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ESTÖRI—JUNIOR Kreatív Alkotói Verseny 

 

Az Esterházy Magánalapítvány 

ORSZÁGOS ALKOTÓI VERSENYT HIRDET 

8-15 éves tanulók részére 

„VENDÉGSÉGBEN AZ ESTERHÁZYAKNÁL”címmel 

 

Kedves Gyerekek! 

Ha szerettek rajzolni, festeni, alkotni, bíztatunk Benneteket, hogy vegyetek részt az Esterházy 

Magánalapítvány által meghirdetett alkotói pályázaton! 

Bizonyára Ti is elképzeltétek már, milyenek voltak régen a fényes ünnepségek pompás kastélyokban, 

csillogó termekben. Az Esterházy család, egy magyar hercegi család a császárnét, Mária Teréziát is 

vendégül látta kastélyaiban. Joseph Haydn a híres zeneszerző ezekre az ünnepségekre zeneműveket 

komponált, amelyeket udvari zenekarok adtak elő. Segítségül adunk Nektek két történetet, és arra 

kérünk Benneteket, hogy illusztráljátok ezeket!  

A versenymunka elkészítése előtt kérjétek tanítóitok, tanáraitok, szüleitek segítségét! 

A rendezvény szervezője: Esterházy Magánalapítvány 

A verseny célja: 

Elsődleges célunk, hogy a gyerekek a két rövid történeten keresztül bepillantást nyerjenek az 

Esterházy család életébe, évszázados történetébe. Korosztályuknak megfelelően új ismereteket 

szerezhessenek a XVIII. században élt emberek életmódjáról, az ünnepekről, művészetről, viseletről. 

Szeretnénk inspirálni a tanulókat a történetek élményszerű, kreatív vizuális megjelenítésére. 

 

A verseny témája: 

1. Két megadott történet, amelyeket itt olvashattok 

2. A makettek esetében valamely Esterházy család történetéhez kapcsolódó épület, 

létesítmény. (pl. fraknói vár, kismartoni Esterházy-kastély, fertődi kastély, stb.) 

 

 

https://www.estori.hu/dokumentumok/9
https://www.estori.hu/dokumentumok/10
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A pályázaton résztvevők köre: 

Általános iskolák alsó- és felső tagozatába, nyolcosztályos gimnázium első négy osztályába, 

hatosztályos első két osztályába járó tanulók, illetve alapfokú művészeti oktatásban részesülő 10-15 

éves tanulók. Pályázni a következő kategóriákban lehet: 

3-4. osztályosok — Alsó tagozat 

5-6. osztályosok — Felső tagozat I.  

7-8.osztályosok — Felső tagozat II. 

(A hat, - illetve nyolcosztályos képzések esetében az ezeknek a korcsoportoknak megfelelő osztályok.) 

Ugyanezekben a kategóriákban nem csak egyénileg, hanem csoportos formában is nevezhetnek 2-5 

fővel. 

A pályamunkákra vonatkozó formai elvárások:  

Alsó tagozat és Felső tagozat I. 

A pályamunkák A/3-es méretben, szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek, pl.: 

színes ceruza, filctoll, zsírkréta, tempera, olajpasztell, tus, kollázs stb. Az illusztrációhoz megadott két 

anekdota itt megtalálható. 

A pályamunkákat nem kérjük paszpartuzni, felragasztani. 

Felső tagozat II. 

A pályamunka egy makett, vagy képregény készítése. A makett ábrázolhat bármely Esterházy család 

történetéhez kapcsolódó épületet, létesítményt. A képregények témája az itt található két anekdota:  

A képregények esetében lehetőség van a digitális technika alkalmazására is. 

A nevezés módja: 

A versenyre online jelentkezés szükséges a következő címen: www.estorijunior.hu 

A jelentkezésre 2018. március 1-jéig van mód. 

A jelentkezés után pár nappal levélben egy kódszámot kapnak az egyéni/csoportos versenyzők.  

Az online regisztrációval egyidejűleg elkezdődhet a versenymunka elkészítése. 

Pályamunkák beküldése: 

Alsó tagozat és Felső tagozat I. 

A pályamunkákat digitális, szkennelt/fényképezett formában, csatolmányként a versenyző 

kapcsolattartó tanára e-mailben legkésőbb március 9-éig küldi be az estorijunior@gmail.com 

címre.  

Lehet elküldeni óriásfileként is! Ehhez több weboldal szolgáltatása igénybe vehető. (Mi a 

wetransfer.com, toldacuccot.hu oldalakat javasoljuk.) 

https://www.estori.hu/dokumentumok/9
https://www.estori.hu/dokumentumok/9
http://www.estorijunior.hu/
mailto:estorijunior@gmail.com
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 Szkennelés/fényképezés felbontása: minimum 300 dpi 

 Szkennelt fájl kiterjesztése: jpg 

 Szkennelt fájl maximális mérete: 6 MB 

A pályamunkákat a versenykóddal azonosítjuk be, amelyet a regisztráció után küldünk el. Kérjük, hogy 

az email témájaként és csatolmány nevének is a versenykódot adják meg. 

