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

TRIANON VETÉLKEDÕ 2019
A trianoni diktátum 100. évfordulójához közeledve a Keresztény Élet Szerkesztõsége, a
Lakiteleki Népfõiskola és a Lakiteleki Eötvös Iskola 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 Ben-
ce, a Keresztény Élet fõszerkesztõje.

A csapatok a vetélkedõ feladatait 2019.
január 27-tõl kéthetente olvashatják a Ke-
resztény Élet hasábjain. Az egyes fordulók
postára adási határideje a megjelenés dátu-
mát követõ 9. nap. A feladatlapok elérhetõk
a www.nepfoiskola.lakitelek.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 2018. április 4–5–
6-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.
Szeretettel várjuk egyházi és világi iskolák,
egyházközségek, hittancsoportok, baráti tár-
saságok csapatait! Egy-egy intézménybõl,
közösségbõl tetszõleges számú csapat indul-
hat a versenyen.

Ajánlott irodalom

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

gyar költészetben (Antológia Kiadó, Laki-
telek 2010)

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

Szeretettel hívjuk és várjuk a jelentke-
zõket, eredményes versenyzést kívánunk
mindannyiuknak!

Bõvebb felvilágosítással Olajos István

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

1. VAJH KIK ÕK, ÉS MERRE VAN HAZÁJUK? (KÖZÉPISKOLÁS)
20 pontt

Hasonlítsák össze a XI-XV. századi, és a XVII-XIX. századi betelepülési
hullámokat a Kárpát-medencébe! Kik és honnan érkeztek, kik és milyen
céllal telepítették be õket Magyarországra? Beszámolójukat térképpel is
illusztrálják!

5. TÖRVÉNYRÕL TÖRVÉNYRE (KÖZÉPISKOLÁS)

A) Melyik jogszabályokból idézünk? 6 pont
B) Az idézett jogszabályok milyen körülmények között keletkeztek? 9 pont
C) Mi volt a nemzetiségek hozzáállása ezekhez a jogszabályokhoz? 9 pont

a) „A községi tanácskozásokban mindenki akár magyar, akár anyanyelvén szólhat, a
jegyzõkönyv pedig a községben divatozó nyelvek közül azon nyelven fog vezettetni,
mely szabad választás szerint megállapittatik. A törvényhatósági mindenféle ûlések
tanácskozásaiban mindaz, ki szólásra feljogositva van, véleményét és szavát, akár
magyar, akár anyanyelvén elõadhatja.”

b) „Az állam … köteles az államintézetekben a lehetõségig gondoskodni arról, hogy a
hon bármely nemzetiségû, nagyobb tömegekben együtt élõ polgárai az általok lakott
vidék közelében az anyanyelvükön képezhessék magokat egészen addig, hol a maga-
sabb akadémiai képzés kezdõdik. Az ország minden polgára saját községéhez, egyhá-
zi hatóságához és törvényhatóságához, annak közegeihez s az államkormányhoz inté-
zett beadványait anyanyelvén nyújthatja be.”

c) „Minden iskola és minden tanító, tekintet nélkül az iskola jellegére és arra, hogy álla-
mi segélyt élvez-e vagy sem, a gyermekek lelkében a magyar hazához való ragaszko-
dás szellemét és a magyar nemzethez való tartozás tudatát, valamint a valláserkölcsös
gondolkodást tartozik kifejleszteni és megerõsíteni.”

2. VISELET 25 pont

A magyar viseletek története címû gyönyörû könyvben Nagy Géza és Ne-
mes Mihály gyûjtötte össze a Magyarországon élõ nemzetiségek viselete-
it. Írják a számokkal jelölt alakokhoz, melyik nemzetiséget jelenítik meg
viseletükkel!

Kedves Játékosok!
A középiskolás csapatoktól minden feladat megoldását kérjük, az általános
iskolásoknak a „KÖZÉPISKOLÁS” jelzéssel ellátott kérdésekre nem kell
válaszolniuk.

