
 XXIV. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI 
KEGYELETI ÉS ŐSZI VIRÁGKÖTÉSZETI VERSENY 
 2019. OKTÓBER 18. 

SZENT ISTVÁN EGYETEM  1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
Kertészettudományi Kar  Tel.: (1) 305 7270 
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék  http://disznoveny.kertk.szie.hu 
  disz@kertk.szie.hu 

VERSENYKIÍRÁS 
 

I. TÉMA 
URNAKOSZORÚ KÉSZÍTÉSE 
A feladat bár hagyományosnak tekinthető, de még mindig az a kívánalom, hogy azok a virágkötészeti formák, melyeket – 
szeretteinkről való megemlékezéskor – leggyakrabban elkészítenek, mind esztétikailag, mind technikailag, a törvényszerűsé-
gek ismeretében kifogástalan munkák legyenek. 
Minden versenyző a helyszínen kapja meg a szervezők által biztosított, 25 cm külső átmérőjű és 4 cm vastagságú nedves 
tűzőhab koszorúalapot. (Fontos, hogy a kész alkotás majd mozgatható legyen!) A díszítéshez szükséges növényt, növényi 
részt, termést, egyéb kiegészítőt a versenyző hozza magával. 
Az elkészítés ideje: 45 perc. 
 

II. TÉMA 
ASZTALDÍSZÍTÉS – „JAPÁN TEASZERTARTÁS” 
A japán-magyar diplomáciai kapcsolatfelvétel 150. évfordulója szolgál a téma alapjául. A feladat egy 80×80 cm-es asztal dí-
szítése, amit a szervezők biztosítanak. Az asztal nem helyettesíthető előre elkészített, hozott installációval vagy másik 
asztallal, a kapott asztal nem fordítható meg! Az asztallap tetszőlegesen borítható terítővel, vagy egyéb dekorációs anyag-
gal, akár egy másik asztallap is ráhelyezhető, de ennek a mérete nem lóghat túl a meglévő asztallapon! A feladathoz minden 
anyagot a versenyzőnek kell biztosítania. Fontos, hogy az elkészült alkotás a felhasznált növényekkel, illetve a virágköté-
szeti formákkal is tükrözze a címben szerepelő keleties hangulatot! A témának megfelelő legyen az asztal terítéke is, 2 db 
teás csésze elhelyezése kötelező! 
A feladat elkészítési ideje: 60 perc. 
 

III. TÉMA 
TÉRBELI KOMPOZÍCIÓ KÉSZÍTÉSE – „TÚLÉLŐ TERMÉSZET” 
A téralkotás minimum mérete: 0,8 × 0,8 × 0,8 m.  
Napjainkban egyre nagyobb gondot okoz az óriási mennyiségben keletkező hulladék, így kiemelt fontosságot kap az újrahasz-
nosítás, ezzel együtt a természet megbecsülése és védelme. A papírt számtalan formában, könnyedén újra lehet hasznosítani 
akár dekorációs célokra is. 
A feladat egy olyan térkompozíció készítése, melynek tartalmaznia kell valamilyen újrahasznosított papírt is (újság, karton, 
papírguriga stb.) A papír helyet kaphat az installáción is, de a virágkompozíció része is lehet tetszőleges formában (ragasztva, 
fűzve, tűzve, feldarabolva, meghajtogatva stb.) Fontos, hogy ne a papír uralkodjon a kész alkotásban, hanem a virágok illetve 
egyéb növényi részek! A dísz tetszőleges virágkötészeti technikával készülhet; az installációról, és az összes felhasználandó 
növényről, kiegészítőről a versenyző gondoskodik. 
Az alap 70 %-os előkészítettséggel hozható, tartalmazhat élő növényi részeket is, kivéve vágottvirágot. 
A feladat elkészítési ideje: 90 perc. 
 

IV. TÉMA 
MEGLEPETÉSFELADAT 
Témáját és kivitelezését teljes egészében a versenyen hirdetjük ki. A feladat elkészítéshez az anyagokat a helyszínen bizto-
sítjuk. Ragasztópisztolyt minden versenyző hozzon magával! 
A feladat elkészítési ideje: 30 perc. 
 
A versenyfeladatok az I., II., III. és IV. feladat. A ráadásfeladat elkészítése a versenyzők számára nem kötelező! 
RÁADÁSFELADAT – Szüreti asztaldísz készítése 
A feladat egy a szüreti lakomán az asztalra helyezhető virágkötészeti alkotás készítése. Maximális mérete 40 × 40 cm. A 
díszítés bármilyen technikával készülhet (ragasztás, tűzés stb.). Ne legyen csokor! Fontos, hogy az elkészült munka „bírja ki” 
a három napot (ne kezdjen el barnulni/hervadni/rothadni)! A készítményt teljes egészében készen kell hozni, a kiállítás hely-
színén a kijelölt helyen, csak az elhelyezés és a szükséges igazítás történik. 
Ennek ideje: 15 perc. 
A „RÁADÁSFELADAT - témában kiállított munkák értékelése és díjazása az I., II., III. és IV. témában készített verseny-
munkáktól elkülönített lesz. Ebben a kategóriában a versenyen nem indulóktól, pl. kísérő-segítő vagy csak érdeklődő, 
igyekvő tanulótársaktól is várunk nevezést. 
 
Kérjük, hogy a csak Ráadásfeladattal induló tanulók nevezését is szíveskedjenek határidőig elküldeni! 


