
Összefoglaló 

a Promontorium Polgári Casino által meghirdetett Budafok-Promontor 300 éve – vizuális pályázat 
eredményhirdetéséről, Rózsavölgyi Ház 2012. szeptember 21. 

A Budafok 300-as évforduló kapcsán tervezett különböző civil események sorában a Casino az év elején 
pályázatot hirdetett 10-18 éves fiatalok számára, melyben az volt a feladat, hogy képzőművészeti 
alkotásokkal, jellemzően A3-as méretben fejezzék ki Budafok-Promontor értékeit, történelmi múltját, 
járuljanak hozzá a történelmi hagyományok őrzéséhez, mutassák be a település fejlődését. Az elmúlt tanév 
végéig nagy számban érkeztek be pályaművek hat kerületi iskolából: 

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola 

Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Baross Gábor Általános Iskola 

Kempelen Farkas Gimnázium 

Kozmutza Flóra Általános Iskola 

A beérkezett pályamunkákat háromtagú szakmai zsűri értékelte Pállay József, Kaintz Regina, Kutasi Tünde 
részvételével. 

A zsűri által alkalmasnak ítélt pályamunkákból kiállítás nyílt a Rózsavölgyi Közösségi Házban. A megnyitón 
Mészáros Péter a Polgári Casino elnöke kiemelte, hogy az évfordulós civil programok sorába sikerült a 
gyerekeket, a fiatalokat is bevonni, utalt a helyi művészeti képzés hagyományaira, erősségére, s 
megköszönte a pályázó iskolák tanárainak, hogy ösztönözték, segítették a gyerekek részvételét. 

Pállay József művésztanár a zsűri részéről értékelte röviden a pályázatot. Nagyon gazdag, értékes anyag 
érkezett be, a legkülönbözőbb műfajokban, a kiírás kereteit is feszegetve, így egy-egy textil, térplasztika és 
fotó pályamunka is kiállításra került. Kiemelte, hogy a Nádasdy mellett más iskolák, így a Kozmutza Flóra 
növendékei is néhány szép alkotással jelentek meg, tehetséget és az elsajátított technika birtoklását 
egyaránt bemutatva. 

Döbrönte Katalin a pályázat egyik ötletgazdája, értékelte a pályázatot, és ismertette a zsűri döntését, mely 
hat alkotást emelt ki, részesített díjban, további huszonhat pályamunka került ez alkalommal kiállításra. A 
díjazottak, akik egy-egy szép képzőművészeti 
albumot választhattak: 

Schmidt Alexandra 6. osztály, Baross Gábor 
Általános Iskola: Törley,  

Puskás Alexandra 8. osztály, Baross Gábor 
Általános Iskola: Czuba Kastély,  

Princz András, 4. osztály, Nádasdy Kálmán 
Alapfokú Művészeti és Általános Iskola: 
Pinceudvar,  

Oth Viktória, 12. osztály, Nádasdy Kálmán 
Alapfokú Művészeti és Általános Iskola: Barokk 
kastély,  

Zsigár Edina 5. osztály, Kossuth Lajos Magyar-Angol Két tanítási nyelvű Általános Iskola: Borpince,  

Werny Gábor, 12 éves, Kozmutza Flóra Általános Iskola: Templom. 

Végül a megjelent művésztanárok értékelték röviden az iskolájuk növendékei alkotásait. A kiállítás egy hétig 
látogatható Rózsavölgyben, majd reményeink szerint iskolákban lesz kiállítva, ill. a pályázati anyagok 
visszakerülnek az anyaiskolákhoz. 

Mészáros Péter 


