
VII. Megyei Képzőművészeti Vetélkedő 
 

Idén hetedik alkalommal hirdeti meg a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola megyei szintű 

egyéni alkotóversenyét, amelyen a gyerekek két különböző műfajban és ezeken belül 

három korcsoportban mérhetik össze tehetségüket, felkészültségüket. 

 

A verseny műfaji kategóriái és a hozzájuk tartozó korcsoportok: 

Műfaj Téma Nevezhető korcsoport 

Rajzolás, festés 

„A repülés csodája” 

I. korcsoport: 3-4 osztály 

II. korcsoport: 5-6. osztály 

III. korcsoport: 7-8. osztály 

Szobrászat,  

dombormű 

I. korcsoport: 3-4 osztály 

II. korcsoport: 5-6. osztály 

III. korcsoport: 7-8. osztály 

 

 

 „Ha egyszer megízleled a repülést, utána úgy fogsz járni a Földön,  

hogy szemed az eget fürkészi, mert ott voltál fent és oda vágysz vissza.” 

(Leonardo da Vinci) 

 

Ki ne álmodott volna már a repülésről: amikor sebesen csapkodsz a karjaiddal, aztán felemelkedsz, 

lassan távolodsz a talajtól, majd úszol fönt a levegőben… A repülés csodája minden korban izgatta 

az embert, mindent megtett azért, hogy elemelkedhessen a Földtől, mindig kutatta, kereste a titok 

nyitját, amit hol a fizika törvényeivel, hol hittel, mítoszokkal igyekezett megmagyarázni. Az sem 

tántorította el, ha a repülésért az életével fizetett. Gondoljunk csak Ikaroszra, aki a repülés 

élményétől megrészegülve apja intelmeiről is megfeledkezett! 

Rengeteg műalkotás, vers, mese, regény, rajz és festmény foglalkozik a repüléssel. A pogány 

magyarok hitvilága szerint az égig érő fa koronájában élnek a madarak, akik képesek az égbe 

repülni. A mesebeli táltos paripa pedig olyan sebesen tud száguldani, ahogy csak parancsolja neki 

kedves gazdája. A repülő szőnyegek a keleti népek képzeletének szülöttei, amik a mi fantáziánkat is 

megmozgatták már. Pegazus pedig szárnyas ló, akit az írók, költők gondolatai, ihlete repít. 

Szárnyai vannak még gyakran képzeletünk lényeinek is: a sárkányoknak, angyaloknak; és képesek e 

csodára a rovarok és egyes emlősök, például a denevér is.  

És szintén képesek a repülés csodájára a valóság gépmadarai: a repülőgépek, helikopterek, 

hőlégballonok, a sárkányrepülők, no és az űrhajók, űrrepülő gépezetek.  

A repülés képessége, tudománya, élménye egy csoda! Rajzold le, fesd, mintázd meg, öntsd 

szoborba, domborműbe, mi jut neked eszedbe erről a csodáról! Bátran ereszd el a képzeleted: hívd 

segítségül a fantáziádat, alkoss élményszerű képeket, készíts kifejező műalkotásokat, csinálj akár 

mobilszobrot! Érdekes és szép lehet egy nem mindennapi nézőpont, furcsa beállítás, szokatlan 

színhasználat vagy forma is. 

Próbáld meg úgy elkészíteni majd a művedet, hogy adjál benne magadból, gondolataidból; mutasd 

meg technikai tudásod; élj vele, legyen élmény látni az alkotásodat, szárnyaljon kreativitásod! 



 

A verseny helye:  Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok, Fiumei út 5. 

időpontja:  2014. május 9. péntek 

nevezési díj:  1000 Ft/fő minden kategóriában 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. április 25. 

Kérjük, a nevezési díjakat a következő címre és számlaszámra utalják! 

„Művelt Emberfőkért Alapítvány” 

5000 Szolnok, Fiumei utca 5. 

számlaszám: 11616001-01661000-16000009 

A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: „VII. Megyei Képzőművészeti Vetélkedő” 

Nevezni és számlát kérni kizárólag a www.fiumei.hu/nevezes weboldalon lehet. 

A nevezési díj befizetése csak átutalással történhet. 

A verseny tervezett programja: 

 13.00 – 13.30 Érkezés és regisztráció 

 13.30 – 14.00 A verseny megnyitása, tájékoztatás, versenyhelyek elfoglalása 

 14.00 – 17.00 Verseny (felkészítő tanároknak konzultáció) 

 17.30 Eredményhirdetés 

A versenyen készülő alkotásokból kiállítást szervezünk a Damjanich Múzeumban, amelynek pontos 

időpontjáról a nevező iskoláknak külön értesítést fogunk küldeni. 

Néhány hasznos információ a versennyel kapcsolatosan:  

A téma kidolgozásához javasolt otthon motívumokat, ötleteket gyűjteni, 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). 

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. 

A vetélkedővel kapcsolatban érdeklődni lehet Rab Beatrix tanárnőnél  

az iskola telefonszámán: 56/376-802, 

mobilon: 30/5564-694 

E-mailben: rabbeatrix@gmail.com 

Szolnok, 2014. március 16. 

 

Rab Beatrix 

versenyszervező 


