
 

 

 

Református Középiskolák Országos Arany János Balladamondó Versenye 

Arany János 1817. március 2-án született Nagyszalontán. Születésének kétszáz éves évfordulója 

alkalmából egy verseny megszervezésével kívánunk tisztelegni gazdag életműve és 

református identitása előtt.  A méltó megemlékezéshez a Magyarországi Református Egyház, a 

Magyar Művészeti Akadémia és a Károli Gáspár Református Egyetem felhívással és azzal a kéréssel 

fordul az ország valamennyi református középiskolájához, hogy a 9-12. évfolyamos tanulói számára 

tegye lehetővé az 

Arany János születésének kétszáz éves évfordulója alkalmából szervezett balladamondó 

szavalóversenyen 

való részvételt. 

A verseny háromfordulós. 

I. forduló: Háziverseny 

II. forduló: Regionális döntő 

Minden iskola egy-egy diákot – háziversenyének győztesét – nevezheti a saját 

egyházkerületében megszervezésre kerülő regionális döntőbe, amely várhatóan  

2017. október 30 - november 10. között kerül megrendezésre. 

.  

A négy regionális döntő tervezett helyszínei az alábbiak: 

i. Tiszáninneni Református Egyházkerület / Sárospatak / Sárospataki 

Református Kollégium Gimnáziuma 

ii. Tiszántúli Református Egyházkerület / Debrecen / Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziuma  

iii. Dunamelléki Református Egyházkerület / Nagykőrös / Arany János 

Református Gimnázium 

iv. Dunántúli Református Egyházkerület / Pápa / Pápai Református Kollégium 

Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma 

A regionális döntők résztvevői emléklapot kapnak, a díjazottak a jutalom mellett oklevélben is 

részesülnek. 

III. forduló: Országos döntő 

A regionális döntők 1-3. helyezettje, összesen 12 diák kerül be az országos döntőbe, 

melynek megrendezésére 2017. november 17-én a Károli Gáspár Református Egyetem 

Hittudományi Karának Dísztermében kerül sor. 



 

 

 

Nevezés csak a regionális döntőben való részvételhez szükséges. Nevezni a csatolt jelentkezési lap 

kitöltésével és a czegledi.edina@kre.hu  e-mail címre történő elküldésével lehet. 

A nevezés határideje: 2017. október 16.  

A verseny anyaga:  

 egy kötelező mű, Arany János Tengeri hántás című balladája 

 egy szabadon választott mű, Arany János bármely műve vagy annak egy részlete. 

A szabadon választott mű műfaja lehet lírai költemény, ballada vagy epikus mű, előadásának 

időtartama, kérjük, ne haladja meg az 5-6 percet. 

 

Szeretettel várjuk a diákok jelentkezését és kérjük az iskolák, felkészítő tanárok támogatását. 
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