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„Bizony, az ő nemzetsége vagyunk.”
Apcsel 17,28

Kárpát-medencei magyar református középiskolák részére

Tisztelt Intézményvezető!
Az idei esztendőben immár XXI. alkalommal rendezzük meg a Bocskai István Református Műveltségi
Vetélkedőt, melynek programjáról és felkészülési szempontjairól e levélben adunk tájékoztatást, melyre
szeretettel invitálunk a református középiskolák csapatait a határin innen és túlról. A vetélkedőre
továbbra is háromfős csapatokat várunk.
A VETÉLKEDŐ PROGRAMJA:
2022. április 22. péntek
 8.00 – 12.00 érkezés, regisztráció
 12.00 – 12.45 ebéd
 13.00 – 14.00 A vetélkedő első fordulója
 14.30 – 16.00 Vasszékelyek harcban 1918-1919 címmel Dr. Hidán Csaba (KRE egyetemi
tanár) tart előadást
 17.00 istentisztelet (megjelenés iskolai egyenruhában)
 17.30 koszorúzás a Trianon emlékműnél
 18.00 megemlékezés a halásztelki temetőben
 19.00 ünnepi vacsora
2022. április 23. szombat
 7.00 reggeli
 8.00 – 8.15 áhítat
 8.15 – 13.00 vetélkedő
 13.00 ebéd

 14.00-tól látogatás Budapestre
 18.00 vacsora
2022. április 24. vasárnap
 8.30 reggeli
 9.30 istentisztelet

A VETÉLKEDŐ ANYAGA

TRIANON 100
1918 - 1939
KIEMELT FELADAT

A kiemelt feladatok a korszak történelmi eseményeihez kapcsolódnak majd. Amint megérkeznek a
nevezések a vetélkedőre, minden csapat számára kisorsolunk egy konkrét témát az alább felsoroltakból,
és ezeket küldjük el a csapatok számára 2022. március 7-ig. Ebből a témából kell kiselőadást készíteni
a szombati vetélkedőre. A feldolgozás időtartama maximum 6 perc lehet. A feldolgozás módja lehet
bármi (PPT, verses, megzenésített előadás, vita, stb.)


Király nélküli alkotmányos királyság – az államforma kérdése



Horthy Miklós a kormányzó



1920. június 3. –a magyar delegáció szemszögéből



Gr. Teleki Pál első kormánya



A Vitézi Rend



A társadalmi béke megteremtése (a Bethlen-Peyer paktum és az egységes párt)



Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája



Magyarország gazdasága / Magyarország gazdasági nehézségei



Magyarország fasizálódása és az alkotmányvédelem az 1930-as években



Magyar nők a parlamentben – Slachta Margit és Kéthly Anna



A kisebbségvédelmi szerződések érvényesülése – a határon túli magyarok helyzete



A revíziós politika esélye, változásai



A kisantant politikája és gazdasági nehézségei a trianoni békeszerződés után



A magyar társadalom helyzete a Horthy-korban

Művészet- és művelődéstörténet


Aba- Novák Vilmos



Czóbel Béla



Medgyaszay István



Medgyessy Ferenc



Moholy- Nagy László



A hangosfilm első másfél évtizede (1920-40-es évek)

→ forrás:

Magyarország a 20. században III. kötet / mek.oszk.hu


Magyar filmművészet (a megadott korszakra vonatkozó részei)

→forrás:

Wikipédia
Irodalom
Az alább felsorolt szerzők élete, pályája, valamint a korszakban keletkezett főbb művei a zárójelben
megadottak alapján.






Babits Mihály (Sziget és tenger, Az istenek halnak, az ember él, valamint a
Versenyt az esztendőkkel kötet)
Karinthy Frigyes (Barabbás c. novella)
Kosztolányi Dezső (Számadás kötet versei, Pacsirta, Esti Kornél-novellák)
Móricz Zsigmond novellái (https://mek.oszk.hu/01500/01502/html/index.htm)
Kós Károly (Varju nemzetség c. regénye)

Áttekintéshez: https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/444.html (A századelő nemzedéke című fejezet)
Részletesen: a középiskolai tankönyvekben

Történelem


Bármely történelem tankönyv erre az időszakokra vonatkozó időszaka elsősorban
magyar vonatkozásban.

Biológia - kémia


www.feltalaloink.hu › szent-gyorgyialbert › html › sztgyoralbindex



https://cultura.hu › kultura › szent-gyorgyi-albert-a-c-vitamin-felfedezoje



https://hvg.hu › tudomany › 20180916_szent_gyorgyi_albert_tortenetek_l...



https://cultura.hu › kultura › a-nobel-dijas-hevesy-gyorgy



www.termeszetvilaga.hu › izotop



https://qubit.hu › 2018/10/22 › ha-hevesy-gyorgy-magyarorszagonmaradha...https://qubit.hu › 2018/10/22 › ha-hevesy-gyorgy-magyarorszagonmaradha...



http://www.arkadiafolyoirat.hu/index.php/4-magyarorszag-a-20-szazadban/34-

Földrajz

tor004-tan-magyarorszag-a-20-szazadban/78-minta-vagy-tanulsag-avagy-mierthasznos-mikent-erdemes-tanitani-tanulni-magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozottitortenetet


Magyarország közigazgatása 1920-1938

Matematika



százalék számítás



kamatos kamat számítása



szövegértés



kombinatorika, logika



számrendszerek

Fizika
Az alábbi személyek élete és munkássága:


Gábor Dénes



Kármán Tódor



Neumann János



Szilárd Leó



Nikola Tesla



Wigner Jenő

Hittan
Egyháztörténet 2.
tankönyv és tanári kézikönyv, 1711-től - napjainkig
(Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László)


29. fejezet: A református egyház az I. világháború végén (125-129 oldal)



30. fejezet: A református egyház a két világháború között. A talpraállás és az
útkeresés évei (130-133. oldal)



33. fejezet:
Gyülekezeti élet és ifjúsági munka a két világháború közötti
Magyarországon (139-145. oldal)

Jelentkezési határidő: 2022. február 28. hétfő. Jelentkezni lehet postán (2314 Halásztelek, II. Rákóczi
Ferenc u. 17.) vagy e-mailen (bocskai.gimnazium@reformatus.hu). Jelentkezéskor, kérjük, hogy
adjanak meg egy olyan e-mail címet, amelyen intézményükkel tarthatjuk a kapcsolatot.
Kérünk minden háromfős csapatot, hogy mellékelt jelentkezési lapot töltsék ki, és küldjék vissza
címünkre a fenti határidőig.
Életére és munkájára Isten áldását kérve, tisztelettel
Halásztelek, 2022. január 5.

Kállai Attila
igazgatóhelyettes

Bocskai István Református Oktatási Központ
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum,
Szakgimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
OM azonosító: 032614 2314 Halásztelek, Rákóczi F. u.17.
Tel: 24/517-250 e-mail: bocskai.gimnazium@reformatus.hu
Jelentkezési lap
a
XXI. Bocskai István Református Műveltségi Vetélkedőre

Intézmény neve: ___________________________________________________________
Intézmény címe: ___________________________________________________________
Kapcsolattartó: ___________________________________________________________
E-mail cím:

___________________________________________________________

Jelentkező tanulók neve: ____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Kísérő tanár neve: _________________________________________________________
Sofőr (ha jön) neve: ________________________________________________________
Érkezés időpontja: _________________________________________________________
Távozás időpontja: _________________________________________________________
A budapesti látogatáson részt veszünk:

 igen

 nem

