címünkre, vagy töltsd fel a 

jelentkezés során!

Milyen színű a galenit?

Miért fontos a számunkra?

Mennyire súlyos egyéniség?

Milyen állat volt a Komlosaurus?

Milyen maradványait ismerjük?

Mikor és hol élt?

A jelentkezési lapot elektronikus úton kérjük 

kitölteni az evosmaradvanya.hu honlapon 

keresztül.
A jelentkezésnél kérjük feltölteni a rajzokat 

elektronikus formában is!



Nyeremények:

Minden résztvevő kap oklevelet elektronikus formában, a díjazottak családi belépőt a 

díjkiosztó ünnepség helyszínéül szolgáló MOM Sport Lelkes Ásványbörzére, ahonnan 

minden jelenlévő alkotó apró emlékkel térhet haza. Az alkotásokat közzétesszük 

honlapunkon, a beérkezett legjobb pályaművekből országos vándorkiállítást 

szervezünk, amelyet a díjazottak minden helyszínen ingyen tekinthetnek meg.

A díjazottak nyereményei: 

Értékes ásványok és ősmaradványok, földtani ismeretterjesztő könyvek, múzeumi 

belépők, ajándéktárgyak. Osztályoknak külön, speciális múzeumi programok, vagy akár 

egész napos osztálykirándulás földtani értékek nyomában. 

A nyereményeket (és a kinyomtatott okleveleket) a kiosztón lehet átvenni, vagy 

később megadott helyszínen, megadott időintervallumban.

Díjakat NEM postázunk!

Pályázati feltételek: A pályázó és törvényes képviselője a pályázat benyújtásával 

hozzájárul a pályázó személyes adatainak rögzítéséhez és a pályázatban szereplő 

feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá neve pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra 

hozatalához. Ezen felül engedélyezi, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat a 

beérkezett pályamunkát a pályázat idején a pályázattal kapcsolatos felületeken, 

köztük a http://evosmaradvanya.hu/ weboldalon, az Év ásványa, Év ősmaradványa 

facebook oldalakon közzétegye; archívumában időbeli korlát nélkül tárolhassa; a 

program népszerűsítésére időbeli korlát nélkül felhasználhassa.

Jelentkezési lap

az evosmaradvanya.hu oldalon tölthető ki,

ahová a rajzok elektronikus változatát is kérjük feltölteni,

az eredeti rajzokat pedig

a Magyar Természetrajzi Múzeumba várjuk postán, vagy személyesen.

A program és a rajzpályázat fővédnöke:

Dr. Juhász Árpád 

a magyar földtani ismeretterjesztés legnagyobb alakja

Részletek a galenit és a Komlosaurus

avagy „KEZEDBEN A MÚLT 2019" című rajzpályázathoz
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