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A Református Pedagógiai Intézet a Reformáció Emlékbizottság támogatásával a 

Reformáció 500. évfordulóját ünneplő református rendezvénysorozat elemeként „ó-ió-ció-
áció-formáció-Reformáció – Hitvallás és szabadság” címmel rajzpályázatot hirdetett a 
Kárpát-medencei diákok részére. 

A pályázat meghirdetői olyan alkotásokat vártak, amelyek megjelenítik, hogy a mai 
óvodások és diákok mit válaszolnak a kérdésekre: Mit üzen Nekem a reformáció? Mit jelent 
számomra, hogy református/evangélikus vagyok? 

A verseny 4 kategóriában került kiírásra: óvodás, általános iskola alsó tagozatos, 
általános iskola felső tagozatos és középiskolás tanulók alkotásait várták. A 2016 
augusztusában meghirdetett rajzpályázatra a reformáció ünnepnapjáig, október 31-ig 
küldhettek pályaműveket. A versenyre festményeket (akvarell, tempera, pasztell, stb..) vagy 
grafikai (ceruza, szén, tus, monotípia, különböző nyomatok stb.. ) munkákat vártak,  A/4-es 
vagy A/3-as méretben. 
  Az összesen beérkező 742 rajz, festmény és grafika készítői főként magyarországi 

református és evangélikus fenntartású intézmények óvodásai és diákjai voltak, de több mint 

50 alkotás a határon túlról, Erdélyből és Kárpátaljáról érkezett. Olyan munkával is 

találkozhatott a szakmai zsűri, amelyet egyházközségi fenntartású, halmozottan sérült 

gyermekeket és fiatalokat fejlesztő otthon lakói készítettek. Számos mű érkezett más 

felekezetek által fenntartott intézményekből és világi iskolákból is. 

A szakemberek (Magyar József, Molnárné dr. Ötvös Tünde, Somodi Ildikó DLA) 2016 
novemberében kategóriánként kiválasztotta a legkiemelkedőbb alkotásokat. A 3 fős zsűri               
1-3. helyezésekkel és különdíjjal jutalmazta a legtöbb mondanivalót tartalmazó, 
legötletesebben és – jobban kimunkált módon elkészített alkotásokat illetve kiválasztotta 
azokat a műveket, amelyek egy vándorkiállítás képei lesznek. Az eredmények ünnepélyes 
kihirdetésére illetve a díjak átadására és a kiállítás megnyitójára a kiállítás első állomásán, a 
budapesti Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolában december 9-én 15:00 órától 
került sor. 

A megnyitást követően a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola lelkésze, 
Hajdú Bálint Kadosa vezetésével egy áhítaton vehettek részt a jelenlévők. A rajzpályázat 
megvalósítását anyagilag támogató Reformáció Emlékbizottság képviseletében                               
Dr. Hafenscher Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa 
köszöntötte elismerő szavakkal a résztvevőket. Ezután Szontagh Pál, a Református 
Pedagógiai Intézet igazgatója, a rajzpályázat életre hívója fejezte ki örömét az alkotások 
sokszínűségével, a rajzok, festmények leleményességével és sokféle tartalmi 
mondanivalójával kapcsolatban. 

 Ezt követően Magyar József, a zsűri elnöke, a kiállítás kivitelezője és házigazdája 
méltatta az alkotásokat, kiemelve a leginkább figyelemre méltó művek egyediségét, 
ötletességét és tartalmi gazdagságát. Az ünnepség meghittségét fokozta az iskola egy szép 
hangú 7. osztályos tanulója, Galgóczy Katalin előadása, aki a 66. zsoltárt énekelte el. Az 
emelkedett hangulat az eredmények kihirdetésével és a díjak átadásával vált teljessé. 
Kategóriánként került sor az emléklapok, a különdíjak és a helyezettek okleveleinek, díjainak 
átadására. 

 Minden óvodás és iskolás nagyon örült a szép emléklapnak/oklevélnek és az 
ajándéknak, de amellett, hogy bátorító kézszorítást kaptak dr. Hafenscher Károlytól, a finom 



csokoládé is fokozta elégedettségüket. A helyezést elért, vagy különdíjat nyert óvodások és 
tanulók felkészítő pedagógusának ajándékkönyvvel köszönte meg a zsűri elnöke a felkészítő 
munkát. A tapsözön után a rendezvénynek helyet adó iskola 7. osztályos tanulója, Csernyus 
Áron varázsolt karácsonyi hangulatot Szombathy Viktor: Andrást  jelölte ki az Úr című 
történetétnek elmesélésével.  

Ezt követte a 131 alkotást felsorakoztató kiállítás megnyitója, amelyen Magyarné 
Teliska Gyöngyi, az iskola igazgatónője őszinte örömét fejezte ki, hogy ilyen sok és szép 
alkotás díszíti az iskola aulájának falait, amelyeket egészen 2017  január végéig csodálhatnak 
meg az odalátogatók. A kiállítás megtekintése után kölyökpezsgő, finom szendvicsek és 
péksütemények várták az örömtől és elismerésektől csillogó szemű gyerekeket és szüleiket, 
kísérőiket.  
  Nemcsak így karácsony előtt, hanem az év minden napján nagyon jó adni.  
Köszönjük a gyerekeknek, hogy ennyi mindent adtak nekünk a fantáziájukból, a 
kézügyességükből és rajzlapra, kartonra vetítették gondolataikat, megosztották velünk a 
mindennapjaikat.  Nagyon köszönjük a pedagógusoknak és a sz 
ülőknek, hogy ötletet és útmutatást, segítséget adtak a gyerekeknek. A képekből áradó 
sokszínűséget és tettrekészséget az RPI igyekszik továbbadni és megteremti annak a 
lehetőségét, hogy Budapesten kívül 2017 tavaszán még két nagyvárosban – Debrecenben és 
Nagykőrösön is – sokan megcsodálhassák az alkotásokat, végiggondolhassák és 
továbbadhassák, hogy milyen sok mindent is adott nekünk a Reformáció. 
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