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A Janus Pannonius Múzeum alkotópályázatot hirdet általános iskolák 
7-8. és középiskolák 9-10. évfolyama számára!

Verseny célja:
A 2023. március 15-én  nyíló Petőfi 200 c. időszaki kiállításunkba, annak szerves 
részeként szeretnénk Baranya és Pécs város diákjainak alkotásait is beemelni egy 
„digitális könyv” formájában.

Célunk, hogy lehetőséget adjunk: 
• a kutatói szemlélet, történe� érzék fejlesztésére
• csapatmunkában való jártasság mélyítésére
• krea�vitás, önkifejezés, kulturális tudatosság megélésére
• a lakóhelyhez való kötődés erősítésére

Jelentkezésről:
• 4 fős csapatok jelentkezését várjuk
• a nevezés ingyenes
• a nevezés az alábbi linken lévő űrlap kitöltésével történhet:

h�ps://forms.gle/qDPAkrPiZ1pXyast5

Regisztráció határideje: 2022. 11. 15.
A pályaművek beküldési határideje: 2023. 01. 15.
A pályaművek beküldési címe: petofi200@jpm.hu.

Választható kategóriák:
1. Tervezzetek pécsi városnéző sétát!
2. Reformkori hajviseletek – fodrászverseny
3. Tervezzetek ma is használható tárgyakat!
4. Tegyétek izgalmassá március 15-e megünneplését!  
A kiírt kategóriákból egyet kell választani. 

Minden csapatot arra kérünk, hogy a beküldö� pályaművön tüntessék fel a csapat és 
az iskola nevét!
A pályáza�al kapcsolatban bármely témában az alábbi e-mail címen vagy telefon- 
számon lehet érdeklődni: petofi200@jpm.hu; 06 30 140 1950.
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A versenyzsűri tagjai:
Dudás A�la, a Dudás-Hajas Szalon mesterfodrásza
Dr. Gőzsy Zoltán, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója
P. Horváth Tamás, író, Pécs MJV Város Kulturális Bizo�ságának elnöke
Rubinszki Andrea, a Rubinszki Reklámstúdió cégvezetője

A verseny díjai:
A versenyt kategóriánként értékeljük és díjazzuk. 

• A legsikeresebb pályaművek bekerülnek a Petőfi 200 kiállítás digitális könyvébe 
és a nagyközönség számára is megtekinthetőek lesznek

• Minden versenymunkát beado� csapat részt vehet egy általa választo� 
múzeumpedagógiai foglalkozáson 

• 2 órás bejárás a Rubinszki Reklámstúdióban, ahol a díjazo�akat megtanítjuk a 
névjegykártya-készítés rejtelmeire

• 1 db 20 000 Ft-os édességcsomag a Rubinszki Reklámstúdió felajánlásaként
• Pécsi élménykártyák
• PécsiKe bérletek
• Minden versenymunkát beado� csapat megtekinthe� a Városháza Torony 

kiállítását
• Könyvek és egyéb értékes tárgy- és élménynyeremények
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1. Tervezzetek pécsi városnéző sétát!

Bódai Ferenc: ”Péts városa már ma népes, szép rendbe épült, sok jeles épületekkel ékes, 
csinos és tiszta város.” A főtérről írva: ”Amarról ágaznak ki az utcák kereszt formán…és 
ezen utcák külön-külön egy-egy kapura vezetik az embert..melyek még ma is tartják 
neveiket, Budai, Szigeti, Siklósi és Vaskapunak neveztetvén.”

Szituáció:
Egy híres turisz�kai vállalkozás, amely történelmi városnéző túrákat szervez, megkeres 
benneteket, és megrendel tőletek egy pécsi reformkort bemutató városismere�, város-
néző sétát.

Feladat:
Tervezzétek meg az Emlékek őrei című városnéző sétát Pécse�, mely a reformkorba viszi 
a látogatót! A városnéző program műfaja lehet tema�kus séta, kincskeresés, nyomozás, 
drama�kus játék. Célja, hogy Pécs eddig fel nem fedeze�, kevéssé ismert reformkori 
arca előbukkanjon, ismer�é váljon.

A felkészüléshez szövegforrások és képek állnak a csapatok rendelkezésére.
A beadandó várostörténe� séta forgatókönyve tartalmazza a helyszínt és az egyes 
helyszínek bemutatását! Beadandó munkaanyag, forgatókönyv választható formátumai:

• PPT – képekkel, fotókkal illusztrálva 
• Prezi – képekkel, fotókkal illusztrálva
• PDF – képekkel, fotókkal illusztrálva
• film egy lebonyolíto� városnéző túráról – hossza maximum 4 perc
A fen�eken kívül más újszerű digitális formátumot, megoldást is elfogadunk.

Értékelési szempontok:
Korismeret: 20 pont
Helyi életmód, éle�örténtek megjelenítése: 20 pont 
Kivitelezés ötletessége, krea�vitása: 20 pont
Az I. kategória nyertes pályaművét (a várostörténe� sétát) a JPM meghirde�, mint 
hivatalos múzeumpedagógiai programját!

