
Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda 
3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 14. 
E-mail: ig.refisk@gmail.com; titkar.refisk@gmail.com  
WEB: www.dgyrefisk.tirek.hu  

 

Tisztelt Igazgatónő! Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Kollégák! 

Tisztelt Szülők! Kedves versenyezni vágyó tanulók! 

 

2023. április 14-én (pénteken) 14. alkalommal rendezünk a magyar nyelv és irodalmat szerető és 

versenyezni vágyó 3-8. osztályos református iskolába járó diákok számára országos versenyt. 

 

A versenyfeladatok meghatározásakor, különösképpen a versmondásban és a szövegértés 

feladatokban idén Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója ihlette témaválasztásunkat. 

 

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

 

1. kategória: versmondás (kötelező vers és szabadon választott vers) 

2. kategória: helyesírás (diktálás) + komplex írásbeli feladatsor (szövegértés és anyanyelvi ismeretek) 

 

A kötelező verseket honlapunkról letölthetővé tettük (www.dgyrefisk.tirek.hu), de a 

versenyfelhívás mellékleteként is elküldjük. Kérjük, hogy a szabadon választott vers elmondásának 

időtartama ne haladja meg a 3 percet! A szabadon választott vers tekintetében sem költőt, sem témát 

nem határozunk meg.  A helyesírás + komplex anyanyelvi feladatsor feladatai az egyes évfolyamok 

tantervi követelményeire épülnek. 
 

A nap részletes programja: 

8,30-9,30 Érkezés, regisztráció 

9,30-9,50 Megnyitó 

10,00  A verseny kezdete 2 kategóriában 

12,00-  Ebéd iskolánk ebédlőjében 

13,00-  Fakultatív programlehetőségek (történelmi séta, zenei program, kreatív foglalkozás) 

15,00-  Eredményhirdetés, a verseny zárása 
 

A versenyre a honlapunkon lévő Google űrlap kitöltésével lehet jelentkezni, mely a verseny 

logójára kattintva érhető el. 

Iskolánként 1 jelentkezési űrlap érkezését várjuk. Előfordulhat, hogy a jelentkezési űrlap (nevezési lap) 

elküldése után változás történik a versenyző tanuló(k) személyét illetően. Ebben az esetben kérjük a 

jelentkezést megismételni, mi a legutolsó űrlap tartalmát fogjuk figyelembe venni. 

A versenyre a jelentkezési határidő: 2023. április 7. (kedd) 

Nevezési díj: nincs 

Ebéd a versenyző tanulók és kísérőik számára igényelhető 1200.- FT/fő áron.  

Az ebéd igénylését a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni! 

Az étkezés díja az igénylésnek megfelelően fizethető készpénzzel vagy átutalással. 
 

Bízva abban, hogy intézményéből is vendégül láthatjuk pedagógusait, tanulóit, tisztelettel kérem, 

hogy juttassa el versenyfelhívásunkat az érintett munkaközösség-vezetőkhöz, illetve tanító, tanár 

kollégákhoz, melyet ezúton megköszönök. 

 

Miskolc, 2023. március 1.  

     Tisztelettel és áldáskívánással: 

           Nagy Attila ig. 
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