
 „Idvezlégy kegyelmes Szent László király! 

Magyarországnak édes oltalma, 

szent kerályok közt drágalátus gyöngy, 

csillagok között fényességes csillag.” 
 
e-mail: kit2017szentjozsef@gmail.com pályaművek beérkezése: 2017.03.01. 12,00 

1 
e-mail: kit2017szentjozsef@gmail.com    pályaművek beérkezése: 2017.03.01. 12,00 
 

KERESZTÉNY  

IFJÚSÁGI  

TALÁLKOZÓ  

2017.03.18.  DEBRECEN 

 

 

 

 

 

Keresztény Ifjúsági Találkozó 

2017. március 18. 

 
„Idvezlégy kegyelmes Szent László király! 

Magyarországnak édes oltalma, 
szent kerályok közt drágalátus gyöngy, 

csillagok között fényességes csillag.” 
 
 

 
 

  

mailto:kit2017szentjozsef@gmail.com
mailto:kit2017szentjozsef@gmail.com


 „Idvezlégy kegyelmes Szent László király! 

Magyarországnak édes oltalma, 

szent kerályok közt drágalátus gyöngy, 

csillagok között fényességes csillag.” 
 
e-mail: kit2017szentjozsef@gmail.com pályaművek beérkezése: 2017.03.01. 12,00 

2 
e-mail: kit2017szentjozsef@gmail.com    pályaművek beérkezése: 2017.03.01. 12,00 
 

KERESZTÉNY  

IFJÚSÁGI  

TALÁLKOZÓ  

2017.03.18.  DEBRECEN 

 

 

 

Tartalom 
KÖSZÖNTŐ .......................................................................................................................................... 3 

RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK ......................................................................................................... 4 

KAPCSOLAT ........................................................................................................................................ 5 

REGISZTRÁCIÓ .................................................................................................................................. 5 

A TALÁLKOZÓ FELADATAI ............................................................................................................ 5 

A TALÁLKOZÓ IDŐPONTJA ........................................................................................................... 6 

HELYSZÍN ............................................................................................................................................ 6 

PROGRAMTERVEZET ...................................................................................................................... 6 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK .................................................................................................. 7 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK ............................................................................................................... 8 

HAGYOMÁNYŐRZŐ VERSENGÉS ............................................................................................... 9 

RAJZPÁLYÁZAT ................................................................................................................................ 10 

TÖRTÉNELEM, HONISMERET KATEGÓRIA .......................................................................... 11 

TÖRTÉNELEM, HONISMERET KATEGÓRIA AJÁNLOTT IRODALMA ............................ 12 

ENGLISH LANGUAGE COMPETITION ...................................................................................... 13 

FRANCIA NYELV ÍRÁSBELI VERSENYFELADATA ............................................................... 14 

NÉMET NYELV ÍRÁSBELI VERSENYFELADATA .................................................................. 15 

OLASZ NYELVI ÍRÁSBELI VERSENYFELADATA .................................................................. 16 

MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA ............................................................................................... 17 

IRODALMI VERSENY – FELADATOK ........................................................................................ 18 

AZ IRODALOM KATEGÓRIA AJÁNLOTT IRODALMA ............................................................................... 19 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY ................................................................................... 20 

 

   

mailto:kit2017szentjozsef@gmail.com
mailto:kit2017szentjozsef@gmail.com


 „Idvezlégy kegyelmes Szent László király! 

Magyarországnak édes oltalma, 

szent kerályok közt drágalátus gyöngy, 

csillagok között fényességes csillag.” 
 
e-mail: kit2017szentjozsef@gmail.com pályaművek beérkezése: 2017.03.01. 12,00 

3 
e-mail: kit2017szentjozsef@gmail.com    pályaművek beérkezése: 2017.03.01. 12,00 
 

KERESZTÉNY  

IFJÚSÁGI  

TALÁLKOZÓ  

2017.03.18.  DEBRECEN 

 

 

KÖSZÖNTŐ 

 

A debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium 2016 szeptemberében lépett a 20. évébe, így az a megtiszteltetés 

érte intézményünket, hogy immár harmadszor adhat otthont a 

Keresztény/Keresztyén Ifjúsági Találkozónak, a KIT-nek. A KIT korábbi 

hagyományaihoz híven szeretettel várjuk a meghívott intézmények tanár és 

diákképviselőit, illetve az iskolák vezetőit.  

