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MADÁRLÁTTA NAPKOLLEKTOR!
A 2021-ES VIZUÁLIS KULTÚRA OKTV
LEGJOBBJAINAK KIÁLLÍTÁSA

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásával működő Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Galéria állandó és időszaki kiállítások, képző- és iparművészeti tárlatok, szakmai beszélgetések 
és különböző művészetpedagógiai foglalkozások szervezésével járul hozzá a 3 és 23 év közötti 
fiatalok művészeti neveléséhez.



AJÁNLÓ

Örömünkre szolgál, hogy ebben az évben hetedik alkalommal adhat helyet a Deák17 Gyermek és 
Ifjúsági Művészeti Galéria a Vizuális kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny diákalko-
tásainak bemutatásának.

Az idei, huszonhatodik verseny kiemelten fontos a Galéria szempontjából, nemcsak a célközönsé-
günk – azaz a 3 és 23 év közötti fiatalok – révén, de azért is, mert olyan témát dolgoz fel, mely egy 
számunkra is meghatározó kérdéskörre reflektál. Ez pedig nem más, mint a környezetvédelem és 
a fenntarthatóság. Ezen kulcsszavak keretében mutattunk már be korábban a Galériában olyan 
tárlatokat, mint például a kortárs művészek alkotásait felvonultató Város vs. természet, vagy az 
ugyancsak idén megrendezett Last words című kiállítás, mely a biodiverzitás csökkenésére fóku-
szált kortárs művészek és gyerekek alkotásaival. 

A 2020/2021-es tanév Vizuális kultúra OKTV versenytémája a fenntarthatóság és a környezet-
védelem volt. A fenntarthatóság, melynek hagyományai több száz éves történelemre tekintenek 
vissza, és mely fogalom töretlenül képes a megújulásra mind a mai napig. A környezetvédelem 
mint tárgykör pedig  – összetettsége, a változásra való képessége, illetve olyan egyedi jellemzői, 
mint az ember és a természet kapcsolata révén – számos inspirációs elemet tartalmaz, amelyek-
ből a fiatal pályázók ihletet meríthettek.

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában bemutatott Madárlátta napkollektor! kiállítás 
e témák mentén kíván aktuális betekintést adni a középiskolás alkotók vizuális reflexióiba. Többek 
között a veszélyeztetett állatokra, a klímaváltozás hatásaira, az ezzel összefüggő társadalmi és 
gazdasági  változásokra és a körülöttünk lévő világ megannyi problémájára  hívja fel a figyelmet  
– melyek mélyén nem más, mint a természet és az emberi tevékenység eltávolodása, összhang-
jának hiánya érezhető meg.

Kaposi Dorka 
galériavezető 

Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
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MEGNYITÓ

Korunk legnagyobb problémája a klímaváltozás és a biológiai sokféleség brutális méretű csökke-
nése. Ezekért az emberi tevékenység a felelős, ezért annak érdekében, hogy civilizációnk fennma-
radhasson, sürgősen változtatni kell a természet és az ember kapcsolatán.

A fenntarthatóság, aminek a jegyében ez a rajzpályázat is elindult, talán a legfontosabb kérdés, 
ami jelenleg az embereket foglalkoztatja. Sajnos manapság a kifejezés egy kissé lejáratottá vált, 
azáltal, hogy fogalmi zavar alakult ki körülötte – amikor például a fenntartható fejlődés, fenntart-
ható gazdasági növekedés szókapcsolatokat helytelenül használjuk. A valóság az, hogy a Föld 
készletei végesek. Legyenek azok ásványkincsek, a bauxittól a rézig vagy a vasércig, vagy legyen 
szó a termőföldről, az édesvízről és a tiszta levegőről. Ezeken osztoznunk kell azokkal a társte-
remtményekkel, melyek az evolúció során létrejöttek – a tengerekben élő bálnáktól, halaktól, a 
szárazföldön élő elefántokon és egereken át, a levegő madaraiig.

