
FELHÍVÁS 
 

Minden Nap Kultúra! 
 négyfordulós Tehetségkutató Rajzverseny 

 
A verseny célja: 

„Tornyai János kulturális városrehabilitációs program című, DAOP-5.1.2/C-2010-0002 jelű 

pályázat keretében megvalósuló Minden Nap Kultúra! Program egy olyan eleme a 

projektnek, amely a településen élő összes korosztály és minden érdeklődő városi polgár 

számára kínál alkalmat és lehetőséget a kultúrával való rendszeres találkozásra a lehetőségek 

szerinti legszélesebb érdeklődési körben. A program kiemelt célcsoportja a diákság. Az 

MNK! kidolgozott oktatási tervek szerint megvalósított programokon keresztül vonzza be a 

városi közművelődési intézményekbe a tanulókat. A program nyomán elindulhat az a tudatos 

szemléletformálás, mely a város gazdasági potenciálját jelentő kulturális hagyományok és 

értékek megismerését, elsajátítását, illetve kreatív felhasználását, értékesítését 

eredményezhetik. 

Legyen közös kincs a vásárhelyi kultúra! Segítsd legjobb tehetséged szerint! 

Kiemelt célunk a négyfordulós tehetségkutó  versenyen  a   versenyzők rajztudásának 

felmérése és értékelése, a fiatal tehetségek támogatása.  

A legjobb munkák a Minden Nap Kultúra! Program keretében megjelenő 

oktatócsomagokba is bekerülnek! 

 

A versenyzők köre:  

Azok a középiskolás és általános iskolás (7-8.évfolyam) diákok, akik a városban és 

vonzáskörzetében folytatják tanulmányaikat. 

 

I. forduló időpontja:   

2011. április 27.(szerda) 15:00 óra Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem 

 

A verseny menete: 

 A helyszínre érkező diákok aláírják a jelenléti lapot, és kapnak egy kódot, melyet az 

otthonukban készített munkájukon is fel kell tüntetniük.  

A  kategóriák feladatait sorsolás alapján kapják meg. 

A további fordulókra a legsikeresebbek kapnak meghívást. 



 

A nevezés menete: 

 A versenyre a középiskolák és általános iskolák (7-8. évfolyam)  ill. művészeti iskola 

szakkörös  diákjait nevezhetik a szaktanárok, intézményenként maximum 6 főt. 

Kérjük feltüntetni a diák nevét, iskoláját, évfolyamát, lakcímét és  e-mail címét. 

Nevezni Balázs József oktatási csoportvezetőnél lehet a következő e-mail címen: 

balazs.jozsef@hodmezovasarhely.hu 

 

A nevezés határideje: 2011. április 15. (péntek) 

 

A verseny kategóriái: 

I. kategória: rajzi kategória,7-8-9-10. évfolyamosok számára. 

II. kategória: rajzi kategória, 11-12. évfolyamosok számára. 

III. kategória: enteriőr kategória,7-8-9-10. évfolyamosok számára. 

IV. kategória: enteriőr kategória, 11-12. évfolyamosok számára. 

V. kategória: meseillusztráció kategória, 7-8-9-10 évfolyamos tanulók számára. 

VI. kategória: meseillusztráció 11-12. évfolyamos tanulók számára 

. 

Versenyfeladatok: 

I. Kategória: egyszerű tárgyak fotóról történő lerajzolása  

Technika: ceruza- vagy szénrajz, A/4-es, papíron. 

II. Kategória: egyszerű tárgyak fotóról történő lerajzolása  

Technika: ceruza- vagy szénrajz, A/4-es, papíron. 

III. Kategória: Enteriőr, lakás belső részleteinek rajza fotó alapján  

Technika: bármely festési technika (színes ceruza, tempera, akril, vízfesték…) a lassan 

száradó anyagok kivételével (pl. olaj), A/4-es papíron. 

IV. Kategória: Enteriőr, lakás belső részleteinek rajza fotó alapján   

Technika: bármely festési technika (színes ceruza, tempera, akril, vízfesték…) a lassan 

száradó anyagok kivételével (pl. olaj), A/4-es papíron. 

V. Kategória: Meseillusztráció elkészítése előzetesen ismertetett történet alapján  

Technika: bármely festési technika (színes ceruza, tempera, akril, vízfesték...) a lassan 

száradó anyagok kivételével (pl. olaj), A/4-es papíron. 

VI. Kategória: Meseillusztráció elkészítése előzetesen ismertetett történet alapján  



Technika: bármely festési technika (színes ceruza, tempera, akril, vízfesték..) a lassan 

száradó anyagok kivételével (pl. olaj), A/4-es papíron. 

 

A rajzoláshoz, illetve festéshez szükséges eszközökről a versenyzőknek kell gondoskodni. 

. 

A pályaművek beérkezési határideje: 2011.május 05.(csütörtök) 

Cím: Polgármesteri Hivatal, Oktatási Csoport  

Balázs József oktatási csoportvezető 

 

Zsűrizés: Az elkészített munkákat szakmai zsűri pontozza, majd a pontok alapján alakul ki a 

további fordulóra meghívottak köre. 

 

A verseny díjazása: A zsűri a versenyzők rajzi, festői tudása, valamint kifejezőkészsége 

alapján kategóriánként I., II. helyezéseket valamint egyes esetekben különdíjakat ad ki a 

negyedik forduló végén.  

 

Eredményhirdetés: 

A rajzverseny kiállítással egybekötött eredményhirdetésére és a díjak átadására 2011 

júniusában kerül sor. 

 

Hódmezővásárhely, 2011.04.08. 
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