
 

 

F E L H Í V Á S  
 

 

A Barátság Kulturális Központ felhívással fordul az anyaországi és határon túli iskolákhoz, 

melynek tárgya a 2017. január 19-én megrendezésre kerülő 
 

 

IV. HIMNUSZ SZAVALÓVERSENY 
 

 

Intézményünk szavalóversenyt hirdet, melynek célja, hogy a Himnusz megszületésének 

állítson emléket, tisztelegjen Kölcsey Ferenc és reformkor más költői előtt.  

 

Megítélésünk szerint a Himnusz erkölcsi mondanivalója, tartalma szükségessé teszi, hogy a mű 

nagyobb és másabb figyelmet kapjon, mint a megszokott „első versszak”, amelyet az 

ünnepségeken részt vevők többnyire állva, némán hallgatnak. 

 

Örömmel vennénk, ha minél több diák érezne kedvet a Himnusz versként történő értelmezéséhez, és 

előadásához. Kíváncsiak vagyunk, hogy a vers miként hat a mai fiatalokra, annak üzenetét hogyan 

tudják eljuttatni kortársaikhoz, a ma emberéhez. 

 

A verseny során kötelező mű: a Himnusz. 

Szabadon választott műként Arany János költeményei közül lehet választani, így 

tisztelegve a költő születésének 200. évfordulója előtt. 

 

Javasoljuk az iskoláknak, hogy szervezzenek háziversenyt, ahonnan a verseny szakmai 

minősége miatt a két legjobb versenyzőt fogadjuk a verseny döntőjében, Százhalombattán. 

Természetesen, amennyiben a nevező iskola zsűrije úgy ítéli meg, hogy három olyan versenyző is 

van, aki magas színvonalon képviselhetné az intézményt, nem zárkózunk el az iskola által megjelölt, 

maximum három versenyző fogadásától sem. 

 

A versenyre két korosztályból várunk versenyzőket: 

 

a) általános iskola 7-8. évfolyam 

b) középiskola 9-12. évfolyam 

 

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a versenyző évfolyamát. 

 

A verseny díjazása: 

 

Korosztályonként hirdetünk nyertest. A nyertesek 2017. január 22-én a Magyar Kultúra 

Napján, Százhalombattán a 19 órakor kezdődő Városi ünnepségen lépnek fel. A zsűri döntése 

alapján az egyik nyertes a Himnuszt, a másik a szabadon választott Arany János művet 

mondhatja el. 



 

 

 A nyertesek a 2017. március 15-én megrendezésre kerülő városi ünnepségen ismét 

fellépési lehetőséghez jutnak. 

 15.000 Ft-os ajándékutalvány a korosztályonkénti első helyezettek részére. A Barátság 

Kulturális Központ kínálatában szereplő színdarabokra a rendező intézmény további 

ajándékutalványokat ajánl fel. 

 A nyertesek és családjuk családi belépőt kapnak (szülők és testvérek) a 2017-es Summerfest 

Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár, Európa legnagyobb folklórfesztiváljának 

Nyitó- és Záróceremóniájára. 

 

Jutalmazzuk a felkészítő tanárokat is: 

 

 A nyertesek felkészítő tanárai 10-10 ezer forintos ajándékutalványban részesülnek. 

 A döntő résztvevői emléklapot, valamint a II. és III. helyezettek és azok felkészítő tanárai 

tárgyjutalomban részesülnek. 

 Különdíjakat felajánlások alapján adunk ki. 

 

Nevezés: 

 

Nevezni legkésőbb 2016. december 2-ig lehet. A nevezéssel az iskola csatlakozási és részvételi 

szándékát jelzi, melyből tervezhetjük a döntőben résztvevők számát (iskolánként 2 fővel, maximum 3 

fővel.) 

 

A végleges név szerinti nevezést 2017. január 6-ig kell megküldeni, amelyből láthatóvá válik a végleges 

részvételi szám - amennyiben lesz olyan iskola, amely csak egy, vagy három versenyzőt küld. 

(Értelemszerűen a házi versenyeket 2017. január 6-ig javasolt lebonyolítani.) 

 

A nevezéseket a mellékelt nyilatkozat alapján a Barátság Kulturális Központba faxon, postai úton 

vagy e-mailben kell megküldeni: 

 

 Postacím: Hungary 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. 

 E-mail: bkk@mail.battanet.hu 

 Fax szám: 06-23/ 355-387 

 

A döntőre vonatkozó további részletes információkat a versenyzőknek 2017. január 13-ig küldjük meg 

a jelentkezők részére.  

 

Döntő helyszíne: H-2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. - Barátság Kulturális Központ – 

kamaraterem  

Döntő időpontja: 2017. január 19. 10 óra 

 

Százhalombatta, 2016. szeptember 20. 

 

 

 

Szigetvári József 

igazgató 

mailto:bkk@mail.battanet.hu


 

 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

Alulírottak csatlakozni kívánunk, és részvételi szándékunkat fejezzük ki a Barátság Kulturális Központ 

által meghirdetett, 2017. január 19-én megrendezésre kerülő IV. Himnusz szavaló versenyre.  

 

A verseny kiírását megértettük, a háziversenyt megszervezzük és lebonyolítjuk és 2017. január 6-ig 

közöljük a verseny döntőjébe jutottak nevét: 

 

 

iskola neve:  

  

iskola e-mail cím: 

  

kapcsolattartó neve: 

  

kapcsolattartó e-mail címe: 

  

kapcsolattartó telefonszáma:  

 

 

 

Kelt: …………………………………. , 2016. ……………. hó …….. napján 

 

 

………………………………………..                                   p.h. 

                         aláírás 


