FELHÍVÁS
A millenniumi ünnepségek
Kárpát-medencei középiskolai honismereti-művelődéstörténeti vetélkedőre
A Honismereti Szövetség – folytatva az immár negyedszázados hagyományt – Kárpátmedencére kiterjedő honismereti - művelődéstörténeti vetélkedőt hirdet és szervez hetediktől tizenkettedik évfolyamos középiskolás diákok részére A millenniumi ünnepségek témakörben. (A határon túli iskolák esetében a hetedik évfolyamtól várunk csapatokat bármilyen
iskolatípusból.)
A vetélkedő célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet történelmünk 125 évvel ezelőtti eseménysorozatára, amely meghatározó volt nemzetünk társadalmi, gazdasági életére, illetve fejlődésére.
A vetélkedő feladatai olyan történeti-helytörténeti ismeretekkel segítenek felvértezni a diákokat, amelyek szélesítik, gazdagítják az iskolai tananyagot. Kutatásaik során megismerkedhetnek a korszak lakóhelyükre, környezetükre – akár családjukra – gyakorolt hatásával, következményeivel.
A középiskolákból három fős csapatok jelentkezését várjuk. Nincs korcsoportonkénti kategória. Egy iskola maximum kettő csapatot indíthat.
Jelentkezés/nevezés: legkésőbb 2021. november 3-ig a kitöltött jelentkezési lap megküldésével a 125millennium1896@gmail.com e-mail címre vagy az alábbi linken:
https://forms.gle/1Roqt9Gi1cCKcV3JA
Nevezési-részvételi díj nincs.
A verseny ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az eredményes felkészüléshez ajánlott, de nem feltétlenül szükséges a tankönyvi ismeretanyag. A vetélkedő igényli a diákok kreativitását is. A versenybizottság mindhárom forduló
megoldásához interneten elérhető anyagokat ad meg az esélyegyenlőség érdekében.
A vetélkedő 2. és 3. fordulójának feladatait a versenykiírásban megadott szakirodalom alapján állítja össze a szakmai versenybizottság, és az első fordulót követően teszi közzé emailben, illetve a www.honismeret.hu honlapcímen.
A harmadik, döntő fordulóba 12 csapat juthat be, az 1. és 2. forduló összeredménye alapján.

Feladatok
1. forduló
Az 1. fordulóban két feladatot kell teljesíteni:
1. feladat: tudásalapú kvíz kitöltése
2. feladat: Egy emlékhelyről egy saját készítésű fénykép vagy szelfi beküldése. A helytörténeti emlékhely lehet épület, szobor, emlékmű, sírhely, emléktábla, stb. A képaláírás doc
formátumban tartalmazza az emlékhely megnevezését a település nevének feltüntetésével,
és egy maximum 700 szó terjedelmű leírást (pl. létrehozói, keletkezésének körülményei, helyi jelentőségét ismertető magyarázat, egyéb információ, stb.). Formai megkötés nincs, de a
pontozásnál figyelembe vesszük a szöveges anyag szerkesztettségét, helyesírását is.
A feladatok megoldását kérjük megküldeni 2021. november 30-ig.
Az első forduló eredményéről 2022. január 10-ig értesítjük a csapatokat és iskolájukat, illetve
az elért pontszámok megtekinthetők lesznek a www.honismeret.hu honlapon.
2. forduló
A versenyzők 2021. december 3-ig e-mailben kapják meg ennek a fordulónak a feladatsorát,
amelyet 2022. január 14-ig visszaküldenek.
A verseny szervezői 2022. február 15-ig értesítik a versenyzőket és az iskolájukat a döntőbe jutásról és az előzetes felkészülést igénylő feladatokról.
3. forduló
Szóbeli döntő, amelyre – a korszak alapos ismeretén kívül - előzetes kreatív feladatokkal készül a döntőbe jutott 12 csapat. A döntőre való felkészülés részét jelenti az első két fordulóban megadott szakirodalom ismerete.
A döntőre 2022. március 24-én (szombaton) a Honismeret Napján, Budapesten (később pontosan meghatározott helyszínen) kerül sor.

