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XIX. Egri Csillagok Országos és Határon Túli 

Tehetségkutató Rajzverseny 
Immár 19. alkalommal került megrendezésre az egri Eventus Üzleti, Művészeti 

Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium falai között a sok éves múlttal rendelkező tehetségkutató verseny. 

Az általános iskolák körében meghirdetett verseny alapvető célkitűzése, hogy Gárdonyi Géza 

nagyra becsült művét népszerűsítve a 13-14 éves korosztály rajzi tehetségeit felfedezze. 

Fontos célnak tekinthetjük a fiatalok kulturális és vizuális alkotó készségének fejlesztését, 

lehetőséget biztosítva – iskolánkba kerülve több éven át – a tehetségfelismerés után annak 

ápolására és minél teljesebb kibontakoztatására. 

A Rákóczi szövetség által, valamint a határon túli magyar pedagógus szövetségének 

közbenjárásával eljutott a felhívás Felvidék, Kárpátalja, és a Vajdaság régióiba is. 

 

1. FORDULÓ: pályamunka beküldése (csatolt feladatkiírás alapján elkészítve) 

 

2. FORDULÓ döntő (helybeli alkotás) 

3. A második forduló során a regény egy meghatározott részletéhez kell illusztrációt 

készíteni. A zsűri az alábbi szempontok szerint értékeli a munkákat:  

- a képi ábrázolás eredetisége 

- a figurális elemek megoldása 

- a kompozíció és a rajzi – festészeti eszközök alkalmazásának színvonala. 

 

Az eredményhirdetéssel és kiállítással zárul a program, mely során 1., 2., 3. helyezést és 

különdíjat oszt ki a zsűri értékes tárgynyeremények formájában. 

Továbbá vándorserleg a jutalma a legtöbb pájázatot beküldő általános iskola számára. 

1. fordulós pályamunkák beküldési határideje: 2022. november 22. (kedd)  

2. forduló tervezett időpontja: 2022. december 17. (szombat) 

Mellékletek: 

1. feladatleírás 

2. segédanyag 

3. nevezési lap 
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1. melléklet 

XIX. Egri csillagok tehetségkutató rajzverseny 
 
 

Feladatleírás  
 

 
Előkészítés: 

 a rajzverseny előkészületeiben elsődleges a nevezési lap kitöltése 

 kérjük, hogy az alkotás előtt írassák fel a gyermekkel a születési idejüket és a nevüket 

a rajzlap hátoldalára 

 a csatolt képi segédlet és a választható témák ismertetése 

 
Alkotás: 

 a gyerekeknek a bemutatott témák alapján kell kivitelezniük rajzaikat a tábor, 

program, esemény vagy önálló alkotómunka során 

 a képi segédlet csak gondolatébresztő jellegű, tehát nem másolatot kérünk, hanem 

szeretnénk látni a gyerekek egyéni kreatív képi megfogalmazását ami kapcsolódik 

valamely megadott témához 

 a rajzok mérete A/4  

 
Dokumuntáció: 

 az elkészült alkotások és nevezési lapok összegyűjtés (ellenőrizve a szükséges adatokat)   

 beküldési határidő: 2022. november 22. (3300 Eger, Cifrakapu tér 24.)  
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 2. melléklet 
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Segédanyag  
 

1.Téma: Gergő és Vicuska 
 
Részlet  
A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány. Nem illik tán, hogy együtt fürödnek, 

de ők ezt nem tudják: a fiú alig hétesztendős, a leány két évvel fiatalabb. Az erdőben jártak, 

patakra találtak. A nap tüzesen sütött. A víz tetszett nekik. Először csak a lábukat mártogatták 

bele, azután beleereszkedtek térdig. Gergelynek megvizesedett a gatyácskája, hát ledobta. 

Aztán az ingét is ledobta. Egyszer csak ott lubickol meztelenen mind a kettő. Fürödhetnek: 

nem látja ott őket senki. A pécsi út jó messze van oda, s az erdő végtelen. Ha valaki meglátná 

őket, lenne is nemulass! Mert a fiúcska csak hagyján - az nem úrfi; de a leányka az a 

tekintetes Cecey Péter úr leánykája - kisasszony -, és úgy illant el hazulról, hogy senki se 

látta. Még így csupaszon is látszik rajta, hogy úrileány: kövér, mint a galamb, és fehér, mint a 

tej. Ahogy ugrándozik a vízben, a két kis szöszke hajfonat ide-oda röppen a hátán. 

 
 
 

2.Téma: Dobó István eskütétele 
 

Részlet  
Esküdjetek velem - mondotta Dobó. A teremben mindenki a feszület felé nyújtotta a kezét. - 

Esküszöm az egy élő Istenre... - Esküszöm az egy élő Istenre - hangzott az ünnepi mormolás. 

- ...hogy véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, 

sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem 

szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül 

meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb 

való parancsának. Isten engem úgy segéljen! - Úgy segéljen! - zúgták egy hanggal. - És most 

magam esküszöm - szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. - Esküszöm, hogy a vár és az 

ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. 

Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány 

kezére jutni nem engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja 

be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám! Nem 

kételkedett azon senki. Lángolt mindenkinek az arca, mert tűz égett mindenkinek a szívében. 

A Dobó esküjére minden kard kivillant. Egy lélekkel kiáltották: - Esküszünk! Esküszünk! 
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3. melléklet 
 

XIX. Egri csillagok tehetségkutató rajzverseny 
 

NEVEZÉSI  LAP 
 

A PÁLYÁZÓ  

Neve  

Lakcíme  

Telefonszáma  

E-mail címe  

Pályázó iskolája  

Pályamunka címe  

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem a 

versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim* 

szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, 

hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló 

Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem. 

Dátum:  

...................................................... 

Pályázó  
 

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikke alapján 

tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése a versenyek jogszerű lebonyolítása céljából 

szükséges. Az Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium  személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A fenti személyes adatokat kizárólag az Eventus 

Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

versenyek szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi 

igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését. 

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás kérése, 

helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. 

cikke rendelkezik. 
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