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„ A nyelv az legyen, aminek illik: hív és kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol 

és érez.” /Kazinczy Ferenc/ 

 

 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETE 

a magyarságtudat és az anyanyelvápolás céljából 

 
EZER ESZTENDŐ 

 
címen irodalmi versenyt és rajzpályázatot hirdet végzős óvodások és általános iskolások alsós és ötödikes 

diákjai számára. 

      A versenyen részt vehetnek Magyarkanizsa község óvodásai és alsós tanulói, valamint Törökkanizsa, 

Csóka és Zenta alsós diákjai. A feltételek a következők: 

 A rajzpályázaton csak a végzős óvodások munkáira számítunk. Minden tagozatról 1 munkával lehet 

jelentkezni.(Csak Magyarkanizsa község óvodásai!) 

 Az irodalmi versenyre az első, második, harmadik és negyedik osztályos kisdiákokat, illetve csak 

Magyarkanizsa község ötödik osztályosait várjuk az általános iskolákból.  

 

RAJZPÁLYÁZAT - Csak Magyarkanizsa óvodásai! 

 

Ebben az évben a pályázat témája kicsit változott az eddigi évekhez képest. Az idén szabadon 

választható mese a magyar népmesék közül, annyi megkötéssel, hogy állatmesének kell lennie. Bármely 

technika engedélyezett, a lap mérete az 5-ös blokklapnak megfelelő nagyság legyen. A munkaforma csak 

egyéni lehet. Csoportmunkát nem veszünk figyelembe! 

 

 

 

 

IRODALMI VERSENY 

 

 

1. csoport – 1. osztály (Létszám: Magyarkanizsa 4, Horgos 4, Oromhegyes 4, Zenta 2, Csóka 

2, Törökkanizsa 2.) 

 

Egy a tanuló által választott magyar népmesét kell elmondani, aminek a főhőse a farkas vagy a róka 

kell, hogy legyen. A mesét a versenyen a diáknak egyéni előadásmóddal, saját szavaival lehet elmondania. 

(Néhány mesecím ajánlat a mellékletben található.) 

 

 

2. csoport – 2. osztály (Létszám: Magyarkanizsa 4, Horgos 4, Oromhegyes 4, Zenta 2, 

Csóka 2, Törökkanizsa 2.) 
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A tanulónak egy általa választott magyar népmesét kell elmondania, ami állatmese. A diáknak 

ismernie kell, de nem kell mesélnie a még általunk kijelölt 2 mesét, amivel kapcsolatos rövid feladatot kell 

megoldania. (Néhány mesecím ajánlata a mellékletben található, akár a két kötelező.) 

 

3. csoport – 3. osztály (Létszám: Magyarkanizsa 4, Horgos 4, Oromhegyes 4, Zenta 2, 

Csóka 2, Törökkanizsa 2.) 

         

A diáknak három általunk kijelölt mese ismerete szükséges, amihez egy teszt kitöltése 

kapcsolódik. A későbbiekben egy általa kiválasztott magyar népmese elmondására kell felkészülnie, de 

időben 3 percnél hosszabb nem lehet (Melléklet – három mese címe!). 

  

4. csoport – 4. osztály (Létszám: Magyarkanizsa 4, Horgos 4, Oromhegyes 4, Zenta 2, Csóka 

2, Törökkanizsa 2.) 

         

A tanulónak három Mátyás királyról szóló történetet kell ismernie, melyet előre meghatároztunk. 

A szemlén a zsűri a meghatározott történetekből választ és annak alapján kell fogalmazást írnia, ahol a 

forma teljesen szabad, vagyis lehet elbeszélés, levél, leírás, riport, vers. A verseny folytatásában ezt a kész 

munkát kell felolvasnia kifejező módon (melléklet). 

 

5. csoport – 5. osztály (Csak Magyarkanizsa község 4-4 tanulója iskolánként.) 

 

A tanulónak négy Mátyás királyról szóló történetet kell ismernie, melyet előre meghatároztunk. 

A szemlén a zsűri a meghatározott történetekből választ és annak alapján kell fogalmazást írnia, ahol a 

forma teljesen szabad, vagyis lehet elbeszélés, levél, leírás, riport, vers. A verseny folytatásában ezt a kész 

munkát kell felolvasnia kifejező módon (melléklet). 

 

Amennyiben akciónk elnyerte tetszésüket, jelentkezni lehet intézményük pedagógiai vezetőjénél. 

Benevezési határidő 2014.november 26. 

A verseny lebonyolítása 2014. november 29. (szombat) délelőtt 8,45 órakor az oromhegyesi 

általános iskolában (Oromhegyes, Tito Marsall 62, tel:883-016). 

Az uzsonna biztosított. Autóbusz biztosított a magyarkanizsai község iskolásainak, a többiek útiköltség-

térítést kapnak. A lebonyolítás menetéről értesítve lesznek a jelentkezők.  

                                                                                        

                                                                                        Köszönjük együttműködésüket!                            

                                                                               MKPE Elnöksége 

 

 

  



UDRUŽENJE PROSVETNIH RADNIKA OPŠTINE KANJIŽA 

MAGYARKANIZSA  KÖZSÉG  PEDAGÓGUS  EGYESÜLETE 

 

24420 Kanjiža, Glavni trg 9.         24420 Magyarkanizsa, Fő tér 9. 

Tel: 024/874-733 E-mail: info@pekanizsa.edu.rs Web: www.pekanizsa.edu.rs 

PIB: 101106969        MB: 08730989            Žiro račun: 160-18982-69 

Melléklet 

 

 
MESÉK 

1. csoport (Nem kötelező!) 

Róka koma, A szállást kérő róka, A kismalac és a farkasok, A farkas és a róka.  

 

2. csoport  

Kötelező ismerni: 1. Az aranyszőrű bárány 

                                   2. A kisgömböc  

 

3. csoport 

1.  Az aranyszőrű bárány 

2.  A kisgömböc 

3.  A tulipánná változott királyfi 

 

4. csoport 

1. Egyszer volt Budán kutyavásár 

2. A kolozsvári bíró 

3. Kinizsi Pál 

 

5. csoport 

1. Egyszer volt Budán kutyavásár 

2. A kolozsvári bíró 

3. Kinizsi Pál 

4. Mátyás kovács 

 

 

                   

 

 