Az emberiség gondolkodásmódja nagyjából az első világháború környékén új irányt vett, és a gaz-
dasági növekedés vált az első számú célunkká. Ennek az lett az eredménye, hogy mára már szinte 
elviselhetetlen mértékű egyenlőtlenség alakult ki a társadalmak között és a társadalmakon belül 
az egyes emberek között – ami nemcsak fenntarthatatlan, de erkölcsileg is elfogadhatatlan. Egy 
számmal szeretném ezt illusztrálni: a világ 26 leggazdagabb emberének a vagyona megegyezik 
hét európai uniónyi állampolgár, azaz 3 és fél milliárd ember vagyonával. 

Ezek az egyenlőtlenségek azonban nem kizárólag a vagyonban, a pénzben és a részvényekben 
mutatkoznak meg, hanem az élet más területein is. Nemcsak a szupergazdagokra kell gondolnunk, 
akik az átlagembereknél sokkal többet fogyasztanak a Föld készleteiből (például amikor magánre-
pülőgépeket használnak). Elég, ha az északi félteke gazdag népességeinek életmódját – beleértve 
a miénket is – összevetjük a déli félteke lakosságáéval. Ekkor láthatóvá válik, hogy az északiak 
sokkal nagyobb mértékben hasznosítják – gyakran pazarolják – a Föld erőforrásait. Ez az arány-
talanság márpedig csak addig tartható fenn, amíg ezt a déli népesség hajlandó elfogadni. Hogy 
ennek a majdani el nem fogadásnak mi lesz a következménye, abba talán jobb bele sem gondolni.
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Egy azonban biztos: a tiszta levegő, a víz és a termőtalaj nem korlátlan és nem végtelen. És ha a 
velük való bánásmódon az emberiség nem változtat, annak záros határidőn belül nagyon súlyos 
következményei lesznek. A szakértők azt gondolják, hogy 15 éven belül akár 1 millió faj is kipusz-
tulhat. Ahhoz, hogy érzékelni lehessen, mit jelent ez a szám, elmondanám, hogy a kutatások sze-
rint minimum 5 millió fajnak kell élnie a Földön – vannak becslések, amelyek ennél magasabb szá-
mot hoznak –, miközben körülbelül 1,7 millió fajt azonosítottak eddig a kutatók. Ez nem azt jelenti, 
hogy ismerjük ezeknek az ökológiai viszonyait, hogy milyen szerepet töltenek be a bioszférában, a 
táplálékláncban és így tovább – egyszerűen csak azonosították: elnevezték azokat és készült róluk 
egy leírás. Tehát ha ma 1,7 millió fajt ismerünk, és abból a becslések szerint 15 éven belül 1 millió 
kipusztulhat, akkor el lehet képzelni, hogy milyen brutális változásnak nézünk elébe. 

Napjainkban a klímaváltozás áll a hírek és sokszor a gondolkodás homlokterében – de a klíma-
változás és a biológiai sokféleség drasztikus csökkenése nem választható el egymástól, a kettő 
egymásra folyamatosan hat. A fajok végtelenszámú csökkenése olyan emberi tevékenységek ha-
tására következik be, mint amilyen az erdőirtás, a vizek szennyezése és így tovább. Ma már közis-
mert, hogy a Csendes-óceánon egy Amerikai Egyesült Államok méretű hulladéktenger úszik. Azt is 
pontosan tudjuk, hogy egyik másik folyóba sárga, vörös, kék és mindenféle egyéb színű vegysze-
rekkel teli vizek ömlenek reggeltől estig, január 1-től december 31-ig. 

