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Az FKF Nonprofit Zrt. meghirdeti gyermek- és ifjúsági pályázatait: a 

Gyermekrajz-, a Szépírói és a Kreatív pályázatot 

 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Nonprofit Zrt.) idén is meghirdeti 
gyermek- és ifjúsági pályázatait: a már évek óta népszerű Gyermekrajz- és Szépírói 
pályázatot, valamint idén először a középiskolásoknak szóló Kreatív pályázatot. 
 
A pályázat arra hívja fel a fiatalok figyelmét, hogy világunkat mára teljesen elborítja a 
műanyaghulladék, ami az emberiség egyik legnagyobb és legvégzetesebb „alkotása”. Ez a 
probléma sürgős megoldásra vár, mert a lebomlási ideje akár ezer év is lehet, és a kár, amit 
az élő szervezettel, a természettel okoz, felbecsülhetetlen.  
A pályázók ezt az anyagot kreatív megoldásként a művészet szolgálatába állíthatják: 
képzeljék el, milyen a világ hulladékok nélkül, hogyan váltható ki a műanyag más anyaggal, 
hogyan kerülhető el a rengeteg csomagolás használata, és ezt jelenítsék meg alkotásukban, 
szabadon, saját asszociációjukban. 

  
A Gyermekrajz-pályázaton az FKF Nonprofit Zrt. a kreatív és alkotni vágyó gyereknek 
lehetőséget ad arra, hogy rajzolják le, fessék meg, hogyan néz ki a számukra ideális világ a 
hulladékok nélkül, hogyan számolhatók fel a Földünkön felhalmozódó óriási szeméthegyek, 
szemétszigetek. 
A pályázatra óvodás gyermekek, alsó és felső tagozatos diákok nevezhetnek rajzzal, 

festménnyel,  

A zsűri elnöke Fábián Noémi képzőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Budai 

Rajziskola tanára. A három fődíjas alkotása a kukásautók oldalára kerül, ezenkívül más 

értékes ajándéktárgyakat is kapnak a nyertesek és különdíjasok. 

A Szépírói pályázaton az írást kedvelő gyerekeknek biztosítanak lehetőséget tehetségük 

kibontakoztatására a számukra megfelelő műfajban. Az idei pályázaton az alsó és felső 

tagozatos, valamint a középiskolás diákok vers, mese, novella, elbeszélő költemény vagy 

dalszöveg kategóriában mutathatják meg, milyen a műanyagmentes világ. 

A zsűri elnöke Csukás István Kossuth-díjas író.  

A díjazottak értékes ajándékokat, oklevelet kapnak, valamint a szépírói pályázat minden 

pályaműve belekerül egy gyűjteményes kiadványba (album), a Gyermekrajz-pályázat és a 

Kreatív pályázat nyertes alkotásainak illusztrációjával. A nyertes írásművek megjelennek az 

FKF Nonprofit Zrt. honlapján és facebook-oldalán. 



           
 

  

 

 

 

A Kreatív pályázat kifejezetten a középiskolás generáció figyelmét fordítja a 

műanyaghulladékok, a műanyagmentes világ és a műanyag mint művészeti alkotás 

irányába. A pályázók több kategóriában hozhatják létre alkotásaikat: készíthetnek kétperces 

videót, fotót, rajzot, festményt, írásművet több szépirodalmi műfajban (mese, vers, novella, 

stb.). 

A zsűri elnöke Fábián Noémi képzőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem média 

design tanszékének tanára. A díjazottak értékes ajándékokat kapnak. 

Az FKF Nonprofit Zrt. célja az, hogy pályázataival hozzájáruljon a tehetséges gyermekek, 

fiatalok képességeinek fejlesztéséhez, a programok révén pedig a környezettudatos 

gondolkodásra nevelje a felnövekvő generációkat.  

Az FKF Nonprofit Zrt. meghirdetett pályázatainak beküldési határideje 2018. október 31. A 

díjátadót 2018 decemberében tartják a MikulásGyárban. 

 

FKF Nonprofit Zrt. 
PR és Kommunikációs Osztály 

 
   

További információ: 

E-mail: edukacio@fkf.hu 

Orendi Éva 
edukációs csoportvezető 
 
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 
1081 Budapest, Alföldi u. 7. 
Telefon: +36 1 459 6719 
Mobil: +36 30 480 3579 
Email: orendie@fkf.hu  
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