
A VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG ÉS A  

PADÁNYI BIRÓ MÁRTON RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA 

VERSENYRE HÍVJA A FŐEGYHÁZMEGYE DIÁKJAIT! 

 IDŐPONT: 2022.november 12. szombat 9:00 óra   

 HELYSZÍN: Padányi Katolikus Iskola – cím: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6 -  
iskola@padanyi.edu.hu 

 NEVEZÉS: a mellékelt nevezési lappal lehet, az abban leírtak szerint. A nevezést 
kizárólag a jelölt iskolája/plébániája szervezi! Nevezési díj nincs. Nevezési határidő: 
2022. november 4. péntek. FIGYELEM: ez a versenyfelhívás és a nevezési lap letölthető 
a www.padanyi.uni-pannon.hu  honlapról!  

Veszprém Főegyházmegyei Rajzverseny 

 A veszprémi Padányi Katolikus Iskola idén is meghirdeti hagyományos rajzversenyét a 
veszprémi általános és középiskolák, valamint a Veszprémi Főegyházmegye területén lévő 
(egyházi fenntartású) iskolák 5–12. évfolyamai számára. 

Versenykategóriák:  

I. kategória: 5-6. évfolyamos tanulók.  
II. II. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók. 
III.  III. kategória: 9-12. évfolyamos tanulók.  

Nevezhet: maximum 3 (három) tanuló/kategória/iskola vagy plébánia 

Téma: Petőfi Sándor emlékév (portré, illetve illusztráció) 

 A diákok helyben rajzolnak, feladatuk a II–III. kategóriában portrérajzolás, az I. 
kategóriában illusztráció készítése Petőfi Sándor : János Vitéz művéből.  A tanárok zsűrije 
a látvány utáni rajzolásnál a forma, az  arányok hű visszaadását, a hasonlatosságot,  az 
árnyékolást fogja figyelembe venni.  Az illusztrációnál a képzeletet, látványt, hangulatot, 
színeket, rajzi ügyességet figyeljük meg. 

 Technikai tudnivalók:  

 mindhárom kategóriában A3 méretben dolgoznak. 
 kat.: színes ábrázolás: színes ceruza, olajpasztell, zsírkréta, filctoll, vagy vegyes 

technika.  
 A II. és  III. kat.: monokróm technikák: grafitceruza, szén.  A versenyzőknek csak a 

rajzlapot, a rajztáblát biztosítjuk.  

Zsűrizés: a nevező tanulók iskolai rajztanárait meghívjuk a rajzversenyre, ahol titkos 
szavazással vesznek részt a kódszámozott versenymunkák értékelésben. Kategóriánként 
az első 3 helyezett jutalomban részesül.  

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődő diákokat és tanáraikat! 

Papp Erzsébet tanárnő, szervező 
70 360 7481  

papperzsebet66@gmail.com 

http://www.padanyi.uni-pannon.hu/


Nevezési lap 
Veszprém Főegyházmegyei Rajzversenyre (2022) 

A verseny időpontja: 2022. november 12. szombat, 9 óra, helyszíne: Padányi Katolikus Iskola, Veszprém 
1) Beküldési határidő: 2022. november 4. péntek 
2) Nevezési díj nincs. 
3) Beküldés módjai: 

a) e-mail: iskola@padanyi.edu.hu  
b) postai úton: Padányi Katolikus Iskola – 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6. 
c) személyesen az iskolában 

Az iskola 

neve, címe: 

(lehet fejbélyegző is!) 
 

rajztanára(i), aki(k) részt vesz(nek) a 

zsűrizésben: 
 

A tanuló 

 neve évfolyama 

I. kategória: 5-6. évfolyam 

1.   

2.   

II. kategória: 7-8. évfolyam 

1.   

2.   

III. kategória: 9-12. .évfolyam 

1.   

2.   

 

Veszprém, 2022. ............................ hó ......nap. 

 ................................................ 
 az iskola nevezést bonyolító tanára 

mailto:iskola@padanyi.edu.hu

