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2021-ben is meghirdette alkotói pályázatát az Országos Tûzmegelõzési
Bizottság óvodások és iskolások részére a járványhelyzet ellenére.

 ALKOTÓI PÁLYÁZAT 2021. 

  

2021-ben is meghirdette alkotói pályázatát az Országos Tûzmegelõzési Bizottság
óvodások és iskolások részére a járványhelyzet ellenére. 

Az óvodások és az iskolások idén is megmutathatták a pályamunkáikkal, hogy
miként látják õk a hõseinket, a tûzoltókat és a hivatásukat. Az elõzõ évek
hagyományainak megfelelõen, idén is mesésen szerepel Tolna megye, ami az
alkotások számát illeti. Kijelenthetjük, hogy büszkeséggel tölti el az Országos
Tûzvédelmi Bizottság területi szervezetét, továbbá a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a tavalyi 293 beadott munkáját idén
sikerült túlszárnyalni. 2021-ben 423 határidõre beérkezett pályamûvel kápráztattak
el zsûrit a gyerekek és a rajzpedagógusok. 

A legjobb Tolna megyei rajzok kiválasztására november 8-án délután került sor, a
Tolna Megyei Tûzmegelõzési Bizottságnak Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a Paksi
Városi Múzeum igazgatója, Mezõsi Andrea és Boros Eszter rajzpedagógusok
voltak a segítségére. A zsûri tagjait komoly kihívás elé állította a szebbnél szebb és
ötletgazdagabb pályamûvek véleményezése. Eddig napvilágot nem látó
elképzeléseket valósítottak meg pályázat résztvevõi. 

A következõ kategóriák lesznek díjazva. 

Szabadkézi rajz:
 Óvodás kategória: 1-2-3. helyezett és különdíj
 6-10-éves kategória: 1-2-3. helyezett és különdíj
 11-14 éves kategória 1-2-3. helyezett és különdíj
 15-18 éves kategória 1. helyezett 

Plakát kategória:
 6-10-éves kategória: 1-2-3. helyezett  

Irodalmi alkotás:
 6-10-éves kategória: 1-2. helyezett
 11-14 éves kategória: 1-2. helyezett 

Kézmûves alkotás:
 Óvodás kategória: különdíj (14 fõ gyermek által készített)
 6-10-éves kategória: 1. helyezett 

A nyertesek nevét késõbb hozzuk nyilvánosságra, természetesen külön értesítjük
és díjazás menetérõl is tájékoztatjuk õket. A területi versenyen elsõ helyezést elért
alkotások részt vesznek az országos versenyen is, ahol az elmúlt években rendre



kiemelkedõ Tolna megyei eredmények születtek, amelyek reményeink szerint az
idei évben is érkezni fognak. 

  

Forrás, további részletek: TMKI  

  

Szekszárd, 2021.11.10. 
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