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Díjazottak
„Így látják Ők”- Az ép emberek mássággal élő társaik
életképeinek bemutatása
Általános iskola, alsó tagozat
I.helyezés

Varga Ella (Móricz Zsigmond Református Általános Iskola. Kisújszállás)
A témának megfelelően készített alkotás, mely jól ábrázolja a veleszületett és a szerzett
sérülésekből adódó másságot is.
A tanuló formailag és technikailag is ügyesen használta a teret az ábrázoláshoz. A képi
megjelenítésen egy átgondolt ábrázolásmód látható.
II. helyezés

Kiss Lia (Györffy István Katolikus Általános Iskola, Karcag)
A tanuló figyelemfelhívó, plakátszerű ábrázolással jelenítette meg a másságot.
Életkorához képest fejlettebb ábrázolási technikát alkalmazott a gyermek, mellyel a
sérült embertársaink felé irányuló segítőkészséget hangsúlyozta.
III. helyezés

Darai Dániel (Móricz Zsigmond Református Általános Iskola, Kisújszállás)
Egyedi pályamunka, mely a másságot, mint értelmi fogyatékosságot ábrázolja. A baleset
következtében elszenvedett sérülések következményeinek megjelenítése mellett látható
a barátság ábrázolása is.

Támogatást igénylő:
Név: Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Levelezési cím: 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6.
Telefon: +36 59/795-213

E-mail: istvan.sagi@kk.gov.hu;
Megvalósító:
Név: Kádas György EGYMI
Cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37.
Telefon: +36 (59) 520-614
E-mail: kadas.efop@gmail.com
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Általános iskola, felső tagozat
I.helyezés

Burai Rozália Kitti (Szent Pál Marista Általános Iskola, Karcag)
Egyedüli portréábrázolás a pályamunkák között, mely erőteljes kifejező erővel bír. Az
alkotáson hangsúlyosan jelenik meg a némaság kifejezésének ábrázolása.
II. helyezés

Bujdosó Sarolta (Karcag)
A színek összehangja magával ragadó. Nagyon aprólékos technikával dolgozott az alkotó.
Színvilága erőteljes, amivel hatásossá tudta tenni a kép mondanivalóját. A két sérült
sportoló akaraterejéről tesz tanúbizonyságot a kép.
III. helyezés

Barta Hanna (Györffy István Katolikus Általános Iskola, Karcag)
Az alkotáson belül többféle ábrázolása jelenik meg a másságnak. Átgondolt,
megtervezett kifejező ábrázolásmód jellemzi a képet, az alkotás színvilága visszafogott.
A mozaikszerű elrendezés foglalja össze a kép mondanivalóját.

Középiskolások
I.helyezés
Varga Boglárka (Kisújszállás)
Pályaművében egy, a sérültek számára jelentős problémát képviselő állapotot jelenített
meg az alkotó. A probléma súlyát a nagy szürke lépcső képviseli, melynek zordságát
ellensúlyozzák a lépcső körül nyíló virágok a biztató reményt sugallva.
Ebben a kategóriában nem érkezett több pályamunka, így a zsűri csak első helyet
hirdetett.

Támogatást igénylő:
Név: Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Levelezési cím: 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6.
Telefon: +36 59/795-213

E-mail: istvan.sagi@kk.gov.hu;
Megvalósító:
Név: Kádas György EGYMI
Cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37.
Telefon: +36 (59) 520-614
E-mail: kadas.efop@gmail.com
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Felnőttek
Ebben a kategóriában nem érkezett pályamunka.

„Így látjuk Mi”- Mássággal élők saját életükről készült
életképei
Általános iskola, alsó tagozat
I.

helyezés

Sánta Anna Dorottya (Kádas György EGYMI, Kisújszállás)
A rajz jól ábrázolja az elfogadást, hiszen ép és fogyatékos személyek együttesen
jelennek meg az alkotáson. A gazdag, változatos színhasználat az alkotó színes belső
világát tükrözi.
II.

helyezés

Nagy Noel (Kádas György EGYMI, Kisújszállás)
A képen megjelenő erőteljes színhasználat és a virágok ábrázolása figyelemfelkeltő
hatású. Az alkotás fontos üzenete tükröződik abban a megjelenítési formában, ahol a
sérült gyermekek közül egy kiválasztottat védelmi burok vesz körül.
III.

helyezés

Szabó Anna Erzsébet (Kádas György EGYMI, Kisújszállás)
A kép mozgalmassága azt tükrözi, mintha egy táncos forgatagot látnánk a maga
vidámságával. Az alkotás mondanivalója is hangsúlyos, mely által az elfogadás
érvényesül a sérült és ép személyek megjelenítésével.

