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Jelentés a MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER rajz és esszépályázatáról
2020 februárjában részt vettünk a Nemzetstratégiai Kutatóintézet rajz és tanulmányírói
pályázatán, amit 6. alkalommal hirdettek meg Budapesten.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő,
valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára hirdetett
pályázatot.
A pályázat három témakörben került kiírásra:
- Magyar zászló és címer
- „Összetartozunk!”
- „Zrínyi Miklós –a költő és a hadvezér”
2020. március 16. a magyar zászló és címer ünnepe.
A zászló és a címer a közösség összetartozásának jelképei.
Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár
Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és
történelmi hagyományainál fogva mégis egységes.
Ennek az összetartozásnak –a Himnusz mellett –a legfontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer.
A Magyar Országgyűlés, az 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve a 2020-as
esztendőt a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. Ezért ebben az évben –az emlékévhez kapcsolódóan
–pályázók „Összetartozunk!” témakörben is benyújthatták pályamunkáikat.
Tekintettel ugyanakkor arra, hogy –ZrínyiMiklós magyar költő, hadvezér születésének 400. évfordulója
alkalmából–a Magyar Országgyűlés a 2020-as esztendőt Zrínyi Miklós-emlékévnek is nyilvánította, a
pályázók „Zrínyi Miklós –a költő és a hadvezér” témakörben is pályázhattak.

A mi iskolánkat öt tanuló képviselte a rajzpályázaton és egy tanuló az esszéíró pályázaton.
Az esszéíró pályázaton:
1. korcsoportban, azaz az általános iskolásoknál Bábinszki Csongor első helyezést ért el.
Külön örömmel töltött el bennünket, amikor megtudtuk, hogy kik is értékelték a beérkező tanulmányokat:
A bírálóbizottság elnöke:

Takaró Mihály Magyar Örökség Díjas, Erdélyi Magyar Örökség Díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével és
József Attila-díjjal kitüntetett író, irodalomtörténész, tanár.

A bírálóbizottság tagja továbbá:

Sebők Melinda MTA Kutatói Pályadíjas, Bonis Bona-díjas irodalomtörténész, tanár, a Károli Gáspár Református
Egyetem Modern Magyar Irodalomtudományi Tanszékének egyetemi docense.

Bábinszki Csongor jutalma 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom.
A díjátadó ünnepségre 2020. március 16-án Budapesten, a Várkert Bazárban kerül sor.
Tisztelettel:
Fodor Éva földrajztanárnő.
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