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XV. ÁPRILY LAJOS VERSENY 

 

      a Föld Napja alkalmából 
 

CÉLUNK: a természetről, a természet szeretetéről és védelméről vallani; nem csupán rácsodálkoztatás az élő és 

élettelen természetre, hanem a természet üzenetének értelmezése a természetet értőn szerető diákok által. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időpont Program 

8 A verseny napján az iskola 8 órától várja a vendégeket. 

~9-ig A versenyzők, kísérőik és a zsűri fogadása.  

Az aulában: minden versenyző bejelentkezik, emléklapot kap, az Élet és Tudomány, valamint a 

Természet BÚVÁR folyóiratok ajándékát.  

Minden iskola átveszi a Kráter Műhely ajándékát is.  

Minden részvevő (versenyzők, kísérők, közönség tagjai) öt szavazólapot is kézhez kap, amellyel 

az öt részverseny általa legjobbnak vélt előadójára/darabjára szavazhat. Így alakul ki a 

közönségdíj.  

A versenyzők egy külön teremben átöltözhetnek, illetve a ruhatárban felügyelet alatt hagyhatják 

ruháikat. 

 Az Áprily terem előtt tea vár mindenkire.  

9
10

 Közös áhítat az Áprily teremben Dr. P. Tóth Béla Tiszteletes Úr vezetésével. 

9
20

 A versenyzők és kísérők, a zsűri s a meghívottak köszöntése ~ Földi János 

9
25

 A program és a verseny általános szabályainak ismertetése ~ K. Sz. Zoltán 

9
30

 A vers- és prózamondó és népdaléneklő verseny kezdete – külön termekben - első forduló 

11
15

 Szünet ~ tea és süti 

11
25

 A vers- és prózamondó és népdaléneklő verseny folytatása – ugyanott - második forduló 

 Közben a képzőművészeti anyag kiállítása tekinthető meg az Áprily teremben, szavazási 

lehetőség a leginkább tetszőre (közönségdíj). 

 Ugyanott kivetítésre kerülnek a legjobb digitális természetfotók is. 

12
45

 Szendvicses –teás vendéglátás 



13 A résztvevők rövid kiránduláson vehetnek részt, mely során meglátogatjuk a visegrádi temetőben 

a költő sírját és az Áprily völgy bejáratát, a költő emlékkövét.  

Közben a zsűrik kiértékelik a versenyt.  

A képzőművészeti verseny helyezettjeinek alkotásai megtekinthetők lesznek az Áprily teremben. 

A természetfotókat pedig kivetítőn tekinthetik meg az érdeklődők, akik részt vehetnek a 

közönségdíj odaítélésében is.  

15
30

 A versenyt záró gála 

1) A legjobb előadások meghallgatása. 

2) A legjobb szépirodalmi alkotások meghallgatása. 

3) A zsűrik értékelése és díjkiosztás. 

4) A közönségdíjak átadása. 

17
15

 Földi Jánosnak, iskolánk igazgatójának zárszava 

  
A KŐVIRÁG 6 TVSzK nevében 
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