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Kedves Kollégák, Kedves Diákok! 

Örömmel tudatjuk, hogy a 2015/2016. tanévben a hagyományos 

FESTIVAL D’ITALIANO olasz nyelvi vetélkedőt 

a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium rendezi meg 

2016. április 1-jén. 

A versenyre az elmúlt évek gyakorlatát követve egyéni és csoportos kategóriákban lehet jelentkezni. 

Nevezni iskolánk honlapján (http://www.verespg.hu), a Festival d’Italiano menüpont alatt elérhető 

nevezési lapok kitöltésével és elküldésével lehet. A nevezési lapok 2016. január 25-től február 5-ig 

lesznek elérhetőek. 

A Google-űrlap alapú jelentkezési lapokat, versenyzőnként/csoportonként kategóriánként kell 

kitölteni. Kérjük, hogy minden esetben a kollégák (felkészítő- vagy kísérőtanár) nevezzék be a 

diákokat. A nevezésnél vegyék figyelembe a tervezett programbeosztást. 

A nevezési díj az egyéni kategóriákban 2000 Ft/fő, függetlenül attól, hogy hány egyéni kategóriában 

indul, illetve hogy csoportos kategóriában szerepel az adott tanuló. 

A nevezési díj a csoportos kategóriákban 4000 Ft/csoport. Kérjük, hogy minden nevező csoport 

részére töltsenek ki csoportos nevezési lapot, abban az esetben is, ha a tanulók mindegyike indul 

egyéni kategóriá(k)ban is. 

Kérjük, hogy az összes diák és csoport jelentkeztetése után töltsék ki az iskolai összesítő lapot is! 

A nevezési díjakat visszaigazolásunk után, iskolánként összesítve 2016. február 10-17. között kérjük 

átutalni az alábbi bankszámlára: 

VPG Oktatási Alapítvány 

16200168-00170574 

Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni a Festival d’Italiano rövidítést (FDI), a nevező iskola 

OM azonosítóját, és hogy az iskola hány diákjának illetve csoportjának a nevezési díját fizették be. 

Pl.: FDI-035226-8E-2Cs (az egyes információelemeket kötőjel válassza el egymástól!) 

azaz Festival d’Italiano – 035226 – 8 egyéni – 2 csoportos nevezési díj. 

 

A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük, hogy tekintettel az idei egy napos 

rendezvényre, egy versenyző legfeljebb két szóbeli kategóriába és két csoportos kategóriába 

nevezzen! Lehetőség szerint próbáljuk a legtehetségesebb diákokat nevezni a versenyszámokra. 

Amennyiben lehetséges, egy osztályból/csoportból legfeljebb három diákot nevezzünk. 

 

Az írásbeli pályázatok beérkezési határideje 2016. február 26. (kivéve: BME március 1.; 

PPKE BTK február 28.). Az írásbeli pályázatokat emailben kérjük elküldeni (csatolt fájlban) a 

vpg.festival+palyazat@gmail.com címre. Egy emailbe csak egy pályázatot küldjenek el a jelentkező 

diákok, a tárgyban feltűntetve a pályázat kódját (ld.melléklet) és a saját nevüket is – pl. 

PPKE_film_mezgaaladar, és ez legyen a csatolt file neve is. 
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Kérjük, hívják fel diákjaik figyelmét iskolánk pályázatára: 

Rajzold be magad a Festival d’Italiano történetébe! 

Tervezd meg a Festival emblémáját, hogy azzal is népszerűsíthessük az Országos 

Olasz Nyelvi Diáktalálkozót! A nyertes emblémát mindenki viszontláthatja a 

2016. április 1-i Festival d’Italiano 

hivatalos cégéreként. 

Ez a versenyszám ingyenes. 

Beküldési határidő: 2016. február 26. 

Kritériumok: az embléma vektorgrafikus legyen, legfeljebb 8 szín felhasználásával. 
Az elkészült fájlt a vpg.festival+emblema@gmail.com címre várjuk. 

A pályázók hozzájárulnak az emblémájuk szabad felhasználásához. 

Kérjük a kedves Kollégákat, hogy a verseny sikeres lebonyolítása érdekében nagy számban vegyenek 

részt a zsűri munkájában. Kérjük, hogy minden résztvevő iskola delegáljon egy zsűritagot, illetve 10 fő 

felett 10 diákonként további egy-egy főt. Lemondás esetén kérjük, mindenki gondoskodjék 

helyettesről! Az az iskola nem indíthat szóbeli kategóriában versenyzőt, amelyből nem vállal kolléga 

zsűrizést. 

