
 
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából 

a kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége 

és a kecskeméti Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

háromfordulós műveltségi versenyt hirdet négyfős csapatok részére két 

korosztályban. 

Téma 

Petőfi Sándor élete, valamint a család, a barátság, a hazaszeretet gondolata a 

költő műveiben 

Résztvevők 

Négyfős csapatok három kategóriában 

A) diák (12–17 éves) 

B) nyugdíjas (60 év feletti) 

C) kétgenerációs (2 diák + 2 nyugdíjas A és B korosztályból) 

Ideje: 2023. január 22-től 2023. május 20-ig 

Cél 

Tisztelgés Petőfi Sándor emberi nagysága, költészete, sokrétű társadalmi, nemzetépítő, 

nemzetnevelő munkássága előtt; 

A költői életmű ismeretének bővítése, a szerzett ismeretek mások számára történő 

újrafogalmazása, átadása a nyelv, a zene, a képző- és előadó-művészet 

eszközrendszerének felhasználásával; 

A nemzettudat, vármegyei identitás erősítése; 

A résztvevők értelmi és érzelmi erőinek gazdagítása, személyiségük pozitív élményekkel 

történő gazdagítása; 

A szociális kompetenciák fejlesztése a közös tevékenység által; 

Az infokommunikációs készségek erősítése az IKT-eszközök használatával; 

A nevelési-oktatási intézmények és a nyugdíjasokat tömörítő civil szervezetek közötti 

együttműködés ösztönzése, erősítése. 

Forma 

1–2. forduló: levelező csapatverseny 

Ideje: 2023. február–április 

PETŐFI 200 
 

FELHÍVÁS 



A feladatokat és megoldásokat elektronikus formában (e-mailben) kapják, illetve küldik 

a csapatok. 

3. forduló, döntő: jelenléti csapatverseny 

Ideje: 2023. május 20. 

A verseny 1–2. fordulójának 10 legeredményesebb csapata meghívást kap a Petőfi 

Sándor Katolikus Általános Iskolában (Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1–3.) 

megrendezésre kerülő döntőre. A döntőre való felkészülésben a 2. forduló után küldött 

feladatok is segítik a játékosokat. 

A verseny díjazása 

A műveltségi verseny minden résztvevője emléklapot, a kategóriák 1–3. helyezettje 

oklevelet kap.  A kategóriák 4–6. helyezettjei könyv/tárgyjutalomban részesülnek, 1–3. 

helyezettjei egynapos kiránduláson vehetnek részt. 

Nevezés és jelentkezés 

Nevezési díj nincs. 

Jelentkezés: 2023. január 30-ig e-mailben: nyugdijasszovetseg@gmail.com 

A jelentkezési lap tartalmazza: a csapat nevét; a csapattagok nevét, születési évét; a 

kapcsolattartó nevét, telefonos és internetes (e-mail-cím) elérhetőségét. 

Információ 

Juhászné Balasi Franciska 

06 70 609 3770 vagy  fbalasi49@gmail.com 

A rendezvény fővédnöke 

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke 

Védnökei 

Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke 

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő 

Székelyné Kőrösi Ilona történész, etnográfus 

Dr. Szabó Ildikó, a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója 

Kormányosné Makai Eszter, a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi 

Szövetsége elnöke 

A verseny szervezői 

Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége (Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1–3.) 

A felhívás és a jelentkezési lap elérhető 

https://kecskemet.hu/varosunk/kozosseg/civil-szervezetek/nyugdijas-

szovetseg/aktualitasok-rendezvenyeink 

mailto:nyugdijasszovetseg@gmail.com
mailto:fbalasi49@gmail.com
https://kecskemet.hu/varosunk/kozosseg/civil-szervezetek/nyugdijas-szovetseg/aktualitasok-rendezvenyeink
https://kecskemet.hu/varosunk/kozosseg/civil-szervezetek/nyugdijas-szovetseg/aktualitasok-rendezvenyeink

