
 
 

 
 

Az idén kilencedik alkalommal – kicsit kibővítve, megújhodva – hirdetjük meg alkotóversenyünket, 

amelyet most egész naposra terveztünk. A képzőművészeti verseny keretein belül továbbra is az 

előre megadott témában, két különböző műfajban és ezeken belül három korcsoportban 

mérhetik össze tehetségüket, felkészültségüket a jelentkezők. Újdonságként – egyelőre csak a 8. 

osztályosoknak – az írás művészetével, fogalmazásversennyel bővítjük, színesítjük a vetélkedési 

lehetőségeket. 

Az idén a zsűrizés ideje alatt lehetőség lesz ebédelni, valamint ingyenes városi, fakultatív 

programokon részt venni (Szolnoki Művésztelep, Damjanich János Múzeum) a gyerekeknek és a 

kísérőiknek egyaránt. 

Ebben az évben már nem csak a megyéből várjuk a jelentkezőket és a részvétel is ingyenes. 

 

Szeretnénk, ha egy emlékezetes, élményekben gazdag napot töltenél nálunk, velünk! 

A verseny műfaji kategóriái és a hozzájuk tartozó korcsoportok: 

Műfaj Téma Nevezhető korcsoport A zsűri tagjai 

Rajzolás, festés 

„Vándorok” 

I. korcsoport: 3-4 o. 

II. korcsoport: 5-6. o. 

III. korcsoport: 7-8. o. 

Verebes György festőművész, a Szolnoki 

Művésztelep művészeti vezetője 

Pogány Gábor Benő szobrászművész, a 

Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke 

Bosnyák Zsuzsa képzőművész tanár,  

a Magiszter Művészeti Iskola 

művészeti munkaközösség vezetője 

Szobrászat,  

dombormű 

I. korcsoport: 3-4 o. 

II. korcsoport: 5-6. o. 

III. korcsoport: 7-8. o. 

Fogalmazás „Vándorúton” 

8. o. (más típusú 

iskolák azonos korú 

tanulói) 

Molnárné Büttner Mária 

magyar-ének szakos középiskolai tanár 

Békési Brigitta újságíró 

Kiss József dramaturg, a Szigligeti 

Színház művészeti vezetője 

A verseny helyszíne:  Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok, Fiumei utca 5. 

(megközelíthető a vasútállomástól a 24-es autóbusszal,  

a Vásárcsarnok megállóig) 

időpontja:  2016. MÁJUS 13. PÉNTEK 

nevezési díj:  Nincs, viszont, kérjük a nevezési határidő szigorú betartását! 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. április. 22. péntek 24.00 óra 

NEVEZNI KIZÁRÓLAG A www.fiumei.hu/nevezes WEBOLDALON LEHET. 

http://www.fiumei.hu/nevezes
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A VERSENYNAP TERVEZETT PROGRAMJA 

09.00 – 09.30 Érkezés és regisztráció 

09.30 – 10.00 A vetélkedő megnyitása, tájékoztatás, versenyhelyek elfoglalása 

10.00 – 13.00 Alkotómunka ideje (kísérő tanároknak konzultáció) 

12.00 – 14.00 Ebéd (Gyümölcsleves, szezámmagos csirkemell rizi-bizivel)  

650 Ft-os áron előzetesen rendelhető, helyszínen fizetendő. 

12.00 – 14.30 Városi túrák indulnak kísérő tanárainkkal a Szolnoki Művésztelepre és a 

Damjanich János Múzeumba. Közben zsűrizés. 

15.00  Eredményhirdetés 

A versenyen készülő alkotásokból – hagyományainkhoz híven – kiállítást szervezünk a 

Damjanich Múzeumban, amelynek pontos időpontjáról a versenyen résztvevő iskoláknak 

külön értesítést fogunk küldeni. 

Inspiráló gondolatok a képzőművészeti vetélkedő témájához: 

VÁNDOROK 

Manapság, ha vándorokról, vándorlásról beszélünk, sokunknak a korunkbeli népvándorlás jut 

rögtön az eszünkbe, pedig már a szó, a kifejezés is megérdemli, hogy egy kicsit megálljunk, 

elidőzzünk fölötte. Hagyjuk, hogy eszünkbe jusson például a mesebeli vándorlegény, a legkisebb 

fiú, szívében nagy reményekkel, tarisznyájában a hamuba sült pogácsával és a jószerencse 

ígéretével. Vagy gondoljunk az egykori vándorszínészekre, vándorcirkuszosokra, akik szekerekre 

pakolva minden tudományukat és mutatványukat, járták a poros országutakat, hogy egy kis csodát 

vigyenek a munkás hétköznapokba. És ott van Odüsszeusz, a kalandos utazó; Don Quijote, a 

tisztalelkű útkereső, és mint vándorként érkeztek Betlehembe Mária és József is és a magyarság is 

vándorként jött és telepedett le a Kárpát-medencében. 

De nem csak embervándorok vannak! Sőt, a legnagyobb, legismertebb földi vándorok bizony, az 

állatok világában találhatók. Némelyeknek már a neve is sugallja vándorló életmódjukat: 

vándorsólyom, vándorpatkány. Vándorló vadak: bámulatos kép, elképesztő látvány. De mi az, 

amivel annyira lenyűgöznek bennünket a végeláthatatlan csapatban vándorló, vonuló állatok? A 

vadludak jellegzetes „szoros köteléke”, a gnúk kitartó menetelése, a hangyák hosszú, katonás 

hadrendje, a királylepkék és a tengeri teknősök hihetetlen vándorútja is mind-mind jó példa a 

kimeríthetetlen csodákkal bíró állatvilág nagy vándorlásaira, hiszen ők azok, akik ősi és titokzatos 

ösztönöktől vezérelve kelnek útra, s haladnak repülve, vágtázva, poroszkálva, bicegve, úszva vagy 

cammogva a számunkra gyakran ismeretlen cél felé. 

