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2018-as évet Mátyás király-
emlékévnek nyilvánította a  

nemzetpolitikai államtitkárság. 

Az emlékévet indokolja Mátyás királlyá választásának 560. 

évfordulója és legfőképpen az, hogy Mátyás király erőskezű, 

jelentős uralkodóként vonult be a magyar történelembe, aki 

uralkodása alatt megerősítette a Magyar Királyságot, és 

felismerte, hogy csak úgy lehet megállítani az Oszmán 

Birodalom terjeszkedését, ha az állama szilárd. 

Az emlékév tiszteletére Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Kondor Béla 

Közösségi Ház és Intézményei valamint a Pestszentlőrinci Ady  

Endre Általános Iskola együttműködésével az alábbi programok 

és versenyek kerülnek megrendezésre: 

pályázat bábok készítésére, bábelőadáshoz díszletterv 
készítésére és bábelőadás megvalósítására - kerületi 
általános és középiskolás  korosztályok számára. 

zászló- és pajzskészítő pályázat - kerületi általános és 
középiskolás korosztályok számára. 

3 fordulós Ki mit tud? - a kerület általános iskoláinak felső 
tagozatos tanulói számára. 

informatikai verseny a kerület általános iskoláinak felső 
tagozatos tanulói számára. 

makett készítő verseny - a kerület általános iskoláinak 
felső tagozatos tanulói számára. 

Mátyás nap - reneszánsz délután a Pestszentimrei  
Ady Endre Általános Iskolában.  

Rajzverseny - kerületi általános és középiskolás 
korosztályok számára. 

A versenyek részletes leírása és a jelentkezési lapok 
megtekinthetők és letölthetők a www.bp18.hu, a 

www.kondorkh.hu valamint a www.ady18.hu weboldalakon. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2018
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemzetpolitikai_%C3%A1llamtitk%C3%A1rs%C3%A1g&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_t%C3%B6rt%C3%A9nelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
http://www.bp18.hu/
http://www.kondorkh.hu/
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Az emlékév tiszteletére Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a Kondor Béla Közösségi 

Ház és Intézményei együttműködésével 

 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
 KERÜLETI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS KOROSZTÁLYOK SZÁMÁRA 

ZÁSZLÓKÉSZÍTŐ, PAJZSKÉSZÍTŐ VERSENY címmel 

Alcíme: MÁTYÁS ZÁSZLÓI ALATT PAJZSOKKAL VÉDTÉK A HAZÁT A 
FEKETE SEREG KATONÁI 

A verseny témája: Mátyás király a nemzet védelmét elsődleges 
feladatának tekintette. Csaták sorozatán keresztül védte meg 
zászlói alatt címeres pajzsaival Magyarországot. Ezeknek a 
hősi eseményeknek állít emléket a pályázat. 

A verseny célja: A szervezők szándéka, hogy felhívja az iskolások 

figyelmét jelentős királyunk tetteire, a magyar reneszánsz virágzó 

művészeti életére, felidézze, az udvar és a csaták hangulatát.  

A pályázat kiemelt célja, hogy mozgósítsa a kerületben tanuló iskolásokat, 

csoportokat a Mátyás király-emlékév méltó megünneplésére. 

Megismertesse az uralkodó és a magyar reneszánsz királyi udvar világát, 

valamint a honvédő király hadseregének szimbólumait a kerület 

érdeklődő közönségével. 

A pályázatra mindkét kategóriában nevezhetnek a pályázók. 

Nevezéseket fogadnak el a kiírók: 
- ZÁSZLÓKÉSZÍTÉSRE – Mátyás király zászlóinak korhű, magas szintű 

kivitelezésére. 
- PAJZSKÉSZÍTÉSRE - Mátyás király címeres pajzsainak korhű, magas 

szintű kivitelezésére. 
A nevezéseket a mellékelt nevezési lap kitöltésével Czinczkyné Fejes 
Mónika e-mail címére kérjük elküldeni: czinczky@kondorkh.hu. 

 
A nevezések beérkezésének határideje: 2018. február 23. 

A kivitelezett zászlók és pajzsok leadási határideje: 2018. április 10. 
 

A zászlókat, pajzsokat postán, vagy személyesen kérjük eljuttatni 
Czinczkyné Fejes Mónika nevére, a Kondor Béla Közösségi Ház címére: 

Budapest, Kondor Béla stny. 8, 1181 
 

A pályaművekre kérjük ráírni: Mátyás király-emlékév 

mailto:czinczky@kondorkh.hu


A nevezések leadást követően a Kondor Béla Közösségi Házban átvehetők 
a pajzstervezéshez felhasználható előre legyártott fából készült natúr 
pajzsok. 
A zászlókészítéshez a nevezésket követően átvehetők a segédanyagok – 
selyem, festék. 

