
                                                                                     
 

 

III. STYLUS SZÉPÍRÁSI VERSENY 

a magyarországi református általános iskolák és a 

határon túli magyar általános iskolák 

          2 - 8. osztályosainak 
             

A szépírás részben művészet, részben tudomány, mégpedig a kalligráfia 

tudománya. 

Sok országban nagy megbecsülésben részesítik a szépen író embereket.  

A verseny célja: a mai rohanó, internetes világunkban megállni picit és 

emberközelivé tenni az írást, ösztönözni a gyermekeket a szépírás gyakorlására. 

És milyen fontos, hogy az általános iskola alsó és felső tagozatában is minden 

gyermek szépen írjon!  

Ezek a gondolatok vezetik a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola 

fenntartóját, tanárait, amikor meghirdetjük – immár a határon túli magyar 

iskolák számára is, – a t. 

A verseny két fordulóból áll.  

A házi versenyen a diákok a kiíró iskola által 2018. január 12-én elküldött 

nyomtatott betűs anyagot írják le, amit 2018. január 26-ig küldenek el 

postai úton iskolánk címére. Minden résztvevő iskolából évfolyamonként 

várjuk annak az 1 - 1 tanulónak az „alkotását”, amelyet az adott 

intézményben a legszebbnek ítélnek.  



Az intézményünk által felkért értékelő bizottság a beküldött munkákat 

rangsorolja, és a második fordulóra (2018. február 23.) meghívja az összes 

nevező közül – évfolyamonként azt a 10 – 10 diákot, akik a Kis Bálint 

Református Általános Iskolában rendezett döntőn vehetnek részt.  

Íróeszköz az alsó tagozatos diákoknak ceruza (HB-s), a felső tagozatosoknak 

kék toll.  

A gyermekek munkái életkoruknak megfelelő vonalazású lapra készüljenek! 

 

Nevezési díj: 1000 Ft/fő. Nevezési díjat csak a beküldött pályaművek száma 

alapján kell befizetni (iskolánként max. 7 fő, tehát 7000 Ft) a Szeghalom és 

Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltsége Vésztő 54000083-10000025 

számlaszámra. Közleményben tüntessék föl: Stylus Szépírási verseny nevezési 

díj.  Befizetés határideje: 2018. január 26.  

 

Nevezési határidő: 2017. december 15.  

Tisztelettel és kíváncsisággal várjuk az iskolák jelentkezését a következő címre:  

III. STYLUS Szépírási Verseny 

Kis Bálint Református Általános Iskola 

5530 Vésztő, Bartók tér 4. 

e-mail: kbrefisk@gmail.com 

 

 

Vésztő, 2017. november 20. 

                   Mucsi István                                                    Juhász Sándorné 
                          intézményvezető                                                                         az Iskolaszék  elnöke                      
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