
 

 

 

 

 

 
 

A 2017-ES ÉVET SZENT LÁSZLÓ-EMLÉKÉVNEK NYILVÁNÍTOTTA  
A NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG A „LOVAGKIRÁLY” TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 940.,  

SZENTTÉ AVATÁSÁNAK 825. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. 

 
 

Az emlékév tiszteletére  
a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata 
 a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei együttműködésével  

KERÜLETI PLAKÁTTERVEZŐ VERSENYT HIRDET 
7-8. osztályos általános iskolások, valamint középiskolások számára. 

 
A verseny fővédnöke: Kucsák László országgyűlési képviselő 

Ughy Attila polgármester 
 

A verseny védnöke:  Galgóczy Zoltán alpolgármester 
 

A verseny célja, hogy felhívja az ifjúság figyelmét a „LOVAGKIRÁLY” 

történelmi jelentőségére, arra, hogy Szent László a keresztény egység jegyében 
kapcsolta össze a közép-európai nemzeteket. Életművében a nemzet fogalma is 
hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Királyság az ő uralkodása alatt tudta 
megerősíteni pozícióját és szerepét a térségben. 

László király az első olyan Árpád-házi uralkodó, aki összekapcsolja a közép-európai 
népeket, hiszen Lengyelországban született, Erdély védőszentje, a zágrábi 
püspökség alapítója és Nyitrán halt meg. Szent László e népek közösen tisztelt királya 
és az itt élő nemzetek összetartásának, együttműködésének szimbóluma. Az emlékév 
alkalmat adhat rá, hogy a térség államai a történelmi hagyományokra alapozva 
hatékony együttműködést alakítsanak ki. 

A pályázat leadása, határidők:  
A pályázatokat postán, vagy személyesen kell eljuttatni a  Kondor Béla Közösségi 
Ház címére: Budapest, Kondor Béla stny. 8, 1181 Czinczkyné Fejes Mónika nevére. 
A pályaművekre kérjük ráírni: „CSILLAGOK KÖZT FÉNYESSÉGES CSILLAG” 
plakáttervező pályázat 

 
A beérkezés határideje: 2017. október 20. 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2017. november végén 
 a Kondor Béla Közösségi Házban.  
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A pályázat formai követelményei: 

A pályamunkákat két kategóriában hirdetik meg a szervezők 

1. Szabad kézi, szabadon választott technikával készült plakáttervek ( grafika, 

sokszorosított grafika, montázs, kollázs, festmény stb.) A pályamunkák  

A/4-es, illetve A/3-as méretben várják a szervezők. A pályamunkákon eltávolítható 

módon (pl.: gémkapocs, cellux stb.) kérjük a mellékelt, kitöltött jelentkezési lapot 

rögzíteni. A pályamunkákat nem kérjük paszpartuzni, felragasztani. 

      2.: Digitális plakáttervek. 

A pályázatokat nyomtatott formában ( minimum A/4-es méretben), valamint 

digitális formátumban CD-n kérjük leadni. A kép megnevezésénél kérjük a pályázó 

nevét megadni. 

A művek mérete minimum 2100x1500 pixel legyen jpg, illetve PDF formátumban. 

A plakátterveken javasoljuk megjeleníteni a következő szövegrészeket:  

SZENT LÁSZLÓ EMLÉKÉV 2017 

„CSILLAGOK KÖZT FÉNYESSÉGES CSILLAG” 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a vargaferenc11@gmail.hu e-mail címen tehetik fel. 

A pályázat jutalmazása: 

A zsűri által kiemelkedő művészeti, informatív értékűnek tartott legjobb 8 alkotás 

készítője díjazásban részesül.  

A legsikeresebb felkészítő tanárokat, iskolákat jutalmaza a kiíró. 

A neves szakemberekből álló zsűri által kiválasztott munkákat kiállítják a rendezők a 

Kondor Béla Közösségi Házban 2017. novemberében nyíló kiállításon. A kiemelt díjazásban 

részesülők oriás plakáton kerülnek kihelyezésre a kerület különböző pontjain, ezzel is 

hírdetve a „LOVAGKIRÁLY” érdemeit. 

A versenyen résztvevők emléklapban részesülnek, a díjazottak oklevelet vehetnek át. 

 

Kérjük, hogy a művek elkészítésénél vegyék figyelembe a zsűri értékelési szempontjait: 

• művészi érték, 

• plakátszerű megjelenítés – felhívó, mozgósító jelleg, átlátható, egyértelmű üzenet 

• kreativitás, 

• a Verseny témájának megjelenítése, 

• a vizuális kifejezésmód egyedisége, 

• a Pályamű kidolgozottsága, 

Sok sikert, kutatómunkát és eredményes felkészülést kívánunk! 

    Budapest, 2017. szeptember 5.   

Szervezők 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

mailto:vargaferenc11@gmail.hu


 
„CSILLAGOK KÖZT FÉNYESSÉGES CSILLAG” 

Szent László év tiszteletére kiírt 
kerületi plakáttervezési versenyre   

 

 

 
 

A pályázó és képviselője jelentkezésével elfogadja a versenyszabályzatban 

megfogalmazottakat, különös tekinetettel arra, hogy a verseny kiírója a kiemelt, arra érdemes 

pályaműveket felhasználhatja kiadványokon, óriás plakátokon, médiában történő 

térítésmentes megjelenítésre. 
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Szülő/gondviselő, 

vagy felkészítő tanár aláírása 

 

 

 

 

  Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei  
           1181 Budapest, Kondor sétány 8. T: 06 1 291-6564                                                            

 
Pályázó neve: 

 

 
Pályázó oktatási intézményének neve: 
 
 neve: 

 

 
Pályázó oktatási intézményének címe: 

 

 
Pályázó e-mail címe: 

 

 
Szülő/gondviselő neve: 

 

 
Felkészítő tanár neve: 

 

 
A kapcsolattartó személy e-mail címe, telefonszáma 

 


