
 
 
 

 
Földesi Karácsony Sándor  

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
4177 Földes, Karácsony S. tér 6.  

Tel/Fax: 54/531-008. E-mail: muvhfold@gmail.com 
 

 

                                               

 

VERSENYFELHÍVÁS 

 

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatásával a   Földesi Karácsony Sándor 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  a 

 

Víz Világnapjához kapcsolódóan 

rajzpályázatot    és   az 5.- 8. évfolyamos tanulók számára  komplex vetélkedőt 

hirdet. 

 

 

Komplex vetélkedő 

 

A  vetékedőre 4 fős vegyes  csapatok jelentkezését várjuk ( 2 fő ötödikes + 2 fő 

hatodikos, vagy 2 fő hetedikes + 2 fő nyolcadikos diákkal). 

 

A komplex vetélkedő időpontja: 2019. március 21.   14.00 óra 

 

Helye: Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4177 

Földes, Karácsony Sándor tér 6.  

 

Jelentkezési határidő: 2019. március 17.  12.00 óra  

Nevezni  az iskola e-mail címén lehet korcsoportonként 1-1 csapattal:  

muvhfold@gmail.com 

 

A  vetélkedőre való felkészüléshez ajánljuk a tantárgyakban  előforduló vízzel 

kapcsolatos témák áttekintését. (irodalom, természetismeret, biológia, kémia, fizika, 

földrajz, idegen nyelv, ének, technika )  

 

A verseny részletes programja: 

 

Érkezés, csapatok elhelyezése:     13.35  -13.50-ig - 

Vetélkedő:  14.00-15.30-ig   

Eredményhirdetés várható időpontja:   16 óra  

 

Nevezési díj nincs. 

 

Bíróné Domokos  Ibolya  

munkaközösség vezető 

 

mailto:muvhfold@gmail.com


 

Rajzpályázat 

 

Téma: Illusztráció készítése 

 

Korcsoport: 1-2. osztály, illetve 3.-4. osztály  

Vers:  Szabó Lőrinc: Országos eső,  vagy 

Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról  

 

Korcsoport: 5.-6.  osztály , illetve 7.-8. osztály 

vers:  Vajda János Nádas tavon    vagy Lehoczky János : A vizek fohásza  

 

Technika:  Szabadon választott 

 

Méret: A/4-es vagy  A/3-as  

 

Beküldési határidő: 2019. március  12.   ( a borítékra írják rá:  „Víz Világnapja – 

rajzpályázat) Korcsoportonként maximum 5 alkotás. 

 

Az alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni a az alkotó nevét, osztályát, az alkotás címét, az 

iskola nevét, címét, elérhetőségeit, a felkészítő tanár nevét, telefonszámát, e-mail címét! 

 

Az eredményhirdetés: 2019. március 21. csütörtök  

 

A díjátadás pontos időpontjárók a díjazott tanulókat és tanáraikat a megadott 

elérhetőségeken értesítjük.  

 

A rajzpályázatra készült alkotásokat iskolánk címére kérjük elküldeni! 

 

Cím  Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

        4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. sz.  

 

 

A pályázati anyag beküldése automatikusan a pályázati feltételek elfogadását is jelenti. 

A pályázat beküldésével az alkotó lemond a pályamunkával kapcsolatos jogairól és eláll 

minden további követeléséről. A pályamunkákat nem küldjük vissza.  

 

 A pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdések esetén az iskola elérhetősége: 

 

Telefon: 06-54-531-008 

 

 

    Bere Anna Mária                                                                   Horváth Sándorné 

      művésztanár                                                                          intézményvezető 

 

 

 

 



 
Szabó Lőrinc 

 

Országos eső 

 

Selyemfonálként 

lengedező 

millió lábán 

megjött az eső. 

 

A tenger küldte 

vagy Afrika, 

libbent az Alpok 

ormaira, 

 

de, mert ott fázott 

s reszketett, 

hamar a Dunáig 

ereszkedett, 

 

 

s éjfélkor a Nyurga 

Lengedező 

befutott Budapestre: 

a nyári eső! 

 

Most is felettünk 

ácsorog, 

de egész a Tiszáig 

szétcsorog: 

 

szapora, szapora 

tánca mezőn,  

kopog a, suhog a 

háztetőn,  

 

halakra kopog a 

Balatonon, 

úgy dobol, ahogy az 

ablakomon: 

 

mindenütt suhog 

és pereg 

a cérnavékony 

permeteg. 

 

Mindenütt pereg 

és suhog, 

s kortyolják füvek, 

állatok, 

 

a piros szamóca 

s az őzikék 

s ezüst pocsolyákból 

a veréb, 

 



és mind, a ribizli, 

az almafa, 

a búza, a krumpli, 

a kukorica, 

 

s a margaréta, 

a szarkaláb 

meg a csingilingi 

harangvirág, 

 

és mind, ami csak van, 

a paradicsom, 

és ráadásul az 

ezernyi gyom, 

 

a sok szegény gyom, 

a szép, szigorú 

szamártövis meg az 

útilapu. 

 

Millió nyurgán 

lengedező 

lábán így jár-kel az 

Országos Eső. 

 

De ha majd teleszívta 

magát a mező, 

lengén tovább megy a 

Lengedező: 

 

átlép a határokon, 

új hegyeken, 

s Erdély vagy a Tátra 

fölött terem, 

 

és szapora, szapora 

tánca mezőn, 

dobol és suhog ott is 

a háztetőn. 

