Kalandra fel Beebot-tal!
Játékos kódolási vetélkedő 1-2. osztályosok számára
Résztvevők: iskolánként 1 két fős 1-2. osztályos tanulókból álló vegyes csapat
Szükséges eszköz (amit minden csapatnak magával kell hozni a versenyre):
- Beebot – robot méhecske
- Tolltartó
Előzetes feladat: A répa című mese ismerete – a szöveg mellékelve –
A versennyel kapcsolatban közvetlen kérdéseket az alábbi címre lehet küldeni:
gyongyibelteki@gmail.com – (Bélteki Gáborné Gyöngyi)
A verseny leírása:
A csapatoknak 3 különböző pályát kell bejárniuk a robottal és a hozzátartozó feladatlapot kitölteniük az utasítások alapján valamint a puzzle darabokat összegyűjteni és kirakni a képet.
Feladatok – amelyek utasításai a versenyen az alábbiak lesznek:
1. Haladjatok a nyilak szerint! Karikázzátok be azt a képet a feladatlapon,
ahová érkeztetek a Beebot-tal! Folytassátok tovább innen az utat!
2. Szerezzétek meg a puzzle darabokat! Rakjátok ki a képet! Karikázzátok be
a feladatlapon a kirakott puzzle-hoz tartozó képet!
3. Tervezzétek meg és járjátok végig az utat a Répa című mese alapján! Milyen sorrendben érkeztek a szereplők a répához? Nyilakkal –
dolgozzatok, s ragasszátok annak a szereplőnek a matricáját a sor végére, akihez érkeztetek!

Melléklet:

A répa
Az apóka ültetett egy répát, és így biztatgatta:
– Nőj, nőj, répa, növekedjél, gyökérke, jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra! Meg is
nőtt a répa, jó édes lett, szép kövér lett, óriási nagy lett.
Ment az apóka, hogy kihúzza. Húzta-húzta, tépte-cibálta, ráncigálta, de hiába – nem
mozdult a répa. Hívta az apóka az anyókát.
Anyóka húzta apókát,apóka húzta a répát – húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem
mozdult a répa.
Hívta az anyóka az unokáját.
Unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa.
Hívta az unoka a kutyát, Bogárkát.
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa.
Hívta Bogárka a tarka macskát.
Macska húzta Bogárkát,
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –
húzták-húzták, ráncigálták, de hiába – nem mozdult a répa.
Hívta a macska az egérkét.
Egérke húzta a macskát,
macska húzta Bogárkát,
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –
húzták-húzták, jót rántottak rajta ... Erre aztán engedett a répa – kifordult a földből.

Alekszej Tolsztoj

Nevezési lap
2017.
Iskola pontos címe, telefonszáma:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………

Kalandra fel Beebot-tal!
Játékos kódolási verseny 1-2. osztályos vegyes csapat részére
(2 fős csapat)

Nevezési díj: 1200Ft/csapat

1. fő neve:……………………………………………….

2. fő neve:……………………………………………….

Komplex tanulmányi verseny

2. osztályosok részére
2017.

Iskolánként 1 csapat (2 fő) jelentkezését várjuk.

A gyerekek (a csapat) a matematika, a magyar nyelv és irodalom, illetve a környezetismeret tantárgyakhoz kapcsolódó feladatokat írásban, feladatlapon, a
helyszínen kapják meg.
A feladatokat önállóan kell értelmezniük, a megoldást páros munkában végzik.
Szükséges felszerelés: tolltartó
A verseny anyaga az első évfolyamban tanultakra, illetve a második évfolyam
tananyagának időarányos részére épül, különös hangsúlyt fektetve a logikus
gondolkodás alkalmazására és a tanulók szövegértésére.

Nevezési díj: 1200 Ft/csapat

Jó munkát és felkészülést kívánunk!