Iskolánk fenntartója, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 2017-ben Szent 

László emlékévet hirdetett, így az idei KIT szervezésekor mi is csatlakoztunk 

a felhíváshoz, s a lovagkirály életét, legendás tetteit kívánjuk a különböző 

műveltségi területeken megidézni. A KIT-napján az előzetesen beküldött 

pályaművek értékelése mellett olyan projekt-jellegű feladatokkal várjuk a 

diákságot, amelyekben a fő hangsúly a közös munkán, az összefogáson lesz, 

s a különböző intézmények képviselői jobban megismerhetik egymást. 

Az intézményekből várjuk: a díjazottakat mindenképp, illetve további 

képviselőket, versenyekre jelentkezőket, az iskola diák-delegációja 

körülbelül 10 fős legyen. 
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RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK 

Házigazda: 

1. Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium. (Debrecen) 

Meghívott iskolák: 

2. Báthory István Katolikus Általános Iskola és Szakközépiskola (Nyírbátor) 

3. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma (Debrecen) 

4. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (Debrecen) 

5. Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és 

Szakközépiskola (Debrecen) 

6. Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

(Nagyecsed) 

7. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum (Karácsfalva) 

8. Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola. 

Intézmény (Karcag) 

9. Nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont (Nagykároly) 

10. Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola (Fülöp) 

11. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium (Nyíregyháza) 

12. Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Debrecen) 

13. Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola (Mátészalka) 

14. Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Geszteréd) 

15. Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium. (Hajdúdorog) 

16. Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú 

Művészeti Iskola (Nyíregyháza) 

17. Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

18. Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és 

Óvoda (Kisvárda) 

19. Szent László Római-Katolikus Gimnázium (Nagyvárad) 

20. Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Nyíregyháza) 
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KAPCSOLAT 

 

a KIT e-mailje: kit2017szentjozsef@gmail.com 
 
Arra kérünk mindenkit, hogy a KIT-tel kapcsolatosan ezt az e-mail fiókot 

használja, a posta lassúsága és környezetvédelmi okok miatt, mi a digitális 

levelezést részesítjük előnyben. 

 

 

REGISZTRÁCIÓ 

 

A március 18-i napra 2017.03.10-ig a következő felületen lehet 

bejelentkezni: 

https://goo.gl/forms/H7erFGgTzZhUJ5sG3 

 

A TALÁLKOZÓ FELADATAI 
 

1. Előzetesen elkészítendő feladatok (beküldés digitálisan), részletezve a 
jelen füzetben 

2. A találkozó napján itt elvégzendő feladatok: projekt-feladatok egy-egy 
helyszíni állomáson (természettudományok, irodalom, hittan (Magyar 
szentek), sport, történelmi hagyományőrző feladat, történelem) 
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A TALÁLKOZÓ IDŐPONTJA  

2016. március 18. 

HELYSZÍN 
 

Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

4024 Debrecen, Szent Anna u. 17. 

 

PROGRAMTERVEZET 
 

Idő Program 

9,00-9,30 Érkezés, a vendégek fogadása  

9.30 – 10,00 Megnyitó a Szent Anna Székesegyházban 

10.15 – 12.45 Projekt-feladatok 

11.15 – 12.30 Intézmények vezetőinek találkozója 

12.30 – 14.00 Ebéd a résztvevő iskolák egyik felének, 

másik felének eredményhirdetés 

14.00 - 15.00 Ebéd és eredményhirdetés 

helyszínváltás után  
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ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

 

1. Minden pályamunkát csak digitálisan kell beküldeni, a 

képzőművészeti alkotásokat színesen szkennelve, vagy fotózva (Csak a 

díjazott műalkotásokat kell majd a találkozóra elhozni!) 

2. A pályamunkák feladási határideje: 2017. március 01. 12,00 óra 

3. A pályamunkákat a szokásos formátumban (12 p. betűnagyság, kb. 

1700-2000 karakter/oldal) készüljenek. 

4. A terjedelem 2 – 4 oldal, vagy a megadott formátum (PPT, plakát). 

5. Kérjük a pályamunka végén a felhasznált forrásmunka pontos 

megjelölését, a nyomtatott és elektronikus szakirodalom feltüntetését. 

6. Az eredményekről március 6-ig e-mailben (vagy telefonon) értesítjük 

az iskolákat, a kiváló munkákat jutalomban részesítjük. 

7. A díjazottakat meghívjuk a 2017. március 18-án tartandó találkozóra. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
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HAGYOMÁNYŐRZŐ VERSENGÉS 
 

Közhírré tétetik, az ország lakossága tudomására hozatik! 

 

Betört a kun hazánk területére, ezért mihamarabb várunk minden 

fegyverforgató vitézt 2017. kikelet (március) havának 18. napján,  

hazánk egyik védelmező várába, a cívisvárosba, Debrecenbe,  

a  

Szent József Gimnáziumba! 

