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Tisztelt Igazgatónő! Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Kollégák! 

Tisztelt Szülők! Kedves versenyezni vágyó tanulók! 
 

2018. április 20-án (pénteken) 13. alkalommal rendezünk a magyar nyelvet szerető és versenyezni vágyó  
3-8. osztályos református diákok számára országos versenyt.  

A versenyfeladatok meghatározásakor, különösképpen a versmondásban és a szövegértés feladatsorokban, 
idén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója ihlette témaválasztásunkat. Versenyünk 
fő gondolata: „Hazám, hazám, te mindenem!” 

Két kategóriában, évfolyamonként 1-1 tanuló, tehát iskolánként max. 12 fő nevezését várjuk.  

1.kategória: versmondás (kötelező vers és az idei témához illeszkedő szabadon választott vers) 
2.kategória: helyesírás (diktálás) + komplex feladatsor (anyanyelvi ismeretek + szövegértés) 90 perc 

A kötelező verseket honlapunkról letölthetővé tettük (www.dgyrefisk.tirek.hu). Kérjük, hogy a szabadon 
választott vers elmondása se legyen hosszabb 3 percnél! A helyesírás + komplex anyanyelvi feladatsor 
feladatai az egyes évfolyamok tantervi követelményeire épülnek. 

A versenyhez kapcsolódóan egy illusztrációs rajzpályázatot is hirdetünk. A rajzpályázaton való 
részvételnek nem feltétele a magyar verseny kategóriáira történő nevezés! A kötelező versekhez, max. A3-
as méretben, szabadon választott technikával készített alkotásokat várunk postacímünkre. Pl. 3. 
osztályos gyermek a 3. osztályosoknak kiírt kötelező vershez készít illusztrációt, a 4. osztályos a negyedikes 
vershez…    Kérjük, hogy az alkotások legkésőbb 2018. április 16-ig érkezzenek meg hozzánk!   

A nap részletes programja: 

8,30 – 9,30  Érkezés, regisztráció 
9,30 – 9,50  Megnyitó 
10,00 –   Verseny kezdete 2 kategóriában 
12,00 –   Ebéd a diósgyőri vár szomszédságában lévő Talizmán étteremben 
13,00 – Fakultatív programlehetőségek (várlátogatás, kézműves ház, zenei program) 
15,00 – Eredményhirdetés iskolánk tornatermében, a verseny zárása. A rajzpályázat 

díjazottjainak megítélt jutalmakat a résztvevő iskolák küldöttségével, illetve ha nincs 
a magyar versenyen induló diák, akkor postai úton juttatjuk el. 

Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lap legkésőbb 2018. április 11-ig érkezzen meg a fejlécben szereplő 
elérhetőségeink valamelyikére. A jelentkezési lap és a versenyfelhívás honlapunkról is letölthető, a 

www.dgyrefisk.tirek.hu - főoldalán a verseny logójára kattintva. 

Nevezési díj: nincs.  

Ebéd a versenyző tanulók és kísérőik számára igényelhető 800.- Ft/fő áron. (külső szolgáltató biztosítja) 
Ezt a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni. 

Az igénylésnek megfelelően fizethető készpénzzel vagy átutalással. 

Bízva abban, hogy intézményéből is vendégül láthatjuk pedagógusait, tanulóit, tisztelettel kérjük, hogy 
juttassa el versenyfelhívásunkat az érintett munkaközösség-vezetőkhöz, illetve tanító, tanár kollégákhoz! 

Miskolc, 2018. március 1. 

Tisztelettel és áldáskívánással: 

Nagy Attila igazgató 

mailto:ig.refisk@gmail.com
mailto:titkar.refisk@gmail.com
http://www.dgyrefisk.tirek.hu/
http://www.dgyrefisk.tirek.hu/
http://www.dgyrefisk.tirek.hu/

