VERSENYFELHÍVÁS
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczédy György Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma 3. alkalommal hirdeti meg
„ÉN NEM VAGYOK MAGYAR?”
címmel esszéíró, versmondó és plakátkészítő versenyét
A versenyre a Nyíregyházi Szakképzési Centrum minden iskolájából várjuk a tanulók
jelentkezését versmondó, esszéíró, s ezúttal plakátkészítő kategóriákban.
A két éve útjára indított hagyományőrző verseny fő célja a hazaszeretet, a haza iránt érzett
felelősség felébresztése a szakképző iskolák diákjaiban, valamint az SZC társadalomtudományi
munkaközösségeinek együttműködése, összefogása hagyományaink őrzése érdekében.
Az idei esszétémáink: a, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tájai, nevezetességei
vagy
b, Megyénk híres vagy hírhedt történelmi személyei
A dolgozatírók írásukban fejtsék ki azt, hogy mit adott a szabolcsi (nyírségi, szatmári, beregi)
vidék Magyarország értékeihez, kultúrájához, hagyományaihoz. Mitől válhatott értékké,
érdekessé, hagyományozhatóvá, mért kell megismerniük unokáinknak is az adott személyt,
szokást vagy tájat? A dolgozat kifejthet általános gondolatokat, de személyes élményeket
is. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét a kizárólagosan önálló szellemi termékek készítésére!
A dolgozatok terjedelme Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal: 30-50 sor.
A pályázók a főcímen kívül („Én nem vagyok magyar?”) saját alcímmel is elláthatják a
dolgozatukat.
Jelentkezési határidő: 2017. november 10. (péntek)
Az esszék leadási határideje e-mailben: 2017. november 22. (szerda)
Az esszéíró pályázat eredményhirdetésének ideje:
2017. november 29. 14.30 óra (a versenyző diákok fogadása: 14.00-tól)
A szavalóverseny témája az esszéíró pályázat témájához kapcsolódik. A tanulók az alább
felsorolt versekből választhatnak, de nem kötelező jelleggel. Olyan verset várunk, amely a
fenti tartalmakat jeleníti meg (megyénk tájaihoz, nevezetességeihez, híres alakjaihoz
köthető). Felhívjuk a jelentkező tanulók figyelmét, hogy a vers szövegét kinyomtatva hozzák
magukkal.
Idén először plakátkészítő pályázattal színesítjük a Nyíregyházi Szakképzési Centrum e
kulturális eseményének programját. A plakátok készítésének témája szintén a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei tájak, nevezetességek, hagyományok, szokások, híres személyek stb.

A plakátkészítés technikáját a tanulókra bízzuk, kérjük, hogy hozzájuk egy-egy rövid, 8-10
soros leírást is készítsenek! (Részletekről a mellékelt felhívásban olvashatnak.) A plakátok
benyújtási határideje: 2017. november 22. szerda. Kérjük, hogy az elkészített plakátokat
személyesen juttassák el iskolánkba (Nyíregyháza, Árok u. 53.)!
A szavalóverseny, valamint az esszéíró és plakátkészítő pályázat eredményhirdetésének
helye és ideje:
AZ NY SZC INCZÉDY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMÁNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK ÉS
KOLLÉGIUMÁNAK DÍSZTERME (Nyíregyháza, Árok u. 53.)
2017. november 29. 14.30
A szavalóversenyre jelentkezők választhatnak az alábbi listán szereplő költeményekből, de
más, témához kötődő verssel is készülhetnek. Egy költeményt kell a zsűri előtt előadniuk.

Bessenyei György: A Tiszának reggeli gyönyörűsége (részletek)
Bory Zsolt: Bujtosi képek
Dér István: Beregi álmok
Madách Imre: Egy nyíri temetőn
Petőfi Sándor: A Tisza
Váci Mihály: E földet hogy szeretem!
A zsűri tagjai - általában mindenütt - három szempont szerint értékelnek és pontoznak:
I. Versválasztás (1-3 pont): a versmondó a korának, érzelmi, értelmi fejlettségének, személyiségének,
egyéniségének, hangjának stb. megfelelő verset választott-e. A mű irodalmi értéke. A mű hossza,
részlet/részletek esetén azok szerkesztése.
II. Művészi beszéd, technikai eszközök (1-4 pont): artikuláció, ritmus, beszédhiba súlya, tájnyelv
indokolt preferálása/elvetése, légzéstechnika, ütem, hangsúly, hanglejtés, áthajlás/enjambement,
hangerő és hangszín és egyéb verbális eszközök használata (pl. kérdések, közbevetések technikai
megvalósítása, érzékeltető szünetek, fokozások, érzékeltetések, egyéb előadói technikák)
III. Művészi teljesítmény (1-8 pont): értelmezi-értteti, látja-láttatja, érzi-érezteti, érzelmi-értelmi
üzenet, kisugárzás, pódiumi viselkedés, öltözet, non-verbális eszközök használata, összhatás, pódiumi
létállapot megléte, természetesség, spontaneitás, szavalás és versmondás közti különbségek
felismerése és megvalósítása az adott szövegen keresztül stb.

A versenyre november 10-ig az alábbi e-mail címeken lehet jelentkezni a
programfelelősöknél. Kérjük, hogy tüntessék fel a tanuló nevét, évfolyamát, iskoláját, s a
felkészítő tanár nevét!

Az esszéket Szegedi Józsefné címére szíveskedjenek küldeni november 22-ig!
Az esszéíró verseny felelőse: Szegedi Józsefné

jozsefneszegedi59@gmail.com
A szavalóverseny felelőse: Hegedűs Renáta Emese
hegedusrea@gmail.com
A plakátkészítő verseny felelőse: Bereczkiné Huri Ágnes
huri.agnes@freemail.hu

PLAKÁTKÉSZÍTŐ-VERSENY
„Én gyalog fogok hazamenni a porral lepett füveken,
mezítláb, hogy sírva érezzem, ha felmelegszik a szülőföld pora,
mikor megérkezem.”
(Váci Mihály)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét a történelem kovácsolta eggyé Szabolcsból, Szatmárból, Beregből, Ung és
Ugocsa pereméből. Szabolcs-Szatmár-Bereg gyönyörű, vélik a helyiek és nem véletlenül: az Alföldön ezen a
vidéken maradt meg a legtöbb természeti, tájképi és kultúrtörténeti érték. Érintetlen tájai, ligetei, csábító erdei,
még iható folyói, őslápjai lenyűgözik, aki erre jár. E vidék mindig is sok ismert közéleti embert, művészt adott
az országnak. Innen származott Bessenyei György, a híres testőríró, Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond,
Krúdy Gyula vagy Váci Mihály.
Te mennyi híres embert tudnál felsorolni megyénkből?
Melyik tájegysége, nevezetessége csábító számodra?
Biztos, hogy jól ismered megyénket? Ha úgy érzed, hogy igen, győzz meg másokat is erről! Készíts plakátot
megyénk nevezetességeiről, gyönyörű tájairól, vagy híres embereiről! A választás a tiéd mind a témát, mind a
technikát tekintve.
A plakát benyújtásának határideje: 2017. november 22.
Kérlek, figyelj a következőkre:





A plakát lehet önálló alkotás, vagy páros munka.
Minimum A4-es formátumú plakátokat készítsetek!
Bármilyen technikával dolgozhattok.
A legjobb plakátok díjazására 2017. november 29-én 14.30-tól kerül sor.
Helyszín: Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma – díszterem
 Ha bármilyen kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal a fenti elérhetőségen, illetve az alábbi telefonszámon:
70/395-4581
Bereczkiné Húri Ágnes
programfelelős

