
Iskolánkban 29. alkalommal hirdetjük meg A MAGYAR 

KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődően 

vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyünket, illetve rajzpályázatunkat. 

Mindezek mellett tizenegyedik alkalommal újra esszéírásra is várjuk a 

jelentkezőket. 

Ebben az évben a történelem kedvelőit is szeretnénk ezen a napon megszólítani. 

Versenyünket tehát már 4 kategóriában hirdetjük meg. 

 

2021-22 - ben rendezvényünkkel a magyar irodalom és történelem fontos időszakához 

kapcsolódunk, a millenniumhoz.  Immár 115 éve került sor az ünnepségekre. Ez a korszak a 

magyar irodalom történetében ugyanolyan jelentős, mint a képzőművészetben, építészetben 

vagy a zenében.  

Az egyes kategóriákban meghirdetett versenyeink magához a korszakhoz, mint időhöz 

kapcsolódnak, és csak részben adják a versenyek témáit. 

 

A vers- és prózamondó versenyünkre  

a) olyan műveket várunk, amelyek a millennium idejéhez képest 20 éves időtartamban 

keletkeztek: vagy korábban vagy későbben. (vagyis bármely 1876 és 1916 között írt 

alkotással lehet nevezni: prózával, verssel, de akár drámarészlettel is). Tartalmi 

megkötés nincs. 

b) vagy olyan művekkel is lehet nevezni, amelyek bármely korban a millennium idejét, 

eseményeit, ünnepségeinek szellemét idézik meg. 

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

mindenféle megkötés nélkül. 

Ebben az évben is csatlakozunk a lehetőségekhez képest 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, a versünnep keretében. 

 



I. Vers- és prózamondás 

 

Életkori kategóriák: 

Első korosztály: 1–4. évfolyam – mesével kell nevezni, más megkötés nincs 

Második korosztály: 5–8. évfolyam 

Harmadik korosztály: 9–13. évfolyam 

Negyedik korosztály: felnőttek 

 

A választott vers vagy próza egyetlen feltétele, hogy a fenti 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 feladat: 

Cholnoky Viktor TÖRTÉNET EGY SZÍVRŐL című novellájának elemzése; kötetben: 

Trivulsio szeme:  



https://mek.oszk.hu/06200/06242/06242.htm ; Trivulsio szeme; Néhusztán meséiből 

vagy 

Sétálgatok Budapesten 1896-ban   címmel leírás készítése 

 

A dolgozat terjedelme ne haladja meg a 14.000 karaktert!  

Formai követelmények: 12-es betűnagysággal és másfeles sorközzel gépelve kérjük. Továbbá 

a hagyományos hivatkozási elvárások érvényesek: irodalomjegyzék, lábjegyzetek készítése. 

 

IV. Rajzpályázat 

 

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

 

A pályázat témája: 

 

Csontváry Kosztka Tivadar 

képi világa 

Olyan képeket várunk a kiállításra, mely megidézi Csontváry szellemiségét, 

elhivatottságát, a művészet, festészet erejét, világmegújító szándékát.  

 

    „Csontváry képek” 

Lehet másolás, képrészlet, saját fotóról Csontváry kép, tájkép; Bármilyen képzőművészeti  

technika alkalmazható: filctoll, pasztell, akvarell, akril, fotó, digitális fotó; 

 

 

V. Történelem 

Történelemversenyünket a A millenniumi Magyarország címen hirdetjük meg 4 fős csapatok 

számára. 

Kategóriák:  5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam 

A  csapatok jelentkezését a      mirakovacs63@gmail.com  e-mail címre várjuk a csapattagok , 

az iskola és a felkészítő tanár nevével. 

A verseny online zajlik január 24-én 14.00-tól. A csapatoknak  egy tesztet kell kitölteniük az 

alábbi  források anyagából.: 

https://mek.oszk.hu/06200/06242/06242.htm
mailto:mirakovacs63@gmail.com


 

1. Magyarország Története 32. rész (film) - A századforduló "boldog békeévei".  
https://www.youtube.com/watch?v=BPkjZ8nqWjA&list=PL3078A9E84C018DCD&index=32 

2. Tarján M. Tamás: A Millenniumi Földalatti Vasút megnyitása. Rubicon online. 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1896_majus_2_a_millenniumi_foldalatti_vasut_megnyi
tasa/  
 
3. Tarján M. Tamás: A Ferencz József híd átadása  
https://rubicon.hu/kalendarium/1896-oktober-4-a-ferencz-jozsef-hid-atadasa 

4. Estók János: A boldog békeidők ( Új képes történelem sorozat, Magyar Könyvklub – Helikon 

Kiadó    72-82. oldal 

5. Simon Bernadett (szerző): Elszállt, mint egy léghajó… – az 1896-os Millenniumi Ezredéves 
Országos Kiállítás 120. évfordulója.  
https://ujkor.hu/content/elszallt-mint-egy-leghajo-az-1896-os-millenniumi-ezredeves-orszagos-

kiallitas-120-evforduloja 

 

HELYSZÍN – IDŐPONT – HATÁRIDŐK 

  

A verseny megnyitójának helyszíne a gimnázium aulája. 

Időpontja: 2022. január 28. 15 óra 

Jelentkezési határidő: 2022. január 17. (hétfő) 

Az esszéíró és a rajzpályázat beküldési határideje: 2022. január 14. (péntek) 

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni ímélben vagy postán: titkarsag@szig-

dujv.hu, 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A vagy hutvagner.eva@gmail.com. 

Jelentkezni levélben, ímélben (titkarsag@szig-dujv.hu, hutvagner.eva@gmail.com vagy az 

iskola telefonszámán is lehet: +36-25-411-702. A történelemversenyre csak e-mailben lehet 

jelentkezni a mirakovacs63@gmail.com címen. 

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

Jó munkát, jó felkészülést kíván a szervező humán és társadalomtudományi munkaközösség! 

 

Dunaújváros, 2021. november 22. 

 

  Kratzmajer Zoltán              Hutvágnerné Róth Éva, Kovács Mira 

 

      igazgató                 munkaközösség-vezető 
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