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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 rajzpályázatot hirdet 

 

 

,,Szelektálj!” 

címmel. 

 

 

 

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

 
 
A pályázat egy olyan „rajzos utazásra" hívja az érdeklődő óvodásokat és diákokat, melynek 
középpontjában a szelektív hulladékgyűjtés és annak a fontossága áll. 

 

A pályázatnak több célja is van. Az egyik, hogy a diákok ismeretekre tegyenek szert a 

környezetvédelemmel kapcsolatban, és ezzel együtt a szelektív hulladékgyűjtésről, annak 

fontosságáról. Másik célja, az alkotás örömével a diákok környezettudatos szemléletének formálása. 
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Szeretnénk, ha a rajzok megalkotásánál a diákok szabadon engednék fantáziájukat és 

megjelenítenék azt, vagy azokat az élőlényeket, elképzelt lényeket (mesefigurákat, történelmi 

személyeket, film szereplőket stb.), akik/amelyek „segítségünkre” lehetnek a szelektív 

hulladékgyűjtésben. A művekben ezt a szituációt kell ábrázolni. Az elkészült rajzok mellé írjanak a 

diákok egy rövid leírást, amiben megindokolják, hogy miért éppen arra az állatra vagy személyre 

gondoltak. 

Pályázni lehet  

 óvodásoknak: A/4-es 

 iskolásoknak: A/3-as 

formátumú, bármilyen eszközzel (filc, vízfesték, tempera stb. ) készült színes, vagy fekete-fehér 

rajzzal. A pályázatra kizárólag saját készítésű rajzzal lehet pályázni. 

Az indoklást, leírást arról, miért választotta az alkotó „segítségül” az adott élőlényt vagy személyt, a 

rajz hátuljára vagy akár külön lapra is lehet írni, hozzácsatolva a rajzhoz. 

Tehát még egyszer: szárnyaljon a fantázia! 

 

1. A rajzpályázat benyújtásának módja, helye, határideje  

A pályamunkákat a Környezeti Információs Központ (KIK) irodájába (6800 Hódmezővásárhely, 

Hunyadi u. 3. (Erzsébet Kórház, L épület, bejárat az Imre József u. felől)) lehet behozni, beküldeni.  

 

A képek hátoldalán, kérjük feltüntetni: 

- a pályázó nevét, 

- életkorát, 

- címét/telefonos elérhetőségét/e-mail címét, 

- iskolájának címét, 

- felkészítő tanárának nevét, 

 

A beérkezett rajzokból terveink szerint kiállítást rendezünk 2015.06.05-én, a Környezetvédelmi 

Világnapon. 

  

 A rajzok végső beküldési határideje: 2015. május 10. 12.00 óra.  
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 2. Kategóriák:  

I. Óvodások  

II. Általános iskolások;  

III. Középiskolások;  

 

4. A pályázat díjazása  

Értékes  jutalmak kerülnek átadásra.  

 

5. Értékelés  

Az elbírálás eredményéről a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük.  

 

6. Díjátadás  

A díjazott képek a Környezeti Információs Központ (www.zoldvasarhely.hu) a Hódmezővásárhelyi 

Szent István Általános Iskola- Zöld Kapocs Oktatóközpont (http://zoldkapocs.hodtav.hu/) honlapján 

is bemutatásra kerülnek. 

A díjak ünnepélyes átadására, és a kiállítás megnyitására 2015. június 05-én kerül sor, melynek 

helyszínéről és időpontjáról a pályázókat értesítjük. 

 

 7. Egyéb  

A pályamunkákat nem küldjük vissza!  

  

Bővebb információ:  

Környezeti Információs Központ 

Címünk: 6800 Hódmezővásárhely, Hunyadi u. 3. (Erzsébet Kórház, L épület) 

Telefon: 62/532-165 

E-mail cím: zoldvasarhely@hodmezovasarhely.hu 

Törzsök József koordinátor +36 30/3666-224 

 

 

Hódmezővásárhely, 2015. február 10. 
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