
 

 

 

 
  

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

MŰANYAG – MŰVÉSZET - MŰALKOTÁS 

 Az FKF Nonprofit Zrt. ünnepélyes díjátadóval zárta gyermek- és ifjúsági pályázatait  

  

Az FKF Nonprofit Zrt. 2018-ban is meghirdette az évek óta nagy népszerűségnek 
örvendő Gyermekrajz- és Szépírói pályázatát. A felhívásra ebben az évben is számos 
pályamű érkezett: kb. ezer rajz és 99 írásmű. A pályázat ezúttal „MŰanyag – MŰvészet 
- MŰalkotás” címet viselte, és ezzel arra kívánták felhívni a gyerekek, fiatalok 
figyelmét, hogy világunkat óriási mértékben lepte el a műanyagholmi, illetve a 
műanyaghulladék, és ez az anyag akár a művészet szolgálatába is állítható. Az FKF 
Nonprofit Zrt. célja többek közt az, hogy pályázataival hozzájáruljon a tehetséges 
gyermekek, fiatalok képességeinek fejlesztéséhez, a programok révén pedig a 
környezettudatos gondolkodásra nevelje a felnövekvő generációkat. 
 
A pályázatokat elbíráló zsűrit a műfajok neves szakemberei vezették.  
Az FKF ünnepélyes díjátadó rendezvényén Nagy László vezérigazgató (FKF), Uhri László 
PR és Kommunikációs osztályvezető (FKF), valamint a két pályázat zsűrielnöke, Fábián 
Noémi képzőművész és Csukás István Kossuth-díjas író mondta el köszöntőbeszédét.  
A 2018. december 16-án, a MikulásGyárban megrendezett ünnepségen 250 vendég: a 
pályázati nyertes gyerekek és kísérőik vettek részt. 
    
A Gyermekrajz-pályázaton az FKF Nonprofit Zrt. a kreatív és alkotni vágyó gyerekeknek 
adott teret gondolataik, ötleteik megformálására, megrajzolására.  A pályázatra óvodás, alsó 
és felső tagozatos korosztályban lehetett nevezni. Az alkotásokat a zsűri elnöke, Fábián 
Noémi képzőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Budai Rajziskola tanára, 
valamint az FKF Nonprofit Zrt. Edukációs Csoportjának munkatársai bírálták el. A legjobb 
pályaműveket beküldő jelentkezők értékes díjakban részesültek. A három fődíjas pályázó 
kiemelt jutalma az, hogy felnagyított rajzuk egy-egy kukásautó mindkét oldalára került fel.  
 
A Szépírói pályázaton az írást kedvelő iskolások különböző műfajokban fogalmazhatták meg 
mondanivalójukat, érzéseiket a kiírt témában. Az idei pályázaton az alsó és felső tagozatos, 
valamint középiskolás diákok különböző műfajokban elkészített munkáit Csukás István 
Kossuth-díjas író, valamint az FKF Nonprofit Zrt. Edukációs Csoportjának munkatársai 
értékelték. Az írásművekből és a nyertes rajzokból az FKF könyvet készített „Műanyag – 
Művészet - Műalkotás” címmel. 
 
A Gyermekrajz-pályázat fődíjasai: 
 
Hojdák Ilona - óvodás korosztály 
Szüts Donát - alsó tagozatos korosztály 
Flamm Boglárka és Nagy Szofi - felső tagozatos korosztály 
 
 
 



 

 

 

 
  

 
A Szépírói pályázat díjazottjai: 
 
Alsó tagozat: 
Hajdú Boglárka 
Szerda Attila 
Tobak Ákos 
 
Felső tagozat: 
Molnár Boróka 
Peresztegi Hanna 
Tengler Johanna 
Richter Péter Alex - különdíj 
 
Középiskolás: 
Buronyi Erika 
Horváth Levente 
Lugosi Csenge Anna 
 
 

 
További információ: 
Email: edukacio@fkf.hu 
Telefon: 06 1 459 6719 
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  
Web: www.fkf.hu 
 

 

 

 

 


