Beszámoló a Bolyai Emlékversenyről
melyet a Bolyai Farkas Alapítvány 2018-ban

Mesél a szőke Tisza
címmel indított
Tíz évvel ezelőtt az első emlékversenyt azzal a céllal indítottuk, hogy a két Bolyai élete
és munkássága nagyobb teret kapjon és vidékünkön a fiatalok többet tudjanak a
Bolyaiakról, mint korábban.
Az utóbbi néhány évben a versenyt az arra az évre jellemző témában, képzőművészeti
kategóriában indítottuk és főként kisiskolások részvételére számítottunk. Így került sor
idén a mindannyiunk által kedvelt Tiszára.
A pályázati felhíváson útmutatóként a következő szerepelt: „a pályázat lehetőséget ad a
téma többféle megközelítésére, a táj, a víz, a vízpart, a sétány a sétálókkal, a város a
túlpartról vagy csónakból nézve – tehát alkalom lehet egy természeti kép megfestésére
vagy egy kirándulás, strandolás, horgászat, csónakázás, azaz egy történet megörökítésére
is. A Tisza nemcsak a mai eseményekről mesélhet, az alkotó visszanyúlhat a régmúltba
is, a jövőbe is előretekinthet. „
A képzőművészeti pályázatra összesen182 pályamű érkezett. Ezek közül válogatott a
zsűri, figyelembe véve a korosztályok közötti különbségeket. A 182 munka közül a
legjobb 60 alkotásból kiállítás nyílt a díjkiosztó napján a Tisza-part – Alvég Helyi
Közösség nagytermében, amely kiállítás 2019. január végéig látogatható.
Többszöri válogatás és szakértői véleményezés után 15 dícséretes pályamű jutalomban
részesült.
A legjobbak:
Óvodás korcsoport:
Mucsi Lili, Margaréta óvoda Zenta
Tóth Norbert, Cinege óvoda Felsőhegy
1. és 2. osztályos korcsoport:
Balla Janka, Nov.11.Á.I. Zenta
Randovity Tijana, Csokonai Á.I.- Felsőhegy
3. és 4. osztályos korcsoport:
Szuromi Lara, Csokonai Á.I.– Felsőhegy
Perdi Sarolta, Csokonai Á.I.– Felsőhegy
Rekovics Regő, Csokonai Á.I.– Felsőhegy
Csernák Patrik, Csokonai Á.I.– Felsőhegy
5. és 6. osztályos korcsoport:
Urbán Viktória, Emlékiskola – Zenta
Tót Szabolcs, Csokonai Á.I.– Felsőhegy
7. és 8. osztályos korcsoport:
Pető Sára, Nov.11.Á.I. Zenta

Horváth Csenge, Nov.11.Á.I. Zenta
Bakos Réka, Kókai Imre Á.I. Temerin
Csoportmunkák:
- Szivárvány óvoda – Zenta (a végzős csoport alkotása)
- Kodály Zoltán Magyar Művelődési Egyesület, Szivárvány szakkör Topolya
(másodikos, negyedikes és ötödikes gyerekek alkotása)
Felkészítő tanárok voltak:
S. Belec Anikó,
Csetle Judit,
Horváth Csilla,
Kelemen Gabriella,
Rúzsa Mária,
Szalma Izabella,
Csonti Melinda,
Németh Anna,
Berec Gábor Zsuzsanna,
Recskó Diana,
Szabó Éva,
Recsó Gallusz Anna,
Molnár Csilla,
Szarvák Anikó,
Tripolszky Csilla,
Varga Marianna,
Pecarski Elvira,
Nagy Abonyi Enikő.
A megnyitón Rekovics Réka verset mondott a Tiszáról, majd a pályaművek részletes
bemutatása, a technikák ismertetése után a 15 legjobb alkotó szép ajándékokat és
dicsérő emléklapot kapott.
A kézügyesség, alkotókészség fejlesztése, a kreativitásra való ösztönzés a legnagyobb
hozadéka a pályázatnak, de a képzőművészettel foglalkozók ismerkedésére,
barátkozására is alkalmat ad ez a verseny.
A verseny győzteseinek ráadásul külön ajándék az Alapítvány nyári kreatív
foglalkozásain való részvételi lehetőség. 2018 nyarán nagy sikerrel zajlott a háromnapos
tábor a 2017 év győteseivel. A nyári kreatív foglakozások iránt továbbra is nagy igény
mutatkozik, ezért szeretnénk jövőre is meghívni a legígéretesebb, tehetséges gyerekeket
és ezzel lehetővé tenni az ismerkedést, barátkozást, és a továbbfejlődésüket.
A rendezvény támogatója Zenta község Önkormányzata volt.

