
 

    

 
 

 
VERSENYKIÍRÁS 

XXIV. Kárpát-medencei Honismereti Verseny 

Középiskolások részére 

 

II. Rákóczi Ferenc 

 
A verseny időpontja: 2019. november 16-án 9 órai kezdettel 
Helyszín: Szabadka, Széchenyi István Általános Iskola  
(Karađorđe út 94.) 
 
A verseny menete: 
 

1. Esszéírás (a csapatok az alábbi témakörökből választhatnak a kétoldalas esszéhez) 
• "Cum deo pro patria et libertate!" 
• Az európai hatalmak a Magyar Királyság, Erdély és a Hódoltság viszonyrendszere 
• Rákóczi és az ún „Rácország” 
• A szatmári béke és rendelkezései 
• A höchstädti csata és hatása a felkelésre 
• Öltözködés Rákóczi korában 
• A végvárak szerepe és felrobbantása 
• Rákóczi katonái 
• Erdély és a Rákócziak 
• A Habsburgok szerepe Európa politikájában a 18. századig, és Erdély kérdése 
• Az Oszmánok gyengülése és ennek okai 
• Gróf Pálffy János szerepe és eredményei 
 

A munkákat elektronikusan, pdf formátumban kell beküldeni október 31-ig az Egyesület 
 e-mail címére (empe@mts.rs), feltüntetve a diákok és a felkészítő tanár nevét. 
A versenyen a csapatok a munkájukkal kapcsolatos villámkérdésekre válaszolnak. 
 
2. Prezentációkészítés: 
Témakörök: 
• Az ónodi országgyűlés 
• II. Rákóczi Ferenc, mint író 
• II. Rákóczi Ferenc a művészetekben 
• II. Rákóczi családfája 
• II. Rákóczi Ferenc ellenfelei a csatatéren, a Habsburgok hadvezérei 
• II. Rákóczi Ferenc hadvezérei 



 

    

 

 
 
 
 
A munka bemutatása max. 5 perc (a megszabott idő túlhaladás pontlevonással jár).  
Kérjük a csapatokat, hogy a prezentáció szövegét ugyancsak juttassák el az Egyesületbe az 
esszével együtt (október 31-ig), a mulasztás pontlevonással jár. 
 
3. Kreatív feladat: (maximum 3 perc) 
• Rodostói hétköznapok 
• Kuruc kultúra 
• Ünnepi ebéd 
• Mikes Kelemen, a hű sorstárs 
• Kurucdalok előadása 

 
A kreatív feladat bemutatására max. 3 perc áll rendelkezésre (a megszabott idő túlhaladása 
pontlevonással jár). 

  
Várjuk a középiskolás (I., II., III., IV. osztályos) tanulók háromtagú csapatainak 

 jelentkezését: 2019. október 13-ig! 
 

 
A versennyel kapcsolatban bővebb  információt az Egyesület irodájában kaphatnak, a 
024/557-596-os telefonszámon, vagy e-mailben: empe@mts.rs  
 
 
A legjobb csapatok jutalomkiránduláson vehetnek részt. 
 

Szabadka, 2019. szeptember 25. 
                                                         a SZERVEZŐBIZOTTSÁG 

 

 

 

Támogató:                                              Házigazda:  
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