Amíg a sereg elindul, addig hadijátékot szervezünk. Az a vitéz,  

aki a legjobb eredményt éri el az íjászat, csatacsillag-dobás és  

kelevézvetés összetett versenyében, a 

„Keresztény Oskolák Legjobb Fegyverforgatója” 

címet nyeri el. 

 

Felszerelés:  

Visszacsapó reflex íjak (magyar, mongol, tatár, török stb.), 

 bot íjak (long bow) (Mindenki a saját íját hozza!) 

Csatacsillagot, kelevézt a házigazda biztosít. 

Oskolánként legfeljebb 3 fő jelentkezését várjuk! 

Kérjük, hogy minden vitéz az ünnepnek megfelelő öltözékben jelenjen meg! 

 

Az eseményen mindenki saját felelősségére vesz részt, és az általa 

esetlegesen okozott károkért felelősséget vállal. 

 

Nemes versengést kívánunk!  
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RAJZPÁLYÁZAT 
 
 

I. kategória: 7-8. osztály: 

Tervezz Szent Lászlót ábrázoló üvegablakot egy középkori templom hiányzó 

ablakának pótlására! 

Méret: maximum A/3 

A kivitelezésnél használj fekete kartont és bármilyen áttetsző anyagot, papírt! 

II. kategória: 9-10. osztály: 

Tervezz plakátot egy Szent László királyról elnevezett természetjáró egyesület 

soron következő programjához! Az egyesület a tordai hasadék csodaszép 

túraútvonalának felfedezésére toboroz kirándulni szerető résztvevőket! 

A plakáton jelenjen meg az egyesület Szent Lászlóra utaló emblémája is! 

Méret: maximum A/2 

Technika: szabadon választott (lehet akár montázs,  kollázs, monotípia vagy 

bármely sokszorosított grafikai technika) 

III. kategória: 11-12. osztály: 

Rajzold meg, milyen díszes, ünnepi pecsétnyomót készítenél a Szent László 

király nevét viselő könyvtár részére! A pecsét formája kör alakú legyen, de 

természetesen csak a nyomatot kell megrajzolnod, a pecsétnyomót nem kell 

elkészítened!  

Méret: ne legyen nagyobb egy A/4-es rajzlapnál! 

Technika: szabadon választott 
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TÖRTÉNELEM, HONISMERET KATEGÓRIA 

 

Kedves Versenyzők! 

A 2017. március 18-án megrendezésre kerülő KIT keretén belül a 

Történelem, Honismeret kategóriában a jelentkezőknek egy esszét kell 

írniuk, vagy kreatív feladatot kell megoldaniuk a lent megadott 

témakörökben. 

A KIT napján pedig hadtörténeti feladatokat kell megoldani, valamint 

harcművészeti ügyességi (vitézi) próbát kell tenni. 

Az esszé/projekt feladat témakörei:  

1, Szent László csatáinak bemutatása (kerlési/cserhalmi, mogyoródi) – 

A fennmaradt források alapján   

Mutasd be terepasztalon, s készíts róla filmet (akár mobiltelefonnal), vagy 

animációt! Beküldendő a YouTube link! 

2, Szent László törvényei; joggyakorlás, értelmezése  

Mutasd be egy áttekintő esszében, mi jellemezte Szent László törvénykezését! 

Miben tér el és miben hasonlít a korábbi magyar illetve nemzetközi 

joggyakorlat? 

3, "Szlavóniától Lodomériáig zengte…" - Topográfia; Szent László 

hódításai és harcainak térképes ismerete 

Készíts térképet, amely bemutatja Szent László csatáit, hódításait! A térkép 

elkészíthető filmes, animációs technikával is. Digitális fotót, vagy YouTube-

linket kell beküldeni. 
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TÖRTÉNELEM, HONISMERET KATEGÓRIA AJÁNLOTT 

IRODALMA 
 

Könyv: 

Horváth Jenő (szerk.): Királyok könyve Magyar Könyvklub Bp., 1999 

Nógrády Árpád,Pálffy Géza, Velkey Ferenc: Magyar uralkodók 

Internetes forrás: 

Szent Lászlóról: 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1739.html 

http://mek.oszk.hu/11200/11210/11210.htm 

http://www.katolikus.hu/szentek/0627-92.html 

Tordai hasadékról: 

http://www.erdekesvilag.hu/a-tordai-hasadek/ 

Székelyföldi legendárium-Orbán Balázs 

http://www.legendarium.ro/a-tordai-hasadek 

Kerlési csata: 

http://magyar-historia.blogspot.hu/2011/05/az-arpad-hazi-kiralyok-kora_15.html 

http://www.ehumana.hu/arpad/szoveg/to04.htm 

Mogyoródi csata: 

http://www.irodalmilap.net/?q=cikk/laszlo-herceg-mogyorodi-csataban 

http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0003/187.html 
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ENGLISH LANGUAGE COMPETITION 

THE LIFE OF SAINT LADISLAUS 

 

 

7th and 8th graders are to make a poster which illustrates Saint Ladislaus’s 

life and at least one of his miracles. Students can work in pairs or 

individually. 