Kapcsolattartó: Czinczkyné Fejes Mónika. 
 
A pályázat formai követelményei: 

A pajzskészítésnél felhasználható a kb. 70 cm magasságú előre 
elkészített fa modell, de saját kivitelezéssel is nevezhetnek a 
pályázatra. 
       A zászlókészítésnél felhasználható a Közösségi Ház által 
biztosított segédanyag, de saját kivitelezéssel is nevezhetnek a 
pályázatra. 
       A kiemelkedő minőségű pajzsokat, zászlókat kiállítják a szervezők 
a Közösségi Házban, illetve a Mátyás Napon, az Ady Endre Utcai 
Általános Iskolában, valamint a Mátyás-év zárórendezvényén. 
 
A pályázat jutalmazása: 

A zsűri által kiemelkedő művészeti, informatív értékűnek tartott 
legjobb alkotások készítői díjazásban részesülnek.  

A neves szakemberekből álló zsűri által kiválasztott munkákat 
(pajzs és zászló) kiállítják a szervezők a Kondor Béla Közösségi Házban. 

Az alkotók emléklapban részesülnek, a díjazottak oklevelet és 
tárgyi jutalmat vehetnek át.  

 
Kérjük, hogy a művek elkészítésénél vegyék figyelembe a zsűri 
értékelési szempontjait: 

 művészi érték, 

 kreativitás, 

 a pályázat témájának megjelenítése, 

 a kifejezésmód egyedisége, 

 a Pályamű kidolgozottsága, 

 a korhű, hiteles ábrázolás, bemutatás 

A pályázó és képviselője a pályázat beadásával hozzájárul munkájának 

kerületi médiumokban való megjelenéséhez.  

Sok sikert, eredményes felkészülést kívánunk! 

            



 

 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

Mátyás király-emlékév pályázat  

ZÁSZLÓ- ÉS PAJZSKÉSZÍTŐI verseny 

általános- és középiskolások számára  

 

 

 

 

A pályázó és képviselője a pályázat beadásával hozzájárul munkájának kerületi 

médiumokban nyomtatott, vagy elektronikus formában való megjelenéséhez. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

Szülő/gondviselő, 

vagy felkészítő pedagógus aláírása 

 

     

 
Milyen műfajban neveznek?  
Kérjük aláhúzni. 

  Egyszerre több műfaj is lehetséges. 

 
1., ZÁSZLÓ 
2., PAJZS 

 

 

Pályázó neve: 
 

 

Pályázó, pályázók születési helye, időpontja: 
 

 

Pályázó(k) iskolának neve: 
 

 

Pályázó(k) iskolájának címe: 
 

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:  



Az emlékév tiszteletére Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a Kondor Béla Közösségi 

Ház és Intézményei együttműködésével 

 

PÁLYÁZATOT HIRDET KERÜLETI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁK ÉS 
TANULÓCSOPORT SZÁMÁRA  

MÁTYÁS KIRÁLY ÉLŐ EMLÉKE címmel 

Alcíme: Hogyan mutathatók be a legendás király tettei bábszínházi 
eszközökkel? 

A verseny témája: A Mátyás legendáriumból kiválasztott mesék, 
mondák megjelenítése bábszínházi eszközökkel. 
Bábok készítése, díszletterv, makett készítése, bábelőadás 
bemutatása. 

A verseny célja: A szervezők szándéka, hogy felhívja az iskolások 

figyelmét jelentős királyunk tetteire, a magyar reneszánsz virágzó 

művészeti életére, közelebb hozza a bábszínház varázslatos világát az 

általános és középiskolás korosztály számára.  

A pályázat kiemelt célja, hogy mozgósítsa a kerületben tanuló iskolásokat, 

csoportokat a Mátyás király-emlékév méltó megünneplésére. 

Megismertesse az uralkodó és a magyar reneszánsz királyi udvar világát 

a kerület érdeklődő közönségével. 

A pályázatra mindhárom kategóriában nevezhetnek a pályázók.  

Nevezéseket fogadnak el a kiírók: 

- BÁBKÉSZÍTÉSRE, melyhez rövid leírást mellékelnek az ábrázolt 

szereplőkről, illetve a dramatizált meséből, történetből. 

- BÁBELŐADÁSHOZ SZÍNPADTERVRE, MAKETTRE, MINDKETTŐRE 

EGYÜTT melyhez rövid leírást mellékelnek az ábrázolt szereplőkről, 

illetve a dramatizált meséből, történetből. 

