Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

VERSENY TEMATIKA

Szeretettel várjuk és hívjuk Önöket a Mezőtúri Református
Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és
Óvodába a jubileiumi „Ne hagyjátok a templomot. A
templomot s az iskolát!” címmel 5-8. és 9-13. évfolyamos
tanulók számára rendezett komplex műveltségi vetélkedőre.
Ünnepeljük együtt a Reformáció 500. évfordulóját!

Mivel 2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200.,
valamint a Reformáció 500. évfordulóját, idei versenytémáinkat
ennek szellemében hirdetjük meg.

Időpont: 2017. október 20-21. (péntek-szombat)
A vetélkedő helyszíne: a gimnázium díszterme.
Mellékelten küldjük a versenykiírást és a jelentkezési lapot.
3 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Jelentkezés határideje: 2017. szeptember 20. (szerda)
Kérdéseikkel bátran keressék szervezőnket, Debreceniné
Barancsi Emesét a mezotur.iskola@reformatus.hu e-mail
címen.
Visszajelzésükre feltétlenül számítunk.
Mezőtúr, 2017. május 30.
Testvéri szeretettel
Vasas István
főigazgató

Mihalina László
lelkészelnök

Irodalom:
„Te aranyok Aranya!” – Arany János szavalóverseny
1. forduló: Arany János egy szabadon választott verse, balladája,
prózája
2. forduló: Egy szabadon választott vers, vagy prózarészlet egy
olyan magyar költőtől, írótól, aki valamelyik
protestáns iskolában végezte tanulmányait.
Követelmények:
- A választott szöveg előadása ne legyen hosszabb 5 percnél!
- Az előadásban a zsűri a kifogástalan szövegtudást, a magyar nyelv
szabályait megtartó helyes és tiszta beszédet, a választott művek
értő, és átérző tolmácsolását értékeli.
- Minden előadó neméhez, korához és egyéniségéhez illő művet
válasszon!
Történelem:
A versenyző párosok válasszanak ki egy jelenetet vagy disputát egy
magyar református élettörténetéből és azt szabadon adják elő vagy
dramatizálják max. 5 perces időtartamban élvezetes és választékos
stílusban.
Hittan:
Készítsenek prezentációt saját gyülekeztük, közösségük vagy
iskolájuk történetéből. Az előadás időtartama ne haladja meg az 5
percet!
Irodalom, történelem, hittan totó:
A felkészüléshez szükséges szakirodalmat a jelentkezés után
küldjük.

PROGRAM
2017. OKTÓBER 19. (CSÜTÖRTÖK)
1500 - 1900
1900 - 2000
2000 – 2030







A messzebbről és a határon túlról érkezők fogadása
ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ
Szálláshelyek elfoglalása
Vacsora
Nyitóáhítat
Előadás: Katona Viktor SDG
Vacsora után sportolási lehetőségek közül lehet
választani (pl. uszoda használata, úszódresszt,
fürdőruhát feltétlenül hozzanak magukkal):
 kosárlabdázás, kézilabdázás, pingpongozás,
csocsózás, tollaslabdázás

2017. OKTÓBER 20. (PÉNTEK)
00

00

7 -8
800 – 945
1000 – 1045
1100 – 1300







Reggeli
REGISZTRÁCIÓ
Szálláshelyek elfoglalása
Istentisztelet, verseny megnyitása
Párhuzamosan
 Arany János versmondó verseny:
 Hittan prezentációk:
Ebéd

1300 – 1400

1400 – 1600 / 1700
 Párhuzamosan
 Arany János versmondó verseny
2. fordulója:
 Történelmi bemutatók:
1700 – 1900

Játékos sportvetélkedők
Külön díjazás ellenében!

1900 – 2000
2000 – 2200




Ünnepi vacsora iskolai egyenruhában
Táncház

2017. OKTÓBER 21. SZOMBAT
700 – 745
745 – 800
800 – 1245







1300 – 1400
1400 – 1500
1500 – 1530
1600






1900 – 2000
2000 –





Reggeli
Áhítat
Írásbeli verseny, feladatlapok kitöltése
Hittan, történelem, irodalom – totó
Az írásbeli feladatlapok közötti szünetekben a
résztvevőknek és a kísérő tanároknak
előadások meghallgatása
Ebéd
Iskolánk bemutatása
Eredményhirdetés
Fakultatív program
Mezőtúr nevezetességeinek megtekintése
Vacsora
Filmnézés
Felnőtteknek kötetlen beszélgetés

2017. OKTÓBER 22. VASÁRNAP
700 - 800
800 – tól




Reggeli
Szálláshelyek elhagyása, a távolabbról és határon
túlról érkezők hazautazása

