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RAJZPÁLYÁZAT 

 5. ”Láttad-e már a zenét?”  
Szentpéteri Csilla zongoraművész, zeneszerző szerzeményeire 

  
Az elmúlt négy év nagy sikere után idén is meghirdetjük versenyünket, immár öt   
megyére kibővítve, Csongrád-Csanád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Veszprém megyei általános iskolák alsó és felső tagozatosai, valamint középiskolás 
tanulók részére.  

A verseny sikerét igazolja, hogy minden évben 1.000 - 1.500 alkotás érkezett be 
felhívásunkra és a tavalyi évben közel 100 díjazott született! 

ZENE és KÉPZŐMŰVÉSZET 

A művészet a legőszintébb kifejezési forma, a muzsikus eljátssza az érzéseit,    
gondolatait, a festő ecsetet, a költő tollat ragad. De vajon milyen az, amikor a 
zenei élmény életre kel egy festővásznon, színekben, formákban, hallgatója fan-
táziavilágának, érzelmeinek tükröt tartva?  

Szentpéteri Csilla, Csongrád megyei Príma díjas, makói születésű zongoraművész-
zeneszerző kreativitásával, egyéni látásmódjával, kitartó szorgalommal felépítette 
egyedi hangzásvilágú Zongorabolygóját. A diákok rendkívül fogékonyak erre a      
zenei világra, művei hallgatása közben fantáziájuk szabadon szárnyal, egy helyben 
utaznak Földön-Vízen-Levegőben. Hihetetlen módon fejleszti alkotókészségüket, 
képzelőerejüket, kifejezőképességüket és a közösségi alkotómunkához való hozzá-
állásukat.  

Kedves festeni szerető ifjú Alkotók! 

Nincs más teendő, mint meghallgatni a zenéket, a korosztályodnak megfelelő    
művekből a hozzád legközelebb állót kiválasztani, megnyitni a képzeletedet, majd 
szabadon választott technikával (kivéve színes ceruza!) megalkotni, amit érzel, 
s amilyen gondolatok, képek megszületnek benned a zenék hallgatása közben.  
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN OLVASD EL: 

1.Egy tanuló a korcsoportjának megfelelő zenéből választva 1 rajzzal pályázhat! 

2.Alsó tagozatosoktól KIZÁRÓLAG A/3-as,                                                                   
felsősöktől és középiskolásoktól KIZÁRÓLAG A/2-es méretű EGYÉNI                   
munkákat várunk!  

3.Csoportos és páros munkákat nem fogadunk el! 

4.A megadott mérettől és munkaformától eltérő alkotást nem fogadunk el! 

5.Díjazzuk a legtöbb pályamunkára ösztönző pedagógust is! 

DÍJAZÁS: 

A díjazás korcsoportonként történik.                  

Az alap és középfokú művészeti iskolákból, a normál általános és középiskolákból 
érkező pályamunkákat külön kategóriaként értékeljük, díjazzuk! Az öt főből álló 
szakmai zsűri korcsoportonként az 1. 2. 3. helyezést, valamint a különdíjat és a 
közönségdíjat értékes ajándékokkal jutalmazza! 

A PÁLYAMUNKÁK HÁTOLDALÁRA ÍRD RÁ A KÖVETKEZŐKET:  

név, osztály, rajz címe, zenemű címe, iskola neve, felkészítő tanár neve, lakcím, 
telefonszám  

Beérkezési határidő: 2023. MÁRCIUS 28. ÉJFÉL 

ÚJ BEKÜLDÉSI CÍM:  Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
              6900 Makó, Almási u. 52.                                                                                          
A borítékra kérjük ráírni: „Szentpéteri Csilla szerzeményei diákszemmel” 

NYEREMÉNYEK:                                                                                                
Mágneses rajztáblák, Szentpéteri Csilla dedikált CD-k, pólók, könyvutalványok,   
ajándéktárgyak, makói Hagymatikum és Kalandpark belépők, sporteszközök, pend-
rive-ok, makói pizza- és hamburgerutalványok, mozijegyek, társasjátékok   
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A következő zeneművek értelmezéséhez Csilla ad Nektek egy kis segítséget, de nem 
kötelező a leírtak alapján rajzolnod, a lényeg, hogy Te mit látsz, mit érzel!  

1-2. osztály - 2 mű  

KRISTÓFHOZ   /Mascagni-Szentpéteri/                                                                                                                    

Ezt a zeneművet Kristóf fiamnak ajánlottam, amikor 3 éves volt. Nekem a legszebb érzés        
családban élni, boldog vagyok, hogy van gyermekem és élnek még a szüleim. Amikor ezt a szép 
zenét hallgatod, Neked mi jut eszedbe a saját családodról, a testvéredről, szüleidről? Mi a 
legszebb emléked az együtt töltött időkből, mit szoktatok csinálni szabadidőtökben? 

