
"JÉZUS ÉLETE" 
RAJZPÁLYÁZAT A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS 

 ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK RÉSZÉRE 
A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola és a Református Pedagógiai Intézet 

az idén is megrendezi hagyományos rajzversenyét a református iskolákban tanuló, alsó és 

felső tagozatos diákoknak. 
 

A versenyt támogatja: Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, 
Pannoncolor Művészeti Szakáruház és Művészfestékgyártó Kft.,  Soli  Deo Gloria Alapítvány. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             A versenyt az elmúlt évekhez hasonlóan szervezzük és bonyolítjuk le. 

A tavalyi versenyről a Református Pedagógiai Intézet honlapján összefoglaló található. 
 

VÁLASZTHATÓ TÉMÁK 
 

  Menekülés Egyiptomba  - A királyok távozása után "megjelent az Úr angyala Józsefnek álmában, és 
azt mondta: - Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg 
én mondom néked! Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. József pedig fölkelvén, vette a 
gyermeket, annak anyját, és Egyiptomba távoztak." A kis család száműzetésbe kényszerült. Hosszú út 
várt rájuk. (http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_08.htm) 

A pásztorok imádása - Jézus születésének éjszakáján pásztorok tartózkodtak a Betlehem környéki 
mezőn.  Egyszer csak ott állt előttük csodálatos fényességben az Úr angyala. A pásztorok megijedtek, 
de az angyal bátorította őket, így szólt:- "Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek néktek, mely az 
egész nép öröme lesz. Ma született az Üdvözítő Dávid városában, Betlehemben. Ő az Úr Krisztus. 
...Egy kisgyermeket találtok bepólyálva a jászolban. Hirtelen mennyei angyalsereg jelent meg és 
ujjongó dicséretet énekeltek:  - Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat!" Az angyalok felszálltak a mennybe. A pásztorok odasiettek 
Betlehembe, ahol megtalálták Máriát és Józsefet, valamint a jászolban a kisdedet. (Lk. 2:10-18). 
http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_05.htm 

Jézus és a samáriai asszony beszélgetése - (Jn 4,5-29). Jézus elfáradt és leült Jákob kútjánál. Egy 
samáriai asszonytól inni kér. Ő elcsodálkozik, mert a zsidók nem szoktak érintkezni samáriakkal. A 
kútból mert vízből az "élet vizére" irányította a beszélgetést: "Ha valaki pedig abból a vízből iszik, 
amelyet én adok néki, soha többé meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök 
életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne." (Jn. 4:14),  http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_18.htm 

Jézus bevonulása Jeruzsálembe /János 12:12-19, Zakariás 9:9/.... amikor az ünnepre érkező nagy 
sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és 
így kiáltottak: "Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!" Jézus pedig egy 
szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva.  Jézus szamárháton történő bevonulása az 
Ótestamentumbeli prófécia beteljesedésesére utal.   http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_36.htm 



Utolsó vacsora / Mt. 26:17-30/ Júdás ekkor már eldöntötte, hogy el fogja árulni, ezt Jézus jelzi 
tanítványainak és közli, az lesz az áruló, aki a kenyeret vele együtt mártja bele a tálba. Az Úrvacsorán 
megtöri a kenyeret és mondja:- ”Vegyétek, egyétek; ez az én testem”. Ezután veszi a bort és adja a 
tanítványoknak: - ”Igyatok ebből mindnyájan; mert ez az én vérem, az újszövetség vére”. 

Jézus a tengeren jár és a süllyedő Pétert felemeli /Máté 14:22-33/ Tanítványait a hajóval a túlsó 
partra küldi, ő felmegy a hegyre imádkozni. A háborgó tenger közepén jár a hajó, késő éjszaka van, 
amikor a tengeren járva utánuk indul. Mikor a tanítványok meglátják Őt a tengeren járva, azt hiszik, 
hogy kísértet és megijednek. Péter kéri, ha igazán Ő az, parancsolja meg, hogy mehessen a vízen. 
Péter közeledik felé a vízen járva, de egy nagy hullám eltakarja előle Jézust. Megijed és elkezd 
merülni, miközben kiabálja: - ”Uram, tarts meg engem!” Jézus kinyújtja kezét, felemeli Pétert és 
mondja neki: - ”Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” Ahogy beszállnak a hajóba, a szél elcsendesül. 
 

 

A beküldendő alkotás mérete A/4 vagy A/3. 

Kérjük a hátoldalára feltüntetni - alkotó nevét, életkorát és osztályát - a feldolgozott témát - az iskola 

hosszúbélyegzőjét - a felkészítő tanár nevét és e-mail címét. Paszpartut nem kérünk. 

Egy tanuló csak egy művel pályázhat.  Egy iskolából maximum 30 alkotást kérünk. A rajzpályázatra 
színes (akvarell, tempera, pasztell, stb..) vagy grafikai (ceruza, szén, tus, monotípia, különböző 
nyomatok, vegyes technika stb.. ) alkotást várunk.  Fénymásolatokat, fotókat nem fogadunk el. 

Jelentkezés a versenyre 
A rajzversenyre való jelentkezés a gyerek munkák beérkezésével történik meg, mellyel egy időben a 
versenyző beleegyezik abba, hogy a rendezők kiállításokon is szerepeltethetik művét, valamint egyéb 
publikálásra is sor kerülhet. 
Az elkészült műveket a következő címre kérjük beküldeni: 

Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 1188 Budapest, Nagykőrösi út 55-57. 

                                                                                              (szenczi@szenczi.hu, 1/294 5168) 

 

Beküldési határidő: 2018. december 7. 

A zsűri a következő korosztályok szerint értékel: 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály. 

A zsűri képzőművész és művésztanárokból áll. Az értékelés során a helyezéseket (kiugró minőség 

miatt) évfolyamok szerint is megállapíthatják és eseteként külön díjat is adhatnak. A díjazott alkotások 

mellett a zsűri a kiállításra kerülő pályaművekre is javaslatot tesz. A nem díjazott, de kiállításra 

bezsűrizett művek alkotói emléklapban részesülnek. 

 

A zsűrizés várható ideje január első hete.  Az eredményről a díjkiosztó időpontjáról az érintettek 

tájékoztatást kapnak. 

Az ünnepélyes díjkiosztóra és kiállítás megnyitójára a rendező iskola Szenczi Galériájában kerül sor 

februárban. A legjobb művek kiállításra kerülnek az iskolánk galériájában és remélhetőleg máshol is 

bemutatkozhatnak, valamint megjelennek a Református Pedagógiai Intézet honlapján.  

Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban keressenek e-mail-ben.  

Eredményes alkotó munkát kívánok! 

Áldás, békesség! 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 21.                                                            Magyar József 

                                                                               Vizuális kultúra szakatanácsadó/szervező  

                                              magyarjo@gmail.com  


