
    Szabó Magda irodalmi és művészeti emlékverseny  
    a 7-8. évfolyamos korosztály számára, két ifjúsági regény alapján, fővárosi diákoknak 

 
 

A verseny tárgya           

Szabó Magda: Abigél (1970) és  
Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának (1958) című ifjúsági regénye 
http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/SZABO/szabo00004_kv.html  
http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/SZABO/szabo00132_kv.html               vagy 
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 2016 
 

A versenykiírás célja 

 

Megemlékezés a 100 éve született és 10 éve elhunyt Szabó Magdáról, aki népszerű, olvasott ifjúsági 
regények (Mondják meg Zsófikának; Álarcosbál; Születésnap; Abigél) és kedvelt meseregények (Sziget-
kék; Tündér Lala) szerzője is.   
 
Szabó Magda (1917. október 5. –2007. november 19.) Kossuth-díjas magyar író, költő az 1950-es években a 
Horváth Mihály téri gyakorlóiskola magyartanára volt; a mai Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium könyvára az ő nevét vette fel, és a helyszínen emléktábla, valamint állandó könyvkiállítás is őrzi 
emlékét.  
E verseny kiírása is Szabó Magda emlékezetének és népszerűségének fenntartását szolgálja a Fazekas 
gyakorlóiskola részéről.    
 
A verseny jellege 

 
Műismeretre épülő, gyakorlati pályázati elemeket is tartalmazó csapatverseny 4 fős csoportokkal, a 7-
8. évfolyamos korosztály számára (fővárosi általános iskolák, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok 
tanulóinak).  
 
A csapatok az első fordulóra a versenykiírásban meghatározott pályamunkákkal neveznek be, 
melyeknek kedvező elbírálása után a legjobb 20 csapat vehet részt a döntőben.  
 
A verseny egyfelől a vizuális befogadó- és alkotóképességeket méri; ezek egy része 
gyakorlati/kézműves jellegű és az alkalmazott technikák használati módjához, illetőleg a vizuális közlő- 
és kifejezőeszközök kreatív, átgondolt használatának minőségéhez köthető.  
 
A verseny másrészt a megadott olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok alapján a műismeret, a szóbeli 
és írásbeli szövegalkotási készség, az alkotó jellegű, kreatív feladatmegoldás bizonyítására ad 
lehetőséget. 
 
A nevezés módja  

 
A versenyre nevezési lap beküldésével és a benevezési munkák elküldésével lehet jelentkezni. 
 
A nevezési lap beküldésének határideje: 2017. október 5. (Szabó Magda 100. születésnapja) 
A benevezési munkák beküldésének határideje: 2017. november 12.  

A beküldött színvonalas pályamunkákból kiállítást rendezünk. 
 



A döntőbe került csapatok megnevezésének közzététele: 2017. november 19. (Szabó Magda halálának 
10. évfordulója). Elérhetőség: www.fazekas.hu 
 
 
A döntő időpontja: 2017. december 13., szakmai zsűri részvételével  
Helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,  
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.  
Eredményhirdetés: az intézmény Szabó Magda Könyvtárában, könyvjutalmakkal 
 

A versenyen nevezési díj nincs. 

A csapatok és a kísérő tanárok részvételének feltételeiről a rendező intézmény gondoskodik. 
 
A nevezés formája  
 
A nevezési lapot a felkészítő/kapcsolattartó tanárok küldik be elektronikusan, 2017. október 5-ig. 
Az alábbi adatokat kell megadniuk: 
 
Csapattagok/Versenyzők neve, évfolyama 
A csapatot nevező intézmény neve, címe  
A versenyzőket felkészítő, kapcsolattartó tanár neve 
A felkészítő tanár e-mail címe 
A felkészítő tanár nyilatkozata: 
Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A versenyzőket és szüleiket 
tájékoztattam a lebonyolítás rendjéről, a versenyszabályokról, valamint arról, hogy a versenyről és a 
versenyművekről digitális dokumentáció készülhet. 
Ezek az adatok küldendők be előzetes nevezésként a ladosandrea@fazekas.hu címre. 

