
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 05. 26-i ülésének 
jegyzőkönyvében elhangzott a Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító okirat módosítása 
kapcsán az augusztus 20.-i rendezvénnyel is kapcsolatos ajándék tárgyak készítése 
pályázathoz kapcsolódóan, hogy a bizottságok mindenképpen kapjanak tájékoztatást, 
hogy mi lett a pályázatnak az eredménye, milyen ajándéktárgyak készülnek. 
 
Ennek értelmében napirend előtti felszólalásom keretében intézményvezető asszony 
tájékoztatása alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő- testületet. 
 
 

Tájékoztató a JFMK  által kiírt Viadukt pályázat eredményéről és a tervezett 
ajándéktárgyakról 

 

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ május végi határidővel hirdette meg a 
Hídőrzők ünnepe alkalmából a Viadukt-pályázatát az elfogadott munkaterve szerint.  
Biatorbágy fontos jelképe, a Viadukt, mint művészeti téma sokféleképpen megközelíthető, 
közvetett vagy közvetlen ábrázolásként, pozitív előjellel, amit az alkotókra bíztunk.  

Összesen 18 alkotótól 26 munka érkezett be. A zsűri egyöntetű döntése alapján az alábbi 
alkotásokat ítélte további felhasználásra alkalmasnak. Az eredményt videoban online 
felületeinken közzé is tettük. 

A zsűri tagjai voltak: Landgráf Katalin népi iparművész, az MMA tagja (elnök, JFMK Szövő 
szakkör vezetője), Szolnoki Beatrix grafikusművész, Horváth Imre fotóművész, Andrássi 
Beatrix kézműves (JFMK Kosárfonó szakkör vezetője) 

A pályázat pályadíjait az A-Híd Zrt. támogatta, így a nyertesek a képzőművészet és az 
iparművészet kategóriában kaptak díjat: 3. helyezett: 50.000 Ft, 2. helyezett: 100.000 Ft, 1. 
helyezett: 150.000 Ft, a megosztott 2. hely 75-75.000Ft lett. A velük kötött szerződés 
tartalmazza, hogy anyagaikat különféle ajándéktárgyakon felhasználhatjuk.  

A tervezett ajándéktárgyak: 

- egyszerű, nyomott vászonszatyrok 
- kézműves szett-vászon+textil bőr táska+tárca mindegyik motívummal 
- bögre 
- naptár 
- hímzett bőr kulcstartó 
- -hímzett szemüvegtok v. tolltartó 
- puzzle színes viadukt-festménnyel gyerekeknek 
- tornazsák nyomott színes viadukt-festménnyel gyerekeknek 
- selyemsál a képzőművészeti  1. helyezett festmény nyomatával 
- ékszerszett (nyaklánc, gyűrű, karkötő, fülbevaló) a képzőművészeti  1. helyezett 

festmény nyomatával 
- asztalterítő a képzőművészeti  1. helyezett festmény nyomatával 

Az anyagbeszerzés, a készítők megbízása és a darabszámok kalkulációja folyamatban van. 

 

 

 



I.hely iparművészet: Kántor Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.hely képzőművészet: Kiss-
Baranyiné Szilágyi Dóra 



II. hely iparművészet: Cserhalmi Szabó Katalin (csipke) és Kovács Ildikó (hímzés) 

 
II. hely képzőművészet: Bakó Péter 

 

 

 

 

III. hely képzőművészet: Fülöp-Varga Dalma 
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jegyzőkönyvében elhangzott a Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító okirat módosítása 
kapcsán az augusztus 20.-i rendezvénnyel is kapcsolatos ajándék tárgyak készítése 
pályázathoz kapcsolódóan, hogy a bizottságok mindenképpen kapjanak tájékoztatást, hogy 
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Ennek értelmében napirend előtti felszólalásom keretében az alábbiakról tájékoztatom a 
Tisztelt Képviselő- testületet. 
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