Pusztítjuk az élőhelyeket is, nemcsak a fajokat. Az erdőirtások helyén élő fajok és életközössége-
ik is megsemmisülnek. Mind az erdők, mint a tengerek, óceánok, vagy akár a gyepek is bizonyos 
mértékű szennyezést, terhelést még képesek lennének feldolgozni. A fajok eltűnése viszont fel-
gyorsítja a klímaváltozást, amely visszahat a fajokra. Elolvadnak az északi jégszigetek, az európai 
gleccserek – a folyamat révén pedig tovább melegszik a légkörünk. Olyan ez, mint egy állandóan 
pattogó pingpong labda. Addig nem fog megállni a fajok csökkenése és a klímaváltozás közötti 
oda-vissza hatás, amíg az emberiség végre nem hoz egy olyan döntést, ami pontot tenne a káros 
tevékenységek végére. 

Elég sok szó esett a világ dolgairól, de talán érdemes Magyarország felé is kitekinteni. Azt tudjuk, 
hogy Magyarország ásványkincsekben nem tartozik a gazdag országok közé, egy-két ásványkin-
cset leszámítva gyakorlatilag mindenből kevesebb áll rendelkezésre, mint amennyit ez a viszony-
lag kis népesség használ. Van azonban ennek az országnak egy olyan természeti kincse, mint a 
termőtalaj, ami lehetővé teszi, hogy olyan agrárgazdálkodást folytassunk rajta, ami hosszútávon 
fenntartható, szemben a jelenlegi nagyüzemi, műtrágyákra és növényvédőszerekere épülő és a 
termőtalajt súlyosan károsító gyakorlattal. Az ilyen módon előállított termékek fogyasztói nyu-
godtak lehetnének abban, hogy azok vegyszermentesek, egészségesek, és olyan körülmények 
között kerültek megtermelésre, ami a mai viszonyok között elfogadható. 
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Ezzel szemben az a gyakorlat, hogy talán semmi nincs, amivel olyan kegyetlenül bánnánk, mint 
legnagyobb értékünkkel, a termőtalajjal. Egyrészt tönkretesszük az agrárgazdálkodás során hasz-
nált tengernyi növényvédő szerrel és műtrágyával, másrészt pedig úgy bánunk vele, mintha kor-
látlanul a rendelkezésünkre állna. Újabb és újabb területeket aszfaltozunk és betonozunk le, újabb 
és újabb üzemeket létesítünk olyan helyeken, ahol nem lenne szabad mást tenni, mint megőrizni a 
termőtalajt és gazdálkodni rajta.

A jelenlegi gyakorlaton elemi érdekünk változtatni, annak érdekében, hogy az utánunk követke-
ző generációk is meg tudják termelni a saját egészséges élelmiszerüket. Ehhez az Európai Unió 
elkövetkező időszakra vonatkozó stratégiája egy nagyon erős segítséget nyújt, de ha más oldal-
ról nézzük, akkor elvárást fogalmaz meg. Az a cél ugyanis, hogy 2030-ig jelentősen, mintegy 50 
százalékkal csökkenjen a növényvédőszer-felhasználás, és mintegy 25 százalékra növekedjen az 
ökológiai gazdálkodás területe – ami ma jó, ha eléri a 6-7 százalékot. Jelentős erőfeszítésekre van 
szükség ahhoz, hogy a közös célokat elérjük, de a jövő generációk és persze saját magunk érdeké-
ben ezek az intézkedések elkerülhetetlenek. 

Azokra a jövő generációt jelentő fiatalokra gondolok, akik ezeket a csodálatos képeket megalkot-
ták, és akik hisznek bennünk, azokban, akik ma döntéshozói pozícióban vagy életkorban vagyunk. 
A földi élet jelenlegi – kritikus – állapotát mi idéztük elő, ezért a mostani, fenntarthatatlan gyakor-
laton nekünk kell változtatnunk. Még akkor is, ha ezek a változások már nem feltétlenül az idősebb 
generáció számára lesznek igazán hasznosak, hanem azoknak az idejében éreztetik majd hatásu-
kat, akik most még az iskolában tanulnak, de rövidesen a jövő magyar társadalmát fogják alkotni.

