FELHÍVÁS
Az Itthon Miskolcon Egyesület az idén 11. alkalommal rendezi meg a miskolciak körében népszerű kulturális
társasjátékát, a „Játékos Városjárást”-t, melynek keretében újra felfedezzük Miskolcot, ismerkedünk különleges
értékeivel. Mint mindig, most is nagyszerű partnereket találtunk. Az idén a Herman Ottó Múzeum mellett a Lévay
József Református Gimnázium és Diákotthon segíti, hogy a résztvevők élményekben gazdag napot töltsenek el
velünk és valóban játékkal, mégpedig hasznos játékkal múlassák az időt.

Újra játékra hívjuk
a családokat, diákokat, baráti társaságokat, munkahelyi, civil, szakmai közösségeket,
nyugdíjas klubokat, egyszóval mindenkit, akit érdekel az a város, amely otthonunk,
munkahelyünk és egyben életünk legkedvesebb játszótere.
Kedves Miskolciak!
Az idén játékunk egy különleges évfordulóhoz kötődik. Az elmúlt évben emlékezett meg a keresztény világ a
reformáció 500. évfordulójáról. Így volt és van ez Miskolcon is, ahol a reformáció számtalan emlékével találkozunk
nap mint nap. Elmegyünk mellettük, amikor iskolába, vagy munkába sietünk, s ha kérdeznek bennünket valljuk meg,
sokan vagyunk, akik keveset tudunk erről a jeles történelmi eseményről. Pedig a reformáció igen komoly hatással volt
Miskolcra. Benne van épített örökségünkben, meghatározza a belváros építészeti arculatát, de hatással volt a város
kultúrájára, az itt lakók gondolkodására is. Mindenfelé emlékeibe botlunk. Persze, hogy pontosan milyen módon hatott
városunkra és milyen látható emlékei vannak, erről szól az idei játékunk, amikor is több helyszínen keressük a
reformáció nyomát és a megszerzett élmények, tudás birtokában máris képessé válunk arra, hogy megválaszoljuk a
játék során felvetődött kérdéseket.
Az idén tehát játékunk középpontjában MISKOLC és a REFORMÁCIÓ áll.
A csapatok a várost járva megismerkedhetnek a Reformáció múltjával, jelenével, épített örökségével és tárgyi
emlékeivel, híres képviselőivel, legyen az író, politikus, egyházi személy vagy az élet más területeinek kiemelkedő
képviselője.
Azok, akik már részt vettek a „Játékos VárosJárás”-ban tudják, hogy a feladatok megoldása nem igényel különösebb
felkészülést, persze az nem baj, ha a csapatok a versenyre készülve olvasgatnak, barangolnak a neten, vagy éppen
megnézik Miskolc legjelentősebb emlékhelyeit, gyűjteményeit. A komoly tematikától azonban nem kell megijedni,
hiszen a játékos feladatok által olyan helyekre is elkalauzoljuk a versenyzőket, ahol korábban csak a képzeletük
járhatott. Kalandra fel, reméljük mindenki készen áll a különleges időutazásra.

A Játékos VárosJárás időpontja: 2018. október 27. (szombat) 8:30 – 18:00
Négy kategóriában versenghetnek a maximum 5 fős csapatok:
1. Általános iskola felső tagozat
2. Középiskolások
3. Családok
4. Közösségek (baráti, munkahelyi, szakmai, civil, nyugdíjas stb.).
Minden kategória győztesei értékes jutalomban részesülnek!
A jelentkezéseket 2018. október 12-éig várjuk az Itthon Miskolcon Egyesület e-mail címére:
jatekosvarosjaras@gmail.com
Kérjük, adja meg:
•

melyik KATEGÓRIÁBAN indul a csapat, (általános iskola, középiskola, család vagy közösség)

•

CSAPAT NEVÉT,

•

a CSAPAT KÉPVISELŐJÉNEK NEVÉT, TELEFONSZÁMÁT és E-MAIL CÍMÉT,

•

a csapattagok pólóméretét.

A játék részleteiről a csapatok írásos értesítést kapnak.
További információk:
https://www.facebook.com/varosjaras
jatekosvarosjaras@gmail.com
30/696-8564
30/9584-078 (este és hétvégén)

Eredményes felkészülést, jó játékot, sok élményt kívánnak a Szervezők!
A rendezvényt Miskolc Megyei Jogú Város Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága, a Lévay
József Református Gimnázium és Diákotthon, valamint a Herman Ottó Múzeum és intézményei támogatják.
A VárosJárás védnökei:
Ábrám Tibor, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke, a Tiszáninneni Református
Egyházkerület főgondnoka, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója
Dr. Tóth Arnold, a Herman Ottó Múzeum igazgatója
Molnár Péter, önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, az
MSZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója

