
 

 „Bármelyik nép győz, csak újabb háború 

következhetik. A béke szelleme a 

kiegyenlítődés, sőt ennél sokkal több: az, 

hogy az emberek egymást komolyan 

veszik.” (Hamvas Béla: A háború 

nagysága és az ember kicsinysége) 

 

„Semmi nem vész el nyomtalanul, mivel a 

nincsnek ugyanúgy megvan a rendszere, 

mint annak, ami létezik.” (Krasznahorkai 

László: Háború ás háború) 

 

 

Iskolánkban 26. alkalommal hirdetjük meg A MAGYAR 

KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődően 

 
 

vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyünket, illetve 

rajzpályázatunkat. 

 

   

  Mindezek mellett nyolcadik alkalommal újra esszéírásra is várjuk a  

  jelentkezőket. 

 

 

 

2018-ban rendezvényünket a nagy történelmi fordulópontokhoz kapcsoljuk: 1848-hoz, illetve 

1918-hoz. Az 1848-as forradalom és az első világháború lezárása a reményt adta. 1848 

tavasza a reformkorban megfogalmazott célok beteljesülését jelentette, míg 1918 a négy éve 

tartó háború végét. Ám mindkét esemény új bonyodalmakat és katasztrófákat indított el. Ezek 

a bonyolult állapotok az irodalomra is nagy hatással voltak.  

 

Ezért ebben az évben a két történelmi eseményhez kapcsolódóan témánk:  

 

a) bármilyen, a két eseményt megidéző vers, próza 

 

vagy 

 

b)  a két eseményhez kötődően a szellemiségüket megidéző szöveg (pl. témája lehet a 

szabadságvágy, a küzdelem, a békevágy stb.)  

 

A választott mű ezért bármelyik történelmi korból származhat, nem kell ragaszkodni a két 

eseményhez, ha szellemiségében a helyzetet idéző alkotásról van szó.  

 

Kivétel az első kategóriában indulók köre: az 1-4. osztályban tanulók bármilyen mesével 

nevezhetnek (népmese, műmese, verses mese). 

 



Ebben az évben csatlakozunk a VERSÜNNEP mozgalomhoz, a Versünnep 

Alapítvány kiírásához. Ennek értelmében a Versünnep Alapítvány biztosítja egy szakember 

delegálását a versmondók zsűrijébe. A versenyek nyertesei közül, a zsűri döntése alapján, az 

arra kiválasztottaknak lehetőséget kínálnak produkciójuk előadására későbbi rendezvényeken 

is. 

 

          

I. Vers- és prózamondás 

 
 

Életkori kategóriák: 

I. 

Első korosztály:1-4. évfolyam 

 

Ebben a kategóriában bármilyen mesével lehet nevezni, verses mesével is. 

 

II. 

Második korosztály: 5-8. évfolyam 

 

Harmadik korosztály: 9-13. évfolyam 

 

Negyedik korosztály: felnőttek 

 

 

A választott vers vagy próza egyetlen feltétele, hogy a kiírásnak megfeleljen a szöveg. 

 

 

II. Népdaléneklés 

 
 

Életkori kategóriák: 

 

Első korosztály: 1-4. évfolyam 

 

Második korosztály: 5-8. évfolyam 

 

Harmadik korosztály: 9-13. évfolyam 

 

Műfaji kategóriák: 

 

szólóének 

énekegyüttes (3-10 fő) 

 

Az énekesek egy 3-5 népdalból álló népdalcsokorral készüljenek, melyeknek dalai azonos 

népzenei dialektusból származzanak! A rendelkezésre álló műsoridő szólistáknál maximum 5 

perc, csoportoknál maximum 8 perc. 

 

 



III. Esszéíró pályázat 
 

Kiírásunk az általános iskola 7 – 8. évfolyamos és a középiskola 9 – 13. évfolyamos 

tanulóinak szól.  

 

Válaszható feladatok: 

a) „Vénült, kihalt a szolganemzedék, 

Uj nemzedék jött, mely apáit 

Arcpirulással emlité s azoknál 

Jobb akart lenni és az is lett, 

Mert csak akarni kell!...” Petőfi: Az apostol 

Gondolja tovább a Petőfi által megfogalmazott gondolatot! Érveljen mellette vagy ellene! 

Esszéjében kiindulásként kötelezően a Petőfi-idézet által felvetett problémából induljon ki! 

vagy 

 

b) Tormay Cecile: Megállt az óra című elbeszélésének elemző bemutatása 

a szöveg a következő linken érhető el:  www.tormayc.webs.com/tc_2.html 

 

Pályázni a két esszé egyikével lehet. A dolgozat terjedelme ne haladja meg a 14.000 karaktert, 

12-es betűnagysággal és másfeles sorközzel gépelve! (Formai szempontból a hagyományos 

elvárások érvényesek: irodalomjegyzék, lábjegyzetek készítése.) 

 

 

 

IV. Rajzpályázat 
 

Életkori kategóriák: 

 

1 – 4. osztály, 5 – 8. osztály, 9 – 13. évfolyam 

 

 

- Kiállításra kész, A/3-as, illetve ennél nagyobb munkákat várunk, a hagyományostól 

eltérő technikai megoldással is. A pályázat témája: 

 

HUSZÁROK  

 

az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban  

 

vagy 

 

az I. világháborúban  

http://www.tormayc.webs.com/tc_2.html


 

  

(A képzőművészeti pályázattal kapcsolatos kérdésekre a 06-20 57 44 23 35-ös telefonon 

kaphatnak választ az érdeklődők.) 

 

 

 

HELYSZÍN – IDŐPONT – HATÁRIDŐK 
 

  

A verseny megnyitójának helyszíne a gimnázium aulája. 

 

Időpontja: 2018. január 26. 15 óra 

 

Jelentkezési határidő: 2018. január 23. (kedd) 

 

Az esszéíró és a rajzpályázat beküldési határideje 2018. január 16. A pályamunkákat az 

iskola címére kérjük küldeni ímélben vagy postán. (titkarsag@szig-dujv.hu, 2400 

Dunaújváros, Dózsa György út 15/A)  

 

 

Jelentkezni levélben, ímélben (titkarsag@szig-dujv.hu) vagy az iskola telefonszámán is 

lehet: 24/ 411-702 

 

 

Nagy szeretettel várunk minden versenyzőt, felkészítő tanáraikat, illetve a kedves 

érdeklődőket. Jó munkát, jó felkészülést kíván a szervező humán munkaközösség 

nevében: 

 

 

  Müllerné Ódor Marianna  Hutvágnerné Róth Éva 

  igazgató    munkaközösség-vezető 

mailto:titkarsag@szig-dujv.hu