Én nagyon megköszönöm a pályázat kiíróinak, hogy ezt a rendkívül aktuális témát választották. 
Külön köszönöm a pályázóknak, hogy ebben a covidos időszakban is – amikor korlátosak a lehe-
tőségek és a bezártság sem támogatja az alkotókedv szárnyalását – ilyen sokan és ilyen magas 
szintű, szép alkotásokkal részt vettek a megmérettetésen.

Haraszthy László 
ornitológus
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KÖSZÖNTŐ

Minden elismerésem a versenyen induló diákoknak, felkészítő tanáraiknak és mindazoknak, 
akik hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a nehéz időszakban is létrejöhetett a 2020/2021. 
évi Vizuális kultúra OKTV. Csodaszámba megy, hogy majdnem ugyanannyian küldték be az 
alkotásaikat, mint a megelőző évben, csaknem 280 versenyző.  

Mikor tavaly a környezetvédelemmel kapcsolatban akartuk megadni a verseny témáját, 
ennek nagy tartalmai – fenntarthatóság, újrahasznosítás, humán ökológia – nevében 
sikerült kiválasztani azt a kicsit bizarr, de beszédes és láttató szókapcsolatot, a Madárlátta 
napkollektort, ami az idei verseny címszava lett. Ez a kifejezés arról szól, hogy ha a füstöt 
okádó erőművek helyett napkollektorok lesznek, akkor valószínűleg madarak is lesznek, mert 
nagy a veszély, hogyha nem vigyázunk, akkor a nem is távoli jövőben a madarak velünk együtt 
fognak eltűnni a Földről.

Azonban hogy erről beszélni tudjunk – és ez a kiállítás célja és lényege – mindezt láthatóvá 
is kell tenni. Azaz képek kellenek, alkotások kellenek, és párbeszéd kell. A párbeszéd alapjául 
most itt vannak ezek a művek, amelyek világosan kifejezik azt, hogy mit érzünk – és hogy mit 
érez a jövő. Azaz mit éreznek, gondolnak minderről a középiskolások Magyarország különböző 
részein.

RÖVIDÍTETT KIÍRÁS

Összefoglaló téma: „MADÁRLÁTTA NAPKOLLEKTOR!” 

Mára világosan kiderült, hogy az emberiség jövője attól függ, hogyan lesz képes létét, 
igényeit, fogyasztását és az ehhez szükséges technológiát ÖSSZEHANGOLNI a természet 
életével, sokféleségével, egyetlen Földünk véges lehetőségeivel. Olyan nézőpontokat, 
tevékenységeket kell FELELEVENÍTENI vagy KITALÁLNI és MEGVALÓSÍTANI, amelyek révén a 
társadalmi, gazdasági és a szellemi-kulturális élet újra EGYENSÚLYBA kerül a természettel. De 
ahhoz, hogy a veszélyek világossá váljanak, a gondolatok, javaslatok egymásra találjanak és 
megtermékenyítsék egymást, láthatóvá kell tenni őket. Feladatunk erről szól.

1. Képzőművészeti alkotás

Készítsen alkotást, amelyben művészi formában fejezi ki a témával kapcsolatos érzéseit, 
ismereteit, mondanivalóját. Az általános megközelítés mellett olyan alkotásokat is várunk, 
melyekben a pályázó közvetlen környezete, az őt személyesen megérintő téma tükröződik. 
A megközelítés lehet komoly, ironikus, humoros is. A műfajok, anyagok és technikák közül 
szabadon lehet választani.