TÁNC,TÁNC, TÁNC (LA CAMPANELLA) /Liszt Ferenc-Szentpéteri Csilla-Nagy János/                                                              

Tánc közben hihetetlen dolgok történnek velünk. Varázslat vesz minket körül, testünk-lelkünk 
pezseg, repülünk, kacagunk. Eltűnnek a problémák, megszűnik a külvilág. Vannak nemzetek, 
ahol pompázatos, színes, csillogó ruhákban vagy népi viseletben táncolnak, megint máshol sellő-
lányokká válnak vagy éppen virágfüzért akasztanak a nyakukba. Vannak, akik beöltöznek         
különféle maskarákba, korabeli ruhákba és van, ahol harci táncot mutatnak be.                        
Te milyen hangulatú táncot érzel ebben a műben? 

3-4. osztály - 2 mű 

TÁNC, TÁNC, TÁNC (PAGANINI SALSA )/Paganini témájára átírta Szentpéteri Csilla-Nagy János/ 

Utazzunk az örök napfény, tánc, óceán világába. Tánc közben varázslat vesz minket körül,                    
testünk-lelkünk pezseg. Van, aki pompázatos, színes ruhában, van, aki virágfüzérekkel a         
nyakában, van, aki harci díszben, van, aki népviseletben táncol, de amikor megszólal a zene, 
mindenki összeolvad a ritmussal, a dallam átjárja a lelkeket és önfeledten mozdul kéz és láb.           
Táncolj, rajzold le az érzéseidet, a helyet, ahova vágysz! Vagy azt, amit Te látsz! 

VARÁZSSZŐNYEG  / Szentpéteri Csilla / 

Ezt a művet a járvány idején alkottam. Sok művészbarátom nagyon szomorú, elkeseredett zenét 
írt. Én arra gondoltam, hogy az egész emberiséget felültetem egy hatalmas, meseszép szőnyeg-
re és megmutatom fentről, hogy azért gyönyörű ez a világ, jó élni! Ülj fel te is és mutasd meg 
nekem, hogy te merre jársz a zene hallgatása közben, mit látsz! 
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5-6. osztály  3 mű 

ESŐERDŐ  /Beethoven témájára átírta Szentpéteri Csilla/     

Az Amazonas vidékén és más esőerdők területén óriási a veszély, hatalmas az emberi pusztítás. 
Az emberi mohóság, nemtörődömség veszélybe sodorta a benne élők létét. A fakitermelés,         
a zakatoló gépek, a növényzet felégetése mind az őslakosok lakóhelyét, mind a ritka állatok, 
színes madarak, különleges pillangók kihalását veszélyeztetik.                                                  
Rajzold le, te hogyan akadályoznád-védenéd meg a természetet, vagy éppen azt, hogy     
hogyan rombolja, pusztítja az emberiség a növény- és állatvilágot!  

TÚL AZ ÓPERENCIÁN /Szentpéteri Csilla/                               

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperencián is túl. Így kezdődik sok-sok mese. Én nagyon szeretem 
a meséket, mert minden lehetséges, minden megtörténhet. Vannak jó és rossz, csúf és gonosz 
mesealakok és szuper mesehősök is. Hallgasd a zenét és utazz el a mesék földjére!                  
Te kivel találkoztál útközben? 

TÁNC, TÁNC, TÁNC  avagy EGY BOLDOG NAPOM  /Liszt Ferenc - Szentpéteri Csilla/ 

Ez a mű nekem az abszolút felszabadultság, a “minden olyan jó” érzést tükrözi. Boldogság, 
tánc, öröm, humor, barátság, élet, nevetés, játékosság, és a "nincs lehetetlen” érzés.            
Neked milyen élmény, érzés jut eszedbe ezt a zenét hallgatva? 

7-8. osztály 3 mű 

SIROCCO   / Szentpéteri Csilla / 

Régóta vágyam nagyszabású, látványos filmekhez zenét írni. Az én történetem a vadregényes       
Szicíliában játszódik, de most kivételesen nem írom le Neked, mert kíváncsi vagyok, hogy ha Te 
lennél a rendező vagy épp a forgatókönyvíró, a Te filmed hova repítene el engem ezzel a         
zenével, miről, kiről szólna? 

A  NAGY NYÁRI MULATSÁG /Rossini - Szentpéteri Csilla/ 

Szeretek utazni, főleg olyan helyekre, ahol meleg van, pálmafák, óceán, szigetek, az emberek 
mindig vidámak, imádnak táncolni, nagy utcai mulatságokat rendezni, hőlégballonozni, sárkányt 
eregetni, szörfözni, önfeledten létezni. Te mit érzel, amikor jön a nyár, sok színes kaland 
nyaralás, utazás, barátok, szabadság vár Rád? 

