
A víztükörben látom a jövőt, avagy Lukácsházi Tározó 2020” rajzverseny 

-Beszámoló- 

 

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság az Európai Unió által 

támogatott, kiemelt jelentőségű „Lukácsházi tározó” projekt alkalmából rajzversenyt hirdetett, 

„A víztükörben látom a jövőt, avagy Lukácsházi tározó 2020” címmel, általános iskolás 

gyermekek számára. 

 

Az árvíztározó építése 2010 őszén fejeződik be. Ezt követően, nem csak védelmet nyújt 

Szombathely és térsége (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Gencsapáti, Sorkifalud, Sorkikápolna) 

lakóinak, hanem komoly ökoturisztikai lehetőséget is jelent. A tározó megépítésével két 

hatalmas (összesen 25 hektár nagyságú) tó jön létre, mely kedvező vizes élőhely adottságokat 

teremt. Első lépcsőként elindul a természet által szabályozott növény - és állatvilág 

kialakulása. Mind emellett az ember is részese lesz az új élettérnek, amelyet alakít, formál 

teljesebb élete érdekében. Reményeink szerint kialakítható az ember és a természet egysége. 

 

Gyönyörű alkotások érkeztek Szombathelyről, Gyöngyösfaluról, Kőszegről, 

Kőszegszerdahelyről és Lukácsházáról. A lelkes alkotók 9 intézményből 302 rajzot küldtek, 

két kategóriában (1-4., valamint 4-8. osztályos tanulók). A rajzverseny legaktívabb 

intézménye 227 rajz beküldésével a szombathelyi Neumann János Általános Iskola volt.  

A beérkező rajzokon keresztül láthattuk, hogy a gyerekek milyen jövőt látnának szívesen a 

Lukácsházi árvíztározó természeti környezetében létrejött jóléti területen 2020-ban. A 
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rajzokat szakértő zsűri, Magyar Mónika és Szőcs Géza grafikus művészek értékelték a 

következők szerint: 

„Nagyon örültünk a rengeteg gyermeki alkotásnak, mely bemutatja, hogy milyen legyen egy 

távoli jövőben, egy szép, élhetőbb világ – ezen belül közvetlen környezetünk. Életünk legyen 

még természet közelibb, tele csodálatos növényekkel és állatokkal. Az emberek által épített 

mesterséges környezet a lehető legjobban illeszkedjen be a tájba. Érezzük át a fontosságát a 

víznek, ezen belül hasznosításának, megóvásának, védelmének. 

A gyermekek korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelően vizuális összegzést (és 

ábrázolást) adtak a nézőknek. Mit is?  

Láttunk vízi szórakozással kapcsolatos alkotást, vízi sportokat, horgászást, nyári fürdőzésre 

példát, szép lírai tájképábrázolást, valóság közeli állat ábrázolást, víztározót, melynek 

megfogalmazása a sajátos gyermeki lelkületet tükrözi. Az egyedi megfogalmazások mellett sok 

mindenki által átélt élményekbe is bepillantást nyerhetünk: csúszdázás a vízbe, vitorlázás, 

szörfözés, pecázás… 

Az alkotások technikai sajátosságai: ceruzarajzok, filctollrajzok, vízfestés, pasztell, tempera, 

monotípia. 

A beérkezett alkotások közül azokat értékeltük és emeltük a legjobbak közé, akiknek egyéni 

volt a téma feldolgozása és technikai kivitelezése is kimagasló volt. 

További sok sikert az alkotó kis diákoknak, és mindenkinek, aki részt vett ezen a 

rajzpályázaton. A szervezőknek is gratulálunk, s minden jó kívánunk: 

 

 Magyar Mónika és Szőcs Géza 

 grafikus művészek 

 

Az I. kategória (általános iskola alsó tagozatos tanulói) nyertesei 

 

I. helyezett: Bolfán Bálint ( 4. osztály) 

Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola – Gyöngyösfalu 
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II. helyezett: Szemes Csenge (4. osztály) 

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola – Szombathely 

 
III. helyezett: Varga Evelin (3. osztály) 

Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola – Göngyösfalu 

 
Különdíj: Sulyok Hajnalka (2. osztály) 

Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola – Göngyösfalu 

 
 

II. kategória / általános iskola felső tagozatos tanulói/ 

 

I. helyezett: Kovács András (8. osztály) 

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Szombathely 

  
II. helyezett: Gábriel Viktória (7. osztály) 
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Bersek J. KIKI Általános Iskola - Kőszegszerdahely 

 
III. helyezett: Bögöthy Richárd ( 8.osztály) 

Dr. Nagy László EGYMI – Kőszeg 

 
Különdíj: Takács Imre (6.osztály) 

Brenner János Áltlános Iskola - Szombathely 

 
 

Legaktívabb intézmény: 

Neumann János Általános Iskola - Szombathely 

 

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársai elégedetten 

nyugtázták, hogy elérték céljukat, sok-sok gyermeket vonzottak alkotásra, gratulálnak a 

résztvevő lelkes és tehetséges pályázóknak és felkészítő tanáraiknak.  
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