Szövegforrások:
• Dr. Jellachich Károly: Pécs a XIX. század közepén – 20-64. oldal
• h�ps://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/pecs-aki-i�-csalt-annak-ugro�-az-allasa
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2. Reformkori hajviseletek – fodrászverseny

A reformkorban német és magyar vándorszíntársulatok játszottak a városban.  
”Kezdetben a nagyobb termek (szálák) voltak a színjátszóhelyek. A mai Jókai téren 
(egykor Kis téren) a Schneckenberger szálában lépett fel Déryné Széppataki Róza is, aki 
így emlékezett Pécsre: ”A székesfejérvári társaság télire Pécsre ment. Ott igen műértő 
közönség volt, mely szeretett színházba járni. Zenekar is volt, a társaság énekes tagokkal 
szaporodott, nagy operákat is adhattunk. És ahhoz értő közönség, majd minden házban 
zongora. Itt aztán elememben voltam.”  Strázsay János

Szituáció:
Színházba készültök, mert Déryné Széppataki Róza, az ország leghíresebb színésznője 
érkezik színtársulatával Pécsre.

Feladat:
Készítsétek el a kor divatos női hajviseletét, amellyel bátran léphete� a társaság elé 
annak viselője!

A verseny ké�ordulós.

Első fordulóban beküldendő: 
fotósorozat vagy filmfelvétel a frizurakészítés folyamatáról és a kész frizuráról:
• fotósorozat esetén 8-10 fotó
• filmfelvétel esetén 1:30-2:00 perces felvétel
Második forduló:
a reformkori hajviselet elkészítése élőben a Dudás-Hajas Szalonban.
A második fordulóba bejuto� csapatok fodrásztanuló mentorokat kaphatnak, akik 
trénerként végigkísérik a felkészülést és jelen vannak támogatásukkal az élő versenyen is.

Szövegforrások: 
• h�p://costumecon.blogspot.com/2017/10/a-frizura-reformja-avagy-hajviselet.html 
• h�ps://torimaskepp.blog.hu/2017/04/24/nonek_lenni_a_reformkorban
• Lukács Anikó: Nemze� divat a reformkori Pesten

Értékelés:
Korismeret: 30 pont
Kivitelezés igényessége, ötletessége, krea�vitása: 30 pont
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3. Tervezzetek ma is használható tárgyakat!

„Volt egy Trabert nevű academiai festő, a hal-téren lakott. Egy Arnoldi nevű festő, 
szoba és arcképfestő. Budai szobafestő, egyúttal mázoló is, ő festette a házak falaira az 
első utca neveket és házszámokat. Később volt egy dilletans, aki a Daguerrotypiát 
honosította meg Pécsett, Lukrits Ignác városi mérnök. A Daguerrotypia volt a mostani 
fényképezés anyja, érclemezekre vetített képek, melyeket mihelyt sikerült őket papírra 
vetni, elég hálátlanul Photographiának neveznek most, a kiváló francia chemikus 
Daguerre találmánya volt.”  Jellachich 

Szituáció:
A Historica Design Center formatervező szakemberei meghívásos ötletpályázatot írtak 
ki nemze� jelképek továbbélése témában. Erre az ötletpályázatra a � iskolátokat is 
meghívták! 

Feladat:
Tervezzetek  ma is használható tárgyakat nemze� jelképekkel!
 
Beadandó: 
tárgy és/vagy tárgyfotó

A szervezők csak terveket várnak, de az elkészíte� tárgyakat is szívesen fogadják. 
A lényeg, hogy a reformkori és az 1848–49-es forradalom és szabadságharchoz 
kapcsolódó nemze� jelképek szolgáljanak a pályamű tervezésének kiindulópontjául.

Szövegforrások: 
• h�ps://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/nemze�-jelkepeink
• Halász Iván, Schweitzer Gábor: Nemze� jelképek

Értékelés:
Korismeret: 20 pont
Ötletesség, krea�vitás: 20 pont
Tervek igényessége: 20 pont
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4. Tegyétek izgalmassá március 15-e megünneplését!

Szituáció:
Egy újonnan induló Színházi Nevelési Kulturális Csoport szeretne újszerű március 15-i 
műsort létrehozni. Ezért diákokat keres forgatókönyvírói feladatra. Egy olyan csapatot, 
amely ötleteivel támogatja az alkotócsoport szakembereit.

Feladat: 
Készítsetek videót (legalább 4 perces összeállítást) diáktársaitokkal arról, hogy mi a 
véleményük az iskolai március 15-i ünnepségekről, majd írjátok meg 2023 legjobb 
március 15-i műsortervét (forgatókönyvét)!

Beadandó:
• a videointerjú
• forgatókönyv PDF formátumban

Értékelés:
Korismeret: 30 pont
Kivitelezés ötletessége, krea�vitása: 30 pont

Különdíj:
A legsikeresebb műsorterveket átadjuk a város iskoláinak megvalósításra – a Janus 
Pannonius Múzeum ajánlásával.
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