
„ÜSTÖKÖS LÁNG” 
 

A VMG kreatív írás versenye 
Vers-, mese- és novellaíró verseny 

 
I. kategória: Teljesen szabadon alkotott vers, mese vagy novella 
 
II. kategória: Olyan vers, mese vagy novella írása, melynek 

kiindulópontja egy családi történet, esemény vagy családi 
élmény 
 
III. kategória: Olyan vers vagy novella írása, melynek 
kiindulópontja a fiatalok világát felidéző személyes élmény 
 

Terjedelem és formai szempontok: maximum két A/4-es oldal; 12-es betűméret, 
másfeles sortávolság, bekezdések, sorkizárt szöveg 

 
Korosztályok: 5-6. (I-II. kategória); 7-8.; 9-10.; 11-12. osztály 

 
A versek, mesék, novellák leadása 2021. december 15-e, szerda, 

Maksa Katalin magyartanárnak 

 
2022. január 24-én, a magyar kultúra napja alkalmából 

díjkiosztó ünnepséget rendezünk a Díszteremben 

 
A Díjkiosztó programja 

 
11.30-12.30: Nyitóelőadás – Varga Katica (12.E) népzenei előadása: Az emberi élet sorsfordulói a 
népzenében 
 
12.30-13.15: A legjobb versek, mesék és novellák felolvasása a gimnázium épületében, három 
helyszínen: a földszinti és a nagytanári előtti zsibongóban, valamint a Díszteremben 
 
13.15-13.30: Díjkiosztás a Díszteremben, az Aranyalma Díjak, az Ezüstpálca Díjak és a Bronzkapu 
Díjak átadása 
 
A legjobb alkotásokkal, terveink szerint, benevezünk országos, Kárpát-medencei és nemzetközi 
kreatív írás versenyekre, továbbá iskolai antológia megjelentetését is tervezzük. 

 
Eredményes alkotómunkát kívánunk. 

 
A magyartanárok munkaközössége 

 

 



 

A VMG ZENESZERZÉSI VERSENYE 

 

I. kategória: Szabadon választott vers  megzenésítése 

II. kategória: Ajánlott versek bármelyikének megzenésítése 

A szövegek az iskolai könyvtárban megtalálhatók 

 

A pályaműveket, a megzenésített verseket hangfelvételen lehet beadni, 

melyhez kotta is mellékelhető 

A legjobb műveket a 2022. január 24-én, az Üstökös láng díjkiosztó gálán  

adhatják elő az alkotók 

Korosztályok: 5-6.; 7-8., 9-10.; 11-12. évfolyam 

A zeneművek leadási határideje: 2021. december 15-e, szerda, 

Maksa Katalin tanárnőnek 

2022. január 24-én, a magyar kultúra napja alkalmából  
díjkiosztó ünnepséget rendezünk a Díszteremben 

 
 

A Díjkiosztó programja 
 
11.30-12.30: Nyitóelőadás – Varga Katica (12.E) népzenei előadása: Az emberi élet 
sorsfordulói a népzenében 
 
12.30-13.15: A legjobb versek, mesék és novellák felolvasása a gimnázium épületében, 
három helyszínen: a földszinti és a nagytanári előtti zsibongóban, valamint a 
Díszteremben 
 
13.15-13.30: Díjkiosztás a Díszteremben, az Aranyalma Díjak, az Ezüstpálca Díjak, a 
Bronzkapu Díjak, valamint a zeneszerzési verseny díjainak átadása 
 

 
 

Jó munkát, alkotókedvet kívánunk 
 

 
A magyar és a művészeti munkaközösség 

 

 
 