- BÁBELŐADÁS BEMUTATÓJÁRA (Maximum 10 perces hosszúságban) 

- MINDHÁROM KATEGÓRIÁRA EGYÜTTESEN 

A nevezések beérkezésének határideje: 2018. február 23.  

A báb és színpadkép leadási határideje: 2018. április 10. 

A nevezéseket a mellékelt nevezési lap kitöltésével Czinczkyné Fejes 

Mónika e-mail címére kérjük elküldeni: czinczky@kondorkh.hu.      

A pályaművekre kérjük ráírni: Mátyás király-emlékév BÁB   
A bábokat, színpadképeket, maketteket postán, vagy személyesen kérjük 

eljuttatni Czinczkyné Fejes Mónika nevére, 

mailto:czinczky@kondorkh.hu


a Kondor Béla Közösségi Ház címére: Budapest, Kondor Béla stny. 8, 1181 
 

A pályázat formai követelményei: 
A báboknál kivitelezett alkotásokat (nem terveket) várunk 

bármilyen műfajban, kesztyűs báb, marionett, árnyék stb. 
A díszlettervnél rajzolt, illetve kivitelezett díszletterveket, 

maketteket várunk. Technikai, méretbeli megkötés nincs. 
A bábelőadásnál rövid forgatókönyvet kérünk. Az előadásokat 

szakértő zsűri bírálja el, melynek időpontjáról a nevezők külön 
értesítést kapnak. Az előadásokat a Kondor Béla Közösségi Ház 
színpadán mutatják be a pályázók, melyhez technikai segítséget 
nyújtanak igény szerint a közösségi ház dolgozói. 

A kiemelkedő minőségű bemutatókkal nyitják meg a szervezők a 
Havanna Ünnep kulturális eseményét májusban, illetve várjuk az 
előadásokat a decemberi ünnepi emlékév záró programunkra. 

 

Az előadásoknál felnőtt közreműködő, segítő is bevonható a 
produkcióba. (1-2 fő.) 

A pályázat jutalmazása: 
A zsűri által kiemelkedő művészeti, informatív értékűnek tartott 

legjobb alkotások készítői díjazásban részesülnek.  
A neves szakemberekből álló zsűri által kiválasztott munkákat 

(báb és díszletterv) kiállítják a szervezők a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 

Az alkotók emléklapban részesülnek, a díjazottak oklevelet 
vehetnek át. A nevezők tárgyi jutalomban részesülnek. 
 
Kérjük, hogy a művek elkészítésénél vegyék figyelembe a zsűri 
értékelési szempontjait:  

 művészi érték, 

 kreativitás, 

 a pályázat témájának megjelenítése, 

 a kifejezésmód egyedisége, 

 a Pályamű kidolgozottsága, 

 a korhű, hiteles ábrázolás, bemutatás 

A pályázó és képviselője a pályázat beadásával hozzájárul 

munkájának kerületi médiumokban való megjelenéséhez. 

 
 

 

 

Sok sikert, eredményes felkészülést kívánunk! 

     



 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

Mátyás király-emlékév pályázat  

BÁB  

kerületi rajzverseny általános- és közép iskolások számára  

 

 

 

 

 

A pályázó és képviselője a pályázat beadásával hozzájárul munkájának kerületi 

médiumokban nyomtatott, vagy elektronikus formában való megjelenéséhez. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

Szülő/gondviselő, 

vagy felkészítő pedagógus aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen műfajban neveznek?  
Kérjük aláhúzni. 

  Egyszerre több műfaj is lehetséges. 

1., BÁBKÉSZÍTÉS 
2., SZÍNPADTERV,MAKETT 
3., BÁBELŐADÁS 
4., MINDHÁROM KATEGÓRIÁBAN EGYÜTT 

 

Pályázó neve: 
 

 

Pályázó, pályázók születési helye, időpontja: 
 

 

Pályázó(k) iskolának neve: 
 

 

Pályázó(k) iskolájának címe: 
 

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:  



Az emlékév tiszteletére   
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata a                                 
Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola együttműködésével 

KI MIT TUD? 

vetélkedőt hirdet a kerület általános iskoláinak felső tagozatos tanulói 

számára. 

 

A versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek.  

A pályázat kiemelt célja, hogy mozgósítsa a kerületben tanuló 

iskolásokat, csoportokat a Mátyás király-emlékév méltó 

megünneplésére. Megismertesse az uralkodó és a magyar reneszánsz 

királyi udvar világát a kerület érdeklődő közönségével. 

A verseny három fordulóból áll, az egyes fordulók feladatait              

e-mailben kapják meg az intézmények. 

 

 

Beküldési határidők: 

 1. forduló: 2018. március 20. 

