
  
 
 

 
 
 
 
 

 

JÉZUS ÉLETE 
RAJZPÁLYÁZAT A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK RÉSZÉRE 

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

rajzversenyt hirdet az alsó és felső tagozatos diákoknak. 
A versenyt támogatja a SOLI DEO GLORIA ALAPÍTVÁNY. 

 

 A versenyt az elmúlt évhez hasonlóan szervezzük és bonyolítjuk le. A tavalyi versenyről a Református 
Pedagógiai Intézet honlapján összefoglaló található. 
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/oSSZEFOGLALo%20A%20MEGRENDEZETT%20VERSENYRoL-1.pdf 
 

VÁLASZTHATÓ TÉMÁK 
 
Angyali üdvözlet „Hat hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy 
szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinek, Józsefnek volt a jegyese és Máriának hívták Az angyal 
bement hozzá, és így köszöntötte: ‘Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Az Úr veled van. Áldottabb vagy te 
minden asszonynál!’” (Luk 1,26-28) 
Jézus születése (Lk 2:1-20) Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet 
Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, 
Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és 
megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 
 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.  És az Úr 
angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.  Az angyal 
pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme 
lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.  
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) 
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 jöjj ki!” És a halott bepólyázva kijött. 
 
 



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) 
A vihar lecsendesítése (Mt 8,23-27), (Mk 4,35-41), (Lk 8,22-25). Jézus a bárkában elalszik, vihar tör ki, és a 
vihartól megrettenő tanítványok felkeltik Jézust. Ő felkel és lecsendesíti a vihart. „Vajon ki lehet ez, hogy 
még a szeleknek és a víznek is parancsol, s azok engedelmeskednek neki?” (Lukács).  
 

 

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 40 alkotást kérünk. A rajzpályázatra színes 
(akvarell, tempera, pasztell, stb..) vagy grafikai (ceruza, szén, tus, monotípia, különböző nyomatok 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: 2016. december 9. 

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 akár (kiugró minőség 

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

a zsűri a kiállításon bemutatkozó pályaművekre is javaslatot tesz. 

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

tájékoztatást kapnak. 

Az ünnepélyes díjkiosztóra és kiállítás megnyitóra 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, 2016. szeptember 19.                                                            Magyar József 

                                                                               Vizuális kultúra szakatanácsadó/szervező  

                                              magyarjo@gmail.com  
 

 

 


