
„UtAzás WitteNbergbe”
levéltár-pedagógiai foglalkozások és országos verseny a Magyar Nemzeti levéltár intézményeiben

F e l h í vá s

A reformáció kezdetének ötszáz éves év-
fordulója alkalmából a Magyar Nemzeti
Levéltár (MNL) valamennyi intézménye re-
formációs témájú levéltári órával várja az
érdeklődőket két korcsoportban. Az általá-
nos iskolák felső tagozatos tanulóinak, vala-
mint középiskolás diákoknak szóló  fog  lal- 
kozások a jubileumi év folyamán zajlanak
majd.
A levéltári órák célja, hogy a résztvevők
megismerkedjenek a téma elsődleges forrá-
saival és a levéltári kutatás módszertanával.
Ennek segítségével a diákok betekintést
nyernek a magyarországi reformáció kiala-
kulásának folyamatába, társadalmi és kul-
turális hatásába. A foglalkozások segítsé-
  gével a tankönyvekből szerzett ismereteiket
kreatív módon bővíthetik, kiegészíthetik.
Foglalkozásaink minden megyében és 
a fővárosban 2016 októberében indulnak,
intézményenként változó időpontokban.
Szívesen látjuk az iskolai osztályokat, szak-
körök, fakultációk diákjait és tanárait, vala-
mint hittanos csoportokat is. Részvétel
bejelentkezéssel lehetséges, amelyet mun-
katársaink az MNL levéltáraiban fogadnak.

(Az intézményenkénti névlista felhívásunk
végén található.)
Az egyes intézményekről a reformacio.
mnl.gov.hu honlap Tagintézményekmenü-
pont alatt találnak bővebb információkat.
(Címek, telefonszámok.)

A levéltári órák a reformáció ötszáz éves
évfordulója alkalmából ingyenesek.



OrszágOs verseNy
Fődíj: UtAzás WitteNbergbe
Foglalkozásainkra országos verseny épül,
amelynek fődíja utazás Wittenbergbe, a refor-
máció bölcsőjébe. 3 fős csapatok (3 fő ver-
senyző + 1 tartalék diák) jelentkezését
várjuk, általános iskola felső tagozatos és
középiskolás korcsoport szerint.
Felkészítési szakasz: A csapatok részt vesz-
nek a Magyar Nemzeti Levéltár szervezésé-
ben tartott foglalkozások egyikén szerte az
országban (az iskolájukhoz, lakóhelyükhöz
közeli levéltárban), ahol a részvételt követően
jelezhetik versenyzési szándékukat. A levél-
tári foglalkozásokon való részvétel feltétele
a jelentkezésnek. Munkatársaink a verseny
alapját képező foglalkoztató füzet és számos
érdekes feladat és levéltári forrás segítségé-
vel ismertetik meg a diákokat a témával. 
A további felkészüléshez online tananyag is
kapcsolódik.
A versenyanyag elérhetősége: http://refor-
macio.mnl.gov.hu/kiadvanyok_online_tan-
anyag
A jelentkezés határideje: 2017. január 20.
Jelentkezni a levéltár-pedagógiai foglalkozá-
sok után a helyszíneken vagy e-mailben az
egyes intézmények információs e-mailjein
lehet. A következő adatokat kell megadni: 
a csapattagok neve, intézménye, a felkészítő
tanár neve, elérhetőségek.

A verseNy MeNete és várhAtó 
időbeOsztásA:
i. forduló: 
Időpont: 2017. február 1.– 2017. április 20.

1. feladat: Online teszt 1. 
2. feladat: Rövidfilm készítése, 3-5 perc, 
megyéhez köthető reformációról szóló irat,
személy, esemény, épület bemutatása.
Díjak: 1–3. helyezett: Vásárlási utalvány 
az iskolának és a versenyzőknek, ajándék
könyvek.
A díjak a megyei és fővárosi versenyhelyszí-
neken, ünnepélyes keretek között vehetők át.
Továbbjutnak az országos verseny elődöntőjére:
mindkét korcsoportból az első csapat. (Megyei
elsők – Győr és Sopron külön helyszín – és
a fővárosból az első három, összesen 23-23
csapat.) 
ii. forduló:
Időpont: 2017. május 19. országos elődöntő
1.feladat: Online teszt 2.
Továbbjutnak az országos döntőbe: korcsopor-
tonként 6-6 csapat.
2017: június: az országos döntőbe kerültek
megkapják szervezőinktől a felkészüléshez
szükséges információkat. 
iii. forduló:
Időpont: 2017. október 21: országos döntő 
1. feladat: Érvelési verseny: előre meghatáro-
zott témában, felkészüléssel
2. feladat: Forrásfeldolgozás: a verseny hely-
színén kapott forrással megadott szempon-
tok szerint
3.  feladat: Luther üzenete: a reformáció mai
értelmezése, szabadon választott techniká-
val (nincs formai megkötés, kreativitást ér-
tékeli a zsűri)
A döntő helyszíne, eredményhirdetés és dí-
játadás az MNL Országos Levéltárában (Bu-
dapest, Bécsi kapu tér. 2-4.)



Díjak
1. helyezettek: utazás Wittenbergbe
2. helyezettek: látogatás a Magyar Nemzeti
Múzeum Reformáció kiállításán, kirándulás 
3. helyezettek: múzeumpedagógiai foglalkozás
az Evangélikus Múzeumban, kirándulás
A 2–3. helyezettnek vásárlási utal  vány, könyv-
csomagok.