Nevezési lap
2017.
Iskola pontos címe, telefonszáma:

Komplex tanulmányi verseny

2. osztályosok részére
2017.
(2 fős csapatok)

Nevezési díj: 1200 Ft/csapat

1. fő neve:
2. fő neve:

Komplex tanulmányi verseny
„Reformáció 500”

2017.
3-4. osztályos tanulók részére
A verseny tematikája:
1. Adott szöveghez kapcsolódó szövegértési, matematikai és környezetismereti feladatok
2. Nyelvhelyesség, helyesírás
3. Nyelvi játékok
Előzetes feladat:
1. Felkészülés egy kétperces előadásra, melynek témája egy magyarországi neves református emlékhely bemutatása /Az előzetesen kért kép
a bemutatásnál használandó, más eszköz nem megengedett./
2. Illusztráció készítése az előadásra kiválasztott emlékhellyel kapcsolatban szabadon választott technikával A/3-as lapra
3. A csatolt térkép alapos áttanulmányozása, a debreceni emlékhelyek neveinek, helyszíneinek ismerete
Iskolánként egy 3 fős csapat jelentkezését várjuk. A csapat egy harmadikos és
két negyedikes tanulóból álljon.
Nevezési díj: 1800 Ft/csapat
A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet: Fehérné Szóráth Márta munkaközösség-vezetőnél a feherneszorath76@gmail.com elérhetőségen.
Szeretettel várjuk a csapatuk jelentkezését!
Isten áldásával eredményes és sikeres felkészülést kívánunk!

Nevezési lap
2017.
A nevező iskola pontos címe, telefonszáma:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Komplex tanulmányi verseny
„Reformáció 500”

3-4. osztály részére
Nevezési díj: 1800 Ft/csapat

Iskolánként 3 tanuló jelentkezését várjuk.
1. fő neve /3.o./_________________________________________________
2. fő neve /4.o./_________________________________________________
3. fő neve /4.o./_________________________________________________

IDEGEN NYELVI VERSENYEK
2017.
ANGOL NYELVI VERSENY: „TEST YOUR SKILLS”
Készségekre épülő angol nyelvi verseny
Általános feltételek:
-

2 korcsoportnak hirdetjük meg: 5-6.évf. és 7-8.évf. (tetszőleges összeállításban)
2 fős csapatok jelentkezését kérjük.
Egy iskolából korcsoportonként EGY-EGY CSAPAT jelentkezését várjuk.
A verseny anyaga az általános tantervre épül, a Project/Get To The Top tankönyvek
tananyagát vesszük alapul, de nem jelent akadályt, ha a tanuló más tankönyvből tanul.
Két tannyelvű iskolák tanulói nem vehetnek részt a versenyen.
A célnyelvi területen 1 évet vagy hosszabb időt eltöltött tanulók nem vehetnek részt a
versenyen.

A verseny tartalma:
A verseny három 20 - 25 perces részből áll, köztük pár perces szünetekkel.
I. rész: Szövegértés (Egy adott angol nyelvű szöveghez kapcsolódó feladatsor megoldása.)
II. rész: Nyelvtani teszt ( A fent említett tankönyvekben taglalt nyelvtani szerkezetekre
épülő teszt, nyelvvizsga tesztekben előforduló feladattípusok: pl. feleletválasztós, Use of English, hibajavítás)
III. rész: Hallás utáni értés és képleírás
(Hallott szöveghez kapcsolódó feladatsor kitöltése,
majd csapatonként a helyszínen kapott kép rövid bemutatása, beszélgetés a képről.
Ennek időtartama csapatonként kb. 5 perc. A képleírásnál rövid felkészülési időt
biztosítunk a csapatok számára.)
Ajánlott irodalom: 5-6.évf.: Project 1 vagy Get To The Top 1 (a teljes tankönyv)
7-8.évf.: Project 1, 2, 3 / Get To The Top 1, 2, 3 valamint minden típusú nyelvvizsga feladatsorai. Felismerés szintjén szórványosan előfordulhat az említett tankönyvekben nem szereplő nyelvtani szerkezet.
Nevezési díj: 1.200 Ft / csapat
A verseny pontos időpontja, a nevezési határidő, valamint egyéb általános információk a közös bevezető lapon találhatók meg.
Érdeklődni: Ordasiné Király Csilla
mk.vez. (angol)
tel.: (52) 614 600 vagy (30) 2364465
Várunk benneteket szeretettel! Jó felkészülést kívánunk! Isten áldása legyen munkátokon!

