
 
A VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG 

ÉS A 
PADÁNYI BIRÓ MÁRTON 

RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA 

VERSENYRE HÍVJA 
A FŐEGYHÁZMEGYE 

DIÁKJAIT! 

IDŐPONT: 2013. november 9. 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 egységesen 400,-Ft/fő, amit csak a 
verseny napján, belépéskor lehet a helyszínen fizetni készpénzben. Nevezési 
határidő: 2013. október 25. 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 Veszprémi Érsekség – a költészet és a szép magyar beszéd nemes hagyományainak ápolására 
és az előző évi versenyek folytatásaként – az idén is a költészet közös ünnepére hívja az 
egyházmegye diákjait. 
Ez alkalommal tágabb hazánk, a Kárpát-medence lesz választott verseink témája. A résztvevők 
– kötelező mű gyanánt – a határainkon túli magyar költők verseiből választhatnak.  
A szabadon választott verset saját tetszésük és tanáraik útmutatásai szerint adhatják elő – a jó 
ízlés határain belüli.  
A szövegmondás időtartama maximum öt perc. 
A versenyt négy korosztály számára hirdetjük meg: 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály, 
középiskolások. 
Javasolt költők: Dsida Jenő, Reményik Sándor, Szabédi László, Áprily Lajos, Szemlér Ferenc, 
Határ Győző, Kányádi Sándor, Páskándi Géza, Hervay Gizella, Szilágyi Domokos… 
Gyűjteményes kötetek:  
A csodaszarvas nyomában. A legszebb ezer vers költészetünk nyolc évszázadából. Tinta Kiadó, 
2002.  
Hét évszázad magyar versei. Több kiadásban is.  
A választott verseket, kérjük, a versenyző fénymásolatban hozza magával.   
Jutalmak:  
Kategóriánként (3-4. osztály, 5-6 osztály, 7-8. osztály, 9-12. osztály) az 1-3. helyezettek értékes 
könyvjutalomban részesülnek vagy vásárlási utalványt kapnak.  
Minden jelentkezést elfogadunk..  
Eredményhirdetés közvetlenül a verseny után. 
Egy iskolából 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: hangszerek. Az I. kategóriában harsona drapériás háttérrel beállítás 
megfestése. A II. kategóriában hegedű drapériás háttérrel beállítás tónusos 
(nem színes) ábrázolása.  A III. kategóriában rézfúvós hangszer drapériás 
háttérrel beállítás tónusos (nem színes) ábrázolása. Rendelkezésre áll 2 
óra. 

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

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

Gaál Richárd tanár, szervező 


