
 

"JÉZUS ÉLETE" 
RAJZPÁLYÁZAT A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS 

 ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK RÉSZÉRE 
 

 

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

rajzversenyt hirdet 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. 

(youtube : "Jézus élete" rajzverseny díjkiosztója a Szenczi Iskola Galériában   

https://www.youtube.com/watch?v=ym6tYkg5bUY) 

 

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) 

   A napkeleti bölcsek imádása - Máté evangéliumában (Mt 2,1–16) olvashatunk egyedül a keletről 

érkezett mágusokról, bölcsekről, akik egy csillagot követve, a zsidók újszülött királyát keresték 

Jeruzsálemben, Heródes palotájában.  Az itt kapott útbaigazítás után tovább haladtak a csillag vezetésével 

Betlehembe, ahol megtalálták Jézust.  Elterjedt vélekedés, hogy három bölcsről van szó. Ennek alapja az 

általuk hozott háromféle ajándék: „Kinyitották kincses ládájukat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, 

tömjént és mirhát.” A köznyelv királyoknak is nevezi a bölcseket. Az arany az uralkodó jelképe a tömjén a 

papi hivatásé és a mirha orvosi gyanta. 

  Jézus megkeresztelkedése - ( Lukács 3:21-22, Máté 3:11-17 ) A Jordán folyóban, derékig érő vízben, 

alámerítkezéssel, Keresztelő Jánostól. Az ég megnyílik,a Szent Lélek galamb formájában Jézusra száll és 

szózat jön a mennyből az Úrtól: - ”Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm”. 

  Hal szájában talált érme - ( Mt 17,24-27) Adófizetési kötelezettségről kérdezik Pétert: „Mesteretek miért 

nem fizet adót?” Jézus utasítja Pétert, hogy vessen horgot, és az első hal szájában talál egy pénz érmét, amit 

vegyen ki és adja oda nekik "értük".  

A kánai menyegző (az első csodatétel, János 2:1-11) Jézus anyjával és a tanítványokkal esküvőre hivatalos. 

A bor hamar elfogy, de Jézus, anyja kérésére hat cserépedényt megtölt vízzel, megáldja azt, és viteti a 

násznagyhoz. Ő megkóstolja és örömmel mondja a vőlegénynek: ”Mindenki a jó bort adja, először és 

amikor a násznép megittasodik, adja a lőrét. Te a jó bort a végére tartogattad.” 



  A csodálatos kenyérszaporítás - Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba 

szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel 

utána indultak Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, 

és figyelmeztették: „Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, 

hogy élelmet szerezzenek maguknak!” Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük, ti adjatok 

nekik enni!” Ők ezt felelték: „Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és két halunk.” Mire ő ezt mondta: 

„Hozzátok ide!” Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két 

halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a 

tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. (Mt 14,13-21) 

   

 

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: 2017. december 8. 

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, 2017. szeptember 21.                                                            Magyar József 

                                                                               Vizuális kultúra szakatanácsadó/szervező  

                                              magyarjo@gmail.com  

 

 


