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Iktatószám: ……../2012 
 

VERSENYFELHÍVÁS 
 
 
A kerületi magyar munkaközösség Örkény István Emlékversenyt hirdet a zuglói általános 
iskolák 8. osztályosai számára.  
 
100 esztendővel ezelőtt, 1912. április 5-én született Örkény István. A művész tiszteletére játékos 
tanulmányi versenyt hirdetünk, melynek célja életművének, alkotói stílusának mélyebb 
megismerése. 
 
A versenyre 3 fős csapatok jelenezését várjuk. Iskolánként maximum egy csapat nevezését tudjuk 
elfogadni.  
 
A verseny időpontja:  2012. április 26. (csütörtök), 14.30 - 17.00 óra 
A verseny helyszíne:  Honvéd Kulturális Központ, Stefánia Palota 
    (1143 Budapest, Stefáni út 34-36.) 
Nevezési határidő:   2012. március 1. (csütörtök), 24.00 óráig 
 
A nevezés módja: A digitális nevezési rendszeren keresztül, amely a www.benedekelek.hu/pszcs 
honlapról érhető el. Az oldalra való belépéshez szükséges kódszám valamennyi iskolában 
rendelkezésre áll. „Fakkos” postán keresztül, papíralapú nevezést már nem fogadunk el. 

A versenyre felkészítő programok, előzetes feladat: 

- A versenyre benevezett csapatok - felkészítő tanárukkal együtt – ingyenesen 
részt vesznek az Örkény Színház: Azt meséld el, Pista! című előadásán, amelynek 
időpontja 2012. március 20. (kedd), 19.00 órakor. Az előadással kapcsolatos 
feladatok is részét képezik az emlékversenynek! 

- A Stefánia Palotába versenyre érkezőknek beugró feladata, hogy dramatizáljanak 
egy tetszőlegesen választott Örkény egyperces novellát! A jelenet időtartama – 
lehetőség szerint – ne haladja meg az egy percet!  

- A versenyző csapatok a Stefánia Palotába hozzanak magukkal íróeszközt! 
 
 
Ajánlott olvasmányok, honlapok: 
 

• Örkény István: Válogatott egyperces novellák, Palatinus 2002. A kötetet összeállította 
Fráter Zoltán (A kiadvány megtalálható a www.mek.oszk.hu honlapján) 

• Örkény István: A közép-európai groteszk  

• Örkény István: Meselevelek 

A fenti írások megtalálhatók a www.orkenyistvan.hu oldalon, amelynek tanulmányozása (életrajz, 
művek, multimédia, galéria, stb.) bőven elegendő a versenyen való eredményes szerepléshez. 
 
 
Budapest, 2012. február 20. 
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