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India művészete - Diáktárlat 14. 

 

Iskolánkban az 1999-2000-es tanév óta évről évre diáktárlatot rendezünk tanulók 

képzőművészeti munkáiból. Ennek az egész tanévet átfogó projektnek az eredménye egy 

előadással egybekötött gyermekrajz kiállítás, melyet 2014. május 16-án a Közösségek 

Házában rendeztünk meg. Diákjaink az idén az indiai művészet képeit alkották újra. 

India a Föld hetedik legnagyobb területű és második legnépesebb állama, egymilliárd 

kétszáznegyvenmillió lakosa van. A hivatalos nyelv a hindi és az angol, de még további 

tizennégy nyelven beszél a lakosság jelentős csoportja. Az indiaiak többsége hindu vallású, de 

sokan vannak a muzulmán, szikh, keresztény és buddhista vallás követői is.  A földrésznyi 

ország felszíne is rendkívül változatos. Északon magas hegyek, hófödte csúcsok emelkednek. 

India középső részét szent folyója, a Gangesz táplálja. A száraz Dekkán fennsíkot hét és 

félezer kilométernyi termékeny tengerparti sáv veszi körül. Az indiaiak többsége apró 

falvakban, harminc százalékuk nagyvárosokban él, tíz millió lakosú megapoliszokat is 

találunk itt. A világ egyik legösszetettebb népe él Indiában, történelme során különböző 

népcsoportok telepedtek meg földjén, mindegyikük magával hozta nyelvét, szokásait. Ezek 

után természetes, hogy India kultúrájára is a sokszínűség jellemző. Ennek a hatalmas 

országnak a színes, egzotikus művészetéhez jutottunk közelebb a gyerekekkel. A rajz 

szakkörön a diákok PowerPoint bemutatóból sokat megtudtunk az indiai esküvői szokásokról, 

a hennafestésről, a Taj Mahal építésének történetéről. A hinduizmusban több ezer istent 

tisztelnek, közülük megismerkedtünk Sivával a négykarú istennel és Ganésával, a 

legnépszerűbb elefántfejű istenséggel is.  

 

           
 



 

A gyerekek alkotásain megjelent a jellegzetes indiai viseletet, a szári, és a két szem fölött a 

homlok közepére festett vörös pötty, a védelmező bindi is. A gyerekek az indiai hagyományos 

táncmozdulatokat is érdekesnek tartották és rajzaikon megjelenítették. 

                  
 

Namasté! ezt az indiai szót is megtanultuk, amikor Sudha Kandavelu kérésére így 

köszöntöttük egymást a Diáktárlat megnyitóján.  

A kiállítás megnyitójához kapcsolódó színielőadás és ének lehetővé tette a kultúrák sokoldalú 

bemutatását és a társművészetek együttműködését. Az idei 14. kiállításunkra 9-14 éves 

tanulók, összesen harminckilencen készítették el festményeiket. Mészáros Dorottya 8.a 

osztályos tanuló rekordot döntött, elsős korától kezdve járt rajzszakkörre, így ő már a 

nyolcadik diáktárlaton vehetett részt. Ez az alkotása díszítette a diáktárlat meghívóját. 

 

 

Idén is - ahogy évek óta - minden résztvevő a saját rajzával díszített pólót kapott ajándékba.  

Kiállításunk létrejöttét támogatta: 



 
 

A Diáktárlaton bemutatott képek alkotói 

 

 

 

 

Jakabfi Márta 
szakkörvezető 
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India gyerekszemmel –  

 

ezt a címet kapta az idei Diáktárlat, mely az NTP-TM-13-0046 „Akkor 

értjük meg a művészt, ha művészek vagyunk…” pályázat keretében 

valósult meg.  

A témához a Színe-Lángja Színjátszó Csoport A rejtélyes álom címmel szerkesztett és adott elő egy 17 

szereplőt mozgató színdarabot.  

A kultúra megismerése indiai mesék közös olvasásával és Stella látványos bemutatóival kezdődött. 

Amint ismereteink gyarapodtak, és megmutatkozott a szereplők 

lehetséges köre, a forgatókönyv foglalkozásról foglalkozásra 

formálódni-alakulni kezdett, és - az eddigi gyakorlatot követően - idén 

is kreatív írás eredményeképpen született meg. 

A kialakult forgatókönyv nyomán kezdte el a csaknem 

osztálylétszámnyi negyedik-

hetedikes a próbafolyamatot, amely idén – a megváltozott 

délutáni elfoglaltságok miatt – a szokottnál is nehezebbnek 

bizonyult.  

 

Hatalmas segítséget kaptunk Sudhától, aki tanácsokkal, 

ötletekkel és rendelkezésünkre bocsátott ruhákkal, ékszerekkel 

is hozzájárult a produkció sikeréhez. A megnyitóra is eljött, és megtisztelt minket azzal, hogy 

szanszkrit imát mondott, különleges dekoratív ünnepi 

népviseletbe öltözött.  

A gyerekek jól összpontosítottak, és gördülékeny előadással 

hálálták meg a közel 150 vendég érdeklődését. 

Izgalmassá tette a készülődést, hogy május 16-án Lajkó Gyöngyi 

szakoktató irányításával várisok sminkelték ki a gyerekeket.  

Köszönet illeti a professzionális arc- és hennafestésért a 

kozmetikustanulókat. 

Köszönjük Zsoldos László igazgatóhelyettes úrnak, hogy az érettségi vizsga kellős közepén koordinálta 

a két intézmény tanulóinak együttműködését. 

A Bernáth Kollégium konyháján pedig Papp Andrea jóvoltából készült az az indiai fűszerezésű tea, 

amelyet a „teaház” vendégei megkóstolhattak. 



 

Kép az előadásból 

 

Mészárosné Farkas Mária 
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 Szóvarázs 2014 

„Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorúkkal úgy, 

mint azzal, ha őt műveiben megösmerik: ez a legnagyobb jutalma.” 

(Mikszáth Kálmán) 

 

Éppen a költészet napján, április 11-én rendezte meg a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 

területi prózamondó-versenyét, a Szóvarázst. Tizenegy kiskunhalasi és Halas környéki felsős diák 

mérte össze előadói képességeit, és a következő eredmény született:  

5-6. évfolyam: 

I. Kenéz Márkó, Felsővárosi Általános Iskola (felkészítője: Hegyes Emőke) 

II. Farkas Veronika, Soltvadkert, Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola (felkészítője: 

Gurzó Lászlóné) 

III. Berta Viktória, Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola (felkészítője: Kinsztlerné 

Lázár Erzsébet) 

7-8. évfolyam: 

I. Mihók Petra, Soltvadkert, Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola (felkészítője:Nyúlné 

Forgó Mária) 

II. Hunyadi Viktória, Bibó István Gimnázium (felkészítője: Palásti Károly) 

III. Szatmári Dana, Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola (felkészítője: Mészárosné 

Farkas Mária) 

és 

Bata Borbála, Szilády Áron Református Gimnázium (felkészítője: Kisföldi Melinda) 

 

Mindannyiuknak szívből gratulálunk! 
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