
 
 
 

 
 

A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola és a Református Pedagógiai Intézet 

az idén is megrendezi hagyományos Kárpát-medencei rajzversenyét, immár hatodik alkalommal, 
a református iskolákban tanuló, alsós és felsős diákok részére. 
A versenyt támogatja: Pannoncolor Művészeti Szakáruház és Művészfestékgyártó Kft., Soli Deo Gloria                         
Alapítvány. 

A tavalyi versenyről megjelent újságcikk itt olvasható: http://regi.reformatus.hu/mutat/17092/ 
A kiállítás a múlt évi megnyitójáról és a díjkiosztó ünnepségről video megtekinthető: 
"Jézus élete" Kárpát-medencei református rajzpályázat díjkiosztója - Szenczi Iskola Galéria 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=Fe2yzgSozwE&t=27s 
 

VÁLASZTHATÓ TÉMÁK 
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 

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. De az Isten gondviselése most is megmutatkozott. A napkeleti bölcsek ajándékából fedezni 

tudták szükségleteiket. "Ott voltak egészen Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott 

a próféta által, aki így szólt: 'Egyiptomból hívtam ki az én fiamat'." (Mt. 2:13-14; Hós. 11:1) 

Lázár feltámasztása (Jn 11,1-44). Jézust figyelmeztették tanítványai, ne menjen vissza Júdeába, hiszen 

most akarták megkövezni a zsidók. Mire odaértek Lázár már négy napja halott volt. Jézus nyugtatta 

Lázár testvérét Mártát: „Feltámad testvéred.” Márta ezt az utolsó időkre értette. Jézus így válaszolt 

mielőtt imádkozott Istenhez, és a sírkő elhengerítésre szólított fel: „Én vagyok a feltámadás és az élet. 

Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. 

(...)” Az ima után hangosan beszólt: „Lázár jőj ki!” És a halott bepólyázva kijött.  

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 

Ótestamentumi prófécia beteljesedésesére utal.   http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_36.htm 
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A csodálatos halfogás - Péter és társai miután egész éjszaka eredménytelenül halásztak, csüggedten 

mosták hálóikat reggel a Genezáreti-tónál. Jézus arra kérte Pétert, hogy hajójából taníthassa az 

összegyűlt tömeget. Mikor ez megtörtént, így szólt Péterhez: - "Evezz a mélyre, és vessétek ki a 

hálóitokat fogásra! Simon (Péter) ezt felelte: - Mester, bár egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk 

semmit, de a te szavadra bevetem a hálót. Mikor így cselekedtek, a halak olyan sokaságát kerítették 

be, hogy szakadozott a hálójuk. Intettek társaiknak is, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és 

segítsenek. (http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_19.htm) 

Jézus elfogása 183:3.2 (1973.4) Ahogy Péter, Jakab, János és a mintegy harminc táborbeli társuk 

észrevette a fegyveres csapatot, amint az fáklyákkal előbukkan a hegytetőn, tudták, hogy a katonák 

Jézus elfogására jönnek, és mind gyorsan lerohantak az olajütőhöz, ahol a Mester a holdfényben 

egymagában üldögélt. Az egyik oldalon a katonák közeledtek, a másik oldalon pedig a három apostol 

és a társaik tartottak arrafelé. Amint Júdás odalépett, hogy üdvözölje a Mestert, a két csoport megállt, 

nem mozdult, közöttük a Mesterrel és Júdással, mely utóbbi arra készült, hogy áruló csókkal illesse 

Jézus homlokát. 

Jelentkezés a versenyre 

A rajzversenyre való jelentkezés a gyerek munkák beérkezésével történik, 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) 

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. Csoport munkát nem tudunk értékelni. Egy 

iskolából maximum 25 alkotás küldhető. 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. Téri konstrukciókat, plasztikákat nem kérünk. 

Beküldési határidő: 2020. december 4. 

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 valamennyi iskola, a díjkiosztó 

időpontjáról az érintettek tájékoztatást kapnak. Az ünnepélyes díjkiosztóra és kiállítás megnyitójára a 

rendező iskola Szenczi Galériájában kerül sor 2021 februárjában. A legjobb művek a galérián kívül 

remélhetőleg máshol is bemutatkozhatnak, valamint megjelennek a Református Pedagógiai Intézet 

honlapján. a verseny dokumentációjával együtt.  

Kedves kolléga, az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban keressenek e-mail-ben.  

Budapest, 2020. szeptember 16.                                                             

Eredményes alkotómunkát kívánok!  Áldás, békesség! 

                                                                                                                Magyar József 

                                                                                        Vizuális kultúra szaktanácsadó /szervező  

                                                 magyarjo@gmail.com 
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