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VERSENYKIÍRÁS 

 

BÉKÉSCSABA VÁROS TÖRTÉNELEM MUNKAKÖZÖSSÉGE,  

A BÉKÉSCSABAI VÁROSVÉDŐ ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ÉS 

A MATASZ 

 

I. VÁROSISMERETI VERSENYE 

„TANÖSVÉNY A XIX. SZÁZADI BÉKÉSCSABAI ÉPÜLETEKHEZ” 
CÍMMEL 

Időpont: 2012. április 21 (szombat)  

 

A versenyen 4 fős csapatok indulnak, a csapatban felsős tanulók szerepelhetnek, évfolyam megkötése nélkül. 

Egy iskolából egy csapat indulhat. 

 

 

Program 

a, Gyülekező aznap reggel 8.30 és 9.00 között a Békéscsabai Városháza Mokos termében (vagy udvaron) 

b, 9.00-kor ünnepélyes megnyitó, majd a zsűri ismerteti a verseny menetét 

 A zsűri elnöke dr. Simon Mihály 

c, Ezt követően a csapatok elindulnak a versenyre, minden csapat kap egy útvonaltervet, melyet követnie kell 

és útközben is feladatokat kell megoldaniuk (eltérő útvonalakon mennek a csapatok) 

d, Az öt helyszínen két feladatuk lesz: 1, egy tesztlapot kell kitölteniük  

      (ehhez kapnak előzetes felkészülési anyagot – minden helyszínről  

      maximum 2 oldalt) 

   2, A helyszínhez kapcsolódó feladatot kell megoldaniuk 

e, A csapatok a Szlovák Tájházban gyülekeznek, itt lesz az eredményhirdetés is 

f, A tesztlapokat az állomásokon kijavítják 

 

g, A végeredmény 4 részből áll össze 

 

1, Az előzetesen beadott feladat, melyben egy szabadon választott békéscsabai épületet 

kell bemutatni  

(maximum 2 oldal Times New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel – 10 800 

karakter és szerepelnie kell benne a mellékletben egy olyan képnek is, amelyen a csapat 

tagjai is szerepelnek a nevezett épület előtt) 

 

2, Az útvonalterven is szerepelnek feladatok, ezek pontjai is összeadódnak 

 

3, A helyszínen kitöltött feladatlap  

(ehhez minden csapat kap előzetes felkészülési anyagot) 

 

4, A helyszínen megoldott feladat pontszáma 
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h, kb. 12 órára érkeznek vissza a csapatok a Szlovák Tájház Áchim termébe 

 az eredményhirdetésig:  MATASZ harcművészeti bemutatója 

     A kísérőknek és pedagógusoknak levetítjük az MTV által készített  

Főtér – Békéscsaba filmet 

     Vendéglátás Vozár Márton segítségével  

(ebben Somogyi Józsefné fog segíteni nekünk) 

A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár kiállítása helytörténeti művekből 

 

i, kb. 13 órakor: ünnepélyes eredményhirdetés 

 1, az első három helyezett csapat könyvjutalmat és oklevelet kap a felkészítő tanárral együtt 

     kapnak még egy, a város által össze 

 2, minden résztvevő emléklapot kap és egy békéscsabai kitűzőt 

 2, minden csapat kap egy CD-t, melyen szerepelni fognak a versenyről készült fotók és az csapatok  

    előzetes feladatai, melyben békéscsabai épületeket mutatnak be 

 

 

Tervezett állomások: 

1. Munkácsy Emlékház 

2. Szlovák Tájház   

3. Evangélikus templom(ok) 

4. Városháza  

5. Színház  
 

 


