
 
 

Tisztelt Igazgató Asszony! 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Gödöllő ebben az évben ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. Ez alkalomból a képviselő-testület 

a Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa címmel programokban gazdag ünnepi évet rendez. 

 

Öröm lenne számomra, ha az általános iskolás és középiskolás tanulóink is tevékeny részesei lennének 

Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulójának és az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozatunknak. 

 

Rajzpályázatot hirdetünk az alsós és felsős, valamint a középiskolában tanuló ifjúság körében, melynek a 

témája milyen lesz Gödöllő 50 év múlva (2066-ban).  

 

A rajz témája és címe: Gödöllő 50 év múlva. 

 

A rajzokat három kategóriában lehet benyújtani: 

 általános iskolás alsó tagozatos, 

 általános iskolás felső tagozatos és 

 középiskolás kategóriában. 

 

A rajzokat leadni a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető a Városháza portáján 

(Budapest Bank volt épülete, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.), elektronikusan letölthető a www.godollo.hu 

oldalról. A jelentkezési lapokat és pályaműveket elküldheti postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri 

Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), illetve személyesen adhatja le a 

Városháza portájára. 

 

A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. május 6. (péntek) 12:00 

 

A pályázat során A/4-es és A/3-as formátumú, bármilyen eszközzel (pl. ceruza, filc, festék, szén, tus, kréta) 

bármilyen módszerrel (pl. montázs/kollázs) készült rajzot be lehet küldeni. Kérjük feltüntetni a pályamű 

címét, az alkotó nevét és életkorát, továbbá az intézmény nevét. 

 

Kérem, hogy a mellékletként csatolt adatlapon szíveskedjenek a gyermekek jelentkezését leadni, valamint, 

hogy lehetőségükhöz mérten szíveskedjen tájékoztatni a nevelő-testület tagjait, a tantestületet és a diákokat a 

rajzpályázatról. 

 

Bízom abban, hogy sok tanuló fog késztetést érezni arra, hogy elképzelését rajzban is megörökíthesse. 

 

2016. júniusában a gyermekek rajzaiból kiállítást is rendezünk a Művészetek Házában, melyre sok szeretettel 

ezúton is invitálom. 

 

Gödöllő, 2016. március 18. 

      Tisztelettel: 

                                                                                     
              Dr. Gémesi György 

         Gödöllő Város polgármestere 

 



 

 

JELENTKEZÉSI ADATLAP A 

 

 „ G ö d ö l l ő  2 0 6 6 - b a n ”  

 

RAJZPÁLYÁZATHOZ 

 

 

A pályázat kategóriája: (Kérjük a megfelelőt aláhúzni)  

 
 

általános iskola alsó tagozat  általános iskola felső tagozat   középiskola 

 

 

A pályázó neve, életkora: 

 

…..…………………………………………………………...................................................................... 

 

A kapcsolattartó neve, telefonszáma, ha van, akkor e-mail címe: 

 

…..…………………………………………………………...................................................................... 

 

A pályamű címe: 

 

…..…………………………………………………………...................................................................... 

 

 

A pályamű rövid leírása, a kép milyen eszközzel és módszerrel készült:  

 

…..…………………………………………………………...................................................................... 

 

…..…………………………………………………………...................................................................... 

 

…..…………………………………………………………...................................................................... 

 

…..…………………………………………………………...................................................................... 

 

 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a benevezett rajz a Művészetek Házában név, kategória megjelölésével 

kiállításra kerüljön. 

 

 

Gödöllő, 2016.  hó  nap 

 

 

 

…………………………………. 

Pályázó kapcsolattartójának aláírása 

 
 