IDEGEN NYELVI VERSENYEK
2017.
NÉMET NYELVI VERSENY: „TESTE DEINE FERTIGKEITEN!”
Készségekre épülő német nyelvi verseny
Általános feltételek:
-

1 korcsoportnak hirdetjük meg: 7-8.évf. (tetszőleges összeállításban)
2 fős csapatok jelentkezését kérjük.
Iskolánként EGY CSAPAT jelentkezését várjuk.
A verseny anyaga az általános tantervre épül, a Deutschmobil tankönyvek tananyagát
vesszük alapul, de nem jelent akadályt, ha a tanuló más tankönyvből tanul.
Két tannyelvű iskola tanulói nem vehetnek részt a versenyen.
A célnyelvi területen 1 évet vagy hosszabb időt eltöltött tanulók nem vehetnek részt a
versenyen.

A verseny tartalma:
A verseny három 20 - 25 perces részből áll, köztük pár perces szünetekkel.
A feladatok témában a reformáció 500 éves évfordulójához kapcsolódnak.
I. rész: Szövegértés (Egy adott német nyelvű szöveghez kapcsolódó feladatsor megoldása.)
II. rész: Nyelvtani teszt ( Az említett tankönyvekben taglalt nyelvtani szerkezetekre
épülő teszt, nyelvvizsga jellegű feladatok.)
III. rész: Hallás utáni értés és képleírás
(Hallott szöveghez kapcsolódó feladatsor kitöltése,
majd csapatonként a helyszínen kapott kép rövid bemutatása, beszélgetés a képről.
Ennek időtartama csapatonként kb. 5 perc. A képleírásnál rövid felkészülési időt
biztosítunk a csapatok számára.)
Ajánlott irodalom:
7-8. évf.: Das neue Deutschmobil 1, 2 és Das neue Deutschmobil 3 Lektion 1-5, valamint
minden típusú nyelvvizsga feladat.
Nevezési díj: 1.200 Ft / csapat
A verseny pontos időpontja, a nevezési határidő, valamint egyéb általános információk a közös bevezető lapon találhatók meg.
Érdeklődni: Bencze Gábor
tel.: (52) 614 600
Várunk benneteket szeretettel! Jó felkészülést kívánunk! Isten áldása legyen munkátokon!

NEVEZÉSI LAP
2017.

Iskola pontos neve és címe:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Idegen nyelvi vetélkedő – ANGOL
5-6. osztály
( csapat )

Nevezési díj: 1.200 Ft / csapat

1.csapat:
1.fő neve:…………………………………………………………………
2.fő neve: ……………………………………………………………….

NEVEZÉSI LAP
2017.

Iskola pontos neve és címe:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Idegen nyelvi vetélkedő – ANGOL
7-8. osztály
( csapat )

Nevezési díj: 1.200 Ft / csapat

1.csapat:
1.fő neve:…………………………………………………………………
2.fő neve: ……………………………………………………………….

NEVEZÉSI LAP
2017.

Iskola pontos neve és címe:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Idegen nyelvi vetélkedő – NÉMET
7-8. osztály
( csapat )
Nevezési díj: 1.200 Ft / csapat

1.csapat:
1.fő neve:…………………………………………………………………
2.fő neve: ……………………………………………………………….

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
történelemből
felső tagozatos tanulók számára
2017.
Téma: „A reformáció nyomában”
Tartalom: Számos érdekes, játékos feladattal várjuk azokat az érdeklődő tanulókat, aki
kedvet kaptak az adott témához, és szívesen mérik össze tudásukat akár másokkal is.
A feladatok részben kompetencia alapúak, részben pedig az általános iskolai tananyagra és az
ajánlott szakirodalomra épülnek.

Résztvevők: 2 fős csapat / iskola (6-7. osztály, évfolyamonként 1-1 fő)

Ajánlott irodalom:
1. Horváth Péter – Hámori Péter: Történelem az általános iskolák számára 6. oszt. /47.o-48.o/
2. ÚJ KÉPES TÖRTÉNELEM: A reneszánsz és a humanizmus fényei / Jean-Paul Brighelli
Bp. Larousse-Officina Nova 1994. /69.o. – 77.o/
3. História folyóirat 2005/9 . számának Molnár Antal: Luther Márton című cikke
www.historia.hu/archivum/2005/0509molnar2.htm
4. Reformáció 2017./iskolai vetélkedő/szakirodalom lista/általános szakirodalom:
Faggyas Sándor – Korányi András: 500 éve reformáció, PRÚSZ, 2015. http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/file_upload/Reformacio_500_small.pdf
Nevezési díj: 1200 Ft / csapat

A felkészüléshez jó munkát kívánunk!
Mezei Barna és Mercsné Juhász Anikó
történelem szaktanárok

Érdeklődni lehet a 06/-52/614-600-as telefonszámon.

