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Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskolák igazgatói és lelkipásztorai 

részére  

 

 

Iktatószám: 2/M/2018.09.11. számú fenntartói körlevél  

Tárgy: történelmi tanulmányi verseny  

Melléklet: versenyfelhívás 

Szakmai vezető: Dr. Bartók Béla egyetemi docens 

 

 

Főtisztelendő Lelkipásztorok! 

Tisztelt Igazgató Asszonyok és Urak!  

 

 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia 2020. szeptember 13. és szeptember 20. között Budapesten rendezi meg az 52. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelyről részletes információk találhatók az 

alábbi, folyamatosan frissített honlapon:  

 

https://www.iec2020.hu/ 

 

 

A 2020. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatban a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia 2017. május 20-án kiadott körleveléből az alábbiakat 

idézzük: 

 

„Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp-szigeteken, Cebu Cityben tartott 51. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróünnepségén arról, hogy Ferenc pápa a 

következő világkongresszus színhelyéül Budapestet jelölte ki.  

Felidéztük az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékét. Az a 

nagyszerű ünneplés hazánkban és külföldön is maradandó lelki élményt jelentett. 

Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdította a megértést, a cselekvő 

szeretetet, a hitet és a Gondviselésbe vetett bizalmat. Azóta is felhangzik 

templomainkban a Kongresszus himnusza. Megrendülten éljük át, hogy Krisztus 

"vándorlásunk társa lett"….” 

 

Az 1938. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és kora című történelmi 

versenyt meghirdető Dr. Ternyák Csaba egri érsek a 80 évvel ezelőtti események 

felelevenítésével, a történelmi körülmények megismerésén túl azt a célt tűzte ki, hogy a 

diákok tanáraik segítségével, a történelem tapasztalatait felhasználva, tanulságait levonva 

készüljenek a 2020. évi kongresszusra.  

 

 

 

https://www.iec2020.hu/


A Püspöki Kar 2017. május 20-án kelt körlevelének alább idézett gondolatai e versenyre is 

vonatkoznak:  

 

„Ma a józan emberség, a tudomány vívmányait szeretettel és felelősen alkalmazó 

bölcsesség, a kiengesztelődésre kész testvéri szeretet adományát, a világunk és életünk 

értelmét megvilágító hit fényét kérjük Istentől, hogy népünk és az egész emberiség 

lelkileg megújulva nézhessen szembe a mai idők kihívásaival.” 

 
Az 1938. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és kora 

Történelmi tanulmányi verseny az Egri Főegyházmegye középiskolásai számára 

 

RÉSZLETES FELHÍVÁS 

 

 
 

1. A verseny meghirdetője: 

 

Dr. Ternyák Csaba egri érsek 

 

2. A verseny rendezője: 

 

Egri Főegyházmegye  

3. A verseny céljai: 

 

A hitoktatási cél az Oltáriszentségről való teológiai ismeretek elmélyítése, az Eucharisztia 

közösségteremtő- és formáló hatásának felismertetése a 1938. évi kongresszus eseményeinek 

fényében. 

 

Az oktatási cél a történelem, a társadalomismeret, az állampolgári ismeretek tantárgy 

követelményeinek megfelelően az anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai, művészettörténeti 

és művelődéstörténeti ismeretek bővítése, a honismeret, a helytörténet fokozottabb mértékű 

megismerése.  

 

A pedagógiai cél a 14-18 év közötti középiskolai tanulók egyháztörténelmi érdeklődésének 

felkeltése, történelmi tudásának fejlesztése, kompetenciáinak bővítése. 

