
 
 

Tisztelt Intézményvezető Nő/Úr! 
 

Kedves ének, magyar, vizuális kultúra, történelem szakos  

Kollégák, Osztályfőnökök!  
 

Kedves Gyerekek! 
 

A klebelsbergi hagyományokat őrző szegedi Rókusi Általános Iskola 2018-ban is meghirdeti a 

már jelentős múlttal rendelkező Gyöngyök és gyémántok tehetséggondozó műveltségi 

vetélkedőt, amely az európai történelem, a nemzeti hagyományok ápolásának, kulturális 

örökségünk megőrzésének és továbbadásának nemes szerepét vallja feladatának. 

 

Tizenhetedik alkalommal szólítjuk versenyre az általános iskolák  

7-8. osztályos diákjai alkotta csapatokat a 
 

 „Gyöngyök és gyémántok a népek tavaszán” 
tehetséggondozó műveltségi vetélkedő keretében.  

 

Az előző évekhez hasonlóan korhű keretjátékba illesztett történelmi, kulturális barangolásra 

hívjuk versenyzőinket.  

Százhetven évvel ezelőtt, 1848-ban „föltámadott a tenger, a népek tengere”, s a forradalmi 

hullám a szabadság, egyenlőség, testvériség jegyében új világot akart teremteni. A „haza és 

haladás” évtizedei után a pesti forradalom és a márciusi ifjak lendülete Széchenyit is magával 

ragadta: „Barátom, csudákat élünk! Nemzeti voltunk hajszálon függött.  Az első felvonás 

gyönyörűen sikerült! Én teli vagyok a legszebb reményekkel.” 

E legszebb remények azonban hamarosan veszélybe kerültek, s csak a honvédsereg felállítása és 

hősies küzdelme mentette át a jövőbe, hogy végül 1849 őszén a nemzeti gyász fájdalmának adja át 

helyét. 1848-49 lelkesült nemzeti küzdelme, a reményekkel teli hónapok, majd a nemzeti gyász 

emléke ma is megdobogtatja a magyarság szívét. 

Vetélkedőnk keretjátékában e lélekemelő és lélekpróbáló időkre emlékezünk.  

 

Rendezvényünk védnöke: Kalmár Ferenc  
Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos 

 



A vetélkedő a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg. 

 

Nevezési feltételek: 
 

Az általános iskolák, ill. a külhoni magyar iskolák 7-8. osztályos tanulói alkotta 4 fős 

csapatok nevezését várjuk. 
 

Jutalmazás: 
A döntőn résztvevő valamennyi csapat tárgyjutalomban részesül. 

 

Vetélkedőnk fődíja:  

A győztes csapat tagjai a kort megidéző történelmi kiránduláson vesznek 

részt. 
A vetélkedő lebonyolítása: 
 

I. forduló: komplex feladatsor megoldása 

A feladatokat és a szakirodalom jegyzékét a jelentkezést követően küldjük e-mailben.  

II. forduló – döntő 

Időpont: 2018. december 15.  

Helye: Rókusi Általános Iskola, Szeged  
        

A döntőre az első forduló eredményei alapján kapnak meghívást a csapatok. 
 

Szeretettel várunk minden csapatot, amelynek tagjai velünk együtt játszva szeretnék felfedezni 

a múlt titkait, a gyöngyöket, gyémántokat, amelyek csak alapos felkészülés útján kerülhetnek 

birtokukba. 
 

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 24. 
Jelentkezés: 

A jelentkezési lapokat kérjük, e-mailben az alábbi címre küldjék el: 

rokusi.gyongyok@gmail.com 

Bővebb információ: Tel.: 62 / 541-500,  Fax: 62/ 541-501   
         

                                              06-30/527-9705 

A felhívás és a jelentkezési lap az iskola internetes honlapján is olvasható: 

www.rokusi.hu 
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