Nevezési lap
történelemből 6-7.osztályosok részére

2017.
Iskola pontos címe, telefonszáma:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Nevezési díj: 1200 Ft / csapat

Iskolánként 2 tanuló jelentkezését várjuk.

1. fő neve /6.o./___________________________________________
2. fő neve /7.o./____________________________________________

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
felső tagozatos tanulók számára
2017.
Résztvevők: 2 fős csapat/iskola (6-7. osztály, évfolyamonként 1-1 fő)
Téma:
Reformáció 500
Tartalom:
A csapatok játékos formájú és kompetencia alapú, színes, érdekes szövegalkotási,
anyanyelvi, nyelvhelyességi és könyvtárhasználati feladatokat oldanak meg - főleg
írásos formában - a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva.
Tekintettel arra, hogy az általános iskola tananyagában nem szerepel a reformáció
irodalma, ezért a felkészüléshez nem jelöltünk ki kötelező irodalmat. A versenyben
ezért olyan tanulók részvételét javasoljuk, akik a fenti tartalomhoz megfelelő készségekkel és képességekkel rendelkeznek, kreatívak, gyorsak, valamint jól kommunikálnak szóban és írásban egyaránt. Továbbá jártasak a lexikonokban, szótárakban, ill. digitális tartalmakban való keresésben.
(Magyar értelmező szótár, Idegen szavak szótára, Magyar életrajzi lexikon, térképek)

Nevezési díj: 1200 Ft/ csapat
Eredményes felkészülést kívánunk!
Felsős Társadalomtudományi Munkaközösség

Érdeklődni lehet a 06-52/614-584-es telefonszámon ( Erdei Zoltánné, Bajiné Takács
Margit).

Nevezési lap
2017.

Az iskola pontos címe, telefonszáma:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felső tagozatos műveltségi vetélkedő
Nevezési díj: 1200 Ft/fő

Iskolánként 2 tanuló jelentkezését várjuk:
1.fő neve: ……………………………………………………………………………………………

2. fő neve: ………………………………………………………………………………………….

INFORMATIKA VETÉLKEDŐ
7 – 8. osztályosok részére
egyéni verseny
2017.
Iskolánként 1 vagy 2 fő jelentkezését várjuk!
A versenyfeladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésre. Először feleletválasztós tesztet kell
megoldani (a feladatok alapvető informatikai ismereteket kérnek számon és a felkészüléshez
ajánlott szakirodalom alapján lesznek összeállítva), majd az internet segítségével kell kérdéseket megválaszolni vagy feladatokat megoldani. Azonos pontszám esetén az a versenyző végez
előbb, aki hamarabb adja be a második feladatlapját is.
A felkészüléshez ajánljuk:
1. Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a számítástechnika történetében

(NAP Kiadó, Dunaszerdahely)
2. Devecz Ferenc – Jónás Katalin – Juhász Tibor – Kévés Rita – Reményi Zoltán –

Seigler Gábor – Takács Barnabás: Irány az ECDL, a középszintű érettségi! (Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest)
3. Rozgonyi-Borus Ferenc: RAM-ba zárt világ (Mozaik Kiadó, Szeged)
4. Sikos László: PC hardver kézikönyv (BBS-INFO Kiadó, Budapest)
5. Az interneten szabadon hozzáférhető leírások, oktatóanyagok, könyvek, többek között:

 Baráth Gábor: GIMP könyv (http://gimp.hu/konyv/gimp_konyv_nagy.pdf)
 Bevezetés az informatikába (http://www.arcania.hu/Informatika/intro/index.html)


