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SZABADSÁGHARC 170 

  

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

 

 

A verseny meghirdetője: 

Nemzetközi Szent György Lovagrend Zala Megyei Priorátusa 

A verseny szervezője: 

- Nemzetközi Szent György Lovagrend Zala Megyei Priorátusa 

A verseny szervezésében együttműködő szervezetek: 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánigazgatási Osztály 

- Zalaegerszegi Tankerületi Központ 

- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum  

- Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

- Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 

- Göcseji Múzeum 

- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

A részvétel feltételei: 

A vetélkedőn részt vehetnek a 14. életévüket betöltött Zala megyei nappali tagozaton tanuló, 

érettségivel nem rendelkező középiskolás diákok. A vetélkedőre egyéni nevezőket várunk. 

A vetélkedő célja: 

A szervezők a vetélkedő megszervezésével szeretnének tisztelegni szabadságharcos elődeink 

hősi tettei előtt. El kívánják érni, hogy a fiatalok a vetélkedő időszakában önállóan vagy tanáraik 

segítségével jobban megismerjék a szabadságharc eseményeit. Mindazokat, melyek a magyar 

történelem aranybetűs eseményei közé emelték ezt az időszakot. Szeretnénk, ha a határainkon belül és 

kívül élő fiatalok éreznék a magyar nemzethez való tartozást, annak történelmi gyökereit. 

Részvételükkel, tudásukkal kifejeznék a nemzeti összetartozás, a valahová és a valakikhez tartozás 

érzését.  

Jogorvoslat: 

A vetélkedő egyes fordulóira kitöltött és beküldött feladatlapok beérkezéséért a szervezők nem 

vállalnak felelősséget. A feladatlapokat bírálóbizottság értékeli. A bírálóbizottság értékelése ellen 

panasszal élni, jogorvoslatot kérni nem lehet. A feladatlapokat a beküldők az egyes fordulók 

eredményhirdetésein megtekinthetik, a feladatlapokat nem adjuk vissza. Az eredményhirdetést követő 

48 órán belül a feladatlapokat megsemmisítjük. 

Személyes adatok kezelése: 

Az adatokat a Nemzetközi Szent György Lovagrend Zala Megyei Priorátusa, a szervező kezeli. 

A személyes adatokat senkinek, semmilyen formában nem adja tovább. A bekért személyes adatokat 

a szervező a harmadik fordulót követő 48 órán belül megsemmisíti. 

Nevezési díj: 

Nevezési díj nincs. Előzetes nevezés nincs. 

 

A verseny menete. 

 Minden fordulóra külön versenykiírást adunk ki. A vetélkedő háromfordulós. 

 Az első forduló:  2019. február – 2019. március 

 Feladatlapok kitöltése, beküldése, értékelése és díjazása. 
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 A második forduló:  2019. április – 2019. május 

 Feladatlapok kitöltése, beküldése, értékelése és díjazása. 

 A harmadik forduló:  2019. október 05. 

A harmadik fordulóba jutás feltétele: 

A két forduló során legjobb eredményt elért 3-3, még középiskolás diák, a bírálóbizottság döntése 

alapján. Valamint 1-1 beregszászi és dunaszerdahelyi diák. 

  

Második forduló 

 

Forduló témái: 

 

- A forradalom és szabadságharc nagy alakjai, csatái. 

- Buda visszafoglalása 

 

Ideje: 2019. április-május 

 

A vetélkedő kérdéseinek közzététele:  2019. április 01. 

A kitöltött feladat beküldésének határideje: 2019. április 17. 

A beérkezett anyagok értékelése:  2019. május 10. 

A második forduló díjainak átadása:  2019. május 30. 

 

A forduló feladatlapja megtalálható a nszgylovagrend.hu honlapon. A közzététel napján 

megkapja minden, a vetélkedő szervezésében részt vevő szervezet.  

A feladatlapokat kitöltve kérjük a megadott címre beküldeni, vagy az iskola titkárságának zárt 

borítékban leadni. A borítékra kérjük ráírni a feladatlapot kitöltő nevét, tanintézetét és a vetélkedő 

címét „Szabadságharc 170”. 

Díjazás: 

 Versenyzők:    

I. helyezett: 35000 Ft értékig díj 

II. helyezett: 25000 Ft értékig díj 

III. helyezett: 20000 Ft értékig díj 

Felkészítő tanárok: 

I. helyezett: 9000 Ft értékig díj 

II. helyezett: 6000 Ft értékig díj 

III. helyezett: 5000 Ft értékig díj 

 

További ajándéktárgyak is kiadásra kerülnek a támogatói, pályázati támogatások függvényében.  

 

 Levelezési cím:  

 „Szabadságharc 170” 

 MAGYAR HONVÉDSÉG 12. KATONAI IGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18. 

 

 

Szervező elérhetősége: 

Ferge László 

Tel.: 30/4124044 

email.: fergel55@gmail.com 
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mailto:fergel55@gmail.com

