
Endrédy Vendel Emlékverseny 
 

a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
alapításának 100 éves évfordulója alkalmából 

 
A verseny céljai 

- az újbudai iskolákba járó diákok tudomány-, kultúr- és helytörténeti ismereteinek 
gyarapítása 

- tehetséggondozás, elsısorban a gazdagítás eszköztárával 
- interperszonális, együttmőködési készségek fejlesztése csapatmunkával és a közremőködı 

múzeumok, egyetemek, színházak, sportklubok, galériák és családok segítségével 
- képességterületek fejlesztése a Gardner-féle „többszörös intelligenciák” elméletének és 

gyakorlatainak segítségével 
- a 100 éves évforduló emlékezetessé tétele iskolánkon belül és kívül 
 

 
A verseny idıpontja 
A jubileumi tanév ısze: 2012. szeptember-november 
 
A verseny résztvevıi 
Újbuda általános iskoláinak felsı tagozatos tanulói és középiskoláinak tanulói (7-12. 
osztályosok), akik a jelentkezési határidıig (2012. szeptember 21.) eljuttatják nevezési 
lapjukat a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumba a csizy@szig.hu címre. A jelentkezési 
lap megtalálható a verseny honlapján az alábbi címeken:  
fizika.szig.hu  valamint www.szig.hu 
 
3-4 fıs csapatok nevezését fogadjuk el, akik az alábbi kategóriákba jelentkezhetnek: 

I. kategória: 7-8. osztályosok (ált. isk. felsısök és algimnazisták) 
II.  kategória: 9-12. osztályosok (fıgimnazisták, ill. középiskola 1-4. évfolyamosok) 

A csapatok a megadott kategóriákon belül lehetnek vegyes életkorúak is. 
 
A verseny fıszervezıi 
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium fizika-informatika és magyar munkaközössége 
Újbudai Pedagógiai Intézet 
 
A verseny fordulói 
Az emlékverseny kétfordulós. 
 

1. forduló : a csapatok megismerkednek minél több mőszaki, természettudományos, 
irodalmi, kulturális, ill. tudomány- és kultúrtörténeti helyszínnel, ahol feladatokat oldanak 
meg, valamint egy kis kutatómunka segítségével 100 évvel ezelıtti emléktárgyakat, ill. 
ezekrıl készült fotókat győjtenek a megadott szempontoknak megfelelıen. Az elsı 
forduló végéig elkészítenek egy plakátot a verseny általuk kiválasztott témájából az 
összegyőlt ismereteik és képeik felhasználásával (a választható témák listáját lásd a 
verseny honlapján). 
A plakátra kapott értékelés és a versenyben együttmőködı helyszínek (mellékelt lista 
alapján lásd a verseny honlapján) feladatlapjaira kapott pontszámok alapján, 
kategóriánként 5-5 csapat jut a döntıbe. 

 



2. forduló : az Endrédy Vendel Emlékverseny döntıje a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium dísztermében lesz ünnepélyes keretek között. 
A döntıs csapatok egy évfordulós témájú feladatlap (melyet a helyszínekkel közösen 
állítunk össze az ott látottakról) megoldását követıen, a verseny zsőrije és a közönség 
elıtt max. 10 perces prezentációban mutatják be kutatómunkájukat, melyet a választott 
témájukkal kapcsolatban két hónap alatt végeztek.  

 
A választható témák listája honlapunkon olvasható. 
Témakörök: fizika, mőszaki tudományok, irodalom, tudomány-, hely- és kultúrtörténet 
 
A verseny díjazása 
Minden olyan csapat, aki a versenybe benevezett, a határidıig plakátot adott le (2012. nov. 
5.), és legalább öt helyszínen megoldotta az elıkészített feladatlapot, oklevelet és a verseny 
támogatói által fölajánlott díjat kap. 
A gyıztes csapatok értékes gasztrofizikai kalandozást nyernek. 
 
Fıdíj: 50000 Ft értékő ajándék mindkét kategória gyıztes csapatának 
 
Határid ık 

Nevezési határidı: 2012. szeptember 21. péntek 
1. forduló vége: 2012. november 5. hétfı, Szent Imre-nap 

 (a plakátokból a döntıre kiállítás készül) 
Figyelem! A helyszínek egy része csak a honlapon megjelölt 
idıszakban, illetve idıpontokban látogatható! 

 
2. forduló (döntı): november 16. péntek 

 
A verseny támogatói 
 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
Újbudai Pedagógiai Intézet 
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtára 
Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Fizika-Automatika Tanszék 
Park Teniszklub 
Csonka János Emlékmúzeum 
Hadik Kávéház 
Újbuda Terasz Étterem 
Karinthy Színház 
Szkéné Színház 
Fonó 
Molnár C. Pál Mőterem és Lakásmúzeum  
Karinthy Szalon 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 28. 
 
 
              Csizy Judit és Posta István 
     munkaközösség-vezetık 


