
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 

Dr. Ko vé r La szlo , az Örsza ggyu lé s élno ké 

Dr. Gulya s Gérgély,  Minisztérélno ksé gét vézéto  

minisztér 

Anyanyélva polo k Szo vétsé gé 

    A mégyéi fordulo kat szérvézo  ba zisiskola k 

Gyula Va ros Ö nkorma nyzata 

Du rér Nyomda 

 

 

Magyar nyelv! Vándorutakon kísérőm, 

sértett gőgömben értőm és kísértőm…” 

 (Faludy György) 

Gyula, 2020. fébrua r 27.-29. 

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 

 

de erjedő must, könnyeinkben úszó 

tárogatószó. 

 

 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 

2020.fébrua r 29. 



 

 

15.00 A sza lla s élfoglala sa   

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

18.00  Vacsora 

18.15 Digi Nyélv-E sz 

 Intéraktí v ja té kos nyélvi vété lkédo  

 (EFG  103-as térém) 

19.00 Magyar no k a to rté nélémbén – magyar no két a 
 tanko nyvékbé  

 Neset Adriennel , az 50 magyar hírés magyar  

 no  c.   ko nyv ta rsszérzo jé vél  bészé lgét    

 Erdé szné   Né mé ti Aniko  

 
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 főszérkésztő  

(Öktata si Hivatal, Budapést) 

 

A  zsu ri tagjai: 
 

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 tanszékvézétő főiskolai tanár  

(ELTE Savaria Egyétémi Ko zpont, Szombathély) 

Csérha ti Csilla igazgato hélyéttés 

(Fékété-Vo ro smarty Gimna zium, Ajka) 

 

„Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk 

és forró, mint forrongó szellemünk. 

Nem teljesült vágy, de égő ígéret, 

közös jövő és felzengő ítélet, 

nem hűs palackok tiszta óbora, 

nem billentyűre járó zongora,  

 7.00 Réggéli  

 8.30  Megnyitó 

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

 Dr. Görgényi Ernő  polga rméstér 

  Zámori Ida 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 Dr. Pesti János 

 Hélyésí ra sunk né ha ny ké rdé sé ro l 

11.00 Dr. Veszelszki Ágnes  

 Gasztrohélyésí ra s: é tél- é s italnévéink í ra s

 mo dja 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 

  

2020. fébrua r 27. 

2020. fébrua r 28. 

  