9thand 10th graders are to make a comic strip about Saint Ladislaus’s 

miracle, namely “Saint Ladislaus and his magic herb”. The strip should 

consist of at least 8 illustrations. Students can work in pairs or individually. 

11th and 12th graders are to write an article on Saint Ladislaus’s miracle 

(namely “Saint Ladislaus and his magic herb”) to a 21st century tabloid paper 

including sensational headlines and images. The length of the article should 

be between 150-200 words. Students can work in pairs or individually. 
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FRANCIA NYELV ÍRÁSBELI VERSENYFELADATA 

 

 

 

Téma:  

Szent László családja és életrajza 

 

Feladat: 

 
Szent László családjának bemutatása PowerPoint (PPT) 
formátumban (természetesen franciául)  

 

Értékelési szempontok: 

 mennyi információt ad a Szent László király családjáról, 
életrajzáról 

 mennyire látványos és kreatív 
 a PPT megszövegezésének nyelvhelyessége 

mailto:kit2017szentjozsef@gmail.com
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NÉMET NYELV ÍRÁSBELI VERSENYFELADATA 

 

Készítsetek nagyméretű (legalább A2-es nagyságú) posztert egy 
Szent László királyhoz fűződő eseménnyel, csodával vagy 
helyszínnel kapcsolatban! Az elkészült műveken szerepeljen 
részletes német nyelvű leírás, bemutatás a pályamű tartalmára 
vonatkozóan. Iskolánként maximum két darab, háromfős csapat 

poszterének beérkezését várjuk (digitálisan). 

 

Értékelési szempontok: 

 mennyi információt ad a Szent László királyhoz kapcsolódó 
eseményről, csodákról vagy helyszínről 

 mennyire látványos és kreatív 
 a poszter megszövegezésének nyelvhelyessége 
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OLASZ NYELVI ÍRÁSBELI VERSENYFELADATA 

 

Olasz nyelvű cserediákoknak hogyan mutatnád be olasz nyelven a Szent 

László emlékezetéhez kapcsolódó városok (Győr, Nagyvárad, a felvidéki 

Debrőd és Nyitra, valamint Zágráb és Krakkó) nevezetességeit? Az 

előadásban említsd meg azt is, hogy hogyan köthető az adott városhoz Szent 

László élete! Az előadás formátuma PPT, 10-15 dia.  

Értékelési szempontok: 

- mennyi információt ad Szent László életéről 

- mennyire látványos és kreatív 

- a bemutató nyelvhelyessége 
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MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA 

 
Kedves matekot szerető és másoknak segíteni akaró, 

informatikában jártas diákok! 
 
 
Egyénileg, vagy maximum 3 fős csapatban készítsetek olyan 
számítógépes alkalmazásokat, (programot: PHP, C++, JAVA, C#, 
vagy más nyelven, HTML (CSS JAVASCRIPT) illetve, EXCEL 
alkalmazásokat) amelyek a matematika tanulását, tanítását 
könnyebbé teszik! 
 
Például: ha nehezen megy a számrendszerek közötti átváltás, 
akkor a program segít elmagyarázni, begyakorolni az átváltási 
rutinokat. Vagy függvények (pl. egy másodfokú függvény) 
helyettesítési értékét vagy grafikonját nehezen tudja elkészíteni 
valaki, segít az excel. stb. 
 
Az elkészítéskor figyeljetek oda az alkalmazás felhasználóbaráttá 
tételére, valamint a dokumentálásra! Amennyiben a matematika 
ugyanazon témaköréhez több alkalmazásból álló "csomag" készül, 
az értékelésnél előnyt jelent. 
 
Figyelemre méltó az olyan szoftver, ami „számon kéri” a 
felhasználókat, feladatokat ad, és számolja a helyes, és helytelen 
válaszokat, a végén %-os formában értékeli az eredményeket. 
 
