
 

 

„Bálint Ágnes 100” országos vetélkedő – részvételi feltételek 

A Bálint Ágnes Kulturális Központ (továbbiakban: Szervező) országos vetélkedőt szervez 

Bálint Ágnes 100. születésnapja alkalmából (továbbiakban: Vetélkedő) 3. és 4. osztályos 

gyermekek számára.  

A Vetélkedő célja, hogy a résztvevő diákok megismerkedjenek az írónő életével, 

munkásságával, munkájának fontosságával, ismeretet szerezzenek legfőbb műveiről, és a 

gyakorlati feladatok megoldásával maguk is meseolvasókká akár meseírókká váljanak. 

A Vetélkedő témája: Bálint Ágnes 100. születési évfordulója kapcsán Bálint Ágnes élete és 5 

műve: 

- Az elvarázsolt egérkisasszony 

- Hajónapló 

- Fánni, a modern tündér 

- Frakk, a macskák réme 

- Mazsola 

 

A Vetélkedő két részből áll: elődöntő és döntő 

Az elődöntőn 2 feladatot kell megoldaniuk a csapatoknak: 

1. a gyerekek megalkotják a Bálint Ágnes Országos Vetélkedő logóját (lásd: logó leírás)  

2. és elkészítenek egy online játékot Bálint Ágnes élete és mesehőseinek bemutatásával, 

illusztrációkkal szemléltetve (lásd: játékleírás). 

 

Értékelési szempontok mindkét feladat esetében: 

- egyediség, 

- témához való kapcsolódás, 

- a téma minél több információt tartalmazó feldolgozása, 

- kreativitás, ötletgazdagság, 

- a játék logikus felépítése, 

- izgalmas cselekményszövés. 

A jelentkezés feltétele továbbá az alábbi adatok megadása:  

• az iskola neve,  

• a csapat neve,  

• a csapattagok osztályának megnevezése,  

• a felkészítő / kísérőtanár neve  

• értesítési emailcím és telefonszám  

 



 

 

 

A csapattagok nevét, mint személyes adatot az iskola kezeli és tárolja. A döntőbe jutott 

csapattagok személyes adatainak kezeléséhez külön nyilatkozatot kell majd kitölteni (lásd az 

országos döntő résznél). 

 

Az elődöntős feladatok beküldésének módja: kizárólag emailben a 

vetelkedo@kulturba.hu címre. 

A beérkezési határidő: 2022. december 16.  

A beérkezett munkákat 5 fős zsűri bírálja el, a zsűri elnöke: Bálint Ágnes lánya, Németh 

Ágnes.  

A zsűri döntése alapján a legjobb 8 csapat jut be az országos Vetélkedő döntőjébe. 

 

A Vetélkedő döntője 

Időpontja: 2023. január 21. 

Helyszíne: Bálint Ágnes Kulturális Központ (2220 Vecsés, Telepi út 43.) és Bálint Ágnes 

Emlékház 

A döntőben a csapatok kreatív játékokban, gyakorlati feladatokkal, elméleti tudástárral és 

művészi tehetségükkel küzdhetnek meg a győzelemért.  

A döntő programja:  

10.00 - 11.00: megérkezés, regisztráció 

11.00 - 14.00: a „Bálint Ágnes 100” országos vetélkedő döntője 

14.00 - 15.00: közös ebéd a csapatok és kísérők részére, a vendéglátó BÁKK jóvoltából 

15.00 - 15.15: eredményhirdetés és díjkiosztás 

15.15 - 15.45: meglepetés program 

15.45 – től: a csapatok hazautazása 

 
Mind a nyolc döntőbe jutott csapat ajándékot kap.  

A győztes csapatok értékes jutalomban részesülnek:  

1. helyezett csapat és kísérőtanár: 1 tablet / fő, 

2. helyezett csapat és kísérőtanár: 1 roller / fő, 

3. helyezett csapat és kísérőtanár: 1 fejhallgató / fő  

A megnyert nyeremény pénzre nem váltható. 
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Nyilatkozatok a döntőben részt vevő csapatok számára: 

A „Személyes adatok kezelése döntőhöz” elnevezésűi nyilatkozatokat a döntőbe jutott 

csapatok minden tagja (kísérő tanár is) kitöltve, aláírva eredeti példányban hozza magával a 

döntő napján! Az a csapat tag, aki a döntő helyszínén nem rendelkezik az aláírt nyilatkozattal, 

nem vehet részt a rendezvényen. A nyilatkozatot tájékoztatás céljából már most is 

mellékeljük, de a döntőbe kerülésről szóló értesítéssel együtt a Szervező a Vetélkedő döntője 

előtt is kiküldi a bejutott csapatoknak. 

Részletes feladatkiírás a Vetélkedő elődöntőjében való részvételhez 

1. a Vetélkedő logójának elkészítése 

A csapatoktól olyan logó elkészítését várjuk, mely közvetíti Bálint Ágnes munkásságát, 

kapcsolódik az országos vetélkedő témájához. Lehetséges kézzel készített és számítógépen 

szerkesztett logót beküldeni (előbbi esetében scannelt verziót várunk, gif/jpg formátumban).  

2. Online játék készítése: 

A gyerekek körében nagyon népszerű online világot teremthetik meg a versenyzők Bálint 

Ágnes életét és mesehőseit  

Megelevenedhetnek a mesefigurák, izgalmas kihívások elé állíthatják őket, el kell jutniuk egy 

mesehelyszínre, ahová még senkinek sem sikerült – mindezt most online játékformában. Az 

úton értékes kincseket szerezhetnek meg, információkat, tudnivalókat Bálint Ágnessel 

kapcsolatosan.  

Mi történik, ha valaki végigmegy ezen a lélegzetelállító elképzelt online pályán és megszerzett 

kincseit felmutatja? Mit nyer? Kivé vagy mivé válik a pálya végén? És mi történik azzal, aki 

elbukott? Hány próbálkozása lehet? 

Ezt mind a csapatok találhatják ki és rajzaikkal be is mutathatják, milyen online mesejátékot 

képzeltek el arról, hogy minél jobban megismerjük az írónőt és hőseit. 

Amit kérünk: 

- egy minimum 3 pályából álló online játékleírást 

- írásos ismertetőt és/vagy illusztrációt, mely bemutatja, hogyan néz ki egy-egy pálya (például 

víz alatti világ, felhők felett, vagy a galaxis egy eddig ismeretlen bolygója) 

- a játék szereplőinek/karakterek bemutatása (Bálint Ágnes mesefigurák) 

- a szereplők feladatainak ismertetése (honnan-hová kell eljutni, mit kell megszerezniük) 

- a segítők (kincses ládákat/ erőköveket/ varázsitalt/személyeket…) bemutatása 

- Akadályok/útonállók megtervezése, amelyeket/ akiket csak a megkapott információval lehet 

legyőzni 

- az elbukottak sorsának bemutatása, hány próbálkozása marad? 

- a célba érés jutalma: mit nyer/mivé válhat a hős, aki odajut? 

Minél színesebb, izgalmasabb online világot várunk Bálint Ágnes emlékének tisztelegve. 


