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F E L H Í V Á S 
 

A debreceni Suliszerviz Pedagógiai Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár és a Nova Humana Egyesület középiskolások részére 
országos képzőművészeti diáktárlatot, egyben országos versenyt hirdet: 

 
XII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁS 

KÉPZŐMŰVÉSZETI DIÁKTÁRLAT 
Hajdúszoboszló – 2017 

 
 

 

 

 
www.pedint.suliszerviz.com 

 
www.szoboszlokultura.hu/muvhaz 

 
Nova Humana Egyesület 

 
A diáktárlat célja:  

Bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítani minden alkotókedvű 
tehetséges középiskolás diák számára. Összegyűjteni és kiállítani azokat a legjobb 
festményeket és grafikákat, melyeket a neves, országos hírű művészekből álló zsűri 
arra érdemesnek talál. Az alkotások értékelése, a tárlat ünnepélyes megnyitása és a 
legjobb alkotások díjazása. 

 
Jelentkezés az alábbi kategóriákban lehetséges: 

- festmények, 
- grafikák. 

 
Egy alkotó legfeljebb 3 alkotással vehet részt a versenyen, mely alkotásokat az iskolai 
fordulón a helyi zsűri továbbküldésre alkalmasnak ítélt! 
 
I. (iskolai) forduló 
A verseny első fordulóját az intézmények bonyolítják le. 
Az első iskolai fordulót 2017. szeptember 1. és szeptember 15. között rendezik meg az 
intézmények. 
A továbbjutó alkotások kiválasztásáról az iskolai 2-3 fős zsűri dönt. 
A tanulók által nevezett alkotások adatait tartalmazó táblázatot, a továbbjutó (max. 3 
alkotás/diák) tanulók adatait, valamint az iskolai fordulóról a jegyzőkönyvet (exel tábla) 
legkésőbb 2017. szeptember 18-ig kell elektronikus levélben eljuttatni a kiíróhoz az 
spi@suliszerviz.com e-mail címre. 
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A továbbjutott alkotások leadása: 
- 2017. szeptember 21-én és 22-én 09:00 órától 15:00 óráig személyesen a Kovács 

Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Kulturális Központ) épületében – 
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. vagy 

- postai úton legkésőbb 2017. szeptember 22-i beérkezéssel.  
Postázási cím:  Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. 
 
Kérjük az alábbi adatok feltüntetését (jól olvashatóan) az alkotások hátlapján: 

- az alkotó neve, születési éve, iskolájának pontos neve, címe, 
- a felkészítő tanár neve, 
- az alkotás címe, mérete, technikája. 

 
A beérkezett alkotásokat csak kiállítható állapotban, bekeretezve, és maximum 50*70 cm-es 
méretben (keretezett méret) tudjuk elfogadni.  
 
II. (dönt ő) forduló 
A továbbjutott alkotásokat egy 3 fős, rajztanárokból és képzőművészekből álló zsűri értékeli. 
A zsűrizés időpontja 2017. szeptember 25. A zsűri értékelése után a legjobb alkotók és 
felkészítő tanáraik, valamint a legjobb alkotó csoportok (iskolák) díjazásban részesülnek. 
A döntő és a kiállítás megnyitójának ideje: 2017. október 10. (kedd) 10:30 óra. 
A döntő és a kiállítás megnyitójának helye: Hunguest Hotel Béke 4200 Hajdúszoboszló, 
Mátyás király sétány 10. 
A díjazott alkotások megtekinthetők: 2017. október 10-étől október 31-éig a Hotel Békében. 
A teljes kiállítás helyszíne: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. 
A kiállítás megtekinthető: 2017. október 10-étől október 31-éig.  
A kiállított alkotásokat csak a kiállítás befejezése után áll módunkban visszaadni a 
szervezők által meghatározott időpontban a Művelődési Központban. Az át nem vett 
alkotásokat postai úton utánvéttel (az intézmények költségére) juttatjuk el az iskolák címére. 
 
Érdeklődés, felvilágosítás: 
 

 Molnár Csaba Kulcsár Béla 
 Suliszerviz Pedagógiai Intézet Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár 
�: 4029 Debrecen, Pacsirta u. 12. 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. 

�, fax: 52/249-017 52/558-800 
mobil�: 20/9750-678 30/3284-017 
e-mail: spi@suliszerviz.com szoboszlokultura@gmail.com 

 
Debrecen, 2017. február 27. 
 
 
A szervezők nevében: 
 

Berényiné Szilaj Ilona Kónyáné Tóth Mária 
a Kovács Máté Városi Művelődési Központ 

és Könyvtár igazgatója 
a Suliszerviz Pedagógiai Intézet 

igazgatója 
 

Kulcsár Béla 
a Nova Humana Egyesület elnöke 

 