A pályamunkák mellett kérjük – szkennelve - megküldeni a honlapról letölthető nevezési lapot 

szintén a versenykóddal elmentve. 

A nevezési lapot itt találja. 

Egy pályázó egy pályamunkát küldhet be.  

 

Felső tagozat II. 

A tanulók által készített makettekről több nézetben (legalább elöl, oldal- és felülnézet) készült 

fotódokumentációt (mely lehet jó minőségű print is) kell készíteni. Kérjük a pályamunka saját 

készítésű leírását. A pályamunka leírás tartalmazza:  

 a pályamunkához használt alapanyagok, 

 elkészítés technikáját, annak sorrendjét, 

 a témaválasztás rövid indoklását.  

 

A képregényeket digitálisan elmentve (pdf/jpg) kérjük.  

Mind a makettről készített 3-4 képet, mind a képregény pdf/jpg-jét csatolmányként e-mailben kérjük 

beküldeni az estorijunior@gmail.com címre óriásfileként. Ehhez több weboldal szolgáltatása igénybe 

vehető. (Mi a wetransfer.com, toldacuccot.hu oldalakat javasoljuk.) 

A pályamunkák beazonosítása érdekében a képek/pdf-ek sorszámozott fájlneve a regisztráció után 

megküldött versenykód legyen és az email témájaként is ezt kérjük megadni. 

 a makettekről készült fényképek felbontása: minimum 300 dpi 

  fájl kiterjesztése: pdf/jpg 

Minden pályamunkát külön e-mailben kérünk beküldeni!  

A pályamunkák mellett kérjük – szkennelve - megküldeni a honlapról letölthető nevezési lapot. 

Beküldési határidő: március 9. 

Egy pályázó egy pályamunkát küldhet be.  

 

A makettek esetében, kérjük, ügyeljenek a szállíthatóságra is, hiszen a nyertes pályamunkákat a 

pályázók szállítják a helyszínre, az ünnepélyes eredményhirdetésre.  

  

https://www.estori.hu/dokumentumok/9
mailto:estorijunior@gmail.com
https://www.estori.hu/dokumentumok/9
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A pályamunkák értékelése: 

A versenymunkákat az Esterházy Magánalapítvány által felkért neves és szakértő zsűri értékeli.  

A zsűri tagjai: 

- az Esterházy család egy képviselője, vizuális művész 

- egy prominens meseillusztrátor 

- rajz és vizuális kultúra pedagógus 

- 3D grafikus (environment artist) 

Elbírálási szempontok: 

 művészi érték 

 kreativitás 

 a pályázat témájának megjelenítése 

 a vizuális kifejezésmód egyedisége 

 a pályamű kidolgozottsága 

Ünnepélyes eredményhirdetés 

Az elért eredményről a helyezést elért versenyző kapcsolattartóját e-mailben értesítjük, illetve 

honlapunkon közzétesszük: www.estorijunior.hu.  

A kategóriánként megállapított győzteseket szeretnénk ünnepélyes eredményhirdetésre és 

jutalmazásra 2018. április 18-án Kismartonba (Eisenstadt) meghívni. A Haydn Teremben ezen a 

napon tartjuk az Estöri Kreatív Történelmi Verseny döntőjét ünnepélyes keretek között.  

A kiutaztatás költségeit az Esterházy Magánalapítvány biztosítja (a csapatok esetén 2-3 fő képviseli a 

csapatot). 

 

Határidők: 

 

Regisztráció: március 1-jéig 

Beküldési határidő: március 9.  

Kiértesítés az eredményről április 4.  

https://www.estori.hu/
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A verseny díjazása: 

 

A nyertes pályázók kategóriánként értékes díjakat kapnak:  

Az első és második helyezett makett és képregény kategóriában egy-egy grafikus tabletet kap. 

A harmadik helyezett digitális jegyzettömböt. A másik két korosztály első három helyezettje 

értékes, exkluzív művészeti ajándékokat kap. 

Sikeres és élvezetes munkát kívánunk a pályázóknak! 

 

Estöri Junior Team 

Általános információ: info@estorijunior.hu 

Versenyfeladatok eljuttatása:estorijunior@gmail.com 

Instagram:instagram.com/estorijunior 

TOVÁBB a HONLAPRA: www.estorijunior.hu 

  

    

mailto:info@estorijunior.hu
mailto:estorijunior@gmail.com
http://www.instagram.com/estoriverseny
http://www.estorijunior.hu/