Szakirodalom, források
1. forduló
Magyarország Története 32. rész (film) - A Századforduló "Boldog Békeévei".
https://www.youtube.com/watch?v=BPkjZ8nqWjA&list=PL3078A9E84C018DCD&index=32
Az ezeréves Magyarország és a millenniumi kiállítás – Magyarország legszebb tájainak, városainak és műkincseinek valamint a kiállítás nevezetességeinek fényképgyűjteménye, Budapest, 1896, 4. füzet (reprint kiadás: Téka, Budapest, 1989).
https://mandadb.hu/dokumentum/622762/72_24_2.pdf
Halminé Bartó Anna: Ezredéves emlékművek a történelmi Magyarország hét pontján. Honismeret XXIV. évf. 1996/1. szám. 3-15. p.

https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2018/04/13/honismeret_1996_
1_sz.pdf
Tarján M. Tamás: A Millenniumi Földalatti Vasút megnyitása. Rubicon online.
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1896_majus_2_a_millenniumi_foldalatti_vasut_me
gnyitasa/
Tarján M. Tamás: A Ferencz József híd átadása
https://rubicon.hu/kalendarium/1896-oktober-4-a-ferencz-jozsef-hid-atadasa

Tájékozódás céljából javasolt (nem megtanulandó) források és szakirodalom:
Halminé Bartó Anna: Millenniumi krónika anno, 1896. Honismeret XXIV. évf. 1996/2. szám.
3-6. p.
https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2018/04/13/honismeret_1996_
2_sz.pdf
Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monográfiája. Szerk.: Borovszky Samu Sziklay János. Országos Monografia Társaság. Budapest, 1896–1914.
(A saját vármegyéről szóló kötet millenniumról szóló része.)
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/index.html
Vasárnapi Újság (hetilap) 1896. 1-52. számai, és a 1897. 29. és 51. száma
https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=30
A helyi sajtó korabeli újságcikkei = ARCANUM adatbázisban visszakereshetők. (Bár előfizetéses az oldal, a városi és megyei könyvtárakban és levéltárakban díjmentesen hozzáférhető!)

2. forduló
Bereznay István (szerző) 2016-06-03: Az 1896-os millenniumi ünnepségek – interjú Gerő
Andrással.
https://ujkor.hu/content/az-1896-os-millenniumi-unnepsegek-interju-gero-andrassal
M. Lovas Krisztina (Magyar Nemzeti Múzeum): A millenniumi kiállítás felejthetetlen pillanatai.
https://mnm.hu/hu/cikk/millenniumi-kiallitas-felejthetetlen-pillanatai
Simon Bernadett (szerző): Elszállt, mint egy léghajó… – az 1896-os Millenniumi Ezredéves
Országos Kiállítás 120. évfordulója.
https://ujkor.hu/content/elszallt-mint-egy-leghajo-az-1896-os-millenniumi-ezredevesorszagos-kiallitas-120-evforduloja

3. forduló
Vincze Miklós 2015-10-01: A kor, melyben milliók nyüzsögtek a Városliget mára eltűnt épületeiben. 24.hu.

https://24.hu/kultura/2015/10/01/a-kor-melyben-milliok-nyuzsogtek-a-varosliget-maraeltunt-epuleteiben/

Díjazás
Az I-II-III. helyezett csapat felkészítő tanáraikkal együtt részt vehet egy háromnapos - 2022.
április 8 és 10 között szervezett - honismereti tábor jellegű jutalomúton (Pannonhalma –
Tihany – Veszprém).
A IV-V-VI. helyezett csapat tagjai jutalomból tanáraikkal együtt díjmentesen vehetnek
részt a 2022. évi nyári Ifjúsági Honismereti Akadémia programján.
Valamennyi döntőbe jutott csapat könyvjutalomban és díszoklevélben részesül.

A vetélkedő szakmai programját a Honismereti Szövetség Pedagógiai Munkabizottsága állította össze. További információk a 125millennium1896@gmail.com e-mail címen kérhetők.
Várjuk a nevezéseket!
Sikeres felkészülést, jó vetélkedést kíván:

a Honismereti Szövetség
Budapest, 2021. szeptember 7.

JELENTKEZÉSI LAP
A Honismereti Szövetség
„A millenniumi ünnepségek”
Kárpát-medencei középiskolai honismereti-művelődéstörténeti vetélkedőjére
2021.
A VETÉLKEDŐRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2021.november 3.
Jelentkezés címe: 125millennium1896@gmail.com
Iskola neve:
Iskola pontos címe:
Iskola telefonszáma:
Iskola e-mail címe:

1. csapat:
Felkészítő tanár neve:
Felkészítő tanár
telefonszáma:
Felkészítő tanár
e-mail címe:
Csapattagok nevei:

1.
2.
3.

2. csapat:
Felkészítő tanár neve:
Felkészítő tanár
telefonszáma:
Felkészítő tanár
e-mail címe:
Csapattagok nevei:

1.
2.
3.

Egy iskola legfeljebb kettő csapattal nevezhet a Honismereti Szövetség által szervezett vetélkedőre.
A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük beküldeni:
2021. november 3-ig: 125millennium1896@gmail.com

