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Tisztelt Felkészítő Tanár! 
 

Kedves Kollégák! 
 

 

 

 

A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület a 2019–2020. tanévben az alábbi módon hir-

deti meg a hagyományos,  18 éves, Ferencvárosi séták c. helytörténeti versenysorozatát: 
 

o a résztvevők köre: a IX. kerület iskoláinak tanulói, illetve a IX. kerületben lakó is-

kolások; 

o a versenyt három korcsoportnak hirdetjük meg: 5-6. osztályosoknak, 7-8. osztá-

lyosoknak és 9-12. osztályosoknak. 

o A  versenysorozat  időhatárai:  a 2020. március 4-től április 22-ig tartó időszak. 

o A versenysorozat I. fordulója eredményhirdetéssel (tehát továbbra is lehet ön-

álló verseny) az idei évben rövidített, 45 perces időtartamú lesz,  5-6. osztályo-

soknak és 7-8. osztályosoknak 2020. március 4-én, szerdán 14.00 órától, 9-12. osz-

tályosoknak 2020. március 18-án, szerdán 14.00 órától. (A létszám függvényében a 

7-8. osztályosok versenyének időpontja módosulhat,  lehet, hogy a 9-12. osztályosok ver-

senyidőpontjában lesz.) 

o A II. forduló (gyűjtőmunka, dolgozat – egy választott téma feldolgozása) határ-

ideje: 2020. április 1-je, szerda. 

o A III. forduló (műsoros előadás, az írásbelin választott téma min. 5 perces, max. 

10 perces megjelenítése) időpontja: 2020. április 22., szerda.  

o A II. és III. forduló résztvevői a teljes versenysorozaton elért eredményeik alap-

ján, tanév végén értékesebb jutalomban részesülnek, a legjobbak tanulmányi ki-

ránduláson vehetnek részt. 

o Kérjük, hogy a jelentkezők nevét, de legalább pontos létszámát,  postafordul-

tával, legkésőbb február 18-ig, keddig, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével 

küldjék meg ímélben! (A jelentkezési lap a 3. sz. melléklet.) 

Kérjük, jelöljék meg, hogy előreláthatóan csak az I. fordulón, vagy  

a teljes versenysorozaton kívánnak-e részt venni.  

o Az alábbiakban közöljük mindhárom versenyforduló útmutatóját! 

o Javasoljuk, hogy a versenysorozaton induló csapatok mindhárom versenyfor-

dulóra párhuzamosan készüljenek, és a jelenlegi útmutatók kézhezvételét 

követően kezdjék el a munkát. 

o Az I. és II. fordulókhoz versenyt előkészítő helytörténeti foglalkozást lehet 

kérni előzetes bejelentkezés után! 
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FERENCVÁROSI SÉTÁK 

Helytörténeti versenysorozat 

2019–2020. tanév 

I. forduló 

 
 

A versenysorozat szokás szerint a Ki tud többet Ferencvárosról? c. helytörténeti vetél-

kedővel indul, I. forduló.  
 

A vetélkedő helyszíne Ferencvárosi Művelődési Központ, IX., Haller u. 27. 

 

A vetélkedő időpontja 5-6. és 7-8. osztályosoknak  

2020. március 4., szerda 14.00 óra 

Gyülekező: 13.30 óra  
 

A vetélkedő időpontja 9-12. osztályosoknak  

2020. március 18., szerda 14.00 óra 

Gyülekező: 13.30 óra  
 

 

A versenysorozat I. fordulójára minden  korcsoportból  3-3 fős csapatok jelentkezését 

várjuk. A zsűri  szokás szerint a versenyzőket korcsoportonként értékeli. Eredmény-

hirdetés, díjkiosztás a helyszínen.  
 

Felkészülési útmutató: 
 

 Mellékeljük a 2020. évi ferencvárosi vonatkozású évfordulókból készült időrendi ösz-

szefoglalónkat (2. sz. melléklet), amely a verseny tematikáját képezi. A verseny já-

tékos lesz, és az évfordulónaptárban leírtak lényegi ismeretére épül. Felkészülési 

javaslat: ezt az összefoglalót tanulmányozzák át a versenyzők, majd a Mesélnek a 

ferencvárosi utcák c. helytörténeti olvasókönyv névmutatója, időrendi táblázata se-

gítségével keressék meg a megfelelő olvasmányt, és nézzék át az adott személlyel, 

eseménnyel összefüggő képi és szöveges információkat. (Ha a könyvben nincs 

meg az adott esemény, személy, akkor elegendő a mellékelt évfordulónaptárban 

leírt információ ismerete.) Az évfordulónaptárban előforduló személyek arcképének fel-

ismerését tankönyvekben, kézikönyvekben található képek, illetve internetes keresés segít-

ségével gyakorolják! 

