
18.00  Vacsora a dia kok ré szé ré 

 (EFG kollé giuma) 

19.00 Bémutatkozik az Erkél  

 (Erkél Férénc Zénéiskola, nagytérém 

 Barto k B. u. 3.) 

20.00  Fogada s a félno tték ré szé ré 

 (EFG aula) 

20.00  Ismérkédé si ést a dia koknak 

 (EFG kollé giuma)  

 

A Gyulai Erkél Férénc Gimna zium  

é s Kollé gium méghí vja Ö nt az  

IMPLOM JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI  

HELYESÍRÁSI VERSENY   

KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐJÉRE 

 

 

 
Köszönjük  fő támogatóink segítségét: 

 

Embéri Ero forra sok Miniszté riuma 

Öktata si Hivatal 

Pédago giai Öktata si Ko zpontok 

Anyanyélva polo k Szo vétsé gé 

A mégyéi fordulo kat szérvézo  ba zisiskola k 

Gyula Va ros Ö nkorma nyzata 

Du rér Nyomda 

 

 
 

„vannak vidékek meggyötörten is gyönyörű  
tájak ahol  a keserű számban édessé izesül  
vannak vidékek legbelül” 
     Kányádi Sándor 

Gyula, 2019. fébrua r 28. – ma rcius 2. 

Gyulai Erkél Férénc Gimna zium é s Kollé gium 
 

5700 Gyula, Bodoky u. 10. 
Téléfon: 66/463-118 
Mobil: 30/427-6447 

E-mail: titkarsag@érkél.hu 

 

„vannak vidé kék ahol a né pék 
cso ndbén az a gak jélékkél é lnék 
bészé lni fé lnék viharra va rnak” 

 

 7.00 Réggéli   

 (EFG kollé giuma) 

 8.30  Záróünnepség 

 Erkél Férénc Zénéiskola 

 Erédmé nyhirdété s, dí jkioszta s 

 Implom Jo zséf-dí jak a tada sa 

2019. ma rcius 2. 



 

 

15.00 A sza lla s élfoglala sa   

 (EFG kollé giuma, Dr. Adlér Igna c u. 3.) 

18.00  Vacsora 

19.00 A Z généra cio  é s az é lo  irodalom 

 Komló-Szabó Ágnes könyvtáros 

 (Bro dy  Sa ndor Mégyéi é s Va rosi Ko nyvta r, Egér) 

   Lé lékfrissí to  mésé k, ja té kok  

 Luzsi Margó mésétérapéuta,  ko nyvta ros 

 (Bro dy  Sa ndor Mégyéi é s Va rosi Ko nyvta r, Egér) 

 Hélyszí n: EFG ko nyvta ra 

 
A zsu ri tisztélétbéli élno ké: 

prof. dr. Szathmári István DSc 

(profésszor éméritus, Budapést) 
 

A zsu ri élno ké: 

prof. dr. Nagy L. János DSc 

(profésszor éméritus, Szégédi Tudoma nyégyétém) 

 

A zsu ri titka ra: 

dr. Takács Edit fo szérkészto   

(Esztérha zy Ka roly Egyétém Öktata skutato  é s   

Féjlészto  Inté zét, Budapést) 

A  zsu ri tagjai: 
 

Benkes Zsuzsa CSc 

(cí mzétés fo iskolai tana r, Budapést) 
 
Horváth Gergely Márton pédago giai référéns 

(Miskolci Pédago giai Öktata si Ko zpont) 

Rozgonyiné Molnár Emma CSc magistér émérita 

(Szégédi Tudoma nyégyétém JGYPK) 

Sinkovics Balázs PhD égyétémi adjunktus  

(Szégédi Tudoma nyégyétém BTK) 

Sólyom Réka PhD égyétémi adjunktus 

(Ka roli Ga spa r Réforma tus Egyétém, Budapést) 

Szabómihály Gizella PhD égyétémi docéns  

(Konstantin Filozo fus Egyétém, Nyitra) 

Vörös Ferenc PhD tanszé kvézéto  fo iskolai tana r 

(ELTE Savaria Egyétémi Ko zpont, Szombathély) 

 

„vannak vidé kék gyo nyo ru   
ta jak ahol a késéru   
sza mban é déssé  í zésu l” 

„vannak vidé kék légbélu l  
szavak sarjadnak ré tjéin 
gyopa rké nt szikla s bé rcéin” 
 

„szavak kapaszkodnak szavak 
vé rémmél rokon a patak 
szí vémbén cso rgédéz csobog” 

 7.00 Réggéli  

 8.30  Megnyitó 

 Va rosha za, dí sztérém – Péto fi té r 3. 

 Dr. Görgényi Ernő  polga rméstér 

  Simon Nóra Edina főosztályvézétő   

 (Öktata si Hivatal, Bé ké scsabai Pédago giai Ko zpont) 

 Tóth István  mb. intézményvézétő  

 (Erkél Férénc Gimna zium é s Kollé gium) 

 dr. Nagy L. János  zsűriélnök 

Az Implom Jo zséf-dí jak a tada sa 

  

Versenyprogram 

Hélyszí n: EFG tantérméi 

10.00  A tollbamondás írása  

11.00 A feladatlap írása 
 

Szakmai program 

Hélyszí n: EFG ko nyvta ra 

10.00 Sólyom Réka 

 Néologizmusaink szérkézété héz é s  

 hélyésí ra sa hoz 

11.00 dr. Nagy L. János 

 Bo bita vara zsko nyvé ro l 
 
 

12.30 Ebé d  

 (EFG kollé giuma) 

14.00 Va rosné zé s 

 (tala lkozo  a gimna zium élo tt) 

15.00  Ta jé koztato  a vérsény féladatairo l  

 a kí sé ro tana roknak 

 Takács Edit 

 Sinkovics Balázs 

 Vörös Ferenc 

 Hélyszí n: EFG ko nyvta ra 

2019. fébrua r 28. 

2019. ma rcius 1. 


