
 

Pályázat 
 
Az Egerben található Eventus középiskola  évente hagyományosan megrendezi „EGRI 
CSILLAGOK” elnevezéssel nemzetközi tehetségkutató rajzversenyét, melyre 8. osztályos ifjú 
alkotókat hívunk. 
A művészeti szakközépiskola Gárdonyi Géza: Egri csillagok művének illusztrálása révén 
népszerűsíteni kívánja a regényt, a regény kapcsán a vizuális képzelőerőt, a rajzi kultúrát, 
illetve Eger városát, valamint a regény színhelyét, az Egri Várat. 
Lehetőséget kívánunk biztosítani az általános iskola végzős korosztályának tehetségük 
bemutatására, megmérettetésére. 
 
Kérem, környezetében népszerűsítse pályázatunkat. Várjuk pályamunkák beérkezését. 
 
Köszönettel Hadobás Zoltán főszervező. 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Eger Megyei Jogú Város és az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 
 
„EGRI CSILLAGOK” 
 
elnevezéssel nemzetközi tehetségkutató rajzversenyt hirdet 8. osztályos ifjú alkotók. 
A művészeti szakközépiskola Gárdonyi Géza Egri csillagok című művének illusztrálása 
révén kívánja népszerűsíteni a regényt, ennek kapcsán pedig fejleszteni a vizuális 
képzelőerőt, a rajzi kultúrát. 
Lehetőséget kíván biztosítani az általános iskolák végzős korosztályának és a 
középiskolásoknak tehetségük bemutatására, megmérettetésére. 
 
A pályázat menete: 
 
Első forduló: Illusztrációk (maximum 3 db) készítése az Egri Csillagok című regényből, a 
regény alapján jellemző helyszínek, helyzetek, ember(ek) megjelenítésével. 
Mérete: A/4 
Egyéb információ: Pályázati űrlap kitöltése 
Papír anyaga ne legyen félfamentes rajzlap 
A pályaművek bármilyen technika alkalmazásával készülhetnek 
 
Beadás módja: Postai úton az iskola címére vagy személyesen 
 
Beküldési határidő: 2012. január 6. 
 
Második forduló: 
A döntő 2012.  január 20-án a középiskola műtermében kerül megrendezésre. A második 
fordulóra a legeredményesebb 40 pályázót hívjuk be, ahol az általános iskolások helyben 
készítenek illusztrációt Gárdonyi Művéhez. 
A rendezvény fővédnöke Jankovics Marcell filmrendező, művelődéstörténész. 
Zsűritagok: 



Mészáros György (Nyugat - Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet 
vezetője), 
Herczeg István grafikusművész, 
 
Ideje: 2012. január 20. péntek, 
 
Díjazás: Az első három helyezett értékes tárgyjutalomban részesül. 
 
A legeredményesebb alkotásokból CD készül. 
A legeredményesebb 20 alkotó a középiskolai felvételi eljárás során iskolánkban az otthonról 
hozott rajzra és a szóbeli elbeszélgetésre megkapja a maximális 40 pontot. 
 
Pályázati adatlap és részletes program az iskola honlapjáról letölthető, elérhető: 
www.eventus.hu 
 
 
További információ kérhető: 
Eventus Üzleti, Művészeti Szakképző Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatás Intézmény és Kollégium 
Cím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24. 
Tel./fax: +36 36 517 510 
Web: www.eventus.hu, 
Email: eventus@eventus.hu 
 


