
 

Vetélkedő felhívás iskolás diákok számára 

 

Az esztergomi Keresztény Múzeum, és az Esztergomi Balassa Bálint Társaság második 

alkalommal hirdet országos vetélkedőt 12-18 éves diákok számára (4 fős csoportokban) 

„Balassa: Arte & Marte” címmel. 

Ez nem egy hagyományos történelmi vagy irodalmi vetélkedő. A diákok két fordulóban, 

interneten keresztül kapják a megoldandó feladatokat, melyek két részből állnak: műveltségi 

teszt és kreatív feladat. A beküldők között az első öt helyezett Esztergomban mérheti majd 

össze tudását és kreativitását egy játékos vetélkedőn.  

A vetélkedő célja, hogy Balassa Bálint költészetét és személyét népszerűsítse! 

 

 

 

„Kovácsolgassátok rontott szívem!” 

Bereményi Géza – Cseh Tamás: Balassi Bálint 



Kik nevezhetnek? 

Magyarországi és határon túli diákok (12-18 éves korig) - 4 fős csapatokban.  

Hogyan lehet nevezni? 

Jelentkezni e-mailben lehet a balassa.vetelkedo@gmail.com címen.  

A jelentkezésben kérjük feltüntetni: a nevező diákok iskolájának nevét, a csapat tagjainak nevét 

és évfolyamát, valamint egy kapcsolattartó nevét és e-mail címét.  

(FONTOS! – erre a címre küldjük majd a megoldandó feladatokat) 

Meddig lehet nevezni? 

A nevezni február 14. és 28. között lehet e-mailben, a fenti szempontok szerint. 

 

Mit kell tennünk? 

A nevezés után, március 1-én és április 3-án a jelentkezésben megadott kapcsolattartó e-mail 

címére küldjük a megoldandó feladatsorokat. Minden feladatsor három részből áll.  

Járj utána! – műveltségi, kultúrtörténeti teszt Balassa Bálint életével és munkásságával 

kapcsolatban. 

Szövegalkotási feladat – Balassa Bálint életének és munkásságának alapján kidolgozandó 

formailag meghatározott szöveg megírása. 

Légy kreatív! - kreatív feladat, amit a csapatoknak közösen kell megoldaniuk. 

Plusz pontok! – Kövesd Balassa Bálintot a facebook-on! A kötelező feladatok megoldása 

mellett lehetőség nyílik minden csapatnak plusz pontokat gyűjteni! Készíts közös kreatív képet 

vagy videót Balassa Bálinttal és tölts fel facebook oldalunkra! 

https://www.facebook.com/Balassa-B%C3%A1lint-171365239905573/  

 

A kész munkákat, digitális formában, az adott hónap 25. napjáig kell beküldeni, a 

balassa.vetelkedo@gmail.com címre. 
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+ Kiegészítő feladat! - (Ez a feladat minden csoportnak kötelező!) Készítsetek egy rövid 3-5 

perces dramatizált jelenetet Balassa Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne néki című 

művének alapján. A jelenetet vegyétek videóra és küldjétek el a megadott e-mail címre! (A 

videó utólagos szerkesztése megengedett.) Külön leadási határidő: május 15. 

 

Mi lesz ezután? 

A beérkezett munkákat szakmai zsűri értékeli, majd az első öt csapat esztergomi 

megmérettetésen teheti próbára ügyességét, tudását, kreativitását és tehetségét egy 

programsorozat keretében, melynek Balassa Bálint életének utolsó állomásai adják a helyszínt. 

A helyezésekről és az esztergomi fordulóról minden csapat e-mailben kap teljes tájékoztatót.  

Az esztergomi forduló és az ünnepélyes díjátadó május utolsó vagy június első hétvégéjén kerül 

megrendezésre! Az első három helyezett az esztergomi vetélkedőn nyújtott teljesítmények 

alapján kerül elbírálásra. A díjátadó ünnepség ugyanezen a napon kerül megrendezésre, melyet 

Balassa Bálint emlékműsor is kísér.  A díjátadó helyszíne: Keresztény Múzeum kárpitterme. 

Érdeklődni a vereckei42@gmail.com e-mail címen illetve, a 0670/2443067-es telefonszámon 

lehet.  

 

Szervező és támogató intézmények: 

KERESZTÉNY MÚZEUM - MNM ESZTERGOMI VÁRMÚZEUMA 

 

 

MNM BALASSA BÁLINT MÚZEUMA - SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR 

 

 

ESZETERGOMI BALASSA BÁLINT TÁRSASÁG 
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