
 

 

„Szabad a madárnak ágról-ágra szállni” 

Madár a magyar népművészetben  

rajz- és népi kézműves pályázat    
 

A Gébárti Kézművesek Háza a magyar népművészet madárábrázolásainak felhasználásával 

rajz- és népi kézműves pályázatot hirdet általános és középiskolás csoportoknak, egyéneknek. 

   

A madár ábrázolás a népművészet szinte minden ágában megjelenik:  

- a hímzéskultúrában szép színeseket is találunk,  

- a szőttes kultúrában a szőttesek geometrikusságának megfelelően akár párosan is 

alkalmazták,  

- a fafaragásban főként a karcolozott, spanyolozott és a domború faragásban jelenik 

meg,  

- a lapnemezeken szép ősi ábrázolásokat látunk, a mai nemezkészítők pedig már 

háromdimenziós formában is megjelenítik a madarat,  

- a festett népi bútorokon és a fazekasok tálain, butelláin nagy változatossággal 

ábrázolták a madarat,  

- de készültek madár alakú cserépsípok is,  

- és a mézeskalácsoknak és a kelt lakodalmi süteményeknek is kedvelt formája volt a 

madár.  

 

A felsorolásban bizonyára találtok számotokra nem ismert kifejezéseket. Tudjátok-e, mi a 

karcolozott és a spanyolozott díszítmény, a szőttest hogyan készítik, régen milyen lakodalmi 

süteményeket készítettek? Láttatok-e már hímzett lepedőszélet, vagy madár alakú cserépsípot, 

madár alakú kelt süteményt, a tubukát?  

  

A pályázat nagyszerű lehetőség, hogy gyerekek és segítőik utánanézzenek, tanuljanak egy 

kicsit a hagyományos népi kultúráról és fantáziájukat használva mutassák be nekünk az 

általuk elkészített alkotásokat.  

A rajzok technikája kötetlen. A kézműves tárgyak természetes alapanyagokból és népi 

kézműves technikával készülhetnek.  

  

Néhány példa: 

         



 

  

 

 

 

                                                     

 

Kategóriák: 

A pályázatot 2 kategóriában, 3 korosztálynak hirdetjük meg. 
 

1. kategória: rajz 

2. kategória: népi kézműves tárgy 
 

1. korosztály: általános iskola 1-4. évfolyamai 

2. korosztály: általános iskola 5-8. évfolyamai 

3. korosztály: középiskolások 

  

A pályázat célja: 

- a pályázók megismertetése a hagyományos népi kultúra egy szeletével, 

- a pályázók képzelőerejének, kreativitásának fejlesztése, 

- különféle rajztechnikák megismertetése a pályázók életkori sajátosságainak megfelelően, 

- csoportmunka alkalmazása, és előnyeinek megismerése a közös munka során. 

  

Formai követelmények: 

A versenyben a rajzok mérete legfeljebb A4-es lehet. 

A rajzokat paszpartuzva kérjük. 

A kézműves alkotások mérete nem korlátozott. 

 

Technika: 

1. kategória: rajz 

Szabadon választott. A művek elkészítéséhez bármilyen anyag, illetve technika 

használható (ceruza, zsírkréta, vízfesték stb.).  

Ötletek a csoportmunkához: 1. leporelló készítése 2. diorama papír 3. gyerekek rajzolhatnak 

egy-egy elemet külön-külön, és összeragasztják egy képpé. 4. pop up technika 

 

2. kategória: népi kézműves tárgy - természetes alapanyagokból, kézműves technikákkal 

 

Egyéb feltételek: 

Egy pályázó kategóriánként legfeljebb 2 pályamunkával nevezhet. 

Minden alkotás hátuljára kérjük ráírni a pályázó nevét, címét, életkorát, iskoláját, e-mail 

címét, telefonszámát (Az e-mail cím megadása nagyon fontos, hiszen ezen értesítünk 

mindenkit.) valamint az alkotás címét. 

 

 



Ajánlott irodalom: 

- Malonyay Dezső: A magyar nép művészete     

http://mek.oszk.hu/01600/01671/html/index.html 

 

- Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz    

http://mek.niif.hu/02100/02115/html/ 

  

Az alkotások beküldési határideje: 

2018. október 12. 

 

Beküldési cím: 

Postán vagy személyesen: Keresztury Dezső VMK, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21., 

csak személyesen: a Kézművesek Házában, Zalaegerszeg, Gébárti-tó 0737/80 hrsz.  

 

Díjazás: 

A rajzversenyre beérkezett műveket szakértő zsűri értékeli. 

A zsűri döntése alapján a legszebb alkotásokból kiállítást rendezünk, a legkiválóbb munkákat 

beküldők díjazásban részesülnek, kategóriánként 3 díjat adunk át.  

A díjátadó időpontja: 2018. 10. 19. 17.00 órakor a Kézművesek Házában. 

A kategóriák díjazottjai november 24-én, szombaton a Kézművesek Házában tartandó 

„Csináld magad!” foglalkozáson vehetnek részt: adventre, karácsonyra készíthetnek 

ajándékokat kézműves technikával és még egy ebédre is várjuk őket. 

  

 

  

További információ: 

  

Pozvai Andrea 

kezmuveshaz1981@gmail.com 

(+36 92) 312 744 

(+ 36) 20 260 1429 
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