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Tisztelt Igazgató Asszony /Úr!
Tisztelt Kollégák!
Iskolánk, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 2019-ban hetedik
alkalommal rendezi meg a II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi Csapatversenyt.
A versenyre elsősorban a Rákóczi-hagyomány iránt érdeklődő iskolák jelentkezését
várjuk. Iskolánk tradíciójából fakadóan a feladatunknak érezzük, hogy ápoljuk és élővé
tegyük a Nagyságos Fejedelem életművét, szellemiségét. Célunk, hogy a magyar
történelemnek ez a viharos korszaka megfogható legyen a 21. század fiataljai számára. Ezért a
verseny feladatait irodalmi, történelmi és általános művelődéstörténeti anyagra építjük. A
verseny pedagógiai célja a tehetséggondozás: a több műveltségterületet átlátni képes, kreatív
és érdeklődő tanulók motiválása.
Minden évben valamilyen tematikus fókusz köré szervezzük versenyünket, 2019-ben,
II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából a
vetélkedő témája:

A Nagyságos Fejedelem
- a fejedelmi cím: udvartartás és politika a Rákóczi-családban A versenyt a 9–11. évfolyamos diákok számára rendezzük, háromfős csapatok
részvételével.
A felkészüléshez irodalmi ajánlást mellékelünk.
A verseny leírása:




I. forduló: az iskolák szervezik saját csapataik között az általunk összeállított
feladatlap megoldásával. A feladatlapokat e-mailen és postán is eljuttatjuk Önökhöz
2019. március 11-ig. Javasoljuk, hogy az iskolai fordulót 2019. március 11. és
március 19. között rendezzék meg.
Kérjük, hogy 2019. március 20-ig juttassák el hozzánk elektronikus vagy postai úton
az iskolai győztes csapat kijavított feladatlapját, valamint az iskolájukat képviselő
csapat névsorát.
Az első forduló célja, hogy az iskolai versenyen győztes, legjobb csapat érkezzen a
döntőre. A feladatok megoldásához az első fordulóban a megadott művek, cikkek
ismeretére és kreatív alkalmazására (pl. rejtvény, képfelismerés, tájékozódás a
térképen, kreatív írás) van szükség. (Az előző évek iskolai feladatlapjai gimnáziumunk
honlapján a versenyfelhívás mellett megtekinthetők.)
II. fordulót az országos döntő előtt csak több csapat közötti holtverseny esetén, az
iskolákba küldött új feladatlappal szervezünk.

Ez az irat – környezetvédelmi szempontból – újrafelhasznált papírra készült.



Az országos döntőbe (2019. április 12 – április 13.) a hat, legmagasabb pontszámot
elérő csapat kerül. Az országos döntőt a NTP támogatásának köszönhetően kétnaposra
szervezzük. A verseny első napján különböző budapesti helyszíneken (pl. Nemzeti
Múzeum) a csapatok interaktív programokon vesznek részt, melyeknek célja a
témához kapcsolódó adatgyűjtés és a versenyzők kreativitásának, műveltségének,
kulturális jártasságának fejlesztése, összemérése. A második nap programját
iskolánkban rendezzük..
A részt vevő csapatok tagjai és egy kísérő tanár számára az étkezést, a
tömegközlekedés költségeit és igény szerint április 11-12-i éjszaka a szállást
biztosítjuk.

Jelentkezési határidő: 2019. február 25-ig a következő e-mail címen:
rakocziverseny@gmail.com
Örülnénk, ha Önök is támogatnák a Rákóczi-hagyomány továbbélését. Segítő közreműködésüket előre is köszönjük. Várjuk mielőbbi jelentkezésüket.
Elérhetőség: rakocziverseny@gmail.com;
titkar@budai-rfg.sulinet.hu
(06-1) 212-2995
Dr. Pelczer Katalin: 06 70 386 42 10
Létay Márton: 06 20 772 6952
Budapest, 2019. január 24.
Tisztelettel:

(Magócs Éva)
igazgató

(Dr. Pelczer Katalin)
szervező

(Létay Márton)
szervező
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Olvasmánylista az első fordulóra:
Gebei Sándor: II. Rákóczi Ferenc; Kossuth Kiadó, 2018. (Sorsfordítók a magyar
történelemben sorozat)
- Gyermekkor: 6-11.
- „Minden rendű igaz magyarok élén” (1703-1711): 24-33.
- Rákóczi mint „Sáros grófja”, 50-53.
- Török földön 54-57.
Magyarország Története 21. rész - A Rákóczi-Szabadságharc Kitörése
https://www.youtube.com/watch?v=BlMI9yj_pNU&list=PL_xmfKdRXv9Kspaxe1CQ38fnpk
A7Oe03V&index=21
Magyarország Története 22. rész - Ónodtól A Nagymajtényi Síkig
https://www.youtube.com/watch?v=1O6_1xaiY70&index=22&list=PL_xmfKdRXv9Kspaxe1
CQ38fnpkA7Oe03V
Mikes Kelemen: Törökországi levelek: 37. levél, 41. levél
http://mek.oszk.hu/00800/00880/html/mikes2.htm
Dénes Zsófia: Zrínyi Ilona, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1966, 20-40.
Rákóczi jön, elbeszélések a kuruc világból, Noran kiadó, 2007.
Laczkó Géza: A bécsi Himmelpfort utca, 54-65.
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók, 89-92. /
http://mek.oszk.hu/07300/07315/07315.htm#4
Móra Ferenc: Bujdosók, 355-364. /
http://termeszetbaratikor.network.hu/blog/termeszet-barati-kor-blogja/mora-ferencbujdosok
Rákóczi Ferenc: Emlékiratok = Rákóczi Ferenc, Vallomások, Emlékiratok, Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest, 1979.
1704-es évből a következő részlet:
272. oldaltól (Az értekezlet Gyöngyösön befejeződött…) 273. oldalig (…melyeket visszakapott.)

Rubicon-cikkek:
1608. december 5. | Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem halála
Szerző: Tarján M. Tamás
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1608_december_5_rakoczi_zsigmond_erdelyi_fejedel
em_halala/
Egy fejedelmi esküvő Szerző: Várkonyi Gábor
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/egy_fejedelmi_eskuvo
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Olvasmánylista a döntőre:
Gebei Sándor: II. Rákóczi Ferenc; Kossuth Kiadó, 2018. (Sorsfordítók a magyar
történelemben sorozat)
II. Rákóczi Ferenc gyermekkora a Regéci Várban
http://www.regecivar.hu/2_rakoczi_ferenc_gyermekkora_a_regeci_varban/
Herczeg Ferenc, Pro Libertate, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1984; a következő fejezetek:
Nagy menüett, Noé bárkájának hajótörése, A szerencsevadászok 1-2 (328-359.)
II. Rákóczi Ferenc – 24 év emigrációban. / Török földön (15. életrajzi fejezet)
https://elismondom.wordpress.com/2011/02/10/ii-rakoczi-ferenc-24-ev-emigracioban-torokfoldon-14-eletrajzi-fejezet/
II. Rákóczi Ferenc – 24 év emigrációban. / Rodosto-ostorod (16. életrajzi fejezet)
https://elismondom.wordpress.com/2011/02/12/ii-rakoczi-ferenc-24-ev-emigraciobanrodosto-ostorod-15-eletrajzi-fejezet/
Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig
- Csupa fény; Árnyék a fény közt című fejezetek
http://mek.oszk.hu/00700/00794/html/jokai23.htm
http://mek.oszk.hu/00700/00794/html/jokai24.htm
Rákóczi Ferenc: Vallomások = Rákóczi Ferenc, Vallomások, Emlékiratok, Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest, 1979. a következő részlet:
427. oldaltól (Hát beszélj uram…); 428. oldalig (…Erdély fejedelmének választanak meg.)
Rákóczi Ferenc: Emlékiratok = Rákóczi Ferenc, Vallomások, Emlékiratok, Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest, 1979.
1705-ös évből a következő részlet:
309. oldaltól (Távozásom után…); 311. oldalig (…kárára lehet a rendeknek.)

Rubicon-cikkek:
1630. november 26. | I. Rákóczi Györgyöt erdélyi fejedelemmé választják
Szerző: Tarján M. Tamás
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1630_november_26_i_rakoczi_gyorgyot_erdelyi_feje
delemme_valasztjak/
1648. október 11. | II. Rákóczi György lesz Erdély fejedelme
Szerző: Tarján M. Tamás
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1648_oktober_11_ii_rakoczi_gyorgy_lesz_erdely_fej
edelme/
1645. február 24. | I. Rákóczi Ferenc születése
Szerző: Tarján M. Tamás
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1645_februar_24_i_rakoczi_ferenc_szuletese/
Mészáros Kálmán - Seres István: Zrínyi Ilona, Rubicon 2014/2, 20-29.
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