A kollégák részére a verseny napján büfét működtetünk. 

Bár a meghívandó iskolák névsora örvendetes módon évről évre bővül, a legnagyobb körültekintés 

ellenére is előfordulhat, hogy néhány intézményhez nem jut el a versenykiírásunk, ezért kérünk 

mindenkit, hogy segítsék az információ áramlását a kollégák között. A felhívás letölthető a 

http://www.verespg.hu honlapról. 

Amennyiben szükség lenne szállásra, ill. buszparkolóra, kérjük jelezzék emailben, hogy segíteni 

tudjunk. 

A fesztivál ideje alatt versenyen kívüli programokon szeretettel látjuk a diákokat és kísérőiket 

(táncház, kreatív kuckó, filmklub). 

Szeretettel hívjuk fel a Kollégák figyelmét a Szent László Gimnázium által létrehozott 

Ogonovsky Edit-díjra. Az olasz verseny (ma már Festival d’Italiano) szervezése 

évtizedeken át Ogonovsky Edit nevéhez fűződött. Az ő egykori kollégái kezdeményezték, 

hogy legendás olasztanára emlékére a Szent László Gimnázium díjat hozzon létre azzal a 

céllal, hogy ne csak a kiválóan teljesítő, tehetséges és sikeres diákok részesüljenek 

elismerésben, hanem az őket lelkiismeretesen tanító, jól felkészült és elhivatott 

olasztanárok (valamint tantárgyat olasz nyelven tanító tanárok) is. A pályázatok 

beadásának határideje 2016. február 25. Az eredményhirdetésre a Festivalon kerül sor. 

A Szent László Gimnázium honlapján minden információ megtalálható: 

http://www.szlgbp.sulinet.hu 

A további aktuális, folyamatosan frissülő információkat iskolánk honlapján találhatják, kérjük, ezeket 

kísérjék figyelemmel. A részletes program a nevezések beérkezése és feldolgozása után lesz elérhető. 

Bármilyen, szervezéssel kapcsolatos kérdésüket elküldhetik a vpg.festival@gmail.com emailcímre, 

illetve hívhatják az iskola telefonszámán (06-1-243-2760) az iskola olasztanárait: Nagy Dóra és 

Szilágyi-Nagy Karolin tanárnőket, valamint Szlovák Miklós igazgatóhelyettest. 
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A 2016. évi Festival d’Italiano meghirdetett kategóriáinak részletes leírása az iskola honlapján 

elérhető. Az információkat folyamatosan frissítjük. 

A felkészüléshez jó munkát, a versenyen sikeres szereplést kívánunk! 

 Nagy Dóra és Szilágyi-Nagy Karolin 

 

 

Tervezett programbeosztás 

2016. április 1. péntek 

8:30 A délelőtti versenyszámokra érkezők regisztrációja 

9:00-12.00 Színpad 

9:00-12.00 Egyéni és csoportos ének 

9:00-12:00 Versmondás 

9:00-12:00 Prózamondás 

9:00-12.00 Szituációs játék 

9:00-12.00 Studio Italia kvízjáték döntő 

9:00-12:00 Tolmácsverseny elődöntő 

12:00 A délutáni versenyszámokra érkező diákok regisztrációja 

13:00  Ünnepélyes megnyitó 

14:00-16:00 Élőbeszéd A 

14:30-tól Élőbeszéd B filmvetítés, verseny 

14:30-tól Tolmácsverseny 

15:00-17:30 Kultúrtörténeti verseny (földrajz témakörben) 

19:00 Eredményhirdetés, pizzaparty 

 

Kategóriák 

Egyéni szóbeli Egyéni írásbeli Csoportos 

• Élőbeszéd A 

• Élőbeszéd B 

• Tolmácsverseny 

• Versmondás 

• Prózamondás 

• Egyéni ének 
(könnyűzene) 

• Egyéni ének 
(komolyzene) 

• Studio Italia kvízjáték 

• Meseírás 

• DE_emlékek 

• DE_gesti 

• DE_fordítás 

• ELTE_versfordítás 

• ELTE_prózafordítás 

• ELTE_film 

• PPKE_film 

• PPKE_kultúra 

• PPKE_nyelveszet 

• PTE_Boccaccio 

• PTE_film 

• SZTE_fordítás 

• BME_fordítás 

• Színpad 

• Csoportos ének 
(könnyűzene) 

• Csoportos ének 
(komolyzene) 

• Kultúrtörténeti 
vetélkedő 

• Szituációs játék 

 


