
 

Felhívás! 
OMBKE Bányászlámpás !! 

 

Az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete idén is vetélkedőt indít a tatabányai általános és 

középfokú tanintézetek és a város diákjai részére, a tatabányai bányász hagyományok 

ápolására, őrzésére, a bányászati témájú rendezvényeken való részvételre, mely verseny 

győztesének az 

"OMBKE Bányász Vándorlámpás"-t adományozza! 
 

A vándordíjat minden évben a bányásznapi program keretében a Bányászati és Ipari 

Skanzenben kapja meg és őrizheti az az iskola, melynek diákjai a legaktívabbak voltak a tanév 

folyamán és a legnagyobb létszámban képviselték iskolájukat a városi és az OMBKE által 

szervezett rendezvényeken.  
A verseny részletei: 

1. Az értékelési időszak minden év szeptember 01-től következő év június 30-ig tart. 

2. A legtöbb pontot szerző iskola 1 évig őrizheti az "OMBKE Bányász Vándorlámpás"-t. Az az iskola 

amelynek közössége egymás után háromszor nyeri el a díjat, az "OMBKE Bányász Vándorlámpás" 

másolatát végleg megtarthatja. 

3. Pontszámítás szabályzata: 

 A pontszámítás létszámarányosan történik. 

 Minden tanuló az alábbi városi rendezvényeken való részvételért 1-1 pontot szerez iskolájának 

 Bányásznap központi koszorúzás (Vértanúk tere), 

 Bányásznapi felvonulás a Bányászati és Ipari Skanzenbe, 

 Az OMBKE sátor meglátogatása a vasárnapi Kézműves- és kirakodóvásárban, 

 Tesztlap kitöltése az OMBKE sátornál, 

 Részvétel a Szalamanderes felvonuláson, 

 November 01. gyertyagyújtás (Bányász Kegyeleti Emlékpark), 

 December 04. gyertyagyújtás (Szent Borbála szobor), 

 December 30. Bányász Hősök Emléknapja (Bányász Kegyeleti Emlékmű). 

 

A jelenlét igazolásaként a helyszínen mindenki pecsétet kap az OMBKE jelenlévő képviselőjétől a 

már előzetesen letöltött és kinyomtatott részvételi igazolványába. Igazolványok letölthetők a 

http://ombke-tatabanya.hu/letoltheto-dokumentumok/ lapról. 

Mivel a programok kezdési időpontjai még nem minden esetben ismertek, a bővebb és pontosabb 

felvilágosítást az OMBKE honlapjáról lehet majd megtudni (http://ombke-

tatabanya.hu/category/hirek/) 

 További pontokat lehet szerezni a városi hagyományőrző vetélkedőkön való  részvételért  (Jó 

szerencsét! /alsó tagozat/, Jó szerencsét, Tatabánya! /felső tagozat/, Bányász Hagyományok 

Ápolása /felső tagozat és középiskola/). A döntőkbe való bejutást külön pontokkal jutalmazzuk. 

 

4. Kiértékelés :  

 A részvételi igazolványokat iskolánként összegyűjtve, a hagyományőrző vetélkedők döntőjén kell 

leadni az OMBKE képviselőjének vagy június 30-ig a titkárnak (elérhetősége:  http://ombke-

tatabanya.hu/vezetoseg). 

 A vetélkedőkön való részvételt a szervezők jelentik az OMBKE titkárának. 

 Összpontszám számítása:  
 

             
                                                         

                
     

 

A legmagasabb összpontszámot elérő iskola nyeri a versenyt. 

 

JÓ VERSENYZÉST ÉS JÓ SZERENCSÉT! 


