
 A VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG 
ÉS A 

PADÁNYI BIRÓ MÁRTON 
RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA 

VERSENYRE HÍVJA 
A FŐEGYHÁZMEGYE 

DIÁKJAIT! 

IDŐPONT: 2012. november 10. szombat, 9 óra 

HELYSZÍN: Padányi Katolikus Gyakorlóiskola – cím: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. – 
parkolási lehetőség: az intézmény udvarán, autóval bejárás a Toborzó utcai 
gazdasági kapun – telefon: 88/420-011 – fax: 88/410-255. 

NEVEZÉS: papíralapon, a mellékelt nevezési lappal lehet, az abban leírtak szerint. Nevezni 
mindkét versenyre is lehet. A nevezést kizárólag a jelölt iskolája/plébániája 
szervezi! A megadott e-mail címre küldünk visszaigazolást. Nevezési 
létszámhatárok: lásd alább. Nevezési díj nincs. Határidő: 2012. október 26. 
péntek. 

 

FIGYELEM: ez a versenyfelhívás és a nevezési lap letölthető a www.padanyi.uni-pannon.hu honlapról! 

Főegyházmegyei Szavaló- és Prózamondó Verseny Padányi Rajzverseny 
A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola – a költészet és a szép magyar beszéd nemes 
hagyományainak ápolására az előző évi versenyek folytatásaként – az idén is a költészet közös 
ünnepére hívja az egyházmegye diákjait Szent Márton neve napjához kötődően. 
Idén – a hit évéhez kapcsolódóan – választott verseink témája az istenes versek világa. 
A résztvevők kötelező versként a magyar nyelvű istenes versek közül választhatnak. 
Szabadon választható versként bármely, az alkalomhoz és az előadó diákhoz illő mű lehet.  
A versmondás időtartama maximum öt perc. 
A versenyt négy korosztály számára hirdetjük meg: 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály, 
középiskolások. 
Javasolt verseskötetek:  

1. Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről, szerkesztette: Lukács László, több kiadásban 
is. Vigilia könyvek sorozat. 

2. Ady Endre, Babits Mihály, Dsida Jenő, József Attila, Juhász Gyula, Pilinszky János, Sík 
Sándor, Weöres Sándor… verseskötetei. 

 Jutalmak: 
Kategóriánként (3-4. osztály, 5-6 osztály, 7-8. osztály, 9-12. osztály): az 1-3. helyezett értékes 
könyvjutalomban részesül. Jelentkezni a tanuló, a felkészítő tanár és az iskola nevének pontos 
megadásával lehet a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola címén.  
Minden jelentkezést szívesen fogadunk, és külön értesítést már nem küldünk. 
Eredményhirdetés közvetlenül a verseny után. Egy iskolából/plébániáról korosztályonként 
maximum három versenyzőt várunk. 

Sebő József tanár, szervező 

A veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola idén is meghirdeti 
hagyományos rajzversenyét a veszprémi általános és középiskolák, 
valamint a főegyházmegyei fenntartású iskolák 5-12. évfolyamai számára. 

Kategóriák: I. kategória: 5-6. évfolyamos tanulók. II. kategória: 7-8. 
évfolyamos tanulók. III. kategória: 9-12. évfolyamos tanulók. Nevezhet: 
maximum 2 tanuló/kategória/iskola vagy plébánia! 

Téma: a Hit évéhez kapcsolódóan: az egyházi tárgyi világ. Az I. 
kategóriában egy templomi oltárkép másoló megfestése. A II. kategóriában 
templomépület látványszerű ábrázolása (távlati).  A III. kategóriában 
templomi kegytárgy (ötvösmunka) ábrázolása. Rendelkezésre áll 2 óra. 

Zsűrizés: a nevező tanulók iskolai rajztanárait meghívjuk a rajzversenyre, 
ahol titkos szavazással részt vesznek a kódszámozott versenymunkák 
értékelésben. A kategóriánkénti első 3 helyezett tárgyjutalomban részesül. 

Technikai tudnivalók: mindhárom kategóriában A3 méretben 
dolgoznak. I. kat.: Színes ábrázolás: tempera, vagy vízfesték (akvarell). Il. 
kat.: nem színes ábrázolás, grafitceruza, esetleg kréta. III. kat.: Nem 
színes, tónusos ábrázolás: grafitceruza. A versenyzőknek csak a rajzlapot, a 
rajztáblát és a vizes edényt biztosítjuk! 

Gaál Richárd tanár, szervező 

 


