
Kedves Csapatok, Kedves Tanárok! 

 

Köszönjük a megküldött dolgozatokat, minden második fordulóba került csapatnak 

gratulálunk! Köszönjük, hogy részt vettek versenyünkön! 

A döntőbe jutott csapatok névsora: 

1. Szakgimnáziumi kategória: 

Szentháromság 

Geyer Florian 

Fekete sereg csapatok, a TSZC Kultsár István Szakgimnázium és 

Szakközépiskolából 

2. Gimnáziumi kategória: 

Kurszán 

Menyétek csapatok a Tatabányai Árpád Gimnáziumból 

A vírushelyzetre való tekintettel a döntő megszervezésének körülményei jelentősen 

módosulnak. Az eredeti kiírással ellentétben a harmadik forduló lebonyolítása nem személyes 

jelenléttel, szóban fog megtörténni, hanem otthon, offline módon. Csapatainktól nem 

feladatlapok kitöltését várjuk, hanem az alább megfogalmazott projektmunkák elkészítését! 

 

 

1. Írjon haditudósítást Mátyás király egyik – tetszőlegesen kiválasztott- hadjáratáról. A 

haditudósítást illusztrációkkal teheti érdekesebbé, izgalmasabbá! 

Fogalmazása 400 szó terjedelmű legyen! 

 

2. Mátyás király halála után önt mint szakképzett ítélőmestert a nádor megbízza, hogy 

indítson nyomozást a király váratlanul bekövetkezett halála ügyében. Írjon nyomozati 

jegyzőkönyvet, amelyben három személy kihallgatását rögzíti: Beatrice királynő, 

Corvin János és a király főszakácsa.  

Fogalmazása 400 szó terjedelmű legyen! 

3. Készítsen naplót 5 hosszabb naplóbejegyzés terjedelemben egy olasz humanista 

történetíró nézőpontjából! Témájában legyen változatos: szokások, mindennapok, 

étkezés, kultúra stb. Nyelvileg legyen korhű, megformálásában igényes! 

 

4. Adjon ki Mátyás nevében egy oklevelet, mely témájában kapcsolódjon az uralkodó 

személyéhez köthető mondák valamelyikéhez! Kövesse a középkori oklevelek 

szerkezeti felépítését, de megfogalmazásban legyen egyéni, humoros! 

 

Beküldési határidő: 2020.november 27. 



A projektmunkákat a szokott módon szkennelve, a szaktanácsadók versenykiírásban 

meghirdetett címére kérjük elküldeni! 

Az eredményhirdetés várható ideje: 2020. december 7. 

Az eredményeket változatlan formában az iskola honlapján tesszük közzé! 

 

Fődíj:  

 

Kategóriánként a  legjobban teljesítő csapatok egynapos irodalmi-történelmi sétán vehetnek 

részt Esztergomban, 2021.  tavaszán, előzetes egyeztetés alapján. 

Ennek tervezett programja:  

A Babits-ház megtekintése (fakultatív: belépőjegy megvásárlásával a múzeumba is be lehet 

menni, de a villa ingyen látogatható), innen séta a Szent Tamás kápolnához (ehhez 

kapcsolódóan: III. Béla emlékezete Esztergomban), majd a hegy stációinak megtekintése 

során eljutunk a várhoz és az esztergomi Bazilikához.  

Itt rövid ismertetőre kerül sor: a vár és a Bazilika története, a török háborúk Esztergomban és 

Balassi Bálint (a Várhegyen található szobrának megtekintése) tragikus halála.  

A program szabadtéri és körülbelül 5-6 órát vesz igénybe.  

Igény szerint ebéd rendelhető a Szent Adalbert központban 

(http://www.szentadalbert.hu/hu/index.php/hu/), ami a Bazilika felé vezető úton található. A 

menü és az árak az alábbi linken érhetők el: 

http://www.szentadalbert.hu/hu/index.php/hu/vendeglatas 

Közös ebéd esetén a vár és a Bazilika megtekintésére ebéd után kerül sor. 

 

Eredményes versenyzést, színvonalas pályamunkákat kívánunk! 

Szervezők 

Tatabánya, 2020. november 13. 

 

 

http://www.szentadalbert.hu/hu/index.php/hu/vendeglatas