A versenyen résztvevők számára a pontos és
részletes információkat, a továbbjutók részére
az új feladatok leírását és minden kapcso-
lódó tudnivalót, útmutatót munkatársaink
küldik majd meg a verseny során.
A felhívásban szereplő időpontok változ-
hatnak, amelyre honlapunkon hívjuk fel a
figyelmet, illetve az érdeklődőknek tájékoz- 
tatást nyújtunk.

MNl Országos levéltárainformáció kérhető: Apáti Anna Zita, Kovács Eleonóra utazas.wittenbergbe@mnl.gov.huA foglakozásokat tartja: Apáti Anna ZitaTel.: 1-225–2815
MNl bács-Kiskun Megyei levéltárainformáció: Szabó Benceszabo.bence@mnl.gov.huTel.: 76/495-951A foglalkozásokat tartja: Gönczi Gergő.
MNl baranya Megyei levéltára: információ: Vargháné Szántó Ágnesvarghane.szanto.agnes@mnl.gov.huTel.: 72/518-680A foglalkozás tartja: Borsy Judit, Nagy Imre Gábor
MNl békés Megyei levéltár:információ és foglalkozások: Czégé Petra Gabriellaczege.petra.gabriella@mnl.gov.huTel.: 66/362-173
MNl borsod-Abaúj-zemplén Megyei levéltára:információ: Oláh Tamásolah.tamas@mnl.gov.huTel.: 46/344-885, 46-508-985A foglalkozásokat tartja: Szentimrei Márk

MNl Csongrád Megyei levéltára: információ: Lőkös Györgyi és Varsányi Attilalokos.gyorgyi@mnl.gov.hu, varsanyi.attila@mnl.gov.huTel.: 62/425-199A foglalkozást tartja: Lőkös Györgyi
MNl Fejér Megyei levéltára:információ: Bödő István, Gulyás Anita, Kovács Attilánébodo.istvan@mnl.gov.hu,gulyas.anita@mnl.gov.hu, kovacs.attilane@mnl.gov.huTel.: 22/313-052A foglalkozásokat tartja: Gulyás Anita és Kovács Attiláné
MNl győr-Moson-sopron Megye győri levéltára:információ és foglalkozások: Hegedüs Zoltán hegedus.zoltan@mnl.gov.huTel.: 96/312-424
MNl győr-Moson-sopron Megye sopronilevéltára: információ és foglalkozások: Németh Ildikó nemeth.ildiko@mnl.gov.huTel.: 99/312-198

A foglalkozásokról érdeklődni, valamint a részvételre jelentkezni 
az alábbi elérhetőségeken lehet:



MNl hajdú-bihar Megyei levéltára: információ: Tóth Ágnes toth.agnes@mnl.gov.huTel.: 52/503-296A foglalkozásokat tartja: Tóth Ágnes, Szikla Gergő, Varjasi Imre
MNl heves Megyei levéltára:információ és foglalkozások: Kovács Melindakovacs.melinda@mnl.gov.huTel.: 36/320-144
MNl jász-Nagykun-szolnok Megyei levéltárainformáció és foglalkozások: Bojtos Gábor bojtos.gabor@mnl.gov.huTel.: 56/421-404
MNl Komárom-esztergom Megyei levéltárainformáció és foglalkozások: Wencz Balázs wencz.balazs@mnl.gov.huTel.: 33/500-405
MNl Nógrád Megyei levéltárainformáció: Lőrincz Melinda lorincz.melinda@mnl.gov.huTel.: 32/310-043A foglalkozásokat tartja: Galcsik Zsolt
MNl Pest Megyei levéltárainformáció és foglalkozások: Gaálné Barcs Eszter és Schramek Lászlógaalne.barcs.eszter@mnl.gov.huschramek.laszlo@mnl.gov.huTel.: 1/455-9050 

MNl somogy Megyei levéltárainformáció: Jakab Georginajakab.georgina@mnl.gov.huTel.: 82/528-200
MNl szabolcs-szatmár-bereg Megyei levéltárainformáció és foglalkozások: Nagy Dóranagy.dora@mnl.gov.huTel.: 42-414-313
MNl tolna Megyei levéltárainformáció és foglalkozások: Kunné Tornóczky Andrea  tml@mnl.gov.huigazgatohelyettes.tml@mnl.gov.hu Tel.: 74/311-718Foglakozásokat tartja: Kunné Tornóczky Andrea, Lieszkovszky Larion, Marosi Tibor
MNl vas Megyei levéltárainformáció és foglalkozások:Pál Ferenc pal.ferenc@mnl.gov.huTel.: 94/514-800
MNl veszprém Megyei levéltárainformáció: Márkusné Vörös Hajnalkamarkusne.voros.hajnalka@mnl.gov.huTel.: 70-457-7887A foglalkozásokat tartja: Fekete Tamás, Márkusné Vörös Hajnalka, Nagy Balázs Vince,Szűts István Gergely, Tóth Péter
MNl zala Megyei levéltárainformáció: Erős Krisztinaeros.krisztina@mnl.gov.huTel.: 92/510-030A foglalkozásokat tartja: Erős Krisztina ésPaksy Zoltán

A program a magyar kormány által létrehozott Reformáció Emlékbizottság 
támogatásával valósul meg a Reformáció MNL projekt részeként.