 

A beküldendő feladatok (pályázati anyag) 

 
Az alábbi feladatok megoldását postai úton vagy személyesen kell eljuttatni 2017. november 12-ig, a 
nevezési adatoknak jeligével ellátott borítékban való elhelyezésével. 
 

1. Könyvborító terve Szabó Magda egyik művéhez vagy egy illusztráció készítése az egyik 

regény szabadon választott fejezetéhez 

 

2. Képregény-részlet (2 oldal) készítése egy regényfejezethez  

 

3. Olvasmányélményen alapuló ajánló műbemutatás a korosztály érdeklődésének felkeltése, 

olvasásra késztetése céljából a két regény egyikéből   
Terjedelme: szokásos, szabályos formátumban kb. 2-3 nyomtatott (A/4-es) oldal, pl.: 12-es 
betűméret, 1,5-ös sorköz, 4-5000 karakter – nem kritérium a sor- és leütés-szám (de a 6000 
karaktert ne lépje túl). 

 

A művészeti feladatokkal kapcsolatos elvárások, javaslatok  

1.  

Könyborító: B1 – B4 borítók (címlap és hátoldal) + a könyv gerincének terve, A3 műszaki 
rajzlapra kasírozva (ld.: segédlet.pdf, első oldal). A borítók mérete, tájolása: álló B5(ISO), azaz 
176×250 mm a gerinc 30 mm. 
A könyvborító 
- feleljen meg a kiírt elvárásoknak, formai megkötéseknek; 



- legyen bátor, ne ijedjen meg – akár minimalista – tervezéstől, megjelenítéstől, 
illusztrációtól; 

- használhat különböző anyagokat (kollázs, montázs, fonott és ragasztott anyagok) a jó ízlés 
és mértékletesség határán belül; 

- pillanatok alatt keltse fel az érdeklődést a könyv iránt (kézbevételre késztessen); 
- sugalljon minőséget (ha kézbe vesszük, legyen kellemes tapintású); 
- közöljön és adjon is vissza valamit a mű tartalmából, hangulatából; 
- olvasás (megismerés) utáni „Aha!”- élményt okozzon a borítógrafikának köszönhetően. 
 
A borító tervezéséhez segítség itt olvasható: 
https://designped.com/2016/02/10/konyvborito-tervezes-1/ 
https://designped.com/2016/02/13/konyvborito-tervezes-2/ 

  
Illusztráció: az illusztrált szöveg részlete és a kapcsolódó vizuális megjelenítés, A3 műszaki 
rajzlapra kasírozva (ld: segédlet.pdf, második oldal ). 
Méret álló B5 (ISO), azaz 176×250 mm.  
Anyagra, technikára vonatkozó kikötés nincs, de célszerű megfelelően alkalmazni a 
könyvborítónál szereplő elvárásokat és javaslatokat.   
2.  

Képregény: két oldalnyi részlet A3 műszaki rajzlapra kasírozva (ld.: segédlet.pdf, harmadik 

oldal). 

Az oldalak mérete, tájolása: álló B5(ISO), azaz 176×250 mm. Anyagra, technikára vonatkozó 

megkötés nincs, de célszerű figyelembe venni a következő szempontokat: 

A képregény 

- érdekesen, jól megkülönböztethetően mutatja be szereplőket; 

- az ábrázolt történet dinamikája összhangban áll a témájával, a képkockák kompozíciós 

megoldásaival; 

- bátran alkalmaz megszokott vizuális effekteket (panelek kezelése, színezés) – de törekszik 

azokat saját stílusában megjeleníteni; 

- kerüli az öncélúságot, következetes; 

- a beírt szövegek jól olvashatók – és a kép megértését szolgálják, rövidek, lényegre törőek. 

  
A versenyt kiíró és rendező intézmény elérhetősége 

 
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. 
E-mail: ladosandrea@fazekas.hu 
Telefon: +36 1 210 10 30 / könyvtár 
Kapcsolattartók: a Szabó Magda Könyvtár könyvtárosai 

 


