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A rendezvény neve: ó-ió-ció-áció-formáció-Reformáció – Hitvallás és szabadság
rajzpályázat
A verseny témája: 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 „Hitvallás és szabadság” mottóval 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 többféle méretben és különféle technikákkal készített pályaműveket 4
kategóriában fogadták a verseny szervezői (óvodás, általános iskolai 1-4. évfolyamos,
általános iskolai 5-8. évfolyamos, középiskolás tanulók). A pályázatra több száz alkotás
érkezett, amelyek közül a szakértői zsűri kiválasztotta a díjazott illetve a kiállításra kerülő
műveket. A pályázaton az egész Kárpát-medencéből - Erdélyből és Kárpátaljáról is – részt
vettek óvodások és iskolások, református, evangélikus, katolikus és világi intézményekből
egyaránt.
A legkiemelkedőbb alkotások a Reformáció 500. évfordulóját ünneplő református
rendezvénysorozat keretein belül egy vándorkiállításon is megjelennek, illetve a Református
Pedagógiai Intézet honlapját is színesítik majd. A vándorkiállítás helyszínei a református
köznevelés regionális nagyvárosai (Budapest, Debrecen és Nagykőrös) lesznek.
A rajzpályázatra érkezett alkotások eredményeinek kihirdetésére, a díjak átadására és
a budapesti kiállítás megnyitójára ünnepélyes keretek között 2016. december 9-én 15.00
órakor került sor a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolában (1188 Budapest,
Nagykőrösi út 55-57.).

A rendezvény résztvevői:
A verseny kiírására 4 kategóriában került sor. Óvodás, általános iskola alsó tagozatos,
általános iskola felső tagozatos és középiskolás tanulók alkotásait várták a rajzpályázat
meghirdetői. Az összesen beérkező 742 alkotás 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 alkotással is találkozhatott a
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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 verseny menete: A 2016 augusztusában meghirdetett rajzpályázatra október 31-ei
határidővel várták az alkotásokat.
A rajzpályázatra festményeket (akvarell, tempera, pasztell, stb..) vagy grafikai (ceruza, szén, tus,
monotípia, különböző nyomatok stb.. ) munkákat vártak, A/4-es vagy A/3-as méretben. A
szakmai zsűri 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 kiállítás első állomásán, a budapesti Szenczi
Molnár Albert Református Általános Iskolában december 9-én került sor.

A témához kapcsolódó főbb csomópontok:
A verseny ünnepélyes eredményhirdető rendezvénye 2016.12.09-én 15:00 órakor
kezdődött. A megnyitást követően a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola
lelkésze, Hajdú Bálint Kadosa vezetésével egy áhítaton vettek 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, 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.
Magyarné Teliska Gyöngyi, az iskola igazgatója őszinte örömét fejezte ki, hogy ilyen sok és
szép alkotás díszíti az iskola aulájának falait, amelyeket egészen 2017 januárjának 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.
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A rajzpályázat díjazottjai kategóriánként:
ÓVODÁSOK
Díj

Név

Az alkotás címe

"Hurrá evangélikus
vagyok!"
"A mi családunk minden
II.
Kuti Lili Dorottya
este hálát ad Istennek"
"A mi templomunk tele
III.
Martin Zoé Cintia
van mindig gyerekekkel"
"Az Úr asztalánál
Különdíj Hegymegi-Jakó Anna hallgatjuk az
Istentiszteletet"
"Vonattal szállítjuk a
Különdíj Hell Patrik
Luther-rózsát az oviba"
I.

Lehoczki Ferenc

Az alkotó intézménye
Evangélikus Egyházi
Óvoda, Soltvadkert
Kecskeméti Református
Pálmácska Óvoda
Evangélikus Egyházi
Óvoda, Soltvadkert

Az alkotó
felkészítő
pedagógusa
Hachbold Éva
Szalai Piroska és
Tóth Károlyné
Hachbold Éva

Kecskeméti Református Andrásyné
Pálmácska Óvoda
B. Tóth Anikó
Evangélikus Egyházi
Óvoda, Soltvadkert

Hachbold Éva

ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZATOSOK
Díj

Név

I.

Kanyó András

II.

Kiss Ármin

III.