VARÁZSSZŐNYEG   / Szentpéteri Csilla / 

Ezt a művet a járvány idején alkottam. Sok művészbarátom nagyon szomorú, elkeseredett zenét 
írt. Én arra gondoltam, hogy az egész emberiséget felültetem egy hatalmas, meseszép szőnyeg-
re és megmutatom fentről, hogy azért gyönyörű ez a világ, jó élni! Ülj fel te is és mutasd meg 
nekem, hogy te merre jársz a zene hallgatása közben, mit látsz! 
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9-12. osztály 4 mű 

LÁVATENGER  /Gluck-Szentpéteri Csilla / 

Már gyermekkoromban elvarázsolt az ókori görög mitológia, ahol istenek és szörnyek csatáznak 
egymással a hatalomért, játszva hősökkel, esendő emberekkel. Ez a zeném Orfeusz és Euridiké 
történetéről szól:  
  
Euridikét megmarja egy kígyó és meghal. Szerelme, Orfeusz gyászolja feleségét, amikor Ámor 
megjelenik és közli vele, hogy lemehet az Alvilágba és felhozhatja Euridikét, azzal a feltétellel, 
hogy nem pillant hátra Euridikére, akárhogy könyörög is neki, amíg fel nem érnek a fénybe.    
Orfeusz lantjátéka megszelídíti a dühös fúriákat, életre kelti Euridikét. A Hádész, az Alvilág     
istene megmutatja a kivezető utat, a szerelmesek akadálytalanul eljutnak az emberfejgyökerű 
fáig, Euridiké azonban egyre jobban szenved amiatt, hogy a férje rá se néz, nem fogja a kezét. 
De Orfeusz nem szólalhat meg. Euridiké azt hiszi, hogy Orfeusz már nem szereti őt, ezért nem 
hajlandó továbbmenni, inkább a halált választja. Orfeusz nem bírja tovább, és visszanéz Euridi-
kére, aki abban a pillanatban meghal. Orfeusz megénekli bánatát, majd úgy dönt, megöli         
magát, hogy az alvilágban újra láthassa szerelmét, de feltűnik Ámor, és megállítja őt. Ámor      
feltámasztja Euridikét, és a szerelmespár újra boldog. Ez az én történetem, milyen mitológiai 
történet a tiéd?  

HINDUDAL - avagy EGY TÁVOLI VILÁG, INDIA  / Rimszkij-Korszakov - Szentpéteri Csilla / 

Ehhez nem is kell útmutató, hiszen az interneten mindent megtalálsz erről a távoli világról.  
Kultúrájuk, építészetük, művészetük, zenéjük, életmódjuk, ruhaviseletük, tradícióik hihetetle-
nül sokszínű világot mutatnak be. Barangolj Indiában és rajzold le élményeidet!   

INTRO INFERNO  /Vivaldi - Szentpéteri Csilla/ 

Ez a mű a kettősségről szól. A XXI. század zakatolásáról, a káoszról, a Jó és a Rossz, a Remény és    
Reménytelenség állandó küzdelméről! Természeti katasztrófák, hajléktalanság, szeretetlenség, 
háborúk, a terrorizmus árnyékolja be mindennapjainkat! Az emberiség dübörögve, óriási léptek-
kel menetel saját csapdája felé. DE a Hit, a Szeretet mindennél erősebb, ha felépíted magad-
ban, a Remény pedig mindent megvilágít! Rajzold le, hogy Te milyennek látod a XXI.századi 
világot, milyen kettősséget tapasztalsz ennek a zenének a meghallgatása közben 

LISZT 2. RAPSZÓDIA  

Liszt Ferenc imádott utazni a magyar tájakon, szerette a magyar borokat, a magyar hölgyeket, a 
magyar zenét. Nekem ez a Magyar Rapszódia az egyik kedvencem tőle, hihetetlenül változatos 
mű, egyszerre lendületes, bohém, szenvedélyes és patetikus. Salvador Dali is gondban lenne, ha 
egyszerre akarná ábrázolni ezt a rengeteg érzést, színt, hangulatot. Szerintem neked sikerülni 
fog!   
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A zenéket e-mailben küldjük, Wetransfer-en. Aki szeretné, annak postai úton CD 
formájában is eljuttatjuk a műveket!   

Kérjük szíves visszajelzését e-mailben, ha megérkezett az anyag! Köszönjük! 

Csatlakozzatok Facebook oldalunkhoz, ahová a nagyverseny után feltöltjük a díjazott    
alkotásokat, s a közösségi platformon újabb versenyt rendezünk. Itt a lájkok fognak 
dönteni. Az első 3 helyezett, valamint a különdíjas újabb ajándékokat nyer!               
Oldalunk címe: facebook.com/lattademarazenet 

További információk:  

Nadobán Zsuzsanna tanítónő 
Tel.: 06 30 973 3256 
E-mail: nadzsuki@gmail.com 
               
                                     

               Élmény- és fantáziadús rajzolást, sok sikert kívánunk! 

Szentpéteri Csilla zongoraművész-zeneszerző és Nadobán Zsuzsanna tanítónő 

 
Makó, 2022. december 29.   

http://facebook.com/lattademarazenet

