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„ITT ÉLNED, HALNOD KELL” – TRIANON VETÉLKEDÕ 2019
3. ÍRÁSBELI FORDULÓ

TRIANON VETÉLKEDÕ 2019
A trianoni diktátum 100. évfordulójához közeledve, a Lakiteleki Népfõiskola, a Lakiteleki
Eötvös Iskola és a Keresztény Élet Szerkesztõsége Kárpát-medencei történelmi vetélkedõt
hirdet általános iskolás korú (10–15 éves) és középiskolás korú (15–19 éves) fiatalok számára.

„ITT ÉLNED, HALNOD KELL”
címmel

A játékra anyaországi és határainkon túl élõ
(erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki) fi-
atalok 3 fõs csapatait várjuk.

Védnökeink: Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyûlés alelnöke és Czoborczy Bence,
a Keresztény Élet fõszerkesztõje

A csapatok a vetélkedõ feladatait 2019. ja-
nuár 27-tõl kéthetente olvashatják a Keresz-
tény Élet hasábjain. Az egyes fordulók postá-
ra adási határideje a megjelenés dátumát
követõ 9. nap. A feladatlapok elérhetõk a
www.nepfolakitelek.hu a www. keresztenyelet.
hu és www.eotvosiskola.hu oldalakon is.

A három írásbeli forduló alapján korcso-
portonként a legjobb eredményt elérõ 22-22
csapatot hívjuk meg a 2019. április 11–12–
13-án megrendezésre kerülõ középdöntõre
és döntõre, a Lakiteleki Népfõiskolára.

A döntõjébe jutó fiatalok értékes könyv-
jutalmat kapnak. A gyõztesek részt vehetnek
azon a Lezsák Sándor parlamenti alelnök úr
által vezetett zarándoklaton, melyet 2019
nyarán szervezünk.

Jelentkezni az elsõ forduló megoldásá-
nak beküldésével lehet, nevezési díj nincs. A
feladatok megfejtéseit a Lakiteleki Eötvös

Iskola, 6065 Lakitelek, Kiss János u. 1. cím-
re kérjük feladni.

Kérjük, hogy a megoldáshoz mellékel-
jék az iskola vagy egyházközség nevét, a
csapat nevét és elérhetõségét (telefon és
e-mail), valamint a csapattagok és felnõtt
segítõjük nevét!

Szeretettel várjuk egyházi és világi isko-
lák, egyházközségek, hittancsoportok, baráti
társaságok csapatait! Egy-egy intézmény-
bõl, közösségbõl tetszõleges számú csapat
indulhat a versenyen.

Ajánlott irodalom

Koltay Gábor: Trianon (film)
Szétszaggatott ország – Trianon a ma-

gyar költészetben (Antológia Kiadó, Lakite-
lek 2010)

Trianon Múzeum Várpalota – A trianoni
diktátum története és következményei tabló-
sorozatának anyaga

Bõvebb felvilágosítással Olajos István

szolgál a vetélkedõvel kapcsolatban a
06-70/931–7808 és a bezdedi@gmail.com
elérhetõségeken.

1. NEM, NEM SOHA! 3+10+10 pont

A) Honnan ered a Trianont elutasító jelszó?

B) Számos, a revíziót célul kitûzõ társadalmi szervezet alakult az 1920-as
években. Válasszanak ki közülük egyet, s értékeljék mûködésüket!
Külön pont jár azért, ha lakóhelyükön, vagy közelükben is tevékenyke-
dõ szervezetet mutatnak be, ezzel kapcsolatos kutatómunkát végeznek.

5. BETÛKERESÕ 2-2 pont+15 pont

A konszolidációhoz kapcsolódó kérdésekre adott válaszok jelölt betûibõl személyek neve
olvasható össze. Mit tudnak róluk, hogyan kapcsolódnak a tárgyalt idõszakhoz? (A rész-
megfejtésekért is pont jár!)

2. FÉNYKÉPVAN RÓLA 10 pont

A trianoni béke mely következményérõl készült a fotó? Hogyan, mikép-
pen oldódott meg a probléma?

3. MORSE (a betûket *-gal választottuk el) 5+15 pont

A) Fejtsék meg a kódolt üzenetet! Figyelem, a távírász sietségében fukar
kezekkel mérte az ékezetes betûket!

B) Kitõl való az idézet? Méltassák a jeles államférfi nemzetmentõ tevé-
kenységét! (max. 2 oldal)
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4.TERÜLETGYARAPODÁS – TERÜLETVESZTÉS 20 pont

Hogyan változott meg a Magyar Királyság területe 1938 és 1947 között?
Mikor, milyen körülmények között gyarapodott, illetve csökkent az or-
szág nagysága?

a) Az 1922-ben létrejött kormánypárt teljes neve

b) IV. Károly király születésének és halálának helye (két település neve).

37 28

c) Elsõ elnöke Kozma Miklós volt (az intézmény teljes neve)

d) OTI

18 36 30

24 22

e) Csernoch János utódának eredeti neve

14 38 39

f) Bengáli Nobel-díjas polihisztor, Budapest és Balatonfüred vendége.

34 13 26 10 17 4 31

g) A kolozsvári Pásztortûz címû folyóirat szerkesztõje.

15 8 6

h) A Magyar Nemzeti Bank elsõ elnöke.

35 16

41 32 11

i) A szociáldemokrata párt vezetõ politikusa 1917 és 1945 között. Emigrációban hunyt el.

j) Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus himnuszának kezdõ sora.

21 40 12 27 19

–

1 20 42

7 29 33 9

25 23

6. KERESZTREJTVÉNY (CSAK KÖZÉPISKOLÁS) 15 pont
Melyek voltak az elõzményei, a célja és a következményei a fõ sorokban rejtõzõ fogalomnak?

–
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