
A Körmendi  

Kölcsey Ferenc Gimnázium  

pályázatot hirdet  

A  M A G Y A R  K U L T Ú R A  N A P J A     
alkalmából 

Vas megye általános és középiskolásainak 
 

 

 

Mottó: 

„Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe, 

s ki honnan jött, soha soha 

ne feledje.” 

                  Kányádi Sándor 

 

 

Pályázatainkat, versenyünket és vetélkedőnket a trianoni békeszerződés megkötésének  

100. évfordulója alkalmából írtuk ki. 

 

I. Irodalmi pályázat általános és középiskolás diákoknak 

„Trianon 100 – 10 versben” címmel tervezz meg egy tíz magyar költeményt tartalmazó 

irodalmi antológiát! 

A kötet tartalmazza a kiválasztott verseket, és készítsd el a kiadvány borítótervét, 

tartalomjegyzékét is! Írj előszót a gyűjteményhez, amelyben kifejted, hogy miért 

ezeket a verseket választottad! 

Pályázatodat elkészítheted és beküldheted papír alapon és elektronikus formában is. 

 

 

II. Képzőművészeti pályázat általános és középiskolás diákoknak 

Határainkon túli, de a magyar történelemhez köthető épület, építmény, emlékhely 

bemutatása tetszőleges (ceruza, kréta, akvarell, tempera, számítógépgrafika stb.) 

technikával. A téma bemutatása képzelt, "megelevenedett" jelenettel is kiegészíthető. 

 

 

III. Szavalóverseny általános és középiskolás diákoknak 

Egy határon túli magyar költő szabadon választott versének előadása legfeljebb három 

percben. (Versrészlet előadása is lehetséges.) 

 

 

IV. Műveltségi vetélkedő középiskolás diákoknak, három fős csapatok részvételével 

Témája a trianoni békeszerződés megkötésének közvetlen előzményei, tartalma, 

következményei. 

 

Szakirodalom: 

1. A használatban lévő történelem tankönyvek témához kapcsolódó leckéi 

2. A használatban lévő Történelmi atlaszok témára vonatkozó térképei 

3. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században Osiris Kiadó, Budapest, 

2000; 139-147. oldal 

4. Magyarország története képekben II. Szerkesztette: Gyurgyák János Osiris Kiadó, 

2008; 14-27. és 32-39. oldal 
 

 



 

 

Nevezési határidő: 

 

2020. január 15. 
 

Nevezéseket és pályázatokat e-mailben is elfogadunk a kfg@kormend.hu címen. 

 

 

Levelezési cím:  

Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky u.3. 

 

A versenyek 2020. január 22-én, szerdán délelőtt, 8 óra 30 perctől kezdődően kerülnek 

megrendezésre a gimnáziumban. 

 

 

 

 

Körmend, 2019. november 19. 

 

 

 

 

 

     Laczó Tamás           Károlyi Tamás 

  intézményvezető sk.                  intézményvezető-helyettes sk. 

 

 

 

Laczó László 

munkaközösség-vezető sk. 
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