
 

Csontváry Kosztka Tivadar művészeti verseny a Pannonia Sacra Iskolában 

Csontváry Kosztka Tivadar különleges ember volt. Ragyogó színei, a világító sárga, a 

lángoló piros, a fájdalmas rózsaszín, a borzongató kék teszik őt a festők között is 

különlegessé és egyedivé. Élete a kitartásról, az elszántságról, a lemondásról, az Istenbe 

vetett teljes bizalomról ad számunkra példát. Sőt, szépirodalmi élményt jelent még 

életrajza is. Talán még az írók között is megállta volna a helyét. 

Csontváry Kosztka Tivadar életművének, a január 30-án megtartott művészeti versennyel 

állítottunk emléket, melyet az iskola felső tagozatának rajztanára, Serényi Petra 

szervezett. A megmérettetés valójában inkább egy játékos vetélkedő volt, melyen az 

iskola apraja-nagyja részt vett. Az alsós osztályok feladatai a képek megfigyelésén alapult. 

Játszottak kirakóst és igaz-hamis játékot, de természetesen nem maradhatott el az 

alkotás sem. A kicsik A Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben című kép szereplői közül 

rajzoltak. Végül értékelhették a nagyok, képekhez kapcsolódó meséit. 

A felsős osztályok különböző csapatokban mérték össze erejüket. Minden gyerek a maga 

érdeklődése és tehetsége szerinti feladatban vehetett részt. Volt közöttük, aki az 

életrajzból készült kvízt fejtette meg, voltak, akik az utazásait böngészték a térképen, 

volt, aki a képek színeit keverte ki, és olyan is akadt, aki a képekről festett, vagy mesét írt, 

illetve a képeken vadászott apró részletek után. A Mária kútja Názáretben című alkotás 

pedig az iskola aulájában a kép alapján festett díszlet előtt élőképben elevenedett meg. 

A gyerekek nagyon alaposan megismerték Csontváry képeit és életútját, valamint 

utazásainak helyszíneit. A játékos délelőtt talán maradandó élményt nyújtott 

gyermekeink számára, közel hozva hozzájuk a 20. század legjelentősebb 

festőegyéniségét.   

 
Kiállítás Csontváry képeinek reprodukcióiból az iskola aulájában. 

 

A vetélkedő képekben 



 

Az alsó tagozatosok alkotás közben 

 

                

 

 

                 

 

 

  



A felső tagozatosok csapatokra bontva versenyeztek: 

 

           

 

A Térképész csapat, Csontváry utazásait és képeinek keletkezési helyét azonosította. 

 

             

A Sajtó csapat tudósított a versenyről. 

 

         

Az ügyes kezű Festő csapat egy megadott kép általuk választott részletéről készített 

kompozíciót. 



 

      

A Kereső csapat információk után kutatott Csontváry képeiből rendezett kiállításban és az 

előre kitett életrajzban, vagy a festő utazásait bemutató térképen. 

 

          

A Paletta csapat feladata egy megadott kép színeinek kikeverése volt. A színeknek nem csak 

az árnyalataira, hanem a mennyiségére is figyelniük kellett. Az elkészült színpalettát a Kereső 

csapat beazonosította.  

 

           

A Meseíró csapat két kép közül választhatott. A választott képről izgalmas mesét írtak, melyet 

az alsó tagozatosoknak olvastak fel. 



 

 

Az élőképet az életrajzi kvízt megoldó Életrajzos csapat gyerekei alkották a Mária kútja 

Názáretben című kép alapján. A gyerekek a kép egy szereplőjének kontúrrajza alapján 

kikeresték a megfelelő kellékeket, majd a helyüket a képben.  

 

 

Az elkészült képekből kiállítás készült a verseny ideje alatt. 



 

 

 

A verseny díjait Oláh Gábor, az EKIF tanügyi Igazgatója adta át. 

 

 

 


