Kedves Igazgató Asszony / Igazgató Úr!

Iskolánk, immár második alkalommal hirdet rajzpályázatot, amely reményeink szerint
közelebb hozza egymáshoz a református iskolákat, lehetőséget adva a Bibliában való
elmélyedésre, az örömteli alkotásra.

„Gyermekek a Bibliában”
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket,
mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14.)
A gyermek Isten ajándéka, amely különös hangsúlyt kap a Bibliában. A Zsoltárok 127,3.
így hangzik: „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.”
A Bibliában mintegy 600 alkalommal találhatók meg a gyerekek történetekben,
példázatokban, zsoltárokban, imákban, vagy éppen „Isten gyermeke” kapcsolatban. Főszerepet
ritka esetben játszanak, de mindig különleges „látóként” említik őket, akik gyakran többet látnak
a felnőtteknél, az írástudóknál. Szívük nyitott Isten Igéjének befogadására, mindennapi
csodáinak meglátására.
A Biblia – mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben – többször példaként állítja a
gyermekeket. Különleges kisdedként, akikre nagy feladat vár az életben Isten tervének
beteljesítésében. Ilyen például Mózes vagy éppen Dávid története, Jézus születése.
Az evangéliumok talán egyik legszebb epizódja is a gyermekekről szól:
„Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket; a tanítványok azonban rájuk szóltak.
Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a
kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom
nektek: aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be
oda. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,13-15, Mt 19,13-15 és Lk
18,15-17)
Idei pályázatunk lehetőséget nyújt, hogy a tanulókkal megismertessük a bibliai
gyermekek életét, történetét. Példaként állítva, hogy egy gyermek is mi mindenre képes, hogyan
formálhatja környezetét, mi lehet belőle, hisz Istennek mindannyiunkkal terve van, így a
gyermekekkel is.

Rajzpályázatunkban a Bibliából választott gyermekekkel kapcsolatos
történet megjelenítésére hívjuk a pályázókat!

Pályázatunk témája: Gyermekek a Bibliában
Pályázók köre: 1.-4. osztályos alkotni szerető kisdiákok
Alkalmazható technika: vegyes technika (színes ceruza, zsírkréta, pasztell, filc, tempera, esetleg
különböző anyagok)
Mérete: A4 - A3-ig terjedhet
Kizárólag a meghatározott témában, a kiírt technikával és méretben készült alkotások vesznek
részt az elbíráláson. A rajzokat megfelelő méretű borítékban összehajtás nélkül kérjük postázni.
A pályamunkák hátoldalára kérjük ráírni a pályázó nevét, évfolyamát, a felkészítő pedagógus
nevét, az intézmény pontos nevét, címét és a pályázat címét.
Feladási határidő: 2020. március 27. (péntek)
Beküldési cím: Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 3-5.
Kapcsolattartó: Gyarakiné Tomasovszki Janina
Telefonszám: 06 66/411-867/109-es mellék vagy 06 20/9651-422
E-mail: petofialso@freemail.hu
Az alkotásokat a kiállítás után kérés esetén visszaküldjük a beküldő iskola címére 2020. június
01-15. között. A visszaküldéshez megcímzett válaszborítékot kérünk.
Minden intézményből évfolyamonként 5-5 alkotást várunk.
Nevezési díj nincs!
Az értékelés módja: a pályaműveket nívós szakértő zsűri bírálja el.
A zsűri tagjai:
Molnár Máté

református lelkész, ifjúsági lelkész

Horváth Hajnalka

alkotóművész

Csuta György

festőművész, a Csuta Galéria tulajdonosa

Bagolyné Szücs Andrea

Fürkész Központi Óvoda vezetője - szakvizsgázott
óvodapedagógus, a békési óvodák tehetségkoordinátora

Kima Pálné

Ezüsttoll papír-, írószer kereskedés tulajdonosa, kézműves
termékek forgalmazója

