
 

 

2019. május 8-án immár másodszor hirdette- és rendezte meg intézményünk a TUDOR 

TITÁNOK nevet viselő országos tanulmányi és kulturális versenyt, amin az ország öt 

javítóintézetének, valamint az Esztergomi- és Nagykanizsai Speciális Gyermekotthonnak a 

fiataljai vettek részt. Természetesen jelen voltak a gyerekeket felkészítő nevelők, kísérő 

felnőttek is. A tavalyi versenyt a Debreceni Javítóintézet csapata nyerte. 

 

A három fős zsűrit a Budapesti Javítóintézet törvényességi felügyeletét ellátó Fővárosi 

Főügyészség ügyésze, a Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola igazgató-helyettese és a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmai Irányítási Főosztályának munkatársa 

alkotta. Felkérésükkel egyrészt a verseny presztízsét kívántuk erősíteni, másrészt rajtuk 

keresztül is láttatni szeretnénk az intézeteinkben folyó komoly szakmai munkát.  

 

Csapatunk felkészítését, a rendezvény szervezését és lebonyolítását javítóintézetünk délelőttös 

nevelői vállalták magukra és valósították meg fantasztikus lelkesedéssel és energiával, de a 

Budapesti Javítóintézet valamennyi munkatársa hozzájárult a program sikerességéhez. A 

rendezett és kulturált környezet megteremtése, a büféasztal és a finom ebéd elkészítése, az 

ajándékok kigondolása és beszerzése, a technika működtetése, stb. összehangolt munkát és 

összefogást igényelt munkatársainktól. A verseny az intézet patinás dísztermében zajlott. A 

résztvevők a verseny emblémájával ellátott karpántot és kitűzőt kaptak.  

 

Az intézmények 4 fős csapatai mérték össze tudásukat, felkészültségüket az egész napos 

versengésben. A feladatok a tavalyi évhez hasonlóan az 1-8. osztályos tananyagra épültek, ezzel 

is elősegítve, hogy az intézmények szélesebb körből tudjanak diákokat választani a versenyhez.  

A feladatokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy azok változatosak, érdekesek és egyben 

humorosak is legyenek. A tantárgyi versenyfeladatok mellett, a következő feladattípusok 

voltak: 

 Logikai tesztek és feladatok. 

 „Saccoló” – kérdésekre adandó hozzávetőleges válaszok.  

 PPT - prezentáció elkészítése megadott szempontok, képek és szövegek alapján. 

 „Vita” – érvek és ellenérvek egy meghatározott témában. 

 

A versenyt a zsűri értékelése és eredményhirdetése zárta. Örömet okozott és megtisztelő volt 

számunkra, hogy a zsűri tagjaitól, a vendégeinktől, a gyerekektől egyaránt méltató, elismerő 

szavakat kaptunk a rendezvény kapcsán.  

 

A legnagyobb örömet és elismerést azonban az okozta, hogy a 2019. év Tudor Titánok 

tanulmányi versenyét az EMMI Budapesti Javítóintézet csapata nyerte. Csapatunk tagjai: R M., 

Gy. L., M. H. és Sz. R. növendékek büszkén vehették át a díjakat és a vándorserleget.  

 

                                                                                         Orbán Béla nevelő  

és Páger Pál Attila szakmai vezető 


