Kedves volt és jelenlegi Eötvös-diákok!
Az Alma Mater iránti szeretet hozta létre 1989-ben a Tatai
Gimnázium Öregdiákjainak Egyesületét, amely az idei
évben is szeretne a város és az iskola javát szolgáló
programmal bekapcsolódni Tata kulturális életébe. Az
egyesület Tata és Tóváros egyesítésének 80. évfordulója
alkalmából a város legjelentősebb iskolája, nagymúltú
gimnáziuma történetének megismerésére irányuló
iskolatörténeti vetélkedőt szervez.
A vetélkedő címe: VARÁZSHEGY. A cím azonosítja a tópart fölötti mésztufa sziklán magasodó, gyönyörű
épületet, de megfogalmazza a tudás varázslatát, és a mindenkori diákok tiszteletét a tekintélyes iskola
iránt.
A vetélkedő a gimnáziumról szól. Múltjáról, történetéről, a főgimnázium 1912-vel kezdődő virágzásáról,
valamint az Eötvös József Gimnázium múltjáról és jelenéről. A jelentkező csapatok ne tényszerű, száraz
iskolatörténeti vetélkedőre számítsanak, hanem egy élményekkel teli játékra, amelyben természetesen
szükség lesz ismeretekre is.
Játékos kedvű, lelkes, 4 fős csapatok jelentkezését várjuk. A csapattagok között volt és jelenlegi Eötvösdiákokat szeretnénk látni (nem kizárólagosan), de a csapattagok lehetőleg több generációt képviseljenek,
ez a játék során komoly előnyt fog jelenteni. Akár családok is benevezhetnek, vagy idősebb és fiatalabb
öregdiákok, jelenlegi diákok szülőkkel, nagyszülőkkel.
A játék több fordulós. A május 19-ig benevező csapatok online feladatokat kapnak, minden hónapban
egyet (június, július, augusztus). Szeptember elején az online fordulókban legjobb megoldásokat beküldő
csapatokat hívjuk versenybe. Ekkor már csak a felkészülés van hátra. A felkészüléshez a benevezett
csapatoknak irodalmat fogunk küldeni. A vetélkedőt a döntőbe jutott csapatok számára a gimnázium
dísztermében, október elején rendezzük meg.
Számítunk rá, hogy az iskolatörténeti játék lázba hozza a gimnázium egykori és mai diákjait. Mindannyian
szeretettel gondolunk tanárainkra, boldog diákéveinkre, társainkra, halljuk fülünkben az iskolacsengő
hangját, látjuk az emeletre vezető, kikoptatott lépcsőfokokat. Kedves Öregdiákok! Emlékezzünk együtt
diákéveinkre, térjünk vissza a régi falak közé, játsszunk együtt gyermekeinkkel! Kedves Mai Diákok! Éljetek
a hazai pálya előnyével és vegyetek részt egy emlékezetes játékban!
Várjuk az érdeklődő csapatok jelentkezését a Varázshegy-vetélkedőre a tataioregdiak@freemail.hu email
címen, akár névvel, akár jeligével, akár csapatnévvel, május 19-ig,
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