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XXVVIIIIII..  ÁÁPPRRIILLYY  LLAAJJOOSS  vveerrsseennyy  

  
"Távol, hol már a hó királya hódít, 

az ég lengette örök lobogóit 

Tekintetem szárnyat repesve bontott 

átöleltem a hullám-horizontot..." 

 

 

Szentendre, a Föld Napja alkalmából: 2019. április 13., szombat 

A verseny szervezője a Szentendrei Református 

Gimnázium KŐVIRÁG 6 Természetvédelmi Szakköre. 

 

CÉLUNK: a természetről, a természet szeretetéről és védelméről vallani; nem csupán 

rácsodálkoztatás az élő és élettelen természetre, hanem a természet üzenetének értelmezése a 

természetet értőn szerető diákok által. 

 

Versenyünk ötös: vers- és prózamondó, népdaléneklő, képzőművészeti, fotóművészeti és 

szépirodalmi verseny. A verseny bírálóbizottságában való részvételre neves szakembereket, szerzőket, 

szaktanárokat kérünk fel. A versenyzők három korcsoportban vetélkednek: öt-hatodikos, hét-

nyolcadikos és kilenc-tizenkettedikes osztásban. 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ április 1. (Levél beérkezésének dátuma) Csak megcímzett 

és felbélyegzett válaszboríték esetén illetve telefonon/drótpostán áll módunkban a nevezés 

megérkezését visszajelezni. A jelentkezőktől kérjük iskolájuk pecsétes igazolását, melyen szerepeljen: 

a versenyzők neve és osztálya/kora, a felkészítő tanár neve, a versenyre benevezett művek címe. 

A versenyről az iskola honlapján tudósításban számolunk be, amelyben a résztvevők, a 

helyezettek, a zsűritagok, támogatóink stb. adatain kívül a résztvevő iskolák adatait s a legjobb 

alkotásokat illetve reprodukcióikat is megjelentetjük. 

A verseny alkalmával, az előző évek képző- és fotóművészeti anyagából valamint a beérkezett 

anyagból kiállítást szervezünk az Áprily teremben. 

 

A benevezett művekkel kapcsolatos megkötések: 

A beküldött alkotások a természetről kell szólniuk! 

 

MIND AZ ÖT VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSÉRE KORA DÉLUTÁN KERÜL 

SOR. A verseny alkalmával, az előző évek képző- és fotóművészeti anyagából valamint a beérkezett 

anyagból kiállítást szervezünk. 

 

1. A VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYRŐL: 

A benevezett művekkel kapcsolatos megkötések: folytatva hagyományainkat, a 2019-es 

esztendőben a versenyre benevezett egyik mű türk (kirgiz-azerbajdzsán-türkmén-kazah-üzbég) 

szerzőjéé kell legyen. A másik szöveg, szintén hagyományosan és kötelezően Áprily Lajos műve. 

Mindkét anyag a természetről kell szóljon! E versenyre jelentkezőktől kérjük mellékelni az Áprily 

szöveg címét és az idegen szerző esetén a vers vagy prózaanyag szerzőjének nevét, annak magyar 

műfordítását és a műfordító nevét. 

 

2. A NÉPDAL VERSENYRŐL: 

Versenyünk szellemében a két előadandó ének egyike türk (kirgiz-azerbajdzsán-türkmén-

kazah-üzbég) népdal kell legyen és a természetről kell szóljon, a másik népdal hagyományosan 



magyar. A jelentkezőktől kérjük mellékelni a gyűjtés dokumentumait: a dallamok kottáját és/vagy a 

hangzóanyag-felvételt. 

 

3. A KÉPZŐMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐRŐL 

A versenymű Áprily természetről szóló szöveg illusztrációja vagy az élő vagy élettelen 

természethez - állat-, növény-, gomba-, vagy ásványvilághoz - kapcsolódó képzőművészeti alkotás 

kell legyen. 

Versenyzőnként és kategóriánként egy művet várunk! 

Technikája és mérete szabadon választható. A pályamunkákat (képeket) kérjük legkisebb A3-

as lapra kasírozva elküldeni. A lap hátoldalán puha ceruzával kérjük ráírni a mű címét és/vagy az 

illusztrált szöveget. 

A beérkezett képzőművészeti anyagot csak külön kérésre küldjük vissza előre megcímzett és 

felbélyegzett válaszborítékban. 

A versenyről vissza nem kért anyag felett a KŐVIRÁG 6 TVSzK rendelkezik. 

 

4. A TERMÉSZETFOTÓ VETÉLKEDŐRŐL 

Csak digitális anyagot tudunk fogadni. 

Ennek a versenyrésznek a feltételei megegyeznek a képzőművészeti vetélkedőjével. 

Versenyzőnként legtöbb három művet várunk és értékelünk! 

A fotóanyagot drótpostán is lehet küldeni vagy eljuttatni bármilyen adathordozón iskolánkba. 
A képeket *.jpg vagy *.jpeg formátumban kérjük. 

Az eredeti felvétel készülhet analóg vagy digitális eljárással is. Az analóg képeket 

olvastassák (szkenneljék) be legalább 200dpi-s felbontással, a tömörítési adatok a 

továbbiakban megegyeznek a többivel. A JPG kiterjesztésű képek minimum 1 Mb-osak 

legyenek, de ne haladják meg a 30 Mb-ot. 

A pályaművek állomány(file-)neve a következő adatokat tartalmazza ékezet nélküli 

betűkkel írva: a pályázó neve_évfolyam_kepcime.JPG. A képtömörítési minőség 90% vagy 

100% legyen lehetőleg. Nagyobb méretnél persze ezt lehet csökkenteni. A kép rövidebbik 

oldala nem lehet kisebb, mint 1500 pixel. A kép lehet monokróm, fekete-fehér vagy színes. 

A képeken ne legyen rajta a dátumbélyegző! 
 

5. A SZÉPIRODALMI VETÉLKEDŐRŐL 

Szellemében igazodik a verseny általános céljához: a versenyművek a természetről kell 

szóljanak. 

Mennyiségi korlátai: három vers és/vagy egy prózai mű. Utóbbi terjedelmi korlátai: 10 

flekk, azaz 16 800 leütés! 

A szépirodalmi anyagokat drótpostán várjuk. 

A verseny végeredményét iskolánk honlapjára tesszük ki. 

A legjobb alkotásokat, illetve azok fényképeit úgyszintén a honlapunkon láthatják viszont a 

versenyzők. 

A verseny végeredményéről a versenyző iskolákat a verseny utáni héten drótpostán értesítjük. 

 

 

 

 

 A KŐVIRÁG 6 TVSzK nevében 

 Kiss Székely Zoltán, biológus, szakkörvezető (kiss.szekely@t-online.hu) 


