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A Kárpát-medencei református középiskolák részére

Tisztelt Intézményvezető!
2018. április 13-14-én (péntek-szombat) immár tizenkilencedik alkalommal rendezzük meg a
Bocskai István Református Műveltségi Vetélkedőt, melynek programjáról és felkészülési
szempontjairól e levélben adunk tájékoztatást. Tisztelettel hívjuk és szeretettel várjuk a református
középiskolák csapatait – határon innen és túlról. A vetélkedőre az intézmények továbbra is 3 fős
csapatokkal nevezhetnek. Egy intézményből több nevezést is elfogadunk. (A rendező halásztelki
intézmény versenyen kívül vesz részt a vetélkedő programjában.) Azon csapatok számára, kik április
15-én (vasárnap) szeretnének elutazni, a szállást és az étkezést biztosítjuk, s szeretettek hívjuk őket a
helyi református templomban 9:30 órakor tartandó istentiszteletre is.
A VETÉLKEDŐ PROGRAMJA:
2018. április 13. (péntek)
 10.00-12.00 h: érkezés, regisztráció
 12.00-13.30 h: ebéd
 14.00-16.00 h: a vetélkedő első fordulója
 17.00 h: istentisztelet (megjelenés iskolai egyenruhában)
 18.30 h: ünnepi vacsora, majd játék és kötetlen beszélgetés diákoknak, tanároknak egyaránt
2018. április 14. (szombat)
 7.00 h: reggeli
 8.00-8.15 h: áhítat
 8.15- 13.30 h: vetélkedő
 14.00 h: ebéd
 15.00 órától látogatás Budapestre, ahol a dualizmus kor nevezetességeit tekintjük meg
 18.00 h: vacsora

A VETÉLKEDŐ ANYAGA
Magyar és egyetemes műveltség 1867-től 1918-ig
KIEMELT FELADAT

1. A dualizmus idején vált világvárossá Budapest. Mutassák be ennek a folyamatnak egy
mozzanatát! A formája lehet prezentáció (ppt), plakát, szerepjáték stb
Javaslatok
 Millenniumi ünnepségek
 Budapest infrastrukturális fejlesztése
 Híres városszépítők (például Podmaniczky Frigyes tevékenysége)
 Híres épületek
 Szórakozási lehetőségek kiépülése
Feltételek
 Mindenképp szükséges kísérőszöveg
 6 perces időkorlátot nem szabad átlépni
2. Választható feladat!
Az alábbi 2 lehetőség közül 1 feladatot kell választani és bemutatni tetszés szerinti módon/
prezentáció – ppt, szerepjáték, bemutató stb. Ennek bemutatási ideje maximum 5 perc
csapatonként.
A) Magyarországon is lezajlott a polgári átalakulás és ennek keretében kísérlet történt az
állam és az egyház szétválasztására. A keresztyén vallás, és a keresztyén egyházak
mégis még mindig óriási szerepet töltött be az emberek mindennapi életében.
Mutassák be valamilyen akkori szokást, hagyományt. Például körmenet, búcsú,
esküvő, temetés, stb.
B) A Magyarországi Református Egyház a dualizmus idején egyre nagyobb befolyásra
tett szert az ország politikai, kulturális irányításában. Számos miniszterelnökünk hithű
református volt. Mutassák be bármelyik református minisztert, miniszterelnököt vagy
politikai személyt.

Művészet- és művelődéstörténet





Historizáló építészet: Ybl Miklós, Steindl Imre, Schulek Frigyes és Hauszmann Alajos
kiemelkedő munkái
Országház, Operaház, Vajdahunyad vára, Millenniumi emlékmű, Uránia filmszínház
Than Mór, Székely Bertalan és Lotz Károly híres alkotásai
A magyar filmművészet kezdetei

Irodalom






Mikszáth Kálmán élete és következő művei: Tót atyafiak, A jó palócok, Beszterce ostroma,
Új Zrínyiász
Arany János élete; az Őszikék ciklus
Vajda János élete és költészete
A Nyugat indulása
Ady Endre élete és költészete

Történelem


Bármely történelem tankönyv erre az időszakra vonatkozó időszaka magyar és egyetemes
vonatkozásban.

Biológia


Lenhossék Mihályra élete és munkássága
Felkészüléshez segítség:
http://baratikor.semmelweis.hu/galeria/page.php?id=40
http://informed.hu/?tPath=/print/history&article_print=yes&article_id=36995

Földrajz


A térképről a vármegyék és székhelyeik szerepelhetnek vaktérképen, szöveges feladatban és
keresztrejtvényben is.



Az Osztrák-Magyar Monarchia közigazgatási felosztása 1910-ben

A térkép névanyaga vaktérképes és szöveges feladatokban vagy keresztrejtvényekben is szerepelhet.
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Nemzetiségek eloszlása az Osztrák–Magyar Monarchia területén 1911-ben

A térkép névanyaga szöveges/rajzos feladatokban és keresztrejtvényekben is szerepelhet.

Fizika
http://www.ng.hu/Tudomany/2005/04/Einstein_es_elfeledett_magyar_segitoi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
Einstein és a magyarok- Gazda István (Akadémiai Kiadó)
Hit- és erkölcstan
I. TANKÖNYV:
1.) Cím:
Egyháztörténet 2. (tankönyv és tanári kézikönyv 1711-től napjainkig)

2.) Szerkesztők:
Ladányi Sándor, Papp Kornél, Tőkéczki László
3.) Tananyag:
a) 22. fejezet: A református egyház belső élete a dualizmus korában. A debreceni zsinat (9395. oldal)
b) 23. fejezet: A belmisszió irányzatai és főbb képviselői (96-97. oldal)
c) 27. fejezet: A magyarországi zsidóság és az izraelita hitfelekezet a XVIII-XIX. században
(csak a 114-116. oldal)
II. TANKÖNYV:
1.) Cím:
Egyetemes Egyháztörténet (Egyháztörténeti alapmodul)
Tegyetek tanítvánnyá minden népet!
2.) Szerkesztők:
Márkus Gábor
3.) Tananyag:
a) 14. fejezet: Misszió az ipari forradalom korának társadalmában
- 14./3. Olvasmány: A római katolikus egyház a XIX. században (63. oldal)
- 14./4. Rerum novarum (64. oldal)
b) 16. fejezet: A keresztyén egyház a XX. század megpróbáltatásai között
- 16./1. Az első világháború megrökönyödése (74. oldal)
Jelentkezési határidő: 2018. február 26. 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. Amennyiben szükség van meghívólevélre a határátlépéshez, kérjük,
postafordultával jelezzék.
Életére és munkájára Isten áldását kérve, tisztelettel
Halásztelek, 2018. január 22.
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Jelentkezési lap
a
XIX. 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

Kelt, ………………………, 2018. …………………………
………………………………..
igazgató

