
 

 

 
 

VIII. Megyei Képzőművészeti Vetélkedő 
 
Idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola megyei szintű egyéni al-
kotóversenyét, 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 fény születése” 

I. korcsoport: 3-4 osztály 
II. korcsoport: 5-6. osztály 

III. korcsoport: 7-8. osztály 
Szobrászat,  
dombormű 

 

2015 a Fény nemzetközi éve, ehhez igazodik az idei versenyfelhívásunk is. A témát igen sokfelől megkö-
zelíthetjük. A legtöbb ősi vallás, hit egyik legalapvetőbb ünnepe a téli napforduló, azaz a Nap visszaté-
rése, itt a világosság és a sötétség allegóriáinak megjelenítése kínálja magát. A hosszú tél végén az 
emberek várják a tavaszt, a határ, a mező, a kertek kizöldülését – amik fotoszintézissel működnek, 
vagyis napfény kell hozzá.  

De egészen prózaian fény születik akkor is, amikor gyertyát gyújtunk, lámpát kapcsolunk, fölhúzzuk a 
redőnyt, kitárjuk az ablakot. Képletesen fény gyúlhat a fejünkben is, amikor „megvilágosodunk”, azaz 
megértünk, felismerünk valamit, rájövünk valamire. Az ostoba vagy gonosz gondolatot gyakran nevez-
zük „sötétnek”. Fény szükségeltetik a látáshoz és a színek sem léteznek fény nélkül! Amikor reggel ki-
nyitjuk a szemünket, a fénnyel együtt megszületik számunkra a világ is. Aki elveszíti a látását, a szeme 
világát, arra azt mondjuk – nem véletlenül – hogy világtalan. Nem véletlen az sem, hogy a „világ” és a 
„világosság” szavaink egy tőről fakadnak, s vannak vidékek, ahol lámpagyújtásnál „világot gyújtanak”.  

A fény függvénye az árnyék is, együtt születhetnek csak, így – mondjuk - a fény lehet az elképzelt fé-
nyességes felső világ, az árnyék – ez alapján – a sötét alsó világ.  

Nyelvünknek nagyszerű szavai vannak arra, hogy a fény fontosságát, a vele kapcsolatos összefüggése-
ket és függőségeket érzékeltesse: amikor valaki mosolyog, felderül az arca, napvilágot láthat egy új 
felfedezés, fény csilloghat a szemünkben és világosan látjuk, hogy az árnyképekhez fény szükséges, a 
fotót pedig „fény-képnek” hívjuk. 

És ez mind-mind elképzelhető, megfesthető, lerajzolható és megmintázható! Mutasd meg, értesd meg 
velünk, neked mit jelent a fény, mit mond a fény születése vagy mi jut róla eszedbe! Próbáld meg úgy 
elkészíteni majd a művedet, hogy adj benne magadból, gondolataidból; mutasd meg technikai tudá-
sod; élj vele, legyen élmény látni az alkotásodat, szárnyaljon kreativitásod! 

 

A verseny helye: Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok, Fiumei út 5. 
 időpontja: 2015. április 24. péntek 
 nevezési díja: 1000 Ft/fő mindkét kategóriában 
 nevezés határideje: 2014. április 13. 
 

Nevezni és számlát kérni kizárólag a fiumei.hu/nevezes weboldalon lehet. 
A nevezési díj befizetése csak átutalással történhet. 



 

 

 

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: „VIII. Megyei Képzőművészeti Vetélkedő” 

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 ceru-
zával, 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 nél-
kül (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 

Élményekben gazdag és sikeres felkészülést kívánunk! 

Szolnok, 2015. február 16. 

 
Rusvai Károly 

igazgató 
Rab Beatrix 

versenyszervező 
 


