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„ Ne félj, csak higgy!” 

mottóval indítjuk  a 2017-18-as tanévben is 

„Szent Imre Vándorkehely” 

komplex művészeti versenyünket 

 

Verseny meghirdetője: Szent Imre Katolikus Általános Iskola Tenk az Egri Főegyházmegye 
és a KaPI támogatásával 

A verseny célja: 

• Katolikus élet, hit, erkölcs alapelemeinek gyakorlása, irodalmi műveken keresztüli 
példaadás 

• A tanulói kreativitás fejlesztése 
• Olvasás szeretetére való nevelés  
• Művészetek komplexitása - összefüggések, logikai kapcsolatok felismerése  
• Közösségek erősítése, építése 

Lebonyolítása:  

A. 2 alkalmas levelezős forduló  
B. 1 intézményi helyszíni forduló, a döntő (6 legtöbb pontot elért csapatnak)   

 
Időpontok:  
• 2017 nov. 10. dec. 20. – első forduló  
• 2018 febr. 9 – április 9. - második forduló 
• 2018. május 18. – döntő  

 
A verseny felépítése: 

1. forduló - vezérgondolat szeretet 

Témakör: karácsony ünnepe „Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz”  

4 feladat:  
1   elbeszélés   (mindenkinek ugyanaz) melyet a jelentkező csapatoknak elküldünk, 
ehhez kapcsolódóan:   

A. Feladatlap az elbeszéléshez (15 pont) 
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B. Történetírás  

Max.  2 oldal A4-es lapon,  az értékelés pontozással történik.  
elvárások: kézzel írott 
 
Értékelési szempontok:  

• formaiság 
• stilisztikai szempontok pl. szóhasználat, költői képek 
• nyelvtani szabályoknak való megfelelés 
• külalak                                          (20 pont) 

 
C. Ajándékkészítés karácsonyra 

 
Értékelési szempontok:  

• kreativitás- ötletesség 
• dekorativitás 
• szín és formák összhangja 
• csomagolástechnika                    (20 pont) 

 
D.   Kiküldött versrészletre dallam írása és feléneklés. 

 

Értékelési szempontok:  

• A vers ritmusának, lüktetésének illeszkedése a dallamhoz 
• A dallam milyen mértékben adja vissza a vers hangulatát?    (15 pont) 

 

Eljuttatni kérjük a címünkre, akár CD-n vagy neten keresztül. 
3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2  
Alkotásokból kiállítást kívánunk rendezni a helyszíni forduló alkalmával.  
Utána közzétesszük a honlapunkon www.sztimre-tenk.sulinet.hu. 

Szerezhető pontszám: 70 pont! 

Beküldési határidő: 2017.12.20 

2. forduló - vezérgondolat: bűnbánat 

             Témakör: húsvét ünnepe „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban."  

3 feladat:  

A. Egy általunk elküldött zene nyomán rövid szöveg írása max.  A4  fél oldalon. 

cím:” Érzések a zene nyomán”                

http://www.sztimre-tenk.sulinet.hu/
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Értékelési szempontok: 

- A zene hatásának sokfélesége és ezek indoklása  
- Szöveg egységes szerkezete 
- Nyelvtani szabályoknak való megfelelés   ( 20 pont) 

 
B. Feladatlap     ( 15 pont) 

 
C. Képeslap készítése A5-ös méretben, bármilyen technikával 

 
Értékelési szempontok: 

- Húsvét mondanivalójának tükröződése 
- A választott technikai eljárás minősége 
- Szín és forma összhangja                  (20 pont) 
 

Szerezhető pontszám: 55 pont!  

Beküldési határidő: 2018. április 10 

 

3. Helyszíni forduló – Döntő! - Vezérgondolat: öröm és remény 

Témakör: pünkösd ünnepe "Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és 
békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben.”  

1. rész: Ennek nyomán azoknak a csapatnak, akik bejutottak a helyszíni döntőbe küldünk 
 1 -1 teremtésvédelemhez kapcsolódó idézetet, melynek mondanivalóját komplex 
módon kell megjeleníteni a csapatoknak (pl.: kép, szöveg, zene, jelmez, maszk, vetített 
háttérrel előadják) – majd a zsűri és a közönség előtt multimédiásan előadják.  
A zsűri az előadásokat több szempontból fogja értékelni. 

Pl.: kosztüm, történet, színészi játék…………………………….. 

 

• Az előadás hossza maximum  10  perc  legyen.  
• Technikai igényeket kérjük egyeztetés céljából előre jelezni.  

2. rész: Egyházi vonatkozású feladatok / részletek a 2. forduló után/ 

 

 



4 
 

A verseny zsűrije:  

• A levelezős versenyen:  
o Harmónia Művészeti Iskola művészeti vezetője (magyar szakos) és rajz tanára, 
o Szent Imre Katolikus Általános Iskola iskolai plébánosa és igazgatója,  
o Hevesi Zeneiskola pedagógusa (magyar szakos is),  
o  

A döntő zsűrije:  
o KaPI képviselője,  
o EKIF Oktatási Osztály képviselője,   
o Művészeti Iskola igazgatója, 
o újságíró 
o  középiskolai magyar tanár. 

 

A részvétel: díjtalan 

Díjazás: oklevél, tárgyjutalom, ill. 1. helyezettnek: vándorkehely  

Jelentkezési határidő: 2017. november 7. 

Csapatok jelentkezését várjuk: 3-4 osztályból 2 fő és 5-6 osztályból 2 fő 
összesen 4 fő 

Verseny indítása: Szent Imre Napok - 2017. november 10. 

/csak előzetes jelentkezés után küldjük a feladatokat./ 

__________________________________________________________________________________ 

e-mail címünk: szentimre.tenk@gmail.com 

Levélcím: Szent Imre Katolikus Általános Iskola   3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2. 

Esetleg: további információért Vargáné Forgács Anna intézményvezetőhöz lehet fordulni a 
megadott e-mail címen, telefon 06-36/470-036 

mailto:szentimre.tenk@gmail.com

