
Pályázati Felhívás tanulmányi kiránduláson való részvételre

A török szultán serege 1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt, az akkor ismert világ egyik legnagyobb városát. 
Európán úrrá lett a rémület, hogy a mohamedánokkal szemben nem lesznek képesek megvédeni magukat. 
Nándorfehérvárnál azonban az alig 10 ezer magyar védõ nem rettent meg a velük farkasszemet nézõ több 
mint 100 ezres török seregtõl, s annak ágyúitól. Habár néhány nappal a támadás megindulása után a vár már  
romokban hevert, Hunyadi és Kapisztrán katonái reménytelennek látszó helyzetükben is az utolsó csepp vérü-
kig harcoltak, míg végül a török sereg visszavonult. 
Az 550 évvel ezelõtti gyõzelem több évtizedre megtörte a törökök lendületét, ezzel több, mint fél évszázadra 
meghatározta Magyarország és Európa történelmét.

A 2006. július 22-ei, nándorfehérvári diadal 550. évfordulója emlékére az Oktatási Minisztérium – a Törté-
nelemtanárok Egylete közremûködésével – a Nemzeti emlékezet program keretében tanulmányi kirándulást 
szervez az események helyszíneire. 

A tanulmányi kirándulás idõpontja: 2006. július 20-24.

Pályázhatnak magyar állampolgárságú középiskolai 
tanulók 14 éves kortól, továbbá általános és közép-
iskolai tanárok.

A pályázatban közölni kell
• a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát, 

e-mail címét,
• iskolájának nevét, címét és telefonszámát.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
•  érvényes útlevelének fénymásolatát 
 (mind tanuló, mind tanár esetén),
•  szülõjének, gondviselõjének hozzájárulását 
 az utazáshoz (18 év alatti pályázó esetén),

•  tanuló esetén leírást az alábbiakról: 
 Miért érdekli ez a kérdés? Eddigi tanulmányaiban, 

olvasmányaiban, médiumban hogyan találkozott a 

A tanulmányi kirándulás költségét az Oktatási Minisztérium fedezi.
A pályázat beérkezésének határideje: 2006. május 15.

A pályázatot az alábbi címre kell küldeni:
Oktatási Minisztérium 
Miniszteri Kabinet
1055 Budapest
Szalay u. 10-14.

A pályázók közül a Történelemtanárok Egylete által delegált bizottság választja ki a tanulmányi kirándulás  résztvevõit, 
akik 2006. május 31-ig értesítést kapnak. A gyõztesek listáját a www.om.hu honlapon tesszük közzé.

nándorfehérvári diadallal, Hunyadi János nevével, 
az miért keltette fel az érdeklõdését? Inspirálta-e 
további olvasmányokra? Mit gondol az adott tör-
ténelmi eseményekrõl, kontextusukról, hogyan 
értékeli ezeket?  Miként látja a történelmi sze-
mélyiség szerepét az események alakításában? 
Jellemezze a csata hadtörténeti és kultúrtörténeti 
jellegzetességeit!

•  tanár esetén leírást az alábbiakról: 
 Tanári munkája során milyen formában és keretek 

között, milyen módszerekkel tanította a Nándor-
fehérvári diadal eseményeit? Sikerült-e komplex 
módon bemutatni az összefüggéseket? Hogyan 
tudta a megfelelõ történelmi kontextusban és 
körülmények között értékelni Hunyadi szerepét? 
Mennyire látja fontosnak Hunyadi személyiségét 
és hatását?


