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Pályázati kiírás a Heves megye – komplex helyismereti vetélkedő c. honismereti 

programsorozathoz 

Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az INFOTÉKA – Nevelési-oktatási 

intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0077 című 

pályázati konstrukció keretében pályázatot hirdet a  

„Heves megye – komplex helyismereti vetélkedő” 

című programsorozat megvalósítására. 

A program elősegíti a honismereti nevelést, a tanulók identitástudatának fejlesztését, mely 

tevékenységek a lokálpatriotizmust és a hazafiság eszméjének tudatosítását eredményezik. 

Általa a diákok megismerkednek szűkebb környezetükkel, településük történeti múltjával. A 

lakóhelyükhöz kötődő valamely személy életének, munkásságának tanulmányozásával 

méltó példaképekkel motiválódhatnak. Betekintést nyernek a helyi „közgyűjteményi 

kincsestárakba", a helytörténeti tudományos műhelymunkákba. 

A pályázaton a programsorozatra előzetesen jelentkezett középiskolák vesznek részt: a 

Neumann János Középiskola és Kollégium, a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 

és a Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola. Az iskolákból öttagú csapatok 

jelentkezését várjuk. 

Az elődöntőbe oktatási intézményenként legfeljebb négy, a döntőbe kettő csapat juthat 

tovább. 

A vetélkedő három fordulóból áll: 

1. forduló: Híres emberek, emlékhelyek Heves megyében 

A tanulók digitális eszközökkel, technikával jelenítsék meg valamely helyi „híres ember" – itt 

született, itt él, vagy élt, innen elszármazott író, költő, művész, tudós, közéleti ember – 

munkásságát.  

Műfaj, terjedelem: 

a. fotósorozat (legalább 10 képből álló sorozattal) 

b. animáció (maximum 2 perces időtartamban szabadon választott, az interneten 

ingyenesen elérhető animációszerkesztő program segítségével – pl.: Go! Animate 

http://goanimate.com/) 

c. ppt-bemutató (25-30 dia animációval) 

d. riportfilm (legfeljebb 10 perc) 

e. kisfilm (legfeljebb 10 perc) 

E pályázatok beküldhetők CD-n, DVD-n, a kisebb terjedelműek e-mailben is. 

Beküldési határidő: 2011. február 21.

http://goanimate.com/
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2. forduló (elődöntő): Eger, az egri vár története (az első fordulóból bejutott 12 csapat 

részvételével) 

A Dobó István Vármúzeumban 3D-s technikával készített kisfilm megtekintése, az ehhez 

készült TOTÓ helyes megfejtése (mely honlapunkról lesz elérhető) 

Tervezett időpont: 2011. február vége, március eleje (az iskolákkal előre egyeztetett 

időpontban) 

A totó beküldésének határideje: 2011. március 14. 

 

3. forduló (döntő): „A hely, ahol élünk…” 

Játékos honismereti vetélkedő a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban az előző 

fordulóból győztesen kikerült 6 csapat számára 

A vetélkedő időpontja 2011. március 30. 

A vetélkedőn a csapatok megmérettetik magukat, mennyire ismerik szülőföldjük, Heves 

megye történetét néprajzát, kulturális, művészeti és földrajzi értékeit, gazdasági adottságait 

valamint idegenforgalmi nevezetességeit. Ehhez a versenyzőknek használniuk kell a 

közgyűjteményeket, a forrásokat, a szakirodalmat. 

Díjazás: 

1. helyezett: 5 db 10000,- Ft értékű  

2. helyezett: 5 db   7000,- Ft értékű  

3. helyezett: 5 db   3500,- Ft értékű könyvjutalom 

A pályázati anyagok beküldésének levelezési címe: 

„Helyismereti vetélkedő” 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. 

E-mail cím: brody.vetelkedo@gmail.com 

További információk: 

Guszmanné Nagy Ágnes  

Schmidtné Vitai Bernadett 

Tel.: +36 30 / 516-595 

e-mail: brody.vetelkedo@gmail.com 

mailto:brody.vetelkedo@gmail.com
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Ajánló bibliográfia a Honismereti vetélkedőhöz: 

 

Bakó Ferenc – Slakta Tibor: Eger és környéke útikalauz. – Eger, 1989. 

Breznay Imre: Eger a XIX. században.- Eger : Dobó I. Vármúz., 1995. 

Szerk. Renn Oszkár: Egri séták nemcsak egrieknek. - Eger : Egri 

    Lokálpatrióta Egylet, 2010- Eger : Eger 91 Nonprofit Kft. 21 cm 

Fajcsák Attila: Az egri szőlőművelés szokásai és hiedelmei. - Eger :  Dobó I. Vármúzeum, 

1990 

Heves megye kézikönyve. – Hatvan : Ceba, 1997. 

Heves megye műemlékei II.- Bp. : Akad. K., 1972. 

Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. - Eger : Egri 

    Városszépítő Egyesület, 2007. 

Sugár István: Az egri vár históriája. – Bp. : Zrinyi, 2002. 

Vál.,szerk. Lisztóczky László Végeknek tüköri : versek Egerről.. - Gyöngyös : Pallas Kiadó, 

1999. 

Segédanyag Füzesabonyról a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár összeállítása. 

Hozzáférhető a könyvtár Helyismereti Gyűjteményében 

 

 