Általános Iskola, felső tagozat
Ebben a kategóriában nem érkezett pályamű, a díjazásra tervezett
ajándéktárgyakat különdíj kategóriában osztotta ki a zsűri.
Támogatást igénylő:
Név: Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Levelezési cím: 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6.
Telefon: +36 59/795-213

E-mail: istvan.sagi@kk.gov.hu;
Megvalósító:
Név: Kádas György EGYMI
Cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37.
Telefon: +36 (59) 520-614
E-mail: kadas.efop@gmail.com
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Középiskolások
I.helyezés

Farkas Mónika (Kádas György EGYMI, Kisújszállás)
A képeken a sérültek által belülről fakadó képi világ tárul elénk, mely tele van
boldogsággal, vidámsággal és színekkel.
II. helyezés

Kovács Nikoletta (Kádas György EGYMI, Kisújszállás)
A színek a vidámságot tükrözik számunkra. A segítő és a sérült személy kapcsolatát
ábrázolja a kép, illetve a közöttük lévő biztonságot nyújtó viszonyt.
III. helyezés

Bodnár Orsolya (Kádas György EGYMI, Kisújszállás)
A pályaműben kiemelt jelentőséggel bír a sérült és nem sérült egyén kapcsolódása, az
érintés, a barátság kifejező ábrázolása. Az arckifejezés kidolgozottsága és a mosoly
kiemelkedik, hangsúlyos a rajzon.

Felnőttek
I.helyezés

Kovács Valéria (Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató
Centrum, Dévaványa)
Egy hétköznapi vidám szituációt ábrázol az alkotás. Az állatok megjelenítése erőteljes,
karakteres. A tér érzékeltetése az ábrák aránya felismerhető.

Támogatást igénylő:
Név: Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Levelezési cím: 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6.
Telefon: +36 59/795-213

E-mail: istvan.sagi@kk.gov.hu;
Megvalósító:
Név: Kádas György EGYMI
Cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37.
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„Te is közénk tartozol”
EFOP-3.1.6-16-2017-00043
II.helyezés

Buin János József (Békés Megyei Hajnal István Szolgáltató Centrum,
Dévaványa)
A pályázó saját magát ábrázolta egy önportréban, mely kedvenc tevékenységére utal, a
kerékpározásra. Kidolgozott ábrázolásmód a kerékpározás megfelelő térbeli ábrázolása. A
teret jól kihasználja. Saját maga és kedvenc tevékenysége ezáltal kifejező a rajzon.
Helyes arányok használata és a színezés technikája és iránykövető alkalmazása által
került díjazásra.
III.helyezés

Türmerné Csőke Éva (Tóparti Otthon Lakóotthon, Kunhegyes)
A pályamű aprólékos részletes kidolgozottsága miatt választotta be a zsűri a díjazottak
közé ezt a rajzot. Az alkotás térkitöltése teljes. A tárgyak ábrázolása a valóság
megfigyelésén alapul. A színezés szabályosságával és összhangjával egy nyugalmat
tükröző pályaművet alkotott.

Különdíjban részesülnek
Alsós osztályok
Nagy-Ferenczi
Karcag)

Mirella

(Györffy

István

Katolikus

Általános

Iskola,

Empatikus vidám a színek által pozitív élethelyzetet tükröző munka. Nézőpontváltás
figyelhető meg a rajzon, a térbeli formák síkbeli ábrázolása és a rendelkezésre álló hely
kihasználása teszi különlegessé ezt a pályaművet.

Tóth Bianka Erika (Karcag)
Maga a rajz kompozíciója és a színhasználat teljessége vonzotta a figyelmünket. Az
ábrázolt személyek vidámsága miatt gondoltuk ezt a pályamunkát különdíjasnak. A
képen megjelenik a sérült embertársaink felé való segítségnyújtás, amely az emberi
kapcsolatok fontosságára is felhívja a figyelmünket.

Támogatást igénylő:
Név: Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Levelezési cím: 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6.
Telefon: +36 59/795-213
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Megvalósító:
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Fábián Fedóra Réka (Karcag)
A legfiatalabb pályázóként igen kifejezően ábrázolta a másságot, amely az ő
érzelemvilágában a szomorúságot is tükrözi.
Empatikusan érinti a másság, melyet a képen az erős, nyomatékos színek használatával,
erőteljes színezéssel és a szomorú arc kifejezésével tesz hangsúlyossá. A reménységet a
Nap hatalmas nagy sugarai jelképezik a képen.

Felsős osztályok
Balogh Petra (Szent Pál Marista Általános Iskola, Karcag)
A rajz kidolgozottsága az emberi test arányainak megfelelően ábrázolt. A személyek
kiemelésével fejezi ki a másságot, de megjelenik az elfogadás együttes ábrázolása is a
rajzon.

Farkas Béla Roland (Szent Pál Marista Általános Iskola, Karcag)
Egy sérült ember hétköznapi élethelyzetét mutatja be az alkotás. Természetes módon
kezeli a másság fogalmát. Részletes, kifejező a rajz.
Magabiztos szín- és formakezelés. A mozgás ábrázolása főleg az állatok esetében magas
szintű. A természetközeli kompozíció arányaiban kifejező.

Felnőttek
K.T.K.T.SZ.SZ.K.
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (Karcag)
A pályamű egy csoportos alkotás, mely egyedi technikával készült. Összességében
harmóniát és szépséget tükröz a kép. A csoport sokszínűsége, egyben egyéni jellemzői
fedezhetők fel rajta. A másság fogalmát a sok apró személyes (az alkotókra) jellemző
tárgyak adják.

Támogatást igénylő:
Név: Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
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