2. Kommunikatív tervezés (választható) 

a) Tervezzen olyan 12 oldalas (fali vagy asztali) naptárt, amely az emberi és természeti 
környezet megfelelő, ideális és/vagy veszélyeztetett képét mutatja. Beadandó 12 hónap - 
12 téma vázlata, továbbá legalább egy lap eredeti méretben.

b) Tervezzen bélyegblokkot, vagy legalább három darabból álló bélyegsorozatot 
környezetvédelem témakörben Magyarország felirattal, árral. A sorozat egyes darabjainak 
vázlata mellett készítsen el egy bélyegtervet A/4-es méretben.
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3. Tárgytervezés, iparművészet (választható) 

a) „ÁTALAKÍTVA” Készítsen olyan használati tárgyat, öltözéket, ékszert vagy egyéb iparművészeti 
alkotást, amely egy már meglevő (örökölt, talált, vásárolt stb.) dologból, tárgyból, eszközből 
indul ki, azt felhasználja, vagy azt fejleszti tovább jelentősen, egyéni módon!

b) „ILYEN LEHETNE” címmel készítsen látványtervet, egy ön számára fontos, vagy jellegzetes 
hely (pl. ház, építmény, kultikus épület, utcakép, városkép) jövőbeli megjelenésének 
bemutatására!

Katalógusunk elengedhetetlen része a köszönetnyilvánítás mindazoknak, akik hozzájárultak, 
hogy megvalósuljon a verseny és létrejöjjön a kiállítás. Elsősorban meghirdetőjének, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának, szervezőjének az Oktatási Hivatalnak, a Magyar Rajztanárok 
Országos Egyesületének, a Budai Rajziskolának, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Galériának, továbbá a verseny lebonyolítóinak, a zsűritagoknak, a kiállítás rendezőinek, 
a támogatóknak, és főként a résztvevő diákoknak, felkészítő tanáraiknak, mestereiknek, 
szüleiknek, barátaiknak.

Zombori Béla 
ügyvezető elnök 

Vizuális kultúra OKTV, Kaptár Archívum

Részlet a kiállításról



Ágfay Míra: PÓLUS
Kőbányai Szent László Gimnázium, Budapest
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Albert Gergely Jenő: A HAJLÉKTALAN
Hunyadi Mátyás Gimnázium, Halásztelek

André Lilla: NULLA HULLADÉK (táska)
Bornemisza Péter Gimnázium, Budapest
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Ardóczi-Balog Viktória Kíra: BÉKAÁLOM
Széchenyi István Gimnázium, Szolnok
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Bertalan Sára: MÉHECSKE
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest
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Boráros Laura: MENTSD MEG! (naptár)
Pécsi Művészeti Gimnázium
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Borsos Boglárka: FÓLIAKABÁT
Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest
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Buzsáki Sára: BLOKKOK (bélyeg)
Magiszter Fényes Adolf Gimnáziuma, Szolnok
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Czimbalmos Nóra: KÉTSZÍNŰ
Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest
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Fekete Zsófia: ISKOLAUDVAR (tájterv)
Katedra Gimnázium, Kecskemét

Gábor Kata Borbála: MADÁRTÁVLATBÓL
Révai Miklós Gimnázium, Győr



16

Gébele Nikolett: HULLÁMKARTON LÁMPA
Jelky András Iparművészeti Gimnázium, Budapest

Gyenese Anna: RUTIN (gyerekkönyv)
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr
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Heilmann Dominik: UROBOROSZ (naptár)
Pécsi Művészeti Gimnázium 

Horváth Eliza: HULLADÉKBÓL (naptár)
Pécsi Művészeti Gimnázium



18

Horváth Janka: ENIGMA (naptár)
Batthyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós



19

Illés Eszter: MARADÉKOKBÓL
Pécsi Művészeti Gimnázium



20

Imregi Borka: VÉDETT ÁLLATOK (bélyeg)
Katedra Gimnázium, Kecskemét

Iván Ákos: FÜST
Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc



21

Járó Máté Zsolt: TEJESDOBOZ KÉP
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő



