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Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 

Víz Világnapja 

2017. március 21. 14.30 

Heves, Művelődési Központ 

 

Tisztelt Meghívott Vendégeink! 

Tisztelt Jelenlévők! 

Kedves Kollégák, Szülők! 

Kedves Gyerekek, Alkotók!  

 

A víz világnapja alkalmából tartandó rendezvényünkön a Harmónia Alapfokú Művészeti 

Iskola vezetősége és pedagógusai nevében, tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt!  

Erdészné Turcsányi Katalin vagyok, az iskola művészeti vezetője, ennek a rajzpályázatnak a 

gazdája – hosszú évek óta. 

Külön köszöntöm 

Ballagó Zoltán urat, az Egri Tankerületi Központ igazgatóját, 

Sveiczer Sándor urat Heves város polgármesterét, 

Halassy Csilla szobrászművészt, a Csillagbojtár K. és O N. Kft ügyvezetőjét, 

Bódor Istvánnét, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatónőjét, 

Szabó Imre Tibornét a Hevesi József Általános Iskola és AMI igazgatónőjét. 

 

Március 22-e a víz világnapja 1993 óta, az ENSZ közgyűlésének 1992-es határozata 

értelmében. Az ünneplés célja, hogy felhívja a kormányok, szervezetek és magánszemélyek 

figyelmét a víz kiemelten fontos szerepére életünkben, valamint arra, hogy óvjuk és védjük 

környezetünket, s ezen belül Földünk felbecsülhetetlen értékét, a vízkészletet. A víz 

világnapja alkalmával a megszokottnál is több figyelem irányul ember és víz évmilliókra 

visszatekintő kapcsolatára. 

 

A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola, mint a környezettudatosság mellett elkötelezett 

intézmény - évek óta hagyományosan megrendezi a víz világnapjához kötődően 

rajzpályázatát, és az alkotásokból álló kiállítását. Az alkotók rajzait  - mint eddig minden 

évben -  egy szép kiállítás keretében mutatjuk be, néhány év után ismét a hevesi Művelődési 

Központ  aulájában. 

 

Az emberiség kultúrtörténetéhez szervesen hozzákapcsolódik a vizek használata. A víz 

jelenléte meghatározza mindennapi életünket, meghatározza jövőnket.  



2 

 

A víz világnapja jó alkalom arra is, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az 

élet szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének is. 

Ebben az évben a fenti gondolatok jegyében született meg a pályázati témánk:Víz és jövő. 

Nagy örömünkre most is nagyon sok alkotás érkezett. 

Ebben az évben 15 intézményből összesen 412 rajzot kaptunk.  

Az 1-2. osztályos korcsoportban 109 ,  

a 3-4 osztályos korcsoportban 133,  

az 5-6. osztályos korcsoportban  123, 

a 7-8. osztályos korcsoportban  47 darab alkotást kaptunk. 

Most sem volt könnyű a zsűri dolga. 

Megkérem Kovács László képzőművész pedagógust, a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 

művésztanárát, a zsűri elnökét, hogy ossza meg az értékelés szempontjait, a zsűri gondolatait! 

 

K.L. 

 

A díjazottak ismertetése és az ajándékok átadás következik. 

A sok, magas színvonalú, remek alkotás érkezett hozzánk. A zsűri döntése értelmében  

korcsoportonként  I-III. helyezést és további különdíjakat adunk ki. Kérem, hogy minden 

korcsoportból a díjazottak vegyék át az oklevelet és a Harmónia AMI ajándékcsomagját! 

 

Az 1-2. osztályos kategória díjainak átadására megkérem Szabó Imre Tiborné igazgató  

asszonyt, a Hevesi József Általános Iskola és AMI igazgatónőjét. 

 

Átadás 

 

A 3-4. osztályos korcsoport díjainak átadására megkérem Bódor Istvánné asszonyt, a Szent 

Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatónőjét. 

 

Átadás 

 

Az 5-6. osztályos korcsoport díjainak átadására megkérem Ballagó Zoltán urat, az Egri 

Tankerületi Központ igazgatóját. 

Átadás 

 

A 7-8. osztályos korcsoport díjainak átadására megkérem Halassy Csilla szobrászművészt!  
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Átadás 

 

A különdíjak átadására megkérem Sveiczer Sándor urat, Heves város  polgármesterét. 

 

Átadás 

 

A pedagógus kollégák minden évben nagy felelősséggel készülnek a víz világnapi 

rajzpályázatunkra, segítik diákjaikat, figyelemmel kísérik az alkotói folyamatot. Idén is így 

volt ez. Nagyon sok szép és igényes rajzot kaptunk a kiírásnak megfelelően, a határidő pontos 

betartásával. Ezúton is köszönjük a kollégák munkáját.  

 

Kedves Jelenlévők! 

A Harmónia AMI vezetősége nevében szeretettel gratulálok minden pályázónak, minden 

díjazottnak és a felkészítő pedagógusoknak egyaránt. 

 

Jakab Tibor fotóművész barátunk szokásosan csoportképeket készít a díjazottakról, 

felkészítőkről, kérek mindenkit, vegyen részt a csoportkép készítésén. 

 

Az én tisztem még az, hogy a beérkezett pályamunkákból készült kiállítást megnyissam, s 

ajánljam megtekintését minden jelenlévőnek. 

A kiállítás megtekintése után pedig szeretettel várunk minden kollégát és alkotó diákot egy 

szerény kis vendéglátásra. 

 

Még egyszer gratulálok, s bízom benne, hogy a következő évben is ilyen nagyszerű kiállítást 

tudunk rendezni! 

Ezennel a kiállítást megnyitom, kérem tekintsék meg az alkotásokat! 