 
Az elkészült alkalmazásokat futtatható állapotban küldjétek el a 
lenti e-mail címre a megadott határidőre! 
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IRODALMI VERSENY – FELADATOK 
 

„Árpád-házi László, magyarok királya nemcsak testi erejével, 

szálfa termetével tűnt ki kortársai közül, de tudásával, művészi 

érzékével és lelki jóságával is. Isten kegyeltje volt. Nevéhez 

csodák fűződnek és mondák végtelen sora.”  

Wass Albert 

Az egyéni verseny korcsoportjai és feladatai: 

 I. korcsoport: 7-8. évfolyam 

 II. korcsoport: 9-10. évfolyam 

 III. korcsoport: 11-12. évfolyam 

  

 

A feladatok a következők: 

 

I-II. korcsoport: képregény készítése 15 képkocka terjedelemben Szent 

László legendájához kapcsolódva, vagy olyan prózai mű megalkotását várjuk 

E/1-ben, amely kapcsolódik Szent László alakjához, életéhez, 

csodatételeihez. Az alkotónak a szent lelkiségéhez kötődő személyes élményét 

(érzését) is tükrözhetik a művek. Terjedelem: maximum 7.000 karakter 

terjedelemben (betűméret: 12; betűtípus: Times New Roman; sortávolság: 

1,5). 

III. korcsoport: esszé írása maximum 9.000 karakter terjedelemben Szent 

László elveinek napjainkban való megvalósíthatóságáról. (Betűméret: 12; 

betűtípus: Times New Roman; sortávolság: 1,5) 
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AZ IRODALOM KATEGÓRIA AJÁNLOTT IRODALMA 
 

Wass Albert: Magyar mondák 10.  Szent László király, Kráter Kiadó, Pomáz, 2009 

Nógrády Árpád ‒ Pálffy Géza ‒ Velkey Ferenc: Magyar uralkodók, Tóth 

Könyvkereskedés és Kiadó, (é. n.) 

 

Internetes források Szent Lászlóról: 

 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1739.html 

http://mek.oszk.hu/11200/11210/11210.htmhttp://www.katolikus.hu/szentek/0

627-92.html 

 

 
  

mailto:kit2017szentjozsef@gmail.com
mailto:kit2017szentjozsef@gmail.com
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1739.html
http://mek.oszk.hu/11200/11210/11210.htmhttp:/www.katolikus.hu/szentek/0627-92.html
http://mek.oszk.hu/11200/11210/11210.htmhttp:/www.katolikus.hu/szentek/0627-92.html


 „Idvezlégy kegyelmes Szent László király! 

Magyarországnak édes oltalma, 

szent kerályok közt drágalátus gyöngy, 

csillagok között fényességes csillag.” 
 
e-mail: kit2017szentjozsef@gmail.com pályaművek beérkezése: 2017.03.01. 12,00 

20 
e-mail: kit2017szentjozsef@gmail.com    pályaművek beérkezése: 2017.03.01. 12,00 
 

KERESZTÉNY  

IFJÚSÁGI  

TALÁLKOZÓ  

2017.03.18.  DEBRECEN 

 

 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY  

Szent László serege   
 
Biológia  

 

A nevezőktől a megadott témákban várunk pályaműveket, amelyek 

magukban foglalnak egy látványos prezentációt (plusz pontért prezit) és egy 
kísérő esszét (3 - 5 oldalnyit), amely esszé a szakmai hátteret adja a 
vetítéshez. 

 
Témák:  
7-8. évfolyamon: Szent László vize (a víz szerepe az élővilágban és az 

emberi szervezetben, az egészséges ivóvíz jellemzői, víztisztítás) 
9-10. évfolyamon: Szent László füve (gyógynövényeink) 

11-12. évfolyam:  
Szent László termete (Mitől függ, hogy milyen magasra nőhetünk?) 

vagy  
Szent László álma (az alvás, álmodás jelentősége) 

vagy  
Szent László illata (érzékszerveink) 

 
A személyes találkozóra érkezők számítsanak arra, hogy a játékos vetélkedő 

egyik állomásán gyakorlati elsősegélynyújtó ismeretek is előkerülnek! 
 

Fizika 

Szent László királyunk szavára sokan figyeltek, az általa kimondott 
szavaknak a hallgatóság fülébe kellett jutniuk. 
  

1. Készítsetek olyan számítógéppel támogatott mérést, amely (e királyi 
szavakra gondolva) a hangsebességet meghatározza! 

 
Szent László királyunknak még lova is rendkívüli termetű, természetű volt a 

leírások szerint. 

 
2. Készítsetek olyan számítógéppel támogatott mérést, amely valamilyen 

mozgástípust jól jellemez!  

 
A választott mérés "működéséről" készítsetek filmet, melynek YouTube 
linkjét küldjétek el a verseny e-mail címére! 
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