22

Juhász Veronika: RÉSZLETEK (naptár)
Medgyessy Ferenc Gimnázium, Debrecen



23

Kelemen Viktória: NIMFA
Apor Vilmos Római Katolikus Gimnázium, Győr

Kis-Halas Emma: ZSINÓROS FEJDÍSZ
Pécsi Művészeti Gimnázium



24

Kiss Ágota: TÚLZÁS (részlet)
Jelky András Iparművészeti Gimnázium, Budapest

Kiss-Bartha Nimród: P4ND3M14
Boronkay György Gimnázium, Vác



25

Kondás Réka Anna: FÓLIÁBAN
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc



26

Kotán Tamás: ROMTEMPLOM (tájterv)
Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium, Budapest



27

Kovács Dóra: DOLGOK (naptár)
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Eger

Kovács Lilla: JÖVŐKÉP
Magiszter Fényes Adolf Gimnáziuma, Szolnok



28

Krecsák Réka: JELES NAPOK (naptár)
Újbudai Széchenyi István Gimnázium, Budapest

Lakner Virág: SEBEZHETŐK
Tóparti Művészeti Gimnázium, Székesfehérvár



29

Lázár Flóra: FIÓKÁK (részlet)
Mátyás Király Gimnázium, Fonyód

Lepenye Gerda Angyalka: SOK KICSI SOKRA MEGY (bélyeg)
Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest



30

Lőrincze Viktória: OPCIÓ
Pápai Református Kollégium Gimnázium, Pápa



31

Medgyesy Flóra: NAPELEMES TÁSKA
Városmajori Gimnázium, Budapest

Mezei Flóra Anna: 1200 ÉV ALATT (naptár)
Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest



32

Nagy Alexandra: ALKALMI BÉLYEGEK
Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc

Nick Boglárka Eszter: VESZÉLYEK (naptár)
Nagy Sándor József Gimnázium, Budakeszi



33

Papp Zsuzsa: SOKAN
Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc

Pethő Virág: LÁBNYOM
Szent József Katolikus Gimnázium, Budapest



34

Potori Gréta Lotti: OSZTÁLY A BUNKERBŐL (tájterv)
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest



35

Pörge Panna: FELESLEGESEK!
Újbudai Széchenyi István Gimnázium, Budapest



36

Rácz Gáspár: VILÁGKÉP
Pápai Református Kollégium Gimnázium, Pápa

Rácz Renáta: FÉNYŰZŐ
Móra Ferenc Gimnázium, Kiskunfélegyháza



37

Radnóti György Viktor: VESZÉLYBEN (naptár)
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron



38

Rápli Anna: OÁZIS (tájterv)
ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium, Szombathely

Suvák Bori Panna: FENNTARTHATÓ VINCENT (részlet)
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma



39

Szalai Zsuzsa: FÉSZEK
Magiszter Fényes Adolf Gimnáziuma, Szolnok



40

Széles Boglárka: HUMÁNUM
Ady Endre Gimnázium, Budapest

Szőnyi Panna: EZ SOK!
Révai Miklós Gimnázium, Győr



41

Tászler Marcell: PKK REKONSTRUKCIÓ (tájterv)
Pécsi Művészeti Gimnázium



42

Tóth Veronika: SZÍNEK ÉS ARCOK (naptár)
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Budapest



43

Tömösi Réka: FEJLŐDÉS?
Városmajori Gimnázium, Budapest



44

Üveges Borbála Janka: NÖVÉNYGYÁR
Bálint Márton Középiskola, Törökbálint



45

Vámi Milán Máté: DÉMON
Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimn., Budapest



46

Vígh Tímea: ÁLLATAIM
Magiszter Fényes Adolf Gimnáziuma, Szolnok



47

Vincze-Hajnal Blanka: FÉLEK (naptár)
Pannon Oktatási Központ Gimnáziuma, Dunaújváros



48

Zámbori Karolina: MADÁRLÁTTA
Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc



49

Zoboki Zoltán: RABLÓGAZDÁLKODÁS
Boronkay György Gimnázium, Vác



50

Zsigmond Zsombor: RONTÁS (naptár)
Herman Ottó Gimnázium, Miskolc
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