
A vetélkedő célja: Játékos, élményszerű formában megismertetni a tanulókkal gróf Esterházy 

János (1901-1957) szellemiségét, erkölcsi magatartását, mélységes emberszeretetét életpéldáján 

keresztül, halálának 60. évfordulóján. 

 

A vetélkedő résztvevői:        a Kárpát-medence magyar tannyelvű iskoláinak 

8-12. osztályos tanulóiból álló 3 fős csapatai 

Szervező:            Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

 

Társszervezők:   Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola (Alsóbodok)   

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola  

és Gimnázium (Szombathely) 

      

A vetélkedő fővédnöke:         Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség mellett működő  

    Esterházy János Emlékbizottság elnöke 

 

Támogatók: Rákóczi Szövetség                                                              

CSEMADOK 

A nevezés módja: A versenyen azok a 3 fős csapatok vehetnek részt, amelyek 

a nevezési határidőig (lásd: lent) a  jelentkezési lapot kitöltve 

elküldik. 

A vetélkedő témakörei:       -       Esterházy János politikai pályája és mártíromságának története 

- Esterházy János életéhez köthető települések jellegzetes 

épületei, nevezetességei  

- Esterházy János kultusza 

- A felvidéki magyar kisebbség története 1918-1957 

      

 

 

VERSENYFELHÍVÁS 

 

    

 

      

„Sem gyűlölettel, sem erőszakkal“ 

 

Esterházy János és kora  

Kárpát-medencei műveltségi vetélkedőre 

    

 

      

               



 

 

A vetélkedő lebonyolítása:  

 

1. forduló (2017. március 1- április 5.): az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-

szakközépiskola honlapjáról (www.sssp.sk) letölthető, élményszerű feladatokat 

tartalmazó feladatlap kitöltése és beküldése. 

 

2. forduló (2017. április 20. 15-16.30 óra): internetes feladatsor (tesztkérdések). 

 

3. forduló (2017. szeptember 22.): szóbeli döntő az 1-2. fordulóban legjobb 

eredményt elért 10 csapat részvételével.  

     Helyszín: MTNY Magán-szakközépiskola, Alsóbodok 

 A résztvevők szállás- és étkezési költsége a szervezőket terheli. 

A zsűri elnöke: Dr. Molnár Imre történész, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója,   

Esterházy-kutató. 

 

 

Díjazás: A szóbeli döntőbe jutott csapatok tagjai és felkészítő tanárai értékes utazási és 

tárgynyereményekben részesülnek. 

 

A versenyre való jelentkezés: a www.sssp.sk honlapról letölthető jelentkezési lapon lehetséges. 

Egy iskola tetszőleges számú csapatot indíthat, a szóbeli döntőbe iskolánként egy-egy csapat juthat 

be. További információk a Versenyszabályzatban. 

 

Nevezési határidő: 2017. február 25. 

Nevezési díj: nincs 

 

Kapcsolat: 

 

Hajtman Béla igazgató MTNY Magán-szakközépiskola, Alsóbodok 00421-918-655-945     

Kukor Ferenc igazgatóhelyettes ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola  

    és Gimnázium (Szombathely) 0036-30-5900-480 

 

E-mail: esterhazyvetelkedo@gmail.com  

 

 

Alsóbodok, 2017. január 10. 
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