
„Az életet már megjártam…” 

Arany János (1817-1882) Emlékév 

 

A Zipernowsky Diákjaiért Alapítvány az Arany János Emlékévhez kapcsolódva 

pályázatot hirdet az iskola diákjainak az alábbi kategóriákban: 

 

1. „Metszet”: Képzőművészet és irodalom találkozása  

Ebben a kategóriában Arany János költészetéhez, életéhez kapcsolódó alkotásokat 

várunk: 

 Képregény Arany János egyik szabadon választott balladájához, vagy 

 Illusztráció Arany János bármelyik verséhez vagy balladájához, vagy 

 Montázs, kollázs, plakát, naptár, fotóalbum, stb. Arany János életéhez és 

munkásságához kapcsolódóan, vagy 

 Szabadon választott vers vagy ballada (természetesen Arany János 

életművéből) átköltése  

 

2. „Kétszáz év: akkor és most”  

Ebben a kategóriában Arany János életére, műveire, kortársaira emlékezünk, valamint 

azt kutatjuk, hogyan inspirálja Arany János a kortárs művészeket. Egy feladatlapot kell 

megoldani, melynek megoldása kutatómunkát igényel, nem a meglévő tudásodat méri. A 

könyvtárban minden szükséges eszköz (lexikonok, enciklopédiák, életrajzi könyvek, internet, 

stb.) biztosított. 

 

3. ”E-Arany”  

Bármilyen digitális alkotás: prezentáció, mém, gif, Arany János facebook adatlapja, 

Arany János az Instagramon, Arany János blog bejegyzés, stb. 

 

  



Tudnivalók a nevezésről: 

 Nevezni egyénileg, vagy csapatokban lehet. Az 1. és a 3. kategóriában maximum 4 fős 

csapatok, a 2. kategóriában 2 fős csapatok jelentkezését várjuk. 

 Nevezési határidő: szeptember 28. Nevezni a könyvtárban, Storcz Tamásnénál lehet. 

 A pályaművek beadási határideje: november 20.  

A 2. kategória feladatlapját október 2. – november 20. között lehet megoldani. A 

feladatlap megoldása kb. másfél-két órát vesz igénybe. 

 

Értékelés, díjazás: 

Díjat abban az esetben adunk, ha kategóriánként legalább öt értékelhető pályamű 

érkezik.  

A legtöbb pályaművet leadó, illetve a 2. kategóriában a legmagasabb összpontszámot 

elérő osztály különdíjat kap (pizza vagy torta közül választhat). 

A beérkezett pályaművekből kiállítást és bemutatót rendezünk.  

A díjakról 3 fős zsűri dönt. 

 

Egyéni díjak: 

Az első három helyezett egy-egy jubileumi Toldi-kötetet, valamint pénzjutalmat kap 

(utalvány formájában) az alábbi elosztásban: 

 I. helyezett – 5000 Ft 

 II: helyeztt – 3000 Ft 

 III. helyezett – 2000 Ft 

 

Csapatdíjak: 

Szintén utalvány formájában, csapatonként: 

 I. helyezett: 12.000 Ft 

 II. helyezett: 10.000 Ft 

 III. helyezett: 8.000 Ft 

Bármilyen kérdéssel, észrevétellel Storcz Tamásnét vagy Huszárné Prikler Renátát keressétek.  