 

Vagy gondol egyet 

a könnyű legény 

s kezd fölfele mászni 

ezer kötelén, 

 

millió cérna- 

fonalán, föl, oda, 

hol mindig aranylik 

a Nap sugara: 

 

felhő-szigetéről 

egy darabig 

lóbálja tűnő 

lábait. 

 

De, mint azok, ő is 



párolog, és 

fejest fölugorva 

hipp-hopp, belevész 

 

abba a roppant 

lenge-kék 

fény-óceánba, 

aminek neve Ég. 

Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról 

 

 

Ez a tó, ha enyim lenne 

minden nap fürödnék benne. 

 

A Forró Nyár Ünnepére 

leúsznék a fenekére. 

 

Cirógatnám sok szép halát, 

bíztatnám a békák karát. 

 

Cimboráznék a csiborral 

kínálgatnám mézzel, borral. 

 

Fésülném a habok fodrát 

ugratnám a vízibolhát. 

 

Hínár-karosszékben ülvén 

rák ollóját köszörülném. 

 

A sás között, ahogy lóg ott, 

bámulnám a vízipókot. 

 

Ha ez a tó enyim lenne 

nap, hold szebben menne benne! 

 

Kék hajnalon, opál estén 

a titkait mind kilesném 

 

Dédelgetném én naphosszat: 

- boldog lenne minden moszat! 

 

 

Vajda János: Nádas tavon 

részlet 

 
Fönn az égen ragyogó nap. 

Csillanó tükrén a tónak 
Mint az árnyék leng a csónak. 

 
Mint az árnyék,olyan halkan, 

Észrevétlen,mondhatatlan 
Andalító hangulatban. 



 
A vad alszik a berekben. 

Fegyveremmel az ölemben 
Ringatózom önfeledten. 

 
Nézem ezt a szép világot. 

Mennyi bűbáj,mily talányok 
Mind,amit körültem látok. 

 
Nap alattam,nap fölöttem, 

Aranyos tüzes felhőben, 
Lenn a fénylő víztükörben. 

 
Itt az ég a földet éri. 

Tán szerelme csókját kéri... 
Minden oly csodás ,tündéri. 

 
Mi megyünk-e,vagy a felhő, 

Vagy a lenge déli szellő, 
A szelíden rám lehellő? 

 
Szélei nádligeteknek 

Tünedeznek,megjelennek, 
Képe a forgó jelennek... 

 
Most a nap megáll az égen, 

Dicsőség fényözönében, 
Csöndessége fönségében. 

 
S minden olyan mozdulatlan... 
Múlt,jövendő tán együtt van 

Ebben az egy pillanatban? 
 

A levegő meg se lebben, 
Minden alszik...és a lelkem 
Ring egy méla sejtelemben. 

 

Lehoczky János: A vizek fohásza 

 
Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével 

vigyázz reám! 
Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben, 

én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után. 
Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet, 

habjaim tánca bűvöli tekintetedet. 
Poros gúnyádat tisztítom, 

egészséged őrzöm. 
Szépítelek, gyógyítalak, 

üdítelek, vidítalak. 
Erőmmel hajtod gépedet, malmodat. 



Tartom csónakodat, hordozom hajódat. 
Általam sarjad vetésed, 

én küldök termékeny esőt 
szikkadt kertjeidre. 

Ott búvom édes gyümölcseidben, 
a nádasok illatában rejtezem, 

barlangok mélyén, erdők rejtekén, 
sziklák között, csúcsok fölött, 

posványban, sodrásban, 
rám találsz. 

Az élet bárkáit ringatom. 
Otthonaként velem érez megannyi lény, 

úszó, lebegő állat, lengedező növény. 
Kusza hínár, tündérlő virág, 
meglepő, eleven vízivilág. 

Remélő ikra, játszi poronty, 
leső harcsa, óvatos nyurga ponty. 

Bölcső vagyok, 
folytonos születés csöndes színpada. 
Kezdet vagyok, a földi élet ősanyja. 

Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe. 
Állandóság vagyok, szüntelen harcok békévé összegződő reménye. 

Szelíd forrásként becézhetsz, 
érként, patakként kedvelhetsz, 

folyamként köszönthetsz. 
Megmosolyogsz tavaszi pocsolyákban, 

üdvözölsz berekben, limányban, 
lidérces lápon, keserű mocsárban. 

Csepp vagyok és óceán. 
Tomboló vihar és szivárvány, 

búvópatak és szökőár, 
felhő és kút. 

Ismersz, mint szigorú jéghegy, zord jégvilág, 
mint lenge hópehely, tréfás jégvirág, 

illanó pára, gomolygó zivatar. 
Vízesés robaja, hullám moraja, 

cseppkő csöppenése, veder csobbanása, 
eső koppanása, véred dobbanása. 

Kék vagyok, mint a tenger, 
fénylő, mint a csermely, 

szőke, mint a folyó, 
zöld, mint a tó, 

fehér, mint a hó. 
Feszítő gőz vagyok, tanulj meg tisztelni! 
Csikorgó fagy vagyok, tanulj meg kibírni! 

Aranyhíd vagyok, tanulj meg csodálni! 
Örvény vagyok, tanulj meg vigyázni! 

Buborék vagyok, tajték vagyok, 
szeretned kell! 

Hűsítő korsó vagyok, 
heves zuhany vagyok, 

élvezned kell! 
Tükör vagyok, arcod vagyok. 



Hullám és híd, part és a víz. 
Erő és báj, folyó és táj, 

úszás és merülés, 
áldás és könyörgés, 

értened kell! 
Víz vagyok. 

Őrizned kell! 

 

 

 