 
A képzési cél az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a rendszerszemlélet, a problémamegoldó 

képesség, a kritikai gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás, az eseményeket alakító 

tényezők (okok, következmények, összefüggések) felismerésének, az önálló ismeretszerzés 

és tanulás képességének segítése. A verseny során az informatikai és kommunikációs 

technikai eszközök aktív használatával fejlődni fog a tanulók digitális kompetenciája.  
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4. A nevezés és a versenyzés feltételei:  

 

Az Egri Főegyházmegye honlapjának  

 

http://eger.egyhazmegye.hu/oktatas/tanulmanyiversenyek 
 

címéről letölthető nevezési lapot kell kitöltve és aláírva  

 

2018. október 1-jéig (hétfő)  

 

elküldeni postai úton az  

 

Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya 

3301 Eger, Pf. 80. címére 

és elektronikusan  

Dr. Bartók Béla egyetemi docens 

bartok.bela@uni-eszterhazy.hu 

 

címére. Az ekif2@eger.egyhazmegye.hu címre nem kell küldeni. Nevezési díj nincs. 

 
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskolák 10., 11. és 12. évfolyamaiból 

szerveződött 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, de lehetséges több évfolyam tanulóiból 

alakult (vegyes) 3 fős csapatok jelentkezése is. Egy tanár egy iskolából több csapatot is 

segíthet a feladatok megoldásában.  

 
A jelentkezéskor meg kell adni az iskola hivatalos nevét, címét, a csapat nevét, a csapattagok 

nevét és osztályát, a felkészítő tanár nevét, telefonszámát, e-mail címét a felmerülő kérések, 

kérdések, észrevételek egyeztetése céljából.  

 

Az írásbeli fordulók feladatlapjai az Egri Főegyházmegye honlapján lesznek elérhetők 2018. 

szeptember 15-től.  

 

5. A továbbjutás feltételei: 

 

Az 1. 2. és a 3. fordulóban minden szabályosan nevezett csapat részt vehet. A szóbeli döntőbe 

a mindhárom fordulóban résztvevő csapatok közül legtöbb pontszámot elért 8 csapat jut.  

 

A csapatok az 1-3. fordulóban megszerzett pontjaikat nem viszik tovább a döntőbe.  

 
Egy iskolából csak az írásbeli fordulók során legtöbb pontszámot szerzett csapat juthat a 

szóbeli döntőbe.  

 

http://eger.egyhazmegye.hu/oktatas/tanulmanyiversenyek
mailto:bartok.bela@uni-eszterhazy.hu
mailto:ekif2@eger.egyhazmegye.hu


A szóbeli döntőre való felkészülést kötelező olvasmányokkal, könyvrészletekkel, 

tanulmányokkal segítjük, amelynek listáját 2019 februárjában tesszük közzé az Egri 

Főegyházmegye honlapján.  

 

6. Az eredmények közzététele:  

 

Az egyes fordulók feladatainak és eredményeinek közzététele az Egri Főegyházmegye 

honlapján történik. A döntőbe jutó 8 csapat külön értesítést is kap.  

 

7. A feladatmegoldások beküldésének címe és határideje:  

 

A versenyre nevezett csapatok megoldott feladatlapjait az alábbi határidőkig kell postai úton 

az  

Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya 

3301 Eger, Pf. 80. 

címére és elektronikusan  

  

Dr. Bartók Béla egyetemi docens 

bartok.bela@uni-eszterhazy.hu 

címére eljuttatni.  

 

Az 1. forduló beküldési határideje: 2018. november 19. 

 

A 2. forduló beküldési határideje: 2019. január 14. 

 

A 3. forduló beküldési határideje: 2019. március 4. 

 

8. A verseny döntőjének időpontja és helyszíne:  

 

2019. március 30. (szombat) 

Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogató Központ 

3300 Eger, Széchenyi utca 3. 

 

9. A szervezők elérhetőségei: 

 

Dr. Bartók Béla egyetemi docens 

bartok.bela@uni-eszterhazy.hu 

+36/20/497-04-17 

 

Dr. Németh Zoltán osztályvezető 

ekif2@eger.egyhazmegye.hu 
Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya - 3301 Eger, Pf. 80. 

Telefon: +36/36/784-613 

 

Eger, 2018. szeptember 11.  

 

                                   

                                                               Tisztelettel, Dr. Németh Zoltán osztályvezető 
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