
CIFRAPALOTA 
 

VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSBAN A DÍJNYERTES ALKOTÁSOK 
 

Az Alapítvány a ’48-as Hősökért és a Kecskeméti Katona József Múzeum 11. alkalommal 
hirdette meg közös rajzpályázatát. A kezdetben óvodásokat megszólító program az elmúlt 
évtizedben nagyot fejlődött. Mára a legkisebbek mellett az általános és középiskolás gyerekek 
és fiatalok is részesei a rajzpályázatnak.  
Kezdetben Kecskemétről érkeztek rajzok, mára az egész ország területéről, sőt évről-évre a 
határainkon túlról is kapunk alkotásokat. 
A pályázat témája minden évben a forradalom és szabadságharc valamely jelentős 
eseményéhez vagy jeles személyiségéhez kapcsolódik. 2021-ben a központi téma Gábor Áron 
alakja. A Kecskeméti Katona József Múzeum március 15-én szerette volna megnyitni a 
Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum „Lészen ágyú” című vándorkiállítását. Erre sajnos 
várni kell, de a kapcsolódó gyermekrajz pályázat díjazott alkotásait virtuális kiállítás 
formájában közzétesszük a nemzeti ünnepen. 
A zsűri több mint 1200 alkotás közül választotta ki a helyezetteket és a különdíjas munkákat. 
Minden egyes beérkezett mű mögött ott van a felkészítő pedagógusok, szülők és az alkotó 
gyerekek munkája, és minden elkészült rajzzal bővülnek a gyerekek történelmi ismeretei. 
Minden év egyik legmeghatóbb élménye a március 15-én megtartott díjátadó, a rengeteg 
csillogó szemű és büszke gyermek. Bízunk benne, hogy jövőre ismét személyesen 
köszönthetjük őket a Cifrapalotában! 
Gratulálunk minden pályázónak, és köszönjük minden felkészítő pedagógus és szülő munkáját! 
Fogadják szeretettel a virtuális kiállítást! 
A tárlat ide kattintva tekinthető meg: 
https://hu-themator.museum-digital.org/.../showthema.php... 

 

 
 

EREDMÉNYEINK  

 
 
2. helyezett Cseh Luca (7 éves) 
(Kecskeméti Katona József Múzeum) 

Intézmény neve: Arany János Általános Iskola, Kecskemét Felkészítő tanár: Kovácsné Polyák 
Anita 

Különdíj - Bognár Ábel Gyula (7 éves) 

(Kecskeméti Katona József Múzeum) 

Intézmény neve: Arany János Általános Iskola, Kecskemét Felkészítő tanár: Kovácsné Polyák 
Anita  

https://hu-themator.museum-digital.org/ausgabe/showthema.php?m_tid=831&tid=831&ver=standalone&fbclid=IwAR0Yqk98pKwK2AFUF1qVo27VR8Z9pornhC2EizptzrTUBJHVJJot43XndTE
https://www.facebook.com/cifrapalota/photos/a.291879290897669/3844688552283374/?__cft__%5b0%5d=AZXQxi_nlkGInOqkoa0CIkyrIU0a_vJtuHKieaDH59Zkt6AVW01AAtEgg7UqH226t5w6s5Q_zMBoZbpEtqu6Vcvz5i9iDdbN741FCru7sVoOqZJ3OSMev1Fb_tQ10IA5y_qMZtnVQ-qb58fFfTixAOor&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/cifrapalota/photos/a.291879290897669/3844688552283374/?__cft__%5b0%5d=AZXQxi_nlkGInOqkoa0CIkyrIU0a_vJtuHKieaDH59Zkt6AVW01AAtEgg7UqH226t5w6s5Q_zMBoZbpEtqu6Vcvz5i9iDdbN741FCru7sVoOqZJ3OSMev1Fb_tQ10IA5y_qMZtnVQ-qb58fFfTixAOor&__tn__=EH-R
https://hu-themator.museum-digital.org/ausgabe/showobjekt.php?m_tid=831&tid=836&objekt=2146&ver=standalone
https://hu-themator.museum-digital.org/ausgabe/showobjekt.php?m_tid=831&tid=836&objekt=2146&ver=standalone
https://hu-themator.museum-digital.org/ausgabe/showobjekt.php?m_tid=831&tid=836&objekt=2162&ver=standalone
https://www.facebook.com/cifrapalota/photos/a.291879290897669/3844688552283374/?__cft__[0]=AZXQxi_nlkGInOqkoa0CIkyrIU0a_vJtuHKieaDH59Zkt6AVW01AAtEgg7UqH226t5w6s5Q_zMBoZbpEtqu6Vcvz5i9iDdbN741FCru7sVoOqZJ3OSMev1Fb_tQ10IA5y_qMZtnVQ-qb58fFfTixAOor&__tn__=EH-R


Különdíj - Rácz Emese (7 éves) 

(Kecskeméti Katona József Múzeum) 

Intézmény neve: Arany János Általános Iskola, Kecskemét Felkészítő tanár: Kovácsné Polyák 
Anita 

 
Különdíj - Nemes Vivien (7 éves) 

(Kecskeméti Katona József Múzeum) 

Intézmény neve: Arany János Általános Iskola, Kecskemét Felkészítő tanár: Kovácsné Polyák 
Anita  

3. helyezett - Németh Réka (7. osztályos) 
(Kecskeméti Katona József Múzeum) 

Intézmény neve: Arany János Általános Iskola, Kecskemét Felkészítő tanár: Timbuszné Sóber 
Anikó  

 

Gratulálunk a kiemelkedő eredményhez! 

 

 

 

https://hu-themator.museum-digital.org/ausgabe/showobjekt.php?m_tid=831&tid=836&objekt=2163&ver=standalone
https://hu-themator.museum-digital.org/ausgabe/showobjekt.php?m_tid=831&tid=836&objekt=2164&ver=standalone
https://hu-themator.museum-digital.org/ausgabe/showobjekt.php?m_tid=831&tid=836&objekt=2164&ver=standalone
https://hu-themator.museum-digital.org/ausgabe/showobjekt.php?m_tid=831&tid=839&objekt=2203&ver=standalone

