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XII. Egri csillagok Országos Tehetségkutató Rajzverseny
2016.01.09.
Iskolánk, az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, AMI és Kollégium ez évben 12.
alkalommal rendezte meg az Egri csillagok országos tehetségkutató versenyt. Az általános
iskolák körében meghirdetett verseny alapvető célkitűzése, hogy Gárdonyi Géza nagyra becsült
művét népszerűsítve a 13-14 éves korosztály tehetségeit fellelje. Fontos, hogy a gyerekek
vizuális készsége, rajzi-művészi képességei napvilágot lássanak, hogy azután a
középiskolánkba kerülve szaktanárok segíthessék fejlődésüket. Az Eventus vezetősége és
tanárai elkötelezetten munkálkodnak a diákok fejlesztésén. Ennek a folyamatnak meghatározó,
bemeneti pontja ez a verseny. Sőt, nem csupán a verseny, hiszen immár hagyománynak
mondható a döntő előtt egy nappal megrendezésre kerülő szakmai foglalkozás (manuális
animáció, stencil-art, tusmerítés) és az azt kiegészítő irodalomtörténeti előadás.

A megmérettetés két lépcsőfokán (1. forduló: beküldéses pályázat, 2. forduló: helyben végzett
gyakorlati feladat) a híres ütközetet elmesélő regény eseményeit kell illusztrálni. A választott
jelenet képi ábrázolásának eredetisége mellett a figurális elemek megoldása, a kompozíció és a
használt rajzi/festészeti eszközök technikai színvonala az, amit a zsűri szem előtt tart, mint
objektíven értékelhető szempont. Ezek alapján idén több mint 80 pályázó közül 55 diák jutott
tovább a 2. fordulóba, azaz a döntőbe. A döntő során pedig a szaktanárok véleményezése
mellett a két meghívott zsűritag (Herczeg István grafikusművész és Mészáros György, a
Nyugat-magyarországi Egyetem – Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti
Kar nyugalmazott vezetője) választotta ki a díjazottakat.

Az idei évben a rendezvényünk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezet Nemzeti
Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg.
1. helyezett:
Jaskó Emma (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak)
2. helyezett:
Égerházi Zsombor (Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola, Abaújszántó)
3. helyezett:
Szarka Nikolett (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest)
Különdíj:
Fekecs László (Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola)
Vándorserleg (ami a legtöbb versenyzőt felkészítő iskolának jár):
Dorogi Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Zrínyi Ilona
Tagiskolája
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Köszönettel tartozunk minden rajztanár kollégának, különösen a Dorogi Angol Magyar Két
Tanítási Nyelvű és Sportiskola, Általános Iskola Zrínyi Ilona Tagiskolájának, a zebegényi Szőnyi
István Általános Iskolának, a tiszatenyői Szent István Általános Iskolának valamint a lakitelki
Eötövös Lóránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának, akik nagyszámú
versenyzőket indítottak a megmérettetésen.

A szellemi teljesítményt oklevéllel és tárgynyereményekkel is jutalmaztuk, köszönhetően a
rendezvény támogatójának, az MKB Bank egri fiókjának. Így média-lejátszót, tablet-et,
mp3-lejátszót, valamint könyveket ajándékozhattunk a nyerteseknek. A díjak átadására Az
iskola Id. Süllős Gyula Rajz- és Kiállító termében került sor, ahol a mindkét forduló alkotásait
bemutató kiállítás is megtekinthető 2016.01.31-ig.
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