           2. forduló: 2018. április 20. 

           3. forduló: 2018. május 20. 

 

A pályázat jutalmazása: 
 

A nevezők  emléklapban részesülnek, a szakemberekből álló zsűri 
által kiválasztott díjazottak oklevelet és tárgyi jutalmat vehetnek át.  

 
Bővebb információ: Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskolában 

kapható Kovácsné Vereb Katalin szaktanárnál,                

telefonszáma: 06 20-4959-693) 

 

 

                



Az emlékév tiszteletére   

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata a                                 

Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola együttműködésével 
 

MAKETT-TERVEZŐ 

informatikai versenyt hirdet a kerület általános iskoláinak felső 

tagozatos tanulói számára. 

A lego digital designer szoftver alkalmazásával bármilyen makettet 

készíthető, ami valamilyen módon kapcsolódik a reneszánsz korhoz, 

Mátyás király életéhez, az évfordulóhoz. 

Egyénileg és csoportosan is pályázhattok. 

A pályázat kiemelt célja, hogy mozgósítsa a kerületben tanuló 

iskolásokat, csoportokat a Mátyás király-emlékév méltó 

megünneplésére. Megismertesse az uralkodó és a magyar reneszánsz 

királyi udvar világát a kerület érdeklődő közönségével. 

A program letölthető innen: http://ldd.lego.com/hu-hu/download  

Javasolt témák:  

 Visegrádi királyi vár, Budai vár, Nagyvázsonyi vár makett 

 Reneszánszkori épületek makettje 

 Középkori konyha makettje 
 

 

 
 
A pályázat jutalmazása: 

A nevezők  emléklapban részesülnek, a szakemberekből álló zsűri 
által kiválasztott díjazottak oklevelet és tárgyi jutalmat vehetnek át.  
 

A kész munkádat mentsd el, majd a kverebk@gmail.com e-mail címre 

küldd el Kovácsné Vereb Katalin tanárnőnek (tel: 06 -20-4959-693)  

Határidő: 2018. május 7. 

 

                

http://ldd.lego.com/hu-hu/download
mailto:kverebk@gmail.com


Az emlékév tiszteletére   
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata a                                 
Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola együttműködésével 

 

MAKETTKÉSZÍTŐ 

versenyt hirdetünk a kerület általános iskoláinak felső tagozatos tanulói 

számára. 

Cél, hogy a pályázók engedjék szabadjára a fantáziátokat! 

Bármilyen makettet készíthető, ami valamilyen módon kapcsolódik a 

reneszánsz korhoz, Mátyás király életéhez, az évfordulóhoz. 

Javasolt témák:  

 Pl. Visegrádi királyi vár, Budai vár, Nagyvázsonyi vár makett 

 Reneszánszkori épületek makettje 

 Középkori konyha makettje 
 

A pályázat kiemelt célja, hogy mozgósítsa a kerületben tanuló 

iskolásokat, csoportokat a Mátyás király-emlékév méltó 

megünneplésére. Megismertesse az uralkodó és a magyar 

reneszánsz királyi udvar világát a kerület érdeklődő közönségével. 

Technika: nincs megkötés, szabadon választható. Kérhető segítség 

technika tanártól, rajztanártól vagy szülőktől. 

Méret: max. 50 * 70 cm. A makett jól szállítható legyen! 

Egyénileg és csoportosan is lehet pályázni. 

 

Határidő: 2018. május 7. 

 

Leadás helye: Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola 

További információ kapható a szervezőktől: 

Diráné Huszár Gertrúd    06-70-4105-816  

Kovácsné Vereb Katalin   06 -20-4959-693 

                



Az emlékév tiszteletére   
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata a                                 
Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola együttműködésével 

 

MÁTYÁS NAP 

Ennek jegyében reneszánsz délutánt szervezünk a 

 Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskolában. 

 

Ideje: 2018. június 14. (csütörtök) 1400 – 1700 óráig. 

 

Programok: 

1. Kiállítás (kódexek, makettek, zászlók, középkori címerek, 

pajzsok, számítógépes pályamunkák) 

2. Nagyszabású kézműves foglalkozás (karkötő, csörgődob, 

gyertyaöntés) 

3. Lovagi próbák (mocsárjárás, dárda hajítás, célba dobás, 

íjászat, stb) 

4. Reneszánsz konyha, reneszánsz ételek 

5. Reneszánsz frizura, - divatbemutató 

6. Fényképezkedés korabeli ruhákban 

7. Reneszánsz táncház 

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

 

Jelentkezési határidő: 2018. május 20. 

Jelentkezni lehet: 

Diráné Huszár Gertrúd