
„Utazás Wittenbergbe” vetélkedősorozat 

általános-és középiskolás tanulóknak- a Lorántffy Zsuzsanna Református 

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulóinak felkészülése és 

eredményei 

 

A 2016/17-es tanév egyik legkiemelkedőbb eseménye a reformáció 500. évfordulójának 

megünneplése, melyre országosan és iskolánkban is számtalan alkalommal emlékeztünk. Ehhez a 

jeles dátumhoz kapcsolódóan a Reformáció Emlékbizottság, az Emberi Erőforrások 

MinisztériumánakOktatásértFelelős Államtitkársága és az Oktatási Hivatal„Reformáció 500”, 

aMagyar Nemzeti Levéltár„Utazás Wittenbergbe”címmel vetélkedősorozatot hirdetett általános- és 

középiskolás tanulók számára, melyek az egész tanévet felölelték, valamint a vetélkedők döntője 

áthúzódott a 2017/18-as tanévre is.  

A feladatok egy része online fordulóban valósult meg továbbjutásos rendszerben, majd a 

területileg legjobb 6-6 csapat megmutathatta tudását a középdöntőkben.A vetélkedő során 

megoldandó feladatok a reformáció témaköréből az alábbi műveltségi területeket ölelték 

fel:magyar, történelem, természettudományok, művészet- és művelődéstörténet, ének-zene, hittan 

és egyháztörténet.A feladatok részben az 500 évvel ezelőtti reformáció korába nyúltak vissza, az 

akkori események, történések, szereplők ismeretét teszik szükségessé. 

Filmkészítés, építész feladat, disputa és szónoki beszéd, valamint jelentős protestáns személyiségek 

életútjának megismerése során több száz oldalnyi kötelező olvasmányt olvastak el versenyzőink, 

Somogy megye legszebb református emlékeihez utaztak el, hogy videót vagy prezit készítsenek.  

 A gimnáziumot Horváth Szabina és Szabó Levente Marcell 10., Horváth Csanád Bátor és 

Székely Eszter 11.osztályos tanulók képviselték.Az általános iskolai csapat tagjai Czár Gyula 

ésFlaxa Gergő 7., Katona Réka és Balla Violetta 8. osztályos tanulók voltak. 

Az „Utazás Wittenbergbe” levéltári verseny megyei fordulóját a gimnáziumi és az általános 

iskolai csapat ismegnyerte,majd a második fordulóban a maximálisan elérhető 52 pontból 48-at 

megszerezve kivívta a jogot - az ország legjobb hat csapata között ötödikként - a verseny 

folytatására a 2017 októberben megrendezésre kerülő országos döntőben. Azáltalános iskolai csapat 

a levéltári fordulóban szintén első helyezést ért el. Az országos középdöntőben a maximálisan 

elérhető 34 pontból 33-t szereztek, és így az országos döntőbe, a legjobb hat csoportközé második 

helyezettként kerültek. 

Az országos fordulóra Budapesten a Nemzeti Levéltár gyönyörű, patinás épületében került 

sor 2017. október 21-én. A döntőben hat-hat csapat vetélkedett, feladatuk egy XVI. századi újság 

valamint egy templomépítési tender készítése volt –előzetesen. Ezeket a döntőben be kellett 

mutatniuk, majd a legnehezebb feladat következett. Disputa és érvelés a lelkészsorsokról, a vallási 

ellentétekről illetve a reverzális kérdéséről. Két-két csapat vitatkozott egymással, a leglogikusabban 

érvelő csapatot díjazta a zsűri természetesen a legmagasabb pontszámmal. A verseny iskolánk 

hírnevét öregbítő eredménnyel zárult, az általános iskolások második helyezést, a gimnazisták pedig 

országos első helyezést értek el, elnyerve ezzel az utazás jogát Luther működésének színhelyére: 

Wittenbergbe. 

Diákjainkat az egész tantestület támogatta, akár úgy, hogy a gyakorlati feladatok 

megoldásában segítettek,akár úgy, hogy átütemeztéka tananyagot, figyelembe vették a gyerekek 

elfoglaltságát, hiszen ők rengeteg időt szántak a felkészülésre. Felkészítő tanárok voltak: az 

általános iskolai csapat esetében Bíró Erika tanárnő és Molnár Tímea, iskolánk igazgatónője, a 

középiskolásoknál Sáfrány-Kálny Beatrix, Nógrádiné Pócs Lujza és Petz Johanna tanárnők. 



Valamint köszönjüka Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltáraigazgatójának, 

Polgár Tamás úrnak és Jakab Georginának, a kutatószolgálat munkatársának segítségét, akik 

forrásanyagokkal, felkészítő foglalkozásokkal járultak hozzá a szép eredményekhez. 

       

       