A verseny időtartama kb. 45 perc, plusz egy 15-20 perces szünet és díjkiosztás. 
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A verseny feladattípusai 

 A versenyen az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:  

KI TUD TÖBBET FERENCVÁROSRÓL? – Totó (teszt) 

HIBAKERESŐ… – FELADATLAP 

INFORMÁCIÓS JÁTÉKOK: 

a) szöveges információk segítségével Ferencváros kiemelkedő személyiségeinek, 

helyszíneinek, épületeinek felismerése;  

b) ferencvárosi épületek, helyszínek, ferencvárosi vonatkozású személyek felismeré-

se projektoron kivetített állóképek és mozgóképek alapján.  

 VAKTÉRKÉP segítségével utcák, terek, helyszínek, fontos építmények felismerése. 

Ezeket a feladatokat könyv használata nélkül kell megoldani! 

KÖNYVHASZNÁLATI FELADAT – HAMIS ÁLLÍTÁSOK KISZŰRÉSE EGY TÖRTÉNETBŐL. 

Egy képzeletbeli történet, amelynek szövegébe hamis állítások vannak elrejtve, eze-

ket kell könyv használatával megkeresni. A megfejtéshez elegendő a Mesélnek a fe-

rencvárosi utcák c. olvasókönyv használata (névmutató, időrendi mutató segítségével). 

A könyvet a helyszínen biztosítjuk.  
 

 

* 
 

FERENCVÁROSI SÉTÁK 

Helytörténeti versenysorozat 

2019–2020. tanév 

II. forduló 
 

 

 
 

 

 

                             Múltidéző séta. Írásbeli dolgozat 
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Készítsetek fogalmazást az alábbi témakör alapján: 

A fogalmazás kapcsolódhat: 

o egy 2020-ban évfordulós ferencvárosi eseményhez, személyhez, épülethez  

a  Ferencvárosi vonatkozású évfordulókból 2020 c.  tematika alapján; 

o vagy bármilyen tetszés szerint választott ferencvárosi vonatkozású témá-

hoz, eseményhez. 

A fogalmazás lehet:  

o képzeletbeli tudósítás (a tudósító jelen van az esemény helyszínén, 

személyes hitelével erősíti meg beszámolóját) ;  

o képzeletbeli levél; 

o egyéb műfaj.  

Tartalmi és formai követelmények: 

Az írás lehet egy ferencvárosi „képzeletbeli séta”, de ugyanakkor egy tényekre tá-

maszkodó dolgozatnak kell lennie. Tehát hagyatkozzatok saját fantáziátokra, de az 

írás legyen korhű! Adjatok a fogalmazásotoknak címet! 

 A szöveg legyen illusztráció nélkül  

o 5-6. osztályos versenyzőknél legalább 1,5 oldal (A/4-es oldal), de 3 oldalnál ne 

legyen hosszabb!  

o 7-8. osztályos versenyzőknél legalább 2,5 oldal (A/4-es oldal), de 4 oldalnál ne 

legyen hosszabb!  

o 9-12. osztályos versenyzőknél legalább 3,5 oldal (A/4-es oldal), de 6 oldalnál ne 

legyen hosszabb!  

 

Kézzel és szövegszerkesztővel írt dolgozatokat egyaránt elfogadunk. A dolgozat ér-

tékét növelik az illusztrációk. Ezek lehetnek saját készítésű rajzok vagy saját készíté-

sű fotók, de lehetnek a gyűjtőmunka eredményeként közölt illusztrációk. 
 

Hogy érdemes dolgozni? 
 

1. Tájékozódjatok a témakörrel kapcsolatosan! 

o Nézzétek át a Ferencvárosi vonatkozású évfordulókból 2020 c. tematikát! 

o Válasszatok egy témakört! Keressétek fel iskolátok könyvtárát! 

o Használjatok fel minél több könyvet! – Javasoljuk, kiindulásképpen a Mesélnek 

a ferencvárosi utcák c. könyv (Bp., 2001.) és a Budapest lexikon (Bp., 1993.) haszná-

latát! 

2.  Szűkítsétek, és pontosítsátok a választott témát! Tervezzétek meg a fogalmazás 

szerkezetét! (Bevezetés, tárgyalás, befejezés. Források jegyzéke. Mellékletek, ha 

vannak.) 
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3.    Írjátok meg a fogalmazást! Öntsétek mondatokba mindazt, amit végiggondolta-

tok! Vigyázzatok a tartalmi és formai követelmények betartására! A monda-

nivaló legfontosabb gondolatait kiemelhetitek: ajánlott erre a dőlt betű. Több-

ször ellenőrizzétek munkátokat: a dolgozat arányait, a stílust, a helyesírást ! 