6. TOTÓ – ANAGY HÁBORÚ helyes válaszelemenként 1-1 pont
Figyelem, néhány kérdésnél több helyes válasz van!

1. Mit jelent magyarul a világháborúban gyõztes szövetségi rendszerelnevezése?
A – védelmi megállapodás B – szívélyes szövetség
C – hathatós összefogás D – népek szövetsége

2. A felsorolt politikusok közül ki nem volt a központi hatalmak államférfija?
A – Ókuma Sigenobu B – Tisza István
C – Theobald von Bethmann-Hollweg D – Charles de Broqueville

3. Milyen rokonságban állt az 1914. június 28-án meggyilkolt Ferenc Ferdi-
nánd az Osztrák-Magyar Monarchia akkori uralkodójával?
A– fia volt B – unokaöccse volt C – testvére volt D – unokája volt

4. A leghosszabb ideig Magyarországon miniszterelnöki méltóságot betöltõ
politikus kije volt a világháború kitörésekor miniszterelnöki címet viselõ
államférfinek?
A– apja B – nagybátyja C – bátyja D – csak névrokonok voltak

5. Melyik dinasztia uralkodója volt az utolsó orosz cár?
A– Oldenburg B – Romanov C – Holstein-Gottorp D – Fjodorov

6. Melyik szervezet tagja volt a Monarchia trónörökösét és feleségét lelövõ
Gavrilo Princip?
A – Ifjú Bosznia B – Fekete Kéz
C – Szerbia Ébredj D – Gyõzelem vagy Halál

7. Milyen megtisztelõ címet kapott a világháború utáni modern Törökország
megteremtõje?
A – a törökök atyja B – a haza bölcse
C – a megvesztegethetetlen D – a Boszporusz óriása

8. A felsoroltak közül melyik magyar írók voltak a háborús frontok haditu-
dósítói?
A – Molnár Ferenc B – Szép Ernõ
C – Móricz Zsigmond D – Gárdonyi Géza

9. Erich Maria Remarque regénye szerint Nyugaton a helyzet….
A– borzalmas B – biztató C – változatlan D – követhetetlen

10. Melyik város környékének csatáit nevezték túlélõi vérszivattyúnak vagy
csontmalomnak?
A – Ypern B – Verdun C – Artois D – Brüsszel

11. Melyik hajó elsüllyesztését használta fel ürügyül az USA a háborúba való
belépésre?
A– Britannia B – North America C – Titania D – Lusitania

12. A korábbi szövetségesei ellen támadó román hadsereget melyik német tá-
bornokok vezetésével gyõzték le néhány hónap alatt a központi hatalmak
katonái?
A – Erich von Falkenhayn B – Paul von Hindenburg
C – Erich Ludendorff D – August von Mackensen

13. Melyik fegyvernemnél szolgált a Vörös Báró?
A– tüzérség B – haditengerészet C – harckocsizók D – légierõ

14. Hol törték át az olasz frontot a Monarchia csapatai 1917-ben?
A – Caporetto B – Milano C – Padova D – Ventimiglia

15. Melyik hadi esemény, helyszín nem a keleti (orosz) fronthoz kötõdik az
elsõ világháborúban?

A – Bruszilov-offenzíva B – gorlicei áttörés
C – Hindenburg-vonal D – Kerenszkij-offenzíva

4. ULTIMARATIO 15 pont

Hogyan, milyen fontos lépésekben alakultak ki a „nagy háború” szövetsé-
gi rendszerei? Kik voltak ezek tagjai, milyen célokat kívántak elérni?

3. ÖNÁLLÓSODÁSI TÖREKVÉSEK 24 pont

Kik voltak a szerb, a román, a szlovák, a horvát nemzetiségi mozgalmak
irányítói? Foglalják össze röviden 2-2 kiemelkedõ XIX–XX. századi alak-
juk munkásságát!


