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AZ OKTATÁSI HIVATAL SALGÓTARJÁNI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTAL 

MEGHIRDETETT NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MŰVÉSZETEK 

NÓGRÁD MEGYEI KOMPLEX MŰVÉSZETI VERSENY 

(3-4. évfolyam és 5-8. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

A teljes versenykiírás elérhető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_versenyek 

A verseny pedagógiai célja: A közel húsz éves múltra visszatekintő verseny célja, hogy azon gyerekek számára 

teremtsen szellemi, gazdagodási és megmérettetési lehetőséget, akik érdeklődnek a 

művészetek iránt, ám nem művelik azokat, inkább a művészetek sokféleségének 

műveltségi oldala érdekli őket. Témáink között szerepelnek az egyes művészeti 

korstílusok valamint a népművészet. 

A verseny kategóriái: Alsó tagozat: 3-4. évfolyam 

 Felső tagozat: 5-8. évfolyam 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Tóth Beáta pedagógiai referens 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/422-475, +36-30/682-2329 
 

Versenykoordinátor: Radnai Zsuzsanna szaktanácsadó +36-30/609-4828 

 Keléné Szabó Ágnes szaktanácsadó +36-70/420-0040 
 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (írásbeli) 

 megyei (szóbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány vagy tárgyjutalom a megyei döntőn 1-3. helyezést elért versenyzők 

részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: II. Rákóczi Ferenc és korának történelme, művészete (különös tekintettel 

a zene-, az irodalom- és a képzőművészetre) 
 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

 

Az iskolai fordulót az intézmény saját hatáskörben rendezi meg, 2019. február végéig. 

Kérjük, ezzel egyidejűleg az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1. (a mellékletben 

található vagy letölthető a POK honlapjáról) kitöltésével a POK felé is jelezzék. 
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MEGYEI DÖNTŐ: 

 

Nevezési határidő: 2019. március 04. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. március 26. (kedd) 9.00 – felső tagozat 

 2019. március 29. (péntek) 9.00 – alsó tagozat 

Helye: Kubinyi Ferenc Múzeum – Szécsény (3170 Szécsény, Ady Endre utca 7.) 

 

Évfolyamonként 1-2 osztály esetén 2 tanuló, 2-nél több párhuzamos osztály esetén 4 tanuló nevezhető. A megyei 

fordulón a tanulók semmiféle segédeszközt nem használhatnak. 

 

A megyei forduló helyszíne és témája mindkét korcsoportban (alsó tagozat, felső tagozat) megegyezik, ám a 

feladatok eltérőek, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. 

 

A versenyzők a megyei fordulóra hozzanak magukkal egy általuk készített, maximum A3-as méretű, II. 

Rákóczi Ferenc korabeli címert vagy pajzsot. (Technikai megkötés nincs.) 

 

A kiírás mellékletében található képeket a megyei forduló előtt alaposan szemléljék meg, mert 

versenyfeladatok kapcsolódnak hozzájuk. 

 

Plussz pontokat érhetnek el azok a versenyzők, akik a versenyt megelőzően felkeresik és végigjárják a Kubinyi 

Ferenc Múzeumot (3170 Szécsény, Ady Endre utca 7.) 

 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén a legmagasabb 

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

 

Salgótarján, 2019. február 6. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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II. Rákóczi Ferenc szobra Szécsényben 
(ifj. Szabó István alkotása) 

 

 

 
 

 

Kép forrása: 

http://tarjanikepek.hu/2008/11/01/szecsenyi-seta-ii/ 

  

http://tarjanikepek.hu/2008/11/01/szecsenyi-seta-ii/
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II. Rákóczi Ferenc képmása 
(Mányoki Ádám alkotása) 

 

 

 
 

 

Kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc_M%C3%A1nyoki.jpg 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc_M%C3%A1nyoki.jpg
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II. Rákóczi Ferenc római szent birodalmi hercegi címere 
 

 

 

 
 

 

Kép forrása: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/A_II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc_r%C3%B3mai_sz

ent_birodalmi_hercegi_c%C3%ADmer.svg 

 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/A_II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc_r%C3%B3mai_szent_birodalmi_hercegi_c%C3%ADmer.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/A_II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc_r%C3%B3mai_szent_birodalmi_hercegi_c%C3%ADmer.svg
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Bercsényi Miklós arcképe 
 

 

 

 
 

 

Kép forrása: 

http://mek.oszk.hu/01900/01902/html/index65.html 

  

http://mek.oszk.hu/01900/01902/html/index65.html
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Esze Tamás 
(Rusz Károly alkotása) 

 

 

 
 

 

Kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Esze_Tam%C3%A1s 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Esze_Tam%C3%A1s
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Mikes Kelemen portréja 
(feltehetően II. Rákóczi Ferenc udvari festőjének alkotása) 

 

 

 
 

 

Kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikes_Kelemen_(%C3%ADr%C3%B3) 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikes_Kelemen_(%C3%ADr%C3%B3)
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Rákóczi-várkastély, Borsi (Borsa) 
 

 

 

 
 

 

Kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Rakoczi_castle_of_Borsa.jpg 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Rakoczi_castle_of_Borsa.jpg
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Thököly Imre ifjúkori képe 
(Ismeretlen 17. századi festő alkotása) 

 

 

 
 

 

Kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B6k%C3%B6ly_Imre 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B6k%C3%B6ly_Imre
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Bottyán János 
(Kupeczky János követőjének alkotása) 

 

 

 
 

 

Kép forrása: 

http://mnl.gov.hu/mnl/keml/4_bottyan_janos_1709 

 

  

http://mnl.gov.hu/mnl/keml/4_bottyan_janos_1709
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Zrínyi Ilona 
(Jakobey Károly alkotása) 

 

 

 
 

 

Kép forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jakobey_K%C3%A1roly 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jakobey_K%C3%A1roly