Blahota István: Bevezetés a LibreOffice használatába
(http://mek.oszk.hu/09800/09875/)
 Digitális írástudás Linuxon (http://sulix.hu/tamogatas/dokumentacio/diakoknak)
 ECDL szabadon (http://neumann-gep.sourceforge.net/ECDL-Szabadon.html)
 Full Circle Magazin (http://fullcircle.hu/)
 HTML5 és CSS3 összefoglaló (http://www.tutorial.hu/webszerkesztes/html5-css3osszefoglalo/html5-css3-osszefoglalo-v12.pdf)
 Kisantal Tibor: Blender – látvány és animáció (http://blender.fsf.hu/)
 Kisantal Tibor: Inkscape – vektorgrafika mindenkinek
(http://inkscape.hu/letoltesek/)
 Lakó Viktória: LibreLogo oktatási segédanyag:
(http://szabadszoftver.kormany.hu/wpcontent/uploads/librelogo_oktatasi_segedanyag_v4.pdf)
 Linux parancsok, kezdőknek (http://www.letix.hu)
 Nagy Gusztáv: Web programozás alapismeretek
(http://nagygusztav.hu/sites/default/files/csatol/web_programozas_-_szines.pdf és
http://web.progtanulo.hu/)




Németh László: LibreLogo (http://sulix.hu/dokumentumok/LibreLogo.pdf)
Webes szabványok
(http://nagygusztav.hu/sites/default/files/csatol/webes_szabvanyok_jegyzet_0.1.pdf)

Nevezési díj: 600.- Ft/fő
Jó felkészülést kívánunk!

Nevezési lap
2017.

Iskola pontos címe, telefonszáma: .........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Informatika vetélkedő
7 – 8. osztály részére
informatika

(Iskolánként 1 vagy 2 tanuló jelentkezését várjuk)
Név:
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................

TERMÉSZETTUDOMÁNYI VETÉLKEDŐ
komplex természettudományi csapatverseny
7-8. osztály részére
csapatverseny
2017.

Iskolánként 2 fős csapatok jelentkezését várjuk a gondolkodtató, játékos feladatok és kísérleti problémák megoldására. Egy iskolából maximum 1 csapat jelentkezését tudjuk elfogadni.
Téma:
Hazánk életközösségei
Természetes anyagok jellemzőinek vizsgálata kísérletekkel
Kölcsönhatások, egyszerű kísérletek, vizsgálatok, gondolkodtató feladatok
Ajánlott irodalom:
Jámbor Gyuláné– Csókási Andrásné: Természetismeret 6. Mozaik Kiadó
- hazánk életközösségei,
- kölcsönhatások, energia
Jámbor Gyuláné– Csókási Andrásné: Természetismeret 5. Mozaik Kiadó
-természetes anyagok vizsgálata,
kísérletek
Kecskés Andrásné- Rozgonyi Jánosné: Kémia 7. Nemzeti Tankönyvkiadó
- kémiai reakciók
Nevezési díj: 1200Ft/csapat

Jó felkészülést kívánunk!

Nevezési lap
2017.

Iskola pontos címe, telefonszáma:

…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………

TERMÉSZETTUDOMÁNYI VETÉLKEDŐ
Komplex természettudományi csapatverseny
7-8. osztály részére

Nevezési díj: 1200Ft/csapat

Iskolánként maximum 1 csapat jelentkezését várjuk (tetszőleges évfolyam megosztásban)!

1.csapat:
Név: ……………………………………

Név: ………………………..………

RAJZVERSENY
2017.

Ebben az évben a versenyt három korcsoportban indítjuk. A tanulók egyénileg
versenyeznek.
Korcsoportok: 3-4. osztály
5-6. osztály
7-8. osztály
Egy iskolából korcsoportonként egy tanuló jelentkezését várjuk.
„2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját! „
A versenyzők a költő egy versét fogják illusztrálni. A verset minden tanuló megkapja a versenyen, amihez elkészíti rajzát.
A versenyzők meghatározott idő alatt, szabadon választható technikával és méretben készítik el alkotásaikat.
Rajzeszközöket a tanulók hozzanak magukkal! Rajzlapot biztosítunk.
Az alkotások még aznap kiállításra kerülnek az iskola előcsarnokában és a teljes kiállítási anyag megtekinthető.

Nevezési díj: 600. – Ft/fő

Jó munkát és felkészülést kívánunk!

Nevezési lap
2017.

Iskola pontos címe, telefonszáma: .........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

RAJZ
3-4. osztály részére

Nevezési díj: 600.-Ft/fő

3-4. osztály
versenyző neve: ..............................................................................

Nevezési lap
2017.

Iskola pontos címe, telefonszáma: .........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

RAJZ
5-6. osztály részére

Nevezési díj: 600.-Ft/fő

5-6. osztály
versenyző neve: ..............................................................................

Nevezési lap
2017.

