Mezőkövesdi Széchenyi
István Katolikus
Szakképző Iskola
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.

M E G H Í V Ó
A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola első alkalommal rendezi meg a
2012/2013.tanévben a „Magyarország rózsája, Matyóföld” hon- és népismereti vetélkedőt Mezőkövesd
város és vonzáskörzetének valamint Borsod-Abaúj–Zemplén, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye tanulói számára.

Célunk: A matyóság történetének, életének, hagyományainak megismertetése, értékeinek ápolása,
megőrzése. A fiatal nemzedék felelősségének kialakítása a matyó táj, az Alföld és a Bükk vidékének
természeti, földrajzi, történelmi, néprajzi, kulturális emlékei és értékei iránt.
A verseny résztvevői: A versenyen három fős csapatok vehetnek részt: 7-8. illetve 9-10. osztályos
kategóriában. Egy iskolából tetszőleges számú csoport indulhat.
Nevezési határidő: 2012. október. 15
Nevezési cím: Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola
3400 Mezőkövesd Gróf Zichy János u. 18.
email cím: szechenyi@mezokovesd.t-onlinehu; peter.zoltán@mezokovesd.t-online.hu
fax szám: 49-505-299
telefonszám: 49-505-280

A verseny rendszere:
A csapatok két írásbeli feladatlapot oldanak meg, amelyeket az iskola központi email címére kell
küldeniük. A két írásbeli forduló során tesztsort oldanak meg a tanulók. A kitöltött feladatlapokat
legkésőbb a beküldési határidő napján el kell küldeni. A beküldési határidőn túl érkezett feladatlapokat
csak a felkészítő tanár indoklásával tudjuk elfogadni.
Felhasználható irodalom:
Sárközi Zoltán-Sándor István (1976): Mezőkövesd város monográfiája,
Kulcsár Géza - Kútvölgyi Mihály (2006):Matyó népélet, BAZ Megyei Múzeum Igazgatóság
http://matyofolk.hu/

A fordulók időpontja:
Feladatok kitűzése

Beérkezési határidő

1. forduló

2012. október 17.

2012. november 05.

2. forduló

2012. november 06.

2012. november 19.

Szóbeli döntő

2012. december 07.

A verseny értékelése: A megoldásokat kategóriánként értékeljük. A versenyen részvett legjobb hét
általános iskolás és hét középiskolás csapat szóbeli döntőn vesz részt. Minden csapat oklevelet kap. A
legeredményebb csapatok értékes matyó népművészeti termékeket kapnak.
A verseny részvételi költsége: 1000 Ft/csapat
A nevezési díjat a Széchenyi István Szakképzési Alapítvány ERSTE BANK 11636009-0796770036000007 számlaszámra szíveskedjenek befizetni. A jelentkezési lap mellé kérjük a befizetési bizonylat
másolatát elküldeni. A nevezések lezárását követően a befizetett nevezési díjakról számlát küldünk.
Tisztelettel:
Csirmaz István
igazgató
Támogatóink:
Szent László Egyházmegye

Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd

Matyó Múzeum, Mezőkövesd

Mezőkövesdi Városi Könyvtár

Jelentkezési lap

„Magyarország rózsája,
Matyóföld”

Csapat neve: ..............................................................................................................................
Csapattagok neve és évfolyama:
1..................................................................................................................
2..................................................................................................................
3..................................................................................................................
Iskola neve:.................................................................................................................................
Iskola címe:.................................................................................................................................
Felkészítő tanár(ok) neve: .........................................................................................................

