
A Szlovákiai Tűzvédelmi Szervezet Kassa-vidéki Területi 

Szervezete a Prevenciós és Oktatási Bizottsággal, valamint a 

mecenzéfi Obszervatóriummal közösen a Kassai Régió 

Kulturális Központjának égisze alatt 

 

meghirdeti a képzőművészeti versenyt XII. évadát 

 

Válj tűzoltóvá XII. 

A prevenciós tevékenység részeként elhatároztuk, hogy a tűzoltói 

munkát a gyerekek körében is közelebbről népszerűsítjük, ezért a 

gyermekek tűzoltóság elméleti ismereteit ötvöztük a vizuális 

művészettel. 

 

20. alkalommal rendezik meg a gyermekművészeti önkifejezés országos 

versenyét 

2023-as téma: Tűzoltó – versenyző 

 

A versenyt a Kassa-vidéki járásban lévő óvodák, alapiskolák és alapfokú művészeti iskolák 

gyermekeinek szánják. 

 

Kategóriák: I. kategória: óvodások 

                     II. kategória: az alapiskolák alsó tagozatos tanulói 

                     III. kategória: az alapiskolák felső tagozatos tanulói 

                     IV. kategória: az alapfokú művészeti iskola 1-4. évfolyamos tanulói 

                     V. kategória: az alapfokú művészeti iskola 5-8. évfolyamos tanulói  



A verseny feltételei  

A képzőművészeti alkotásokat küldjék el, vagy adják le személyesen a következő címre: Hvezdáreň 

Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev, esetleg erre a címre: Centrum kultúry Košického kraja, Hlavná 52, 

045 01 Moldava nad Bodvou  

 

2023. 3. 16-ig 

 

2. válasszon tárgykört a témához: A tűzoltók segítsége világjárvány idején, a művészet kifejezési technika 

bármilyen lehet. 

3. A mű hátoldalán tüntesse fel:  

a/ szerző életkora - kategória, 

b/ a szerző vezeték- és keresztneve 

c/ lakhely teljes címe kerülettel együtt 

d/ az iskola neve és címe, ahová a mű szerzője jár 

e/ telefonszám és kapcsolattartó 

4. a beküldött művek a kiadó tulajdonába kerülnek 

5. 2023. 03. 20-án, a szakértői zsűri összeül, és kategóriánként kiválasztja a 3 legjobb alkotást. 

6. A nyerteseket és a résztvevő iskolák képviselőit 2023. március 22-ig értesítjük az kiértékelésről. A 

díjátadó ünnepséget a mecenzéfi Obszervatóriumban tartják a kiállítás megnyitójával egy időben.  

 

Kiállításmegnyitó: 2022. március 24-én 14:00 órakor a 

mecenzéfi Obszervatóriumban, Štóska 174, 044 25 

Medzev 

 

8. Az összes elküldött alkotásból kiállításra kerül sor a mecenzéfi Obszervatóriumban, a Stószi u. 174. 

száma alatt, és 2023. június 15-ig lesz nyitva a nagyközönség számára az obszervatórium nyitvatartási 



idején. A nyertes munkák 2023. 3. 31-ig el lesznek küldve az országos versenyre.A teljes szlovákiai 

forduló nyertes alkotásai a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzvédelmi Szervének honlapján kerülnek 

közzétételre. 


