
VI. Megyei Képzőművészeti Vetélkedő 
 

Idén hatodik alkalommal hirdeti meg a Fiumei Úti Általános Iskola megyei szintű egyéni alkotóver-

senyét, amelyen a gyerekek két különböző műfajban és ezeken belül három korcsoportban mér-

hetik össze tehetségüket, felkészültségüket. 

A verseny műfaji kategóriái és a hozzájuk tartozó korcsoportok: 

Műfaj Téma Nevezhető korcsoport 

Rajzolás, festés 

„Tenyérmesék –  

kezünk nyomán” 

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 

A két kezünk csodálatos „szerkezet”. Az évmilliók alatt folyamatosan alakult, ügyesedett, fejlődött, 

hogy az ember képes legyen vele fogni, tapintani, simogatni vagy éppen ütni, írni és rajzolni, feste-

ni, mintázni, munkát végezni. A kezünk nyomán nagyszerű dolgok születnek. Erre a képességünkre 

utaló szavaink, kifejezéseink, szólásaink is jócskán vannak: kétkezi munka, keze munkája, kezeske-

dik érte és kézben tartja, ujjai köré csavar, viszket a tenyere, tartja a markát, tenyeréből eszik, te-

nyérnyi, tenyérjós, tenyeres-talpas és még sorolhatnánk. Ne feledkezzünk el a kézművességről sem, 

hiszen a magyar nyelv nagyszerűen tömörítette egyetlen szóba a kezünk nyomán születő műalko-

tások megnevezését. Manapság gyakran látjuk különböző míves termékeken a „kézzel készült” 

(handmade) címkét, ami ugyancsak az emberkéz alkotta aprólékos és gondos, egyedi munkára utal. 

Készíts bármit, ami eszedbe jut a kezünkről, tenyerünkről vagy valamilyen módon kapcsolódik ah-

hoz, utal rá! Lehet szó egyszerűen tanulmányról, körvonalrajzból kiinduló absztrakcióról, megsze-

mélyesítésről, kifejezések, szólások szellemes megjelenítéséről, kezünk képességeiről például. Bát-

ran hívd segítségül a fantáziádat, próbáld úgy elkészíteni majd művedet, hogy adjál benne magad-

ból, gondolataidból, mutasd meg technikai tudásod, élj vele, legyen élmény látni az alkotásodat! 

Érdekes és szép lehet egy nem mindennapi nézőpont, furcsa beállítás, szokatlan színhasználat vagy 

forma is. 

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

időpontja:  2013. május 10. péntek 

nevezési díj:  1000 Ft/fő minden kategóriában 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2011. április 22. 

Nevezni és számlát kérni kizárólag a www.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: „VI. Megyei Képzőművészeti Vetélkedő” 

 



A vereseny 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 zsűri tagjai:  Imrehné Sebestyén Margit érdemes tankönyvíró, rajztanár 

 Szabó Imrefia Béla szobrászművész, rajztanár 

 Verebes György festőművész a Szolnoki Művésztelep művészeti ve-

zetője 

A verseny ideje alatt a felkészítő tanároknak az iskola könyvtárában Pogány Gábor Benő szobrász-

művész, a Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke tart – a tavalyihoz hasonlóan - előadást, ahol kötet-

len beszélgetés keretében lehetőség nyílik kapcsolatépítésre művészek és tanárok között. 

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 készí-

teni, 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, zsír-

krétával, 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 (hunga-

rocell), 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, 2013.március 18. 

 

 

 

Rab Beatrix 

versenyszervező 


