
 

Kedvenc városom 
Szolnok 

Várostörténeti 
vetélkedő  

 
Szóbeli döntő 

Előfeladatok ismertetése - 2019. április 16. 

 
Csapat lobogó 
Leírás: Tervezzétek meg a csapatotok zászlaját. A zászló fejezze ki a csapattagok egymáshoz, 
az iskolájukhoz és a városhoz kötődését, utaljon a csapat nevére. 
Megoldásra szánt idő: 2019. április 16. – május 16. 
Maximális pontszám: 10 pont 
Értékelés szempontjai:  
- eredetiség, 
- megjelenítés, 
- történelmi és közéleti téma esetén hitelesség, 
- zászlótani szimbólumok és irányelvek használata 
Megjegyzés: A csapatzászló bemutatásra a szóbeli döntőn egy 2 perces prezentáció keretében 
kerül sor. 

 
Rikkants Rikkancs! 
Leírás: Tervezzetek egy szolnoki újságot! Szerkesszetek egy teljes lapszámot, amely a szóbeli 
döntőn kerül bemutatásra. 
Megoldásra szánt idő: 2019. április 16. – május 16. 
Maximális pontszám: 10 pont 
Értékelés szempontjai:  
- eredetiség, 
- megjelenítés (tipográfiai elemek), 
- újságírói műfajok (hír, riport, kommentár, recenzió, tárca stb) szerepeltetése, 
- történelmi és közéleti téma esetén hitelesség. 
Megjegyzés: A döntő helyszínén kiállított alkotásokat és prezentációkat a zsűri értékeli a 
vetélkedő szünetében. Az installációkhoz kiállítóhelyet alakítunk ki a helyszínen. 
A számítógépen megtekinthető munkákhoz eszközt biztosítunk. 
A csapatnév feltüntetéséről ne feledkezzetek meg a kivitelezés során! 

 
Díjalapítók 
Leírás: Véleményetek szerint milyen kitüntetés hiányzik szolnoki díjak palettájáról? Ti milyen 
kimagasló egyéni vagy közösségi teljesítményt részesítenétek elismerésben? Adjatok nevet 
ennek a helyi díjnak vagy címnek! Tervezzétek meg az elismerést szimbolizáló érmet, 
dísztárgyat stb, amellyel az elismerésben részesülőket jutalmaznátok! Ki az a személy, akit 
először jelölnétek erre a díjra? 
Megoldásra szánt idő: 2019. április 16. – május 16. 
Maximális pontszám: 10 pont 
Értékelés szempontjai: 
- eredetiség, 



- megjelenítés, 
- történelmi és közéleti téma esetén hitelesség. 
Megjegyzés: A javaslat bemutatásra a szóbeli döntőn egy 2 perces prezentáció keretében 
kerül sor. 
 
Időmontázs 
Leírás: Válasszatok ki egy régi fényképet, képeslapot, festményt Szolnok látképével vagy egy 
mai is álló épületről, köztéri alkotásról, majd fényképezzétek le – lehetőség szerint –
ugyanabból a nézőpontból, ahogy a korabeli alkotáson szerepel. Készítsetek montázst az 
egykori és a mai felvétel segítségével. 
Megoldásra szánt idő: 2019. április 16. – május 16. 
Maximális pontszám: 10 pont 
Értékelés szempontjai:  
- eredetiség, 
- megjelenítés. 
Megjegyzés: A döntő helyszínén kiállított alkotásokat és prezentációkat a zsűri értékeli a 
vetélkedő szünetében. Az installációkhoz kiállítóhelyet alakítunk ki a helyszínen. 
A számítógépen megtekinthető munkákhoz eszközt biztosítunk. A csapatnév feltüntetéséről 
ne feledkezzetek meg a kivitelezés során! 
 

Jó felkészülést kívánunk! Találkozzunk a döntőn 2019. május 16-án! 
Helyszín: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ multifunkciós terem (Szolnok, Hild tér 1.) 

Regisztráció: 9 órától 
A számítógépes anyagot külső adathordozón hozzátok magatokkal! A prezentációkat a 
verseny kezdete előtt feltöltjük a kivetítőhöz kapcsolt gépre. Lehetőség lesz kipróbálni 

előzetesen, hogy minél olajozottabban menjen a bemutató alkalmával a vetítés. 
 

A Verseghy Ferenc Könyvtárban A/4 –as vagy A/3-as méretben lehetőséget biztosítunk az 
alkotások kinyomtatásához. 

A döntő helyszínére vonatkozó technikai igényeket kérjük, hogy 2019. május 14-ig jelezzétek 
a szervezők felé. 

 
A felkészülés ideje alatt bővebb tájékoztatás kérhető e-mailben (knora@vfmk.hu) és 

telefonon (56-510-129) Károly Nóra helyismereti könyvtárostól. 
 

Figyelem! A versenyen fotó / tv felvétel készül, amelyet a szervező intézmény honlapjain, 
illetve közösségi oldalakon közzé tehet. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A 

felvételen látható érintett írásban tiltakozhat az arcmása közzététele ellen. 
 

A csapatok munkáit a Verseghy Ferenc Könyvtár Helyismereti gyűjteménye archiválja. Ha a 
csapatok meg kívánják őrizni az alkotásaikat, kérjük, hogy jelezzék a szervezők felé. Ebben az 

esetben digitális másolat kerül megőrzésre a könyvtárban. 
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