
 
    

K edves K edves K edves K edves mmmm iskolci iskolci iskolci iskolci G yerekek , G yerekek , G yerekek , G yerekek , F iatalok, F iatalok, F iatalok, F iatalok, SzülSzülSzülSzülők, Tanárok!k , Tanárok!k , Tanárok!k , Tanárok!    
    

 

       A z ÉÉÉÉÉÉÉÉ ssssssss zzzzzzzz aaaaaaaa kkkkkkkk -------- KKKKKKKK eeeeeeee llllllll eeeeeeee tttttttt iiiiiiii         ÁÁÁÁÁÁÁÁ tttttttt jjjjjjjj áááááááá rrrrrrrr óóóóóóóó         EEEEEEEE gggggggg yyyyyyyy eeeeeeee ssssssss üüüüüüüü llllllll eeeeeeee tttttttt,,,,    a     FFFFFFFF öööööööö llllllll dddddddd aaaaaaaa llllllll aaaaaaaa tttttttt tttttttt iiiiiiii         IIIIIIII ffffffff jjjjjjjj úúúúúúúú ssssssss áááááááá gggggggg iiiiiiii         EEEEEEEE gggggggg yyyyyyyy eeeeeeee ssssssss üüüüüüüü llllllll eeeeeeee tttttttt    és a         

KKKKKKKK oooooooo mmmmmmmm llllllll óóóóóóóó ssssssss tttttttt eeeeeeee ttttttttőőiiiiiiii         KKKKKKKK eeeeeeee rrrrrrrr éééééééé kkkkkkkk pppppppp áááááááá rrrrrrrr oooooooo ssssssss         SSSSSSSS pppppppp oooooooo rrrrrrrr tttttttt         KKKKKKKK llllllll uuuuuuuu bbbbbbbb  rajz rajz rajz rajz ---- , film, film, film, film ----     és irodalm iés irodalm iés irodalm iés irodalm i pályázatot hirdet  
 

„„„„„„„„„„„„ AAAAAAAAAAAA             vvvvvvvvvvvv áááááááááááá rrrrrrrrrrrr oooooooooooo ssssssssssss ,,,,,,,,,,,,             aaaaaaaaaaaa hhhhhhhhhhhh oooooooooooo llllllllllll             éééééééééééé llllllllllll eeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkk             ------------             MMMMMMMMMMMM iiiiiiiiiiii ssssssssssss kkkkkkkkkkkk oooooooooooo llllllllllll cccccccccccc ”””””””””””” cím m el. 

 

Témák: 

- Miskolc, ahogy én látom 

- Miskolc a múltban 

- Miskolc a jövőben 

Természetesen nem csak Miskolc egésze lehet téma, hanem különböző városrészei 

is, mint pl. belváros, Diósgyőr, Pereces, Hejőcsaba, Görömböly, Martintelep stb. 
 

Résztvevők: 

- 6-14 évesek 

- 14-18 évesek 

- 19-28 évesek 
 

Kategóriák: 

- Rajz 

Tetszőleges technikával és tetszőleges méretben várjuk a pályaműveket. 

- Film 

Max. 10 perces alkotásokat várunk. 

- Irodalom 

Elsősorban novellákra gondoltunk, de verseket és meséket is küldhettek, 

gépelve maximum 5, kézzel írottan max. 8 oldal terjedelemben. 

- Egyéb: fotó, makett stb. 
 

A legjobb pályaműveket weboldalainkon tesszük közzé, valamint kiállítást 

szervezünk belőlük a Factory Arénában (volt csavargyári csarnok). 

 

A győztesek számára kiosztunk 20 db Factory mászó jegy, a valamint 10 db 

koncertjegyet, és kisorsolunk 2db Factory Fesztivál bérletet! 

 

 B eküldési határidő: 2011. m ájus 12011. m ájus 12011. m ájus 12011. m ájus 1. 

A  pályaművek m ellett kérjük, küldjétek el a  pályázati pályázati pályázati pályázati űrlapotrlapotrlapotrlapot is k itöltve! 

Postacím : 3533 M iskolc, Cserfa utca 10.3533 M iskolc, Cserfa utca 10.3533 M iskolc, Cserfa utca 10.3533 M iskolc, Cserfa utca 10. ,,,, illetve az irodalm i kategória esetében elektronikusan is 

küldhetőek a művek az factoryarena@ gm ail.comfactoryarena@ gm ail.comfactoryarena@ gm ail.comfactoryarena@ gm ail.com     cím re. 

 

 

 

 

  


