
 
  

   
 

 

Tisztelt Igazgatónő/Igazgató Úr! 

Tisztelt Programfelelősök! 
 
 

A covid-évek miatti kényszerű szünet után ismét megrendezzük az Arany János 

Tehetséggondozó Program európai országismereti vetélkedőjét! 

2023. május 19-én, pénteken délelőtt szeretettel várjuk vendégeinket a Zrínyi Ilona 

Gimnázium és Kollégiumban (Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.sz.). A találkozó május 

19-én (pénteken) 12 órakor egy közös ebéddel kezdődik és május 21-én 13 órakor egy 

közös ebéddel fejeződik be. 

 
 

XIV. Világvándor Találkozó 
 

VOLT EGYSZER EGY MONARCHIA 
(1913-2023) 

 

 

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 2023. május 19-21-ig 

megszervezi az Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 10-11-12. 

évfolyamos diákok 5-6 fős csapatai számára a XIV. Világvándor Találkozót!  

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével 2023. március 2-ig lehet e-mailen 

(silaudis@gmail.com).  

A jelentkezéssel együtt kérjük, nevezzenek meg egy európai országot, amelyet a vetélkedő alatt 

képviselni fognak!  

 
 
1. Jelentkezési feladat: két képeslap! 

Válasszatok az Osztrák-Magyar Monarchia egykori területéről (13 országból) egyetlen 

KULTURÁLIS KINCSET, ÖRÖKSÉGET! (pl. köztéri szobrot, épületet vagy verset, 

irodalmi művet, művészeti alkotást, használati tárgyat, technikai találmányt, 

életképet, természeti tájat, egy híres ember ábrázolását vagy egyszerűen valakit akkor 

élt őseid közül!) 

 

KÉSZÍTS KÉT – „ILYEN VOLT ÉS ILYEN LETT” - KÉPESLAPOT!  

 

 

 
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. 
Telefon: 30/371-4928 és 70/944-2197 
 E-mail cím: zrinyigimn@gmail.com 

____________________________________________ 
 

mailto:silaudis@gmail.com


Az egyiken mutasd be monarchia korabeli formáját! A másikon, ahogy most néz ki, most 

ábrázolják! Ez utóbbi képen szerepeljetek TI is! 

 

2. Feladat: ÉPÍTS EGY VILÁGOT!  

 Szeretnénk, hogy a LEGO nyíregyházi gyárában tehessenek látogatást a 

csapatok és azt követően tapasztalataikat, tudásukat a LEGO múltjáról, 

jelenéről - a tervezési, technológiai, gyártási, kereskedelmi feladatokról - és 

jövőjéről egy teszt segítségével meg is mérhessék! 

 LEGO elemekből a csapatok megépítik az általuk kiválasztott település főterét 

vagy jellemző épületét, egy fontos esemény helyszínét!  

A hat fős csapatok által elkészített alkotásokat kiállítjuk és a LEGO munkatársának 

szakmai segítségével minősítjük. 

A játékelemek egyben a verseny fő díjai, amit a csapatok magukkal vihetnek! 

 

3. Feladat: SZÍNPADI PRODUKCIÓ! 

Válasszatok az Osztrák-Magyar Monarchia egyik, általatok megnevezett 

utódállamából egy KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGET  VAGY SZEMÉLYT - pl. verset, 

irodalmi művet, épületet, „megelevenedő” köztéri szobrot, művészeti alkotást, táncot, 

(nép)szokást, technikai találmányt, természeti tájat, egy híres embert – és azt és/vagy 

TÖRTÉNETÉT mutassátok be egy színpadi produkcióban maximum 15 percben. 

A téma, a megjelenítés módja, a történetmesélés formája szabadon választható. 

Egyetlen feltétele, hogy az általad választott hely/személy történetét érzékletesen 

jelenítsd meg!  

 

4. Feladat: DIÁKPARLAMENT-VITAFÓRUM!  

 

Milyen távlatai és lehetőségei vannak a kelet-közép-európai országok gazdasági, 

kulturális együttműködésének a jövőben a kontinensen? Egységesülő és/vagy 

sokszínű európai világ?  

 

 



Levelünket csak ebben az elektronikus formában és csak a gimnáziumoknak küldjük 

ki (a jelentkezési lapot lásd a következő oldalon)!  

Várható költségek (az árak kisebb mértékben módosulhatnak): 

Szállás, diákok részére: 2500 Ft/éj, felnőtt részére: 3200 Ft/éj. Étkezés, reggeli: 750 

Ft/fő, ebéd: 1400 Ft/fő, vacsora: 1100 Ft/fő. 

Kérjük, hogy a költségek fedezésével kapcsolatban a kollégiumokkal egyeztessenek!  

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2023. 01.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Az iskola neve és címe:  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Kísérő tanár neve: …………………………………………………. 

Mobiltelefonszáma: ………………………………………………… 

E-mail címe: ……………………………………………………….. 

Sofőr (szállás, étkezés)? ………………………………………………… 

Vonattal hány óra, hány perckor érkeznek: …………………………… 

Az előadás műfaja, eszközszükséglete: …………………………………………………  

A választott ország neve (első helyen). Az esetleges egyezések elkerülése végett, 
kérjük feltétlenül nevezzenek meg tartalékban további két országot is!  

1. …………………………………………………………………………………………… 

A csapattagok neve: 
Állandó lakcíme: 

(irányító számmal) 

Születési helye és ideje: 
Diákigazolvány 

száma: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

XIV. VILÁGVÁNDOR TALÁLKOZÓ 
Jelentkezési lap 

 

      
 

 



2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

Az Élményfürdőbe, vagy a Múzeumfaluba, vagy a Kalandparkba kívánnak 
ellátogatni? ………………………………… .                                                                                                        
Szeretettel várunk minden csapatot és kísérő tanárát! 


