
 

TRIANON 100 

 

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma pályázatot ír ki diákjai számára a 

trianoni békediktátum keletkezésének 100. évfordulója alkalmából. A pályázat célja, hogy 

diákjaink mélyebben megismerjék és személyes történelmi élményként élhessék át a tragikus 

esemény egyéni sorsokat megváltoztató hatását.  

 

A történelem-munkaközösség által meghirdetett pályázati lehetőségek: 

 

1. A trianoni békediktátum hatása saját közösségemre (család, gyülekezet, település) – 

egyéni pályázási lehetőség 

Visszaemlékezés (életinterjú, családi történetek stb.) lejegyzése, melynek célja, a 

személyes kötődések, átélt élmények megörökítése az utókor számára. 

Formai követelmények: 5-12 oldalas szerkesztett szöveg (Times New Roman, 12-es 

betűméret, 1,5- es sortávolság) 

Benyújtására nyomtatott formátumban 2020. április 20-ig van lehetőség. 

A pályamunkákat az iskola Titkárságán kérjük leadni jeligével ellátva. A pályamunkával 

együtt azonos jeligével ellátott lezárt borítékban a pályázó adja meg nevét és osztályát. 

 

 

2. Ismeretterjesztő oktatási anyag – legfeljebb 3 fős csapat pályázhat 

Olyan digitális anyag készítése, amely vizuális módon, informatívan és látványosan, 

hang- és képanyaggal legfeljebb 15 percben összegzi a békediktátum aláírásához vezető utat 

és annak gazdasági, népességi, területi következményeit. A legjobban sikerült munkát az 

iskolai megemlékezés során (2020. június 4-én) mutatjuk be. Beadható pendrive-on vagy 

DVD-n. 

Benyújtási határideje: 2020. április 20. 

A pályázatokat az iskola történelem munkaközössége értékeli. 

A pályamunkákat az iskola Titkárságán kérjük leadni jeligével ellátva. A pályamunkával 

együtt azonos jeligével ellátott lezárt borítékban a pályázó adja meg nevét és osztályát. 

Jutalmazás: könyvjutalom, illetve egynapos kirándulás 
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Művészeti pályázatok: 

 

1. Trianoni emlékek 

A lakóhelyeden, ill. annak környezetében látható emlékek képi megörökítését várjuk, 

amelyek azt mutatják be, hogy az ott élő emberek hogyan élték át az 1920-ban történt tragikus 

eseményeket, vagy az utókor milyen emlékekkel ápolja ennek a történelmi eseménynek az 

emlékét. 

Legalább 3, legfeljebb 5 fényképpel lehet pályázni, melyeken kizárólag a kontraszt és a 

színerősség változtatható. 

 

 

2. Trianon emléke régi családi fotókon - családi emlékek dokumentálása régi fotókkal, 

történetekkel 

Szintén az emlékévhez kapcsolódóan várunk olyan régi családi fotókat és a hozzájuk 

kapcsolódó családi emlékek esszészerű leírását, amely azt mutatja be, hogy a pályázó családja 

milyen történeteket őriz Trianonról, és ez hogyan befolyásolta a család további életét.  

Az esszé terjedelme legfeljebb két oldal fotónként. 

A pályázati anyagot névvel, címmel ellátva a Titkárságon kérjük leadni. 

Beadási határidő: 2020. március 20.  

Jutalmazás: könyvjutalom, illetve egynapos kirándulás 


