
SzolnokReformáció

Pályázat témája: 

A reformáció 500 évvel ezelőtt a Biblia tanításához való visszaigazodást jelentette az élet minden területén.  
2017-ben mit jelentene életünk reformációja a Biblia útmutatása szerint?

Formai követelmények:

Az irodalmi pályázat terjedelme
• 7-8. osztályosoknak: 1-2 oldal (A/4, oldalanként 1800 leütés (30 sor, hatvan leütés)
• 9-12. osztályosoknak és felnőtteknek: 2-3 oldal (A/4, oldalanként 1800 leütés (30 sor, hatvan leütés)

A képzőművészeti pályázat paraméterei:

Minimum A4, maximum A3 méretben, szabadon választott technikával, grafika és festészet kategóriában készülhet.

A pályázat jeligés, ezért a beadott képek hátlapján, illetve az írások alján csak a pályázat nevét, a mű címét,  
a választott jeligét és a pályázati kategóriát tüntessék fel. Beadáskor lezárt borítékban csatolja adatait a jelentkezéskor  
megadottakkal megegyezően (név, elérhetőség). A borítékon a választott jelige és a pályázati kategória legyen feltüntetve.

Pályázni a következő korosztályokban lehet:

1. Általános iskola 7-8. osztály
2. Középiskola 9-12. osztály
3. Felnőtt

Kő-Rózsa
Irodalmi,  képzőművészeti pályázat

A kőszikla képe a rendíthetetlenséget, biztonságot, szi-
lárdságot hívja elő gondolatainkban. A kőszikla a változó 
világban évezredeken keresztül ugyanaz marad, meg-
találjuk, mint biztos tájékozódási pontot. A reformáció 
kifejezés maga helyreállítást, visszaigazodást jelent az 
eredeti viszonyítási ponthoz. A reformáció hit és életve-
zetés szempontjából úgy talált újra biztos pontot, hogy 
visszatért az Istenről és emberről szóló eredeti informá-
cióforráshoz, a Bibliához. Egyedül a Szentírás hitünk és 
életünk zsinórmértéke, igazodási pontja. Vagyis a Bibliát 
kérdezzük afelől, hogy mit gondoljunk Istenről, hogyan 
lépjünk vele kapcsolatba, és hogyan éljünk az ő terve sze-
rinti, emberi életet.

A rózsa mint növény az élet, az élő szervezet növeke-
désének dinamikáját idézi fel gondolatainkban. A rózsa 
él, növekszik, virágzik, ha gyökerei a talaj éltető erejébe 
kapaszkodnak. A reformáció a Szentírás üzenete nyomán 
újra felfedezte, hogy hitünk és hétköznapi „dolgaink” nem 
két elkülönült területe életünknek. Istennel való kapcsola-
tunk átformálja az egész életet, mert Isten igéje beleszól 
abba, hogy hogyan élünk családunkban, munkahelyün-
kön, szabadidőnkben, beleszól pénzügyeinkbe, beszédünk 
tisztaságába, kezelésbe veszi azokat. Az átformált szív 
átformált életet jelent. 

A pályázat meghirdetője:

Szolnoki Evangélikus Egyházközség

Szolnoki Református Egyházközség

A pályázati kategóriák:

I. Irodalmi esszé

II. Képzőművészeti alkotás (logó, képregény, szabad kompozíció)



A nevezés módja:

Nevezni a Szolnoki Evangélikus Egyházközség (szolnok.lutheran.hu), illetve a Szolnoki Református Egyházközség 
(szolnokref.hu) honlapjáról letölthető pályázati űrlap kitöltésével és benyújtásával lehet. 
• E-mailben: szolnok.ref@gmail.com.
• Személyesen a református lelkészi hivatalban hétfőn, szerdán, pénteken 9-től 12 óráig,  

kedden és csütörtökön 13-tól 17 óráig.
• Postai úton: Szolnoki Református Egyházközség, 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1.

Szükséges adatok:

• Intézmény neve (tanulók esetében), illetve lakcím (felnőttek esetében)
• Pályázó neve, osztálya, elérhetősége (e-mail, telefonszám).
• Pályázati kategória.

A pályamű benyújtásának határideje: 2017. május 28.

A pályaművek beadása:

• Személyesen a vasárnapi istentisztelethez kapcsolódóan, amelynek kezdete minden vasárnap 10 óra.  
Helyszín:  Az evangélikus illetve a református templom.

• Postai úton: Szolnoki Evangélikus Egyházközség, 5000  Szolnok, Verseghy park 1.
                            Szolnoki Református Egyházközség, 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1.

Díjazás:

Kategóriánként az első három helyezett értékes tárgynyereményben részesül, amit az evangélikus gyülekezet, a református 
gyülekezet, a Szolnok MJV Önkormányzata, és támogató cégek ajánlanak fel.
Kategóriánként különdíjat is felajánl a zsűri. 

További információk

A pályázatról részletes tájékoztatót tartunk 2017. április 26-án szerdán 15 órakor a szolnoki evangélikus gyülekezeti házban 
(Verseghy park 1.). A helyezettek ünnepélyes díjkiosztón vehetik át a jutalmaikat. Az eredményhirdetés időpontja 2017. 
június 3., helyszíne a református templom. A képzőművészeti kategória pályamunkáit kiállításon mutatjuk be.
Tervezzük a győztes pályamunkák megjelentetését, nyilvánossá tételét.

Telefonos kapcsolatfelvétel és információ:

 hétköznap 9-től 17 óráig, 56 376 810 - Csorba Zsuzsanna (református lelkészi hivatal).

Jó felkészülést! Jó munkát!   



 

 

 

 

 
 

Kő-Rózsa 
Irodalmi, képzőművészeti pályázat 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
JELENTKEZÉSHEZ 

 

Név: ________________________________________________________ 

Lakcím: ________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________ 

Telefon/mobil: ________________________________________________________ 

Korosztály (aláhúzandó): 7-8. osztály                                  9-12. osztály                              felnőtt 

Intézmény neve (tanulók esetében): ________________________________________________________ 

Osztály (tanulók esetében): ________________________________________________________ 

Intézmény elérhetősége (tanulók): ________________________________________________________ 

Pályázati kategória (aláhúzandó): irodalmi                                       képzőművészeti 

 

 

Kelt: …………………………………… 

          aláírás/szülő aláírása 
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