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A VÍZ CSODÁJA 

A zsűri értékelése 

 

Köszöntöm az itt megjelenteket, felkészítő tanárokat, szülőket, és természetesen 

Titeket diákokat. Idén is, mint ahogy korábban a már hagyományosnak mondható „Víz 

világnapja” alkalmával, a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola által meghirdetett alkotói 

pályázat eredményhirdetésére kerül ma sor. Mielőtt azonban  az eredményeket ismertetnénk, 

néhány szót szólnék az értékelés szempontjairól. 

Legelőször is el kell mondjam, hogy idén is pályamű érkezett, aminek természetesen 

nagyon örültünk, mindez azt jelenti, hogy a víz mint az élet forrásának és alapjának tekinthető 

elemnek napjainkban tapasztalható károsítása fokozottan foglalkoztat sokakat. Ez jó is, meg 

rossz is. Jó, mert ez reményt ad, hogy az elkövetkező generációk felelősségteljesebben fognak 

bánni a vízkinccsel, mint ahogy ezt mi tesszük. És rossz, mert ez azt mutatja, hogy van még 

hova fejlődnünk. Az idei pályázat címe az volt, hogy a „Víz csodája”. Ezzel kapcsolatban 

vártuk a rajzokat, festményeket, fotókat. Sajnos fotó mindösszesen 1 darab érkezett, pedig ez 

a téma fotó szakágban igen inspiráló lehetett volna.  

Ha a korosztályokat tekintjük, ott is meglehetősen megoszlik az érdeklődés. Alsó 

tagozatban a pályamunkák száma, és meglepő, de minősége is gyakran túlhaladja a felsősök 

színvonalát. Nyilván ez korral is jár, hiszen 7. 8. ban már „cici” rajzolgatni, festegetni, az 

olyan „gyerekes” dolog, de ott vannak a közösségi oldalak, egyéb nyalánkságok, amivel 

„hasznosan” eltölthetik az időt. Ennek nem kellene így lennie. A kicsikben még érezhetően 

nagyobb az alkotói vágy. Remélhetőleg ez évek múltán is megmarad, és a mostani alsósok 

ugyanilyen kedvvel dolgoznak majd, de már felsősként. Nyilván ehhez az is kell, hogy a téma 

felkeltse az érdeklődést, beindítsa az alkotó kedvet és a képzelőerőt. 

Az értékelésről. Idén is több száz alkotás érkezett, a zsűrinek nem volt könnyű dolga. 

Éppen ezért alkalmaztuk azt a megoldást, hogy egy egy helyezést akár ketten is kaphatnak. 

Alapvetően a klasszikus rendszerben dolgoztunk. 1. 2. 3. hely, különdíj, ami az ”elismerésben 

részesült” szekcióval egészült ki. A zsűri értékelte a színhasználatot, a technikai 

megoldásokat. Emellett természetesen próbáltuk a kiírásban szerepelt cím gondolatiságát 

beilleszteni az adott pályaműbe. A kiállításon azok a munkák szerepelnek amelyek helyezést, 

különdíjat érdemeltek, de vannak olyanok is, amelyek bár nem értek el helyezést, mégis elég 

színvonalasak lettek ahhoz, hogy ezt a kis tárlatot színesebbé, változatosabbá, érdekesebbé 

tegye. Úgy gondolom, hogy a tárlat egységesen szép, viszont ebben az egységességben az 



egyéniségek igazán kidomborodnak, megmutatkoznak. Úgy is mondhatnám, hogy 

„egységesen változatos”. 

Bízunk abban, hogy még sok éven keresztül fogtok minket megörvendeztetni ilyen 

gyöngyszemekkel. Ehhez kívánok sok erőt, kitartást és alkotókedvet, mi pedig igyekszünk 

érdekesen kifejthető témákkal előállni. Köszönöm a figyelmet. 
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