
BKV ZRT.

METRÓ FELÚJÍTÁSI PROJEKT IGAZGATÓSÁG

Alkotói pályázat az M3-as metróvonal

felújításával kapcsolatban

2020.02.20 - 10.20.

DÍJAZOTT PÁLYAMŰVEK



ÓVODÁS KOROSZTÁLY

(3-6 ÉVESEK)



I. helyezett – Balogh Tünde (6)

Budapest

Cím, megjegyzés

Tündi a vészhelyzetben

még a metrókocsikra is adott szájmaszkot.



II. helyezett – Leitner Maja (5)

Budapest

Cím, megjegyzés

Földalatti oázis virágfallal, vízeséssel



III. helyezett – Albert Filipe (5)

Budapest

Cím, megjegyzés

*



Különdíj – Orr Emma Ida (6)

Nagymaros

Cím, megjegyzés

Egyszer a 3-AS KÉK METRÓ…

Átváltozott gyíkká, mert egy jótündér átváltoztatta, mert az volt a vágya, hogy legyen kicsi 
és gyors, és be tudjon mászni minden szép körömvirágos, kardvirágos, tűzvirágos, 

szerelemvirágos bozótba.

Nagyon jól érezte magát az illatos mezőkön és méghozzá rajta maradtak az ajtók és az 
ablakok is, sőt varázsolt a tündér a tetejére is és az utasokat is elvitte a bozótba meg a rétre.

Egy nap kiszemelt magának egy gyönyörű virágos bokrot, de ahogy belemászott, 
meglátott egy kisebb gyíkot, mint ő. Megkérdezte a gyíkmetró, hogy megengedné-e, hogy 

gondozza és azt válaszolta: Megengedem, régóta várok már egy barátra. Vígan mentek 
tovább a réten és szállították közösen az utasokat.

Rábukkantak egy gyönyörű piros virágra, volt benne kék, sárga és méghozzá lila is. 
Leheveredve a virág árnyékába elmagyarázta neki, hogy ő egy GYÍKMETRÓ. Amikor 

elmesélte és megpihentek, mentek tovább. Esni kezdett az eső. A kicsi gyík azt mondta: 
Miért kevertél ilyen bajba? – és elszaladt.

Hiába mondta, hogy ne menjen el, de a kicsi gyík nem fogadott neki szót, csak ment az 
útjára. A kicsi gyíkot keresni kezdte, hogy újra egymásra találjanak. Közben mondogatta: 

Elmegyek és megkeresem a kicsi gyíkot! Egyszer meghallotta a kicsi gyík hangját: Segítség!

Gyorsan odaszaladt, beszorult egy tüskés rózsabokorba a kicsi gyík. Kiszabadította. Örülök, 
hogy rád találtam! – mondta a gyíkmetró. Így ért véget a gyíkmetró és a kicsi gyík története.

Az alkotásról készült videót az alsó képre kattintva lehet megtekinteni

https://streamable.com/j5o53y

