
Földes Nagyközségi Önkormányzat által meghirdetett  
nemzetközi gyermekrajzpályázat története 

 
- Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. évben, az Európai Unióhoz történő 
csatlakozás jegyében Nemzetközi és Országos Rajzpályázatot hirdetett meg:  

„Együtt az Úton az Európai Unióba” címmel. 
A célja az volt, hogy az Európai Unióhoz 2004-évben csatlakozó országok gyermekeit e 
közös rendezvénnyel, közös gondolkodásra késztessék, illetve az első év tapasztalatainak 

ismeretében a pályázat kiírásával hagyományt teremtve évről évre megismételje azt. 
A felhívásra 1.123 rajz érkezett. A magyar gyermekeken túl - többek között – elküldték alkotásaikat 
ciprusi, cseh, észt, lett, szlovák, litván, …stb. fiatalok is. 
 
A díjak kiosztásra, 2004. május 1-jén került sor, a földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő 
területén megrendezett ünnepségen, ahol mind a magyar mind a külföldi díjazottak részére, 
összkomfortos faházainkban szállást is tudtunk biztosítani.  
Rendezvényünk támogatóinak jóvoltából, a díjazott és különdíjban részesülő gyermekek rendkívül 
értékes tárgyjutalmakban részesültek. 
 
- Képviselő-testületünk a 24/2005.(II.15.) számú határozatával döntött arról, hogy 2005. évben 
meghirdeti a II. Nemzetközi Rajzpályázatát, kiterjesztve az Európai  Unióhoz tartozó valamennyi 
országának fiataljaira: 

„Otthonunk az Európai Unió” címmel. 
Felhívásunkra a megadott határidőig az Európai Unió 96 oktatási intézményéből érkeztek 

gyermekrajzok. 
Rendezvényünk egyre bővülő támogatóinak jóvoltából, a díjazott és különdíjban részesülő 
gyermekek a 2004. évhez hasonlóan idén is rendkívül értékes tárgyjutalmakban részesültek . 
A zsűri külön kiemelte a Litvániából érkezett alkotásokat, melyek a magas színvonalukra való 
tekintettel a díjak felét el is nyerték. 
 
A díjak kiosztására, ebben az évben 2005. november 22-én, „Hajdú-Bihar Megye Napján” került 
sor. Az idén, – talán az őszi hónap választása miatt – csak a magyar gyermekek tudtak részt venni a 
díjkiosztó ünnepségünkön. 
 
A díjak értékére és törékenységére tekintettel (DVD lejátszók, digitális fényképező gépek, házi-
mozi rendszerek, mini hifi, … stb.) postai úton nem tudtuk továbbítani a külföldi nyertesekhez. A 
Külügyminisztérium (litván, szlovák, cseh, francia…stb) referensei voltak segítségünkre abban, 
hogy a különböző országokba működő Nagykövetségeinkre futárszolgálatukkal eljuttassuk az 
okleveleket és ajándékokat.  
 

- A Magyar Köztársaság litvániai nagykövete, Juhász Sándor Úr felajánlotta, hogy 
személyesen viszi el és adja át a díjazott gyermekeknek a díjakat az iskoláikban. Ezen túl 
elkezdek a rajzok fotóiból egy 2006 évi naptárt készíteni.  
- George Chanchalli Úr, Ciprus Magyarországi Nagykövete, a tavalyi évhez hasonlóan, 
szintén személyesen működik közre, a díjak ciprusi gyermekekhez történő eljuttatásában.  

 
Egyik szponzorunk, a VT-SOFT Kft. az általa 2004. évben támogatott gyermekrajz felhasználásával 
készíttette el a 2005 évi karácsonyi,- újévi üdvözlő képeslapját; szerepeltetve rajta, hogy 
nemzetközi gyermekrajzpályázaton különdíjban részesített Elza Kalnina 10 éves lett kislány rajzát 
ábrázolja a képeslap. 

 
- Képviselő-testületünk 2005. december 6-án megtartott ülésén kiírta újabb pályázatát: 
 

„Védjük környezetünket, közös Európánk jövőjét” címmel. 


