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A pályázat részletesebb ismertetése 

 

Kedves Diákok! 

 

 

 

2020. június 4-én lesz száz éve annak, hogy Magyarország aláírta az első világ-

háborút lezáró trianoni békeszerződést, melynek igen súlyos következményei voltak. 

Sok egyéb mellett ekkor történt az, hogy hazánktól elcsatolták területének két harmad 

részét, és hogy három milliónál is több magyar vált a környező utódállamok másod-

rendű polgárává. 

A centenáriumról – minden jel szerint, tekintettel a járvány miatt kialakult hely-

zetre – nem fogunk tudni megemlékezni együtt, ünnepélyes keretek között. Azt ter-

vezzük, hogy készítünk egy videót, amelyhez tőletek, diákoktól várunk képeket és 

azokhoz írt szövegeket. Ha ünnepélyes keretek nem lesznek is, ilyen módon – a Ti 

segtségetekkel – sikerülhet egy személyes hangvételű rendhagyó „műsort” összeállí-

tani. Bizonyosan mindenkinek vannak tapasztalatai és gondolatai a határon túli ma-

gyarsággal kapcsolatban, járt ott, és szívesen megosztaná emlékeit, érzéseit a gimná-

zium diákságával. 

Több kategóriában pályázhattok: írhattok naplóbejegyzést, verset, novellát, ün-

nepi beszédet vagy dalt, komponálhattok egy rövid zeneművet. Ki-ki tehetsége és el-

képzelése szerint megtalálhatja azt a formát, amit a legalkalmasabbnak ítél. Fontos, 

hogy egy kép (fénykép, festmény) legyen a kiindulópontja, illusztrációja a pályamun-

kának. A videón ezeket a képeket fogjuk látni, miközben felolvasásra kerülnek az al-

kotásaitok. (Ha nem szeretnétek Ti magatok felolvasni, akkor megkérünk mást – ez ne 

tántorítson el senkit a pályázaton való részvételtől.) 

Gondolatébresztőként csatolok két képet, amelyek segítségével – véleményem 

szerint – mély érzések, üzenetek fogalmazhatók meg a témával kapcsolatban. Az első 

képen egy vakolatdarab hiánya fedezhető fel (tavaly a zirci apátságban járva fotóz-

tam), és a formája alapján a történelmi Magyarországra asszociáltam. A másodikon 

egy természeti képződmény látható; erről pedig eszembe jutott egy témával kapcsola-

tos vers (Szép Ernő: Felhő), és annak megzenésített változata (Halász Judit előadásá-

ban), amit ajánlok mindenki figyelmébe. 



 

 

Jó szívvel buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt a pályázaton, ossza meg em-

lékeit és érzéseit mindannyiunkkal. Ha kérdésetek van, írjatok a plakáton szereplő cí-

mek valamelyikére. 

 

Nagyon várjuk a pályamunkákat május 25-ig! 

 

Lázár Erika és Szabó Ferenc Krisztián 

 

 

 


