
PROTESTÁNS FELEKEZETEK ORSZÁGOS OLIMPIAJA 

PROGRAMTERVEZET 

KÉZDIVÁSÁRHELY, 2018. Április 5-7 

Április 4 (szereda) 

 – a Központi Bizottság tagjainak megérkezése, regisztráció, szálláshely elfoglalása, tanácskozás 

( a bizottság érkezésének időpontja függvényében oldjuk meg az étkezést) 

Április 5 ( csütörtök )  

16:00 óráig a versenyzők, kisérők érkezése, regisztrációja, elszállásolása . A regisztráció a Gábor 

Áron Szakközépiskola dísztermében lesz, az elszállásolás a szakközépiskola bentlakásában. 

17:00 óra – Ünnepi megnyító – helyszín a városi Vigadó kultúrház – konferál Rancz Gyárfás 

Zsuzsánna tanárnő 

- Áhítat : Tiszteletes Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész 

- Fórizs Barbara és Kerekes Szabolcs diákok énekszáma 

Köszöntések:  - a minisztérium képviselője ___________________________ 

                     Kiss Imre – Kovászna megye főtanfelügyelője 

                     Bokor Tibor – Kézdivásárhely polgármestere 

                     Dr. Püsök Sarolta – a Központi Bizottság elnöke (?) 

                     Bokor Attila – Kovászna megye vallásügyi tanfelügyelője 

                     Farkas Ferenc – a Kézdivásárhelyi Református Kollégium igazgatója  

- A Kézdivásárhelyi Református Kollégium néptáncegyüttesének, népdalénekeseinek rövid 

műsora 

- Áldás: T. Bartos Károly – iskolalelkész 

19:00 óra – vacsora a diákoknak a Gábor Áron Szakközépiskola éttermében , illetve  a Központi 

Bizottság tagjai, a meghívottak, kísérő tanárok részére állófogadás az étterem felső emeleti 

részén 

 20:00- 21:00 óra – T. Buzogány István  kézdivásárhelyi és szentivánlaborfalvi unitárius lelkész 

irodalmi –zenés előadása a Gábor Áron Szakközépiskola dísztermében 

Április 6 ( péntek ) 

7:30-8:30 – reggeli a Gábor Áron Szakközépiskola éttermében 

8:30-9:00 – áhítat a Gábor Áron Szakközépiskola dísztermébe. Az áhítatot t. Zelenák József 

sepsiszentgyörgy evangélikus lelkész tartja. 



9:00-10:00 óra között a versenyzők, kísérő tanáraik, a bizottság tagjai átvonulnak a Református 

Kollégiumba 

10:00-12:00 ( V-VI oszt.) , 10:00-13:00 (VII-XII oszt.) óra – dolgozatírás a Református 

Kollégiumban 

10:00-12:00 óra között a kísérő tanárok, meghívottak, a bizottsági tagok részére , városnézés és 

múzeumlátogatás ( igény szerint) 

13:30-14:30 óra – ebéd a Gábor Áron Szakközépiskola éttermében  

15:00- 18:00 óra – kirándulás Bálványosra, a Szent Anna tóhoz ( szervező Madarász Éva és 

Szekeres Márta tanárnők) 

19:00 óra – vacsora a Gábor Áron Szakközépiskola éttermében  

20:00-22:00 óra – Táncház a Refomátus Kollégium Diákprezsbitériumának és 

néptáncegyüttesének szervezésében, Lestyán Sándor tanár úr vezetésével. Helyszín a Gábor 

Áron Szakközépiskola 

Április 7 ( szombat ) 

7:30-8:30 óra – reggeli a Gábor Áron Szakközépiskola éttermében 

8:30-9:00 óra – a dolgozatok kiértékelése, eredményhírdetés. Helyszín a Gábor Áron 

Szakközépiskola tantermei 

9:00-10:00 óra – az óvások  benyújtása, megoldása, a végső eredmények kihirdetése 

9:30-10,30 óra – azon tanulók akik nem nyújtanak be óvást, kisérő tanáraikkal együtt 

múzeumlátogatáson vesznek részt 

11:00 óra – Ünnepi díjkiosztó és záróünnepség – istentisztelettel egybekötve , a központi 

református templomban. Ígét hirdet Nt. Szegedi László Tamás generális direktor, az Erdélyi 

Református Egyázkerület részéről. 

Köszöntések:  Az Oktatási Minisztérium részéről___________________________ 

                        Nt. Gáll Sándor – az EREK tanügyi tanácsosa 

                         T. Andrási Benedek – az unitárius egyház oktatási előadó-tanácsosa 

                         Szűcs Éva – a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanügyi  tanácsosa 

                        Nt. Balogh Zoltán – a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese 

A verseny kiértékelése: Dr. Püsök Sarolta – a Központi Bizottság elnöke 



Részvételi oklevelek átadása  

Különdíjak átadása  

Díjkiosztás  

Zárógondolatok, áldás – T. Beder Imre kézdivásárhelyi református lelkész 

13:30-14,30 óra – ebéd a Gábor Áron Szakközépiskola éttermébe 

15:00 óra - hazautazás 

 


