Üveges Anna külsős pályázati munkái
Befoglaló album: Alsós és felsős munkák a 2008/2009. tanévtől

Frissítve: 2010. június 12.
Ebben az al-albumban (a 2009/2010. tanévben 5.b-s) Üveges Anna külső,
nem károlyis pályázatokra beküldött munkáit gyűjtjük 2009 májusa óta.
Az alábbiakban egy kis infót fűzünk minden képhez.
Az azonosító számozás a képfájl végén lévő sorszámot jelenti.
Link a galériára!
16 Anna 2010 tavaszán képzőművészeti munkával vett részt a IV. kerületi Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ
fennállásának 25. évfordulója alkalmából kiírt „Így írtok Ti...” c. pályázaton. A zsűri döntése alapján a Károlyi István 12 Évfolyamos
Gimnáziumból két tanuló munkája lett díjazott. Anna képzőművészeti kategóriában VI. helyezést ért el Karinthy Frigyes író Röhög az
egész osztály művéhez készített illusztrációjával.
15 A Mongólia és Magyarország diplomáciai kapcsolatfelvételének 60. évfordulója alkalmából, Ki tud többet Mongóliáról címmel
meghirdetett rajzpályázaton a zsűri döntése alapján Anna alkotása bekerült a legjobbak közé. Az ünnepélyes díjátadásra és a legjobb
rajzokat bemutató kiállítás megnyitására 2010. május 17-én került sor a budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
aulájában, Mongólia Magyarországi Nagykövetsége szervezésében.
12-14 A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra), pályázatot hirdetett 8-18 éves fiataloknak Fiatalok az épített és
természeti környezet védelméért címmel. A zsűri döntése alapján A titokzatos ládikó című pályamunkájával Anna díjazásban részesül.
A kiállítás megnyitójára és a díjátadó ünnepségre a Budapesti Történeti Múzeumban (Budavári Palota E épülete) kerül sor 2010. április
24-én.
11 A Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság – MAPAVIT – gyermekrajz-pályázatot hirdetett Hét évszázad papírtitkai címmel a
magyar papírhasználat és papíralapú történelem 700 éves évfordulója alkalmából (1310 — 2010). Anna elektronikus formában
beküldött munkáját a bíráló bizottság kiállításra jelölte, és az eredeti alkotást bekérte. Hogy a munka elér-e valamilyen helyezést, az az
eredeti pályaművek elbírálása után derül majd ki. A pályaművek megtekinthetők lesznek a Budavári Palota F épületében egy 2010.
április 9-től megrendezésre kerülő rendezvénysorozat keretében a Hét évszázad papírtitkai című kiállítás részeként, a „gyermekrajz”
szekcióban, és az interneten digitálisan is (http://mapavit.extra.hu). A zsűri döntése alapján Anna munkája különdíjban
részesül. Az ünnepélyes díjátadásra 2010. április 10-én kerül sor Budapesten, az Országos Széchényi
Könyvtár 6. emeleti Dísztermében, a Budavári Palota F épületében.
10 Anna egy tavalyi (2009-es) uniós pályázatra készített plakátja látható ezen a képen. A munkát az Újpest Galéria is kiállítja 2010.
március közepén, májusban pedig a Károlyi Gimnázium galériájában látható majd.
09 Anna 2009 nyarának végén részt vett a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. idei gyermekrajz-pályázatán, amelynek témája
környezetünk védelme, a hulladék kezelése és a köztisztaság volt. A korosztályában több mint 500 alkotás érkezett be. Idézet a
levélből amelyet kapott: „… A gondosan, szépen és ötletesen elkészített alkotásodat – a korosztályodban – a legjobb harminc közé
választottuk, amelyhez gratulálunk. Az eredményhirdetés és a díjátadó 2009. október 10-én lesz 11 órakor a Millenáris parkban. …”
Anna rajza ezen túl bekerült az FKF Zrt. 2010. évi naptárába is!
08 Liliomkisasszony című saját meséjével és illusztrációjával Anna részt vett a III. országos Mesefesztiválon, nem kis sikerrel. Mindkét
munka megjelent a 2009. szeptemberében kiadott Az én mesém című mesekönyvben
07 A HírTV gyermekrajzpályázatára „Magyar Népmesék” témában több mint 3000 rajz érkezett. Anna rajza bekerült azon legjobb 300
közé, amelyek 2009. szeptember 5-én a HírTV, a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió közös Családi napján kerülnek kiállításra
Budapesten, az V. kerületi Olimpiai Parkban. A kiállítás megtekinthető 2009. szeptember 5-én 10-18 óráig. Anna „Az égigérő paszuly”
című magyar népmeséhez készített illusztrációt.
06 Anna e rajzát a „Mit tennél környezetedért?” címmel meghirdetett GyerekARC-pályázatra küldte be. A felhívás Biox űrlény
szemszögéből veszi számba a Földet sújtó kardinális problémákat. Anna munkája ott lesz a legjobb 70 alkotást kinagyító molinón.
Hogy lesz-e további nyeremény, az később derül ki... Link a pályázati eredeményre: http://www.arcmagazin.hu/2-gyerek-arc-zsuri
05 Ez a kép a szentendrei Skanzen által meghirdetett „Úton, útfélen” című képzőművészeti pályázati felhívásra készült A címe: Az én
hazám – Magyarország – úton útfélen. 2009 októberének végéig megtekinthető a legszebb alkotásokkal együtt a szentendrei
Skanzenben a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
04 A Duna Múzeum pályázati felhívása alapján a Víz Világnapjára küldött rajzát és szöveges illusztrációját a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Versenyében értékelve könyvjutalomban részesítették.
03 A Magyar Kémikusok Egyesületének „Hol találkoztam a kémiával és miért vonzó számomra...” címmel 2008-ban, 10-16 évesek
számára hirdetett rajzpályázatán ez a munka a legjobb 12 közé került.
02 A rajzot Anna a Platán Könyvtár gyerekkönyvtára által meghirdetett „Icinke-Picinke” rajzpályázatra készítette, Benedek Elek
születésnapja alkalmából, a népmese tiszteletére.
01 Anyák napjára készített rajz, különdíjas lett a Minimax pályázatán 2008-ban.

