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Összefoglaló az Irinyi János élete és kora országos műveltségi versenyről 

 

A verseny  

megrendezésénekidőpontja: 2017. május 19. 

rendezőintézményének neve:Irinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon   

szervezőjének neve, beosztása: Forgonyné Viszlai Margit - szaktanár 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Humán munkaközösség tagjai: Bokorné Ádám Eszter, Tóthné Poczok 

Julianna, Szabó-Salagvárdi Anita, Szabó László szaktanárok és Lőrinczné Rási Enikő – munkaközösség 

vezető, valamint Kulcsár Gáborné (titkárnő), Marin Tamás (rendszergazda), Törőcsik Béláné (gondnok) és 

az általa vezetett dolgozók 

támogatója, a támogatás módja: 

- Református Pedagógiai Intézet – 30.000 Ft – jutalomkönyvek vásárlása 

- BC Zrt. – tárgyjutalom  

- Irinyi János Középiskoláért Alapítvány 6.000 Ft-os támogatása a versenyzők ellátására 

résztvevőinek száma: 18 fő diák és 6 fő felkészítő pedagógus. 

A verseny helyezettei: 

A verseny 

kategóriája 

I. helyezett tanuló 

neve, iskolája, 

felkészítő tanára 

II. helyezett tanuló 

neve, iskolája, 

felkészítő tanára 

III. helyezett tanuló 

neve, iskolája, 

felkészítő tanára 

Külön díjat nyert 

tanuló neve, 

osztálya, iskolája, 

felkészítő tanára 

Országos döntő 

középiskolásoknak 

Márkus Boglárka, 

Szabó Judit-Fanni, 

Sándor Bence 

 

Forgonyné Viszlai 

Margit 

Kasza Viktória, 

Bíró Friderika, 

Harzsó Richárd 

 

Lőrinczné Rási 

Enikő 

Balla Bátor,  

Nótár Erik Márk, 

Széplaki János 

 

Kiss Éva 

A IV-VI. 

helyezettek díjazása 

 

Összefoglaló a versenyről 

A verseny I., internetes fordulója után derült ki, hogy az idei, jubileumi verseny döntőjébe (egyéb 

rendezvények miatt) a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskola csapatai mellett 

iskolánk csapatai alkotják a többi döntőbe jutott csapatot. 

 A verseny az Irinyi-nap keretében, a többi rendezvény mellett került megrendezésre. A döntőbe 

jutott csapatok közül az idén a SZAKE által rendezett Örökségünk ’48 c. versenyen 4 csapat már küzdött 

egymással az országos döntőben. A két versenyben közös, hogy a reformkor, a szabadságharc, a kiegyezés 
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és a dualizmus kora a megadott időszak. Az Irinyi-verseny viszont szélesebb általános műveltséget vár el a 

diákoktól, hiszen a feladatok bőséges tárházat kínálnak: egy Jókai regény ismeretét, zenetörténetet, 

építészeti ismereteket, tudománytörténetet és Irinyi János életéhez kapcsolódó feladat is szerepelt. A 8 

feladat megoldása között került sor az információs játék megoldására is. A csapatok lelkesen oldották meg a 

feladatokat, amelyek közül kettőhöz a digitális táblát is felhasználtuk. 

 

Tanulói vélemény: „Az Irinyi János élete és kora történelmi verseny sokat segít abban, hogy gyarapítsuk 

tudásunkat mind iskolánk névadójáról, mind a történelmi korról, amiben élt. 

A verseny légköre kellemes és barátságos volt, csak úgy, mint a versenyzők és a zsűri egyaránt. A szervezők 

rendkívül frappáns és trükkös feladatokkal álltak elő, valamint a vendéglátásra sem lehetett panasz. A 

verseny végén kiosztott értékes ajándékok nagyon elnyerték tetszésünket. Összességében tanulságos és 

izgalmas versenyben volt részünk, egy életre szóló élménnyel gazdagodhattunk. Ha lehetséges, jövőre is 

indulunk!” (Bíró Friderika, a II. helyezett csapat tagja) 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: 

A 2017/2018-as tanévben a hagyományainknak megfelelően szándékunkban áll megrendezni a versenyt. 
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