
 
 
 

 

 

FELHÍVÁS 

HELYTÖRTÉNETI VETÉLKED ŐRE 

2015-2016. tanév 
 
A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás helytörténeti, helyismereti 
vetélkedőt hirdet, melynek témája  
 

MONOR ÉS A II. VILÁGHÁBORÚ 
 
A vetélkedő kétfordulós lesz, melyre Monor iskoláiból a 7. és 8. évfolyamos korosztály 
tanulóiból várunk iskolánként legfeljebb két 4 fős csapatot. 
A versenyre előzetesen a Városi Könyvtárban lehet nevezni 2015. november 30-ig. (A 
végleges jelentkezés az 1. forduló feladatának beküldésével történik!) 
 

I. FORDULÓ 

EGY EGY EGY EGY KÉPZELETBELIKÉPZELETBELIKÉPZELETBELIKÉPZELETBELI KORABELI ÚJSÁG MEGSZERKESZTÉSE KORABELI ÚJSÁG MEGSZERKESZTÉSE KORABELI ÚJSÁG MEGSZERKESZTÉSE KORABELI ÚJSÁG MEGSZERKESZTÉSE    

 
A vetélkedő első fordulójában a pályázó 4 fős csapatoknak egy képzeletbeli újságot, napilapot 
kell összeállítaniuk a II. világháborúra, különösen 1944 őszére vonatkozó helytörténeti 
(monori, Monor környéki és esetleg Pest megyei), történeti források, adatok, hírek, 
események alapján.  
Az újságban lehetnek kitalált szereplők, de hiteles történelmi eseményeket, adatokat 
(helyszínek, események), képeket is tartalmazzon! A képzeletbeli történetek nem állhatnak 
ellentétben a valóságban megtörtént eseményekkel, ugyanakkor a versenyzők alkalmazzák a 
forráskritikát! Az újságba kerülhetnek korabeli családi képek is megfelelő történeti 
bemutatással. 

Műfaji és formai követelmények:  
− többfajta műfajban legyenek rovatok (pl. interjú, karcolat, hirdetés, 

szépirodalmi írás, vers stb.); 
− korabeli nyelvezeten legyen megfogalmazva, ehhez segítséget jelenthet 

korabeli újságok, napilapok, haditudósítások olvasása, tanulmányozása; 

− A/3-as méretben készüljön; 
− terjedelme maximum 6 oldal lehet; 
− újság formátumban készüljön: tartalmaznia kell a fejlécet, címlap híreket, 

legyen többhasábos, többrovatú; 

Gondolatébresztő ötleteknek ajánljuk: 
- interjú …-val 1944 novemberében, 
- interjú fronton harcoló monori katonákkal vagy hozzátartozóikkal, 
- apróhirdetések, gyászhírek, 
- nők a háborúban (otthon és a fronton), 
- fegyvernemek, fegyverek bemutatása, 



- tudósítás a frontról, 
- a háború öt évének történeti összefoglalása, 
- egy frontharcos visszaemlékezése. 

Beadási határidő:  
Az elkészült újságokat 2016. február 29-ig (hétfőig) kérjük eljuttatni a Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtárba a mellékelt nevezési lappal együtt. 
 

II.  FORDULÓ 

SZÓBELI VETÉLKEDŐSZÓBELI VETÉLKEDŐSZÓBELI VETÉLKEDŐSZÓBELI VETÉLKEDŐ    

 
Az első fordulóban résztvevő csapatok szóbeli vetélkedőn vesznek részt 2016 áprilisában.  

Ebben a fordulóban hangsúlyozottan a II. világháború monori vonatkozásai kerülnek a 
középpontba (események, személyiségek, történelmi emlékek, emlékezések, emlékhelyek, 
emléktáblák, sírok, építmények, műalkotások stb.). 

A felkészüléshez ajánljuk a következő forrásanyagok tanulmányozását: 
1. Monori Krónika 1398-1998: 

- Németh László Monor és a holocaust 
- Zainkó Géza: Monor és környékének repüléstörténeti vonatkozásai 

2. Basa László: Monor, a második stáció – Lásd: 

http://www.tapiokultura.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=665:mo

nor-a-masodik-stacio&catid=16&Itemid=142 

3. A felkészüléshez kiadott segédanyagok (mellékelve) 

4. Paczolay Pálné: Monor és a holocaust. [Szakdolgozat] A III., VIII-XII. fejezet. 

5. Magyarország a második világháborúban . — Budapest : Kossuth Kiadó, 2013  

6. Gousseff, Catherine [et al.]: A két nagy háború. [s.l.]: Larousse-Officina Nova, 1993 

7. Bertényi Iván: Magyarország rövid története. [Budapest]: Maecenas, Talentum, 2001 

8. Glatz Ferenc (összeáll., szerk. és az összefoglaló tanulmányokat írta): A magyarok 

krónikája. [Budapest] : Officina Nova, [1995] 

 
Figyeld a könyvtár honlapján a Helytörténeti Kiállításnál a Helytörténeti vetélkedő 2015-16 

menüpont alatti felkészülési segédletét. 
 

A vetélkedőről és a felkészüléshez való segítséghez információ kérhető Uherkovich László 
könyvtáros email címén: uherkovich.laszlo@monorkonyvtar.hu. illetve a (29) 412-246 

telefonszámon. 



Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás  
Monor, Kossuth L. út 88. 

 

NEVEZÉSI LAP 

A 2015-2016. TANÉVI HELYTÖRTÉNETI VETÉLKED ŐRE 
 

Iskolánk az alábbi csapatokkal és tanulókkal jelentkezik a 2015-2016. tanévi helytörténeti 
vetélkedőre: 

ISKOLA NEVE  

A VERSENYRE NEVEZETT CSAPATOK ADATAI:  

1. CSAPAT 

Tanulók neve: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Felkészítő tanár: 

2. CSAPAT 

Tanulók neve: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Felkészítő tanár: 

Jelentkezési határidő: 2016. február 1. (hétfő) 
 

Kelt:  

PH 

 
 …………………………… 
 igazgató 

 