Iskola pontos címe, telefonszáma: .........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

RAJZ
7-8. osztály részére

Nevezési díj: 600.-Ft/fő

7-8. osztály
versenyző neve: ..............................................................................

REFORMÁCIÓS SÉTA
5-6. osztályosok számára
2017.
Debrecen a magyar reformáció számos meghatározó eseményének
helyszíne. A városban több jelentős reformációs emlékhelyet is találunk. Ezek közül választottunk ki az idei versenyünkre öt emlékhelyet,
melyekről rövid ismertető anyagot mellékelünk. A verseny két részből
áll. Egyrészt ismerni kell az emlékhelyeket bemutató anyagot, amiről a
csapatok tesztírás formájában adnak számot. Másrészt, az egyik helyszínen sétát teszünk, melynek során a csapatok feladatlapokkal a kezükben járják és böngészik végig az épületet és az abban található kiállításokat. A versenynek erre a részére ezúttal előre készülni nem kell.
A csapatok által elért eredményt a tesztírás és a feladatlapok összpontszáma adja.
Iskolánként egy csapat nevezésére van lehetőség, melynek létszáma 2
fő.
A csapatok tagjai a verseny során írásbeli feladatokat oldanak meg.
Kérjük, hogy minden csapat hozzon magával íróeszközt, amivel a feladatlapokat kitöltik.
A verseny nevezési díja: 1200 Ft/csapat
A most induló tanévre, az iskola pedagógusaira és tanulóira Isten áldását kérjük!

Nevezési lap
2017.

Iskola pontos címe, telefonszáma:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Reformációs séta
5-6. osztályosok
(csapat)

Nevezési díj: 1200 Ft/csapat

2 fő/csapat

1.fő neve: ..............................................................................
2.fő neve: ...............................................................................

Református Nagytemplom

Debrecen és a magyar reformáció számos meghatározó eseményének eredeti
helyszíne a régi Nagytemplom, az 1297–1311 között épült gótikus stílusú Szent
András-templom volt, melynek lelkészeként működtek a város reformátorai, Kálmáncsehi Sánta Márton és Melius Juhász Péter. 1567. február 24-én a templom
észak-keleti fala mellé épített imateremben ülésezett a II. Helvét Hitvallást elfogadó zsinat. A városra – mely a korban jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül – ekkor már mint az egész Tiszántúl meghatározó reformációs központjára
kell tekintenünk.
Egy 1564-es tűzvész után az évtizedekig romos templom egészét a város csak
1626–1628 között, Bethlen Gábor fejedelmi támogatásával tudta teljesen újjáépíteni. A régi templomépület 1802-ben ismét tűzvész martaléka lett. 1805–1824 között itt épült fel Péchy Mihály tervei szerint, klasszicista stílusban a mai Nagytemplom. A templomtér méreteit jellemzi, hogy a jellegzetes két torony között
húzódó főhajója 15 méter széles és 55 méter hosszú, kereszthajója pedig 14 méter
széles és 38 méter hosszú. Az ülőhelyek száma mintegy 3000-re tehető. Ez Magyarország legnagyobb református temploma, nemcsak Debrecen, hanem az
egész magyar reformátusság legemblematikusabb épülete. 2013-ban nemzeti emlékhellyé nyilvánítottak, mivel 1849. április 14-én Kossuth Lajos kormányzó itt
hirdette ki a Habsburg-ház trónfosztását kinyilvánító Függetlenségi Nyilatkozatot.
Napjaink épületegyüttesének látványos és a kora újkor jeles eseményeire emlékeztető része az egykori Verestorony alapzatán kialakított üvegpiramis és az alatta
elhelyezett épülettörténeti kiállítás. Ezt a tornyot eredetileg a több mint 50 mázsa
súlyú Rákóczi-harang számára építették fel. A Nagytemplomban és a két toronyban több figyelemre méltó kiállítás is várja a látogatókat.