Ne feledkezzetek meg a képaláírásokról se! 

4. Fontos: a forrásjegyzék! Egy betűrendes címjegyzékben tüntessétek fel mindazo-

kat a könyveket, elektronikus forrásokat, amelyeket a dolgozat elkészítésekor 

felhasználtatok! Közölni kell minden egyes felhasznált mű azonosító adatait: 

a mű szerzője, a mű címe, a könyv megjelenésének helye, a könyv kiadójának neve, a 

könyv megjelenésének ideje. Online dokumentumoknál: szerző, cím, URL, utolsó le-

töltés ideje. A Magyar Elektronikus Könyvtárból származó művek esetében: szerző, 

cím. Magyar Elektronikus Könyvtár. Budapest, OSZK, 1995. 

Jelöljétek a képek forrását is! (Saját készítésű kép, rajz esetén a készítő neve.) 

5.  Végül készítsétek el a dolgozat címlapját: a dolgozat címének, készítőinek 

valamint iskolátok nevének feltüntetésével. 

Maximálisan elérhető pontszám: 70 pont + 30 pont illusztrációért.  
 

Az írásbeli beérkezési határideje: 2020. április 1-je,szerda. 

Leadható személyesen az egyesület székhelyén: Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, 

bejárat: IX., Erkel utca 15., a múzeumcsengő megnyomásával: kedd-péntek: 9–18 óráig, hétfő: 

9-16. óráig. Elküldhető postai úton, ebben az esetben a postacím: Ferencvárosi Helytör-

téneti Egyesület, 1092 Bp., Ráday u. 18. Postai úton küldött dolgozatok esetében is a beérke-

zési határidő: 2020. április 1., szerda. 

Mindkét esetben kérjük a borítékra ráírni: „FHE - helytörténeti verseny 2020”.  

A határidőn túl beérkezett dolgozatok kizáródnak a versenysorozatból.  

Értékelési szempontok: 
Max. 

pont 

Címadás 5 

Címlap (cím, készítők, iskola neve, esztétikum, tervezettség) 5 

Tények pontossága, hitelessége, mennyisége 10 

Téma kidolgozottsága 15 

Szerkezeti felépítés (bevezetés, tárgyalás, befejezés) 5 

Terjedelem (azaz a megadott terjedelmi határok, oldalszámok  tartása) 5 

Fogalmazás stílusa (ötletesség) 10 

Forrásjegyzék (Pontos forráshivatkozás nyomtatott és online dokumentu-

moknál egyaránt! A tételek rendezettsége!) 

10 

Helyesírás 5 

Illusztráció:   

- a témához kapcsolódás, 

- kidolgozottság,   

- képaláírás, 

- a képek forrásának jelölése. 

 

10 

10 

5 

5 
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FERENCVÁROSI SÉTÁK 

Helytörténeti versenysorozat 

2019–2020. tanév 

III. forduló 
 

 

                                     Műsoros megjelenítés   
 

 

 

 

 

Az II. fordulóban megírt fogalmazás témájának műsoros feldolgozása:   

6–10 perces időtartam.  

Mindenki saját írását tetszés szerint dolgozhatja fel. Az egészet kivitelezheti egy ver-

senyző vagy a csapat mindhárom tagja, de ha több szereplőre van szükség egy jele-

nethez, más tanulót, tanulókat is be lehet vonni.  

A feldolgozás lehet:  

o a téma tetszés szerinti dramatizálása – az ábrázolt események a szereplők pár-

beszédeiből bontakoznak ki,  

o  de a téma valamilyen képzeletbeli tudósítás formájában is előadásra kerülhet 

 a tudósításnál jelen van a tudósító, és személyes hitelével erősíti meg a be-

számolóját. 
 

Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Értékelési szempontok: 

 Max. 

pont 

1 A dolgozat színpadi adaptációjának ötlete 20 

2 A jelenet kidolgozottsága  20 

3 

A jelenet szerkezeti felépítése (bevezetés, fordulópont vagy konf-

liktus, befejezés) 20 

4 A jelenet stílusa (például választékos beszéd) 10 

5 Tiszta, érthető beszéd (a beszédhibák nem számítanak) 10 

6 Helyes eszközhasználat (pl.: projektor, kellék, díszlet stb.) 10 

7 Biztos szövegtudás 5 

8 Sűrítés alkalmazása  5 

  összesen: 100 
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A műsoros versenyforduló időpontja: 2020. április 22., szerda, helyszíne: FMK. 
 

Javasoljuk, hogy mindenki saját időbeosztásának megfelelően párhuzamosan készüljön az I., 

II. és a III. versenyfordulóra. 
 

Jó munkát mindenkinek! 
 

 

 

 

 

Budapest, 2020. 02. 02. 

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 

  versenyszervezés 
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