A földi vándorok után nem felejtkezhetünk el az égi vándorokról sem, hiszen a bolygók, holdak, 

csillagok az időtlenség óta róják útjukat fáradhatatlanul. S itt vannak az üstökösök, meteorok, 

égboltunk vendégei, amelyek hirtelen feltűnnek, berobbanva a földi valóságba, majd belesimulnak a 

világmindenségbe. Ég és föld között pedig ott van nekünk a szél, a száguldó légi vándor, hogy 

összefújja a földrészek légterét, összekócolja a felhőket, megzavarva azokat lomha égi útjukon, 

hogy aztán furcsán fodrozódó formáikkal meglódíthassák föltekintő fantáziánkat. 

Láthatjuk, beláthatjuk tehát, hogy a vándor - mint szó -, egyetemes értelmezésében milyen 

szerteágazó, milyen sok oldalról megközelíthető és milyen szép szavunk, amely méltán alkalmas 

arra, hogy alkotásra inspiráljon, műalkotások készítésére ösztönözzön! 

Néhány hasznos információ a képzőművészeti versennyel kapcsolatosan: 

A téma kidolgozásához javasolt motívumokat, ötleteket gyűjteni otthon, valamint terveket, vázlatokat 

készíteni, ugyanis a helyszínen – a rendelkezésre álló 3 óra alatt –, az előzetesen eltervezett munkát kell 

megalkotni! Az otthon készített vázlatok a versenyre behozhatók, felhasználhatók, de értékelésre csak 

olyan munka adható be, amely a helyszínen készült (nem értékelhető pl. olyan alkotás, amelyet a 

vetélkedőn csak kiegészített a versenyző). 
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Szükséges anyagok, eszközök: 

 Rajzolás, festés: 

1 db A/3 vagy A/4 méretű rajzlapot minden résztvevőnek biztosítunk.Minden egyéb rajz- és festőeszközt a 

tanulóknak kell magukkal hozniuk. Az alkotások készülhetnek ceruzával, zsírkrétával, pasztellel, 

akvarellel, temperával, tussal, szénnel, vegyes technikával stb. 

 Szobrászat, dombormű készítés: 

Kb. 1 kg agyagot tudunk biztosítani tanulónként igény esetén. Az összes egyéb megmunkálásra szánt 

alapanyagot és munkaeszközt a tanulók hozzák magukkal. Az alkotások készülhetnek agyagból, fából,  

Y-tongból, gipszből, papírból, szappanból, gyertyából, polisztirolból (hungarocell), egyéb műanyagból, 

hulladék anyagból stb. technikai megkötés nélkül (pl.: mintázással, faragással, kiöntéssel, ragasztással), 

bármilyen – a helyszínen elkészíthető – módon. Víz és elektromos áram rendelkezésre áll.  

Néhány inspiráló gondolat a fogalmazásversenyhez: 

VÁNDORÚTON 

A vándorlás, az úton lét mindig is izgatta a költőket és írókat is. Miképp a képzőművészeteknek, 

ugyanúgy kedvelt témája volt ez mindig az irodalomnak is. Gondoljunk csak Szindbádra, Kosztolányi 

Dezső Esti Kornéljára vagy Mikes Kelemen rodostói leveleire! Az utat, az utazást fölfoghatjuk úgy, 

mint magát az életet, használjuk is a kifejezést: életút. Az életút az élet egyes szakaszainak a megélése.  

Életutunk során számtalanszor megállunk és körbenézünk: hol vagyunk most, hová tartunk, mi a 

legközelebbi úti célunk, kik a segítőink, kibírjuk-e a megpróbáltatásokat. A vándor időről időre számvetést 

csinál: hogyan tovább, hol a helyem, mi a szerepem az élet nagy forgatagában. Vajon hová jutok? 

Igen, a kamaszkor is egy szakasza a vándor útjának. Bizonyára te is gondolkodtál már azon, milyen 

is a világ egy korodbeli vándor szemével, mit gondolsz magadról, hogyan látod a felnőtteket, a 

társaidat, az „utazás szabályait”,  mi bánt, minek örülsz, mit nem bírsz elviselni. 

A téma tehát adott, de ezen belül adj te címet a fogalmazásodnak! Egyes szám első személyben írj, 

hiszen ez a te utad, te vagy a vándor, aki egy igen fontos állomásig jutott. Írhatsz vallomást, 

kritizálhatsz, háboroghatsz, elmélkedhetsz, mesélhetsz. A hangnemed lehet komoly vagy humoros, 

akár ironikus is. Bárhogy is döntesz, jó munkát kívánunk, köszönjük, hogy legszemélyesebb 

gondolataidat is megosztod majd velünk! 

 

A verseny helyszínére a pennádon – tehát a jól fogó tolladon – kívül semmiféle eszközt nem 

kell behoznod, hiszen mi azt szeretnénk, ha a saját gondolataidat vetnéd papírra.  

A vetélkedővel kapcsolatban érdeklődni lehet Rab Beatrix tanárnőnél  

az iskola telefonszámán: 56/376-802, 

mobilon: 30/5564-694 

e-mailben: rabbeatrix@gmail.com 

Az irodalmi vetélkedővel kapcsolatosan Somogyiné Durucskó Mária tanárnőnél  

e-mailben: durucskomaria@gmail.com  

 

Élményekben gazdag és sikeres felkészülést kívánunk! 

 

 

Rusvai Károly 

igazgató 

Rab Beatrix 

humán munkaközösség vezető 

versenyigazgató 
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