Tar Franciska

Különdíj Csitári Gergő

Különdíj Flamm Flóra

Különdíj Jaros Máté

Különdíj Lehoczky Nóra

Különdíj Mezey Csenge

Az alkotás címe

Az alkotó intézménye

Kölcsey Ferenc
Református Általános
Iskola, Fehérgyarmat
Kossuth Lajos Evangélikus
"A mi templomunk"
Általános Iskola, Miskolc
Jókai Mór Református
nincs adat
Általános Iskola,
Nyíregyháza
"Luther bányász fiaként Kálvin Téri Református
meglátja Isten
Általános Iskola,
kegyelmét"
Veresegyház
Kálvin Téri Református
"Isten a mi oltalmunk és
Általános Iskola,
erősségünk"
Veresegyház
Gyöngyössolymosi Nagy
"A szabadság ereje"
Gyula Katolikus Általános
Iskola
Kálvin Téri Református
nincs adat
Általános Iskola,
Veresegyház
Kálvin Téri Református
nincs adat
Általános Iskola,
Veresegyház
"Kezdődik a gyermekIstentisztelet!"
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Az alkotó
felkészítő
pedagógusa
Kerekes Lászlóné
Rózsa Erzsébet
Kovácsvölgyi
Zoltánné
Barsi-Bukri
Annamária
Remenár Mária
Kenyeressy
Károly
W. Nagy Péter

W. Nagy Péter

"Vasárnapi
Istentisztelet"

Különdíj Juhász Zsófia

Kunhegyesi Református
Általános Iskola és Óvoda

Fekete-Budai
Borbála

ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZATOSOK
Díj

Név

Az alkotás címe

Az alkotó intézménye

Az alkotó felkészítő
pedagógusa

"Hit-örömeim"

Baár-Madas Református
Gimnázium, Általános Iskola
és Kollégium, Bp

Benkő Csilla Judit

"Martin Luther"

Csomasz Tóth Kálmán
Református AMI,
Dédestapolcsány

Mező István

III. Gáspár Marianna

"Református jelképeink"

Tompa Mihály Református
Általános Iskola,
Kazincbarcika

Kohut Zsuzsanna

III. Gödri Dániel

"Életre kelt biblia"

Dr. Enyedi Andor Református
Cseh Sándorné
Általános Iskola, Mezőcsát

I. Tóth Zelma

II. Dányi Krisztofer

KÖZÉPISKOLÁSOK
Díj
I.
II.

Név
Irinyi Dóra
Havasi Panna Flóra

Az alkotás címe

Az alkotó intézménye

Az alkotó felkészítő
pedagógusa

"Önfeláldozó
pelikánmadár"

DRK Dóczy Gimnáziuma,
Buka László
Debrecen

"Az én keresztem"

Luther Márton
Evangélikus Kollégium,
Nyíregyháza

Cserepánya Ella

ISKOLÁSOK
Díj

Név

Béres Dániel,
Farkas Mihály,
Külön- Fehér Katalin,
díj Kovács Milán,
Sóczó Péter,
Szabó Tamás

Az alkotás címe

"Jelképeink bimm-bamm"

Az alkotó intézménye

D.N.R.E.Immánuel
Otthona

Az alkotó felkészítő
pedagógusa

Bényei Erzsébet

Összegzés, tanulságok: A Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny 20 református fenntartású
iskola 742 tanulóját lelkesítette versenyzésre és motiválta alkotásra. A résztvevők magas
száma és lelkesedése okot adhat a további folytatásra. Nagyon jó lehetőség volt ez nem csak
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a tanulók, de a tanáraik szempontjából is arra, hogy tapasztalatot szerezzenek, új
technikákat, ötleteket lássanak és kapcsolatokat építsenek egymással.
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 szülőknek, hogy ötletet és
útmutatást, segítséget adtak a gyerekeknek. Az RPI mindezt igyekszik továbbadni és
megteremti annak a lehetőségét, hogy Budapesten kívül 2017 tavaszán még két
nagyvárosban – Debrecenben és Nagykőrösön is - megcsodálhassák az érdeklődők az
alkotásokat, hogy végiggondolhassák és továbbadhassák, hogy milyen sok mindent is adott
nekünk a Reformáció.

A helyezettek alkotásai a következő oldalakon és az RPI honlapján láthatóak.
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A kiállítás-megnyitó és eredményhirdető ünnepségen készült fotók

Dr. Hafenscher Károly, az EMMI Miniszteri biztosa
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Szontagh Pál, az RPI igazgatója

Magyar József, a zsűri elnöke, a kiállítás szervezője
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Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely:2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu
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