Líciumfa

A Nagytemplom közelében, a Füvészkert és a Múzeum utca találkozásánál, az
egykori lelkészlak ablakrácsába nőtt botanikai ritkaság, egy fává nőtt líciumbokor
található. A legenda szerint a reformáció századában az új hitet követő Bálint pap
és a katolikus Ambrosius ezen a helyen vitázott egymással. A vita hevében a katolikus fél egy vesszőt szakított le a közeli líciumbokorról, és a földbe szúrta,
mondván: „Akkor lesz a ti hitetekből valami, ha ez a dudva fává nő.” Erre Bálint
pap így válaszolt: „Akkor fa lészen belőle.”És a gallyacska az évszázadok folyamán fává növekedett.
A lícium (lat. lycium halimifolium, népies nevén iszalag, ördögcérna vagy „semfűsemfa”) rendkívül szívós, szárazságtűrő, cserjeszerű növény, amely fává nemigen nő, egy-egy indája azonban ritkán a karvastagságot is elérheti. Debreceni
példánya legfeljebb kétszáz éves. Szilágyi Sámuel püspök lakása ugyanis, melynek ablakrácsát a növény sűrű indái ma is fogva tartják, 1764-ben épült.
A legendának tehát nincs történelmi alapja, maga a hely viszont fontos szerepet
játszott a debreceni reformáció történetében: itt állott az a lelkészlak, amelyben a
16. század derekán a neves reformátor és egyházi író, Melius Juhász Péter lakott,
s ahol Huszár Gál nyomdája is működött. Az egykori parókia helyén építtette a
református egyház 1912-ben a ma is bérházként működő Püspöki Palotát.

Emlékkert

A Nagytemplom és a Kollégium között található Emlékkert a 19. század második
felében alakult ki a város első köztéri parkjaként. A Romkertben az 1802-ben tűzvészben elpusztult középkori Szent András-templom 1982-ben feltárt alapjai láthatók. Újabban a nagytemplomi református egyházközség itt működteti Karakter
1517 könyvesboltját és kávézóját.
A Bocskai-szobor Holló Barnabás szobrászművész alkotása, melyet Debrecen városa állíttatott fel 1906-ban, a bécsi békekötés 300. évfordulója alkalmából. Bocskai István erdélyi fejedelem a vallásszabadság kiemelkedő védelmezője, a helyi
Református Kollégium patrónusa és a hajdúk Debrecen környéki letelepítője volt.
Az 1604-től irányításával vívott Habsburg-ellenes szabadságharc eredményeként
1606-ban megkötött bécsi béke közjogi elismerést biztosított a Magyar Királyságban az evangélikusoknak és a reformátusoknak.
A Gályarabok emlékoszlopa 1895-ben, egy kegyes debreceni özvegyasszony, Hegyi Mihályné támogatásával került felállításra. 41 olyan protestáns lelkész nevét
örökíti meg, akiket 1673-ban a pozsonyi törvényszék elé idéztek, koholt vádak
alapján elítéltek, majd 1675-ben gályarabnak adtak el. Végül a holland Michiel
de Ruyter tengernagy kapott megbízatást a gályarabok kimenekítésére. Ő 1676.
február 11-én huszonhat életben maradt hitvallót tudott felvenni hajójának fedélzetére. Az emlékhely két évtizeddel ezelőtt sajátos szerepet kapott a protestáns–
római katolikus történelmi megbékélés folyamatában azzal, hogy II. János Pál
pápa debreceni látogatása során 1991. augusztus 18-án megkoszorúzta. Ezt az
eseményt az emlékművön ma egy külön bronzkoszorú örökíti meg.

Református Kollégium

Az 1538-ban alapított Református Kollégiumban kezdettől fogva elemi, közép és
főiskolai szinten folyik az oktatás. Mint anyaiskola a szellemi vonzásába tartozó
több száz vidéki partikulával a tehetséggondozás országos központjává vált.
Élénk külföldi kapcsolatai és magas tudományos színvonala révén szellemi bölcsője lett a 20. század elején belőle kifejlődő állami egyetemnek is. Olyan kiváló
professzorai voltak, mint az első hazai négyszólamú énekkart, a ma is működő
Kántust alapító Maróthi György, a polihisztor Hatvani István vagy a történész
Budai Ézsaiás.
A magyar művelődés számos kiválósága volt a Kollégium diákja: költőink közül
Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János és Ady Endre, természettudósaink közül Irinyi János és Hőgyes Endre, politikusaink közül Tisza Kálmán
és Tisza István.
A Kollégium a helyszíne Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének. Az épület zárt négyszög alakja a 17. század végén alakult ki, miután a váradi
református kollégium diákjai és tanárai a török elől menekülve Debrecenben leltek menedéket.
A mai épület déli frontja 1803–1816 között készült Péchy Mihály tervei nyomán
klasszicista stílusban, további szárnyai 1874-re épültek fel Vasél Alajos tervei
alapján.
Ma az épületben működik a lelkész- és tanítóképzést szolgáló Hittudományi
Egyetem, a 600.000 kötetes Nagykönyvtár, valamint az Iskolatörténeti és Egyházművészeti Múzeum. Hunyadi utcai épületrészében a Református Gimnázium
internátusait találjuk.
A Nagytemplommal együtt a Református Kollégium 2013 óta nemzeti emlékhely:
1849. első hónapjaiban ugyanis Oratóriumában (imatermében) tartotta üléseit a
magyar országgyűlés, amely április 13-án Kossuth Lajos kormányzó indítványára
elfogadta a Habsburg-dinasztia trónfosztását kimondó Függetlenségi Nyilatkozatot.
Az épület homlokzatán és udvarának földszinti árkádjai alatt az intézmény jeles
tanárainak, diákjainak, valamint két svájci reformátor, Kálvin és Zwingli domborművei találhatók.

Református Kistemplom
(Csonkatemplom)

A debreceni reformátusság második istentiszteleti helyét egy 1661-es forrás említi
először. A korábbi épület az 1719-es tűzvész során helyrehozhatatlan károkat
szenvedett. Ekkor kezdték el építeni a mai, nagyméretű, harangtornyot is magába
foglaló kőtemplomot.
A hatéves építkezés után átadott templomépület, egy 1727-ben bekövetkező újabb
tűzvész rongálása miatt további munkálatokat igényelt. A hosszan elhúzódó építési folyamat végül is 1731-re záródott le. Az építéshez biztos anyagi hátteret biztosított a kegyes debreceni házaspár, Bátori Szabó András és felesége, Mészáros
Anna végrendeleti alapítványa, amit a hívek önkéntes adományai és kitartó közmunkája egészített ki. Az a történelmi tény, hogy erre az építkezésre az ellenreformáció helyi felerősödésével jellemezhető korszakban került sor, a templomhoz
sajátos jelentést kapcsolt: a reformátusok makacs önazonosságvédő igyekezetének jelképes helyévé tette. Ezt a képet erősítette tovább az a nevezetes egyházkerületi közgyűlés, mely 1860-ban a magyar protestáns egyházak autonómiáját
megszüntetni kívánó császári pátens ellen tiltakozott.
Ezt az eseményt 1925 óta az épület falán egy külön emléktábla is megörökíti. Az
emlékhely történetéhez kapcsoló további esemény, hogy egy 1907. áprilisi szélvihar helyrehozhatatlan károkat okozott a toronysisakban. Többszöri sikertelen
helyreállítási kísérlet után, a Schulek János műépítész által irányított 1926/27-es
renováció során, a csonka tornyot bástya formájában állították helyre. Ez az építészeti megoldás a „csonka templomot” a keresztyénség egészét ostromló modern
idők nehézségei között helytálló bástyaként mutatja be.

REFORMÁCIÓS SÉTA
3-4. osztályosok számára
2017.

Debrecen a magyar reformáció számos meghatározó eseményének
helyszíne. A városban több jelentős reformációs emlékhelyet is találunk. Ezen emlékhelyek közül választottuk ki a 3-4. osztályosok számára az egyik legismertebb és legjelentősebb épületet. A gyerekek a
verseny során feladatlapokkal a kezükben járják és böngészik végig az
épületet és az abban található kiállításokat, majd miközben válaszokat
keresnek a feladatsor kérdéseire, megismerik a különböző kiállítások
anyagát.
A versenyre ezúttal előre készülni nem kell.
Iskolánként egy csapat nevezésére van lehetőség, melynek létszáma 2
fő.
A csapatok tagjai a verseny során írásbeli feladatokat oldanak meg.
Kérjük, hogy minden csapat hozzon magával íróeszközt, amivel a feladatlapokat kitöltik.
A verseny nevezési díja: 1200 Ft/csapat
A most induló tanévre, az iskola pedagógusaira és tanulóira Isten áldását kérjük!

Nevezési lap
2017.

Iskola pontos címe, telefonszáma:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Reformációs séta
3-4. osztályosok
(csapat)

Nevezési díj: 1200 Ft/csapat

2 fő/csapat

1.fő neve: ..............................................................................
2.fő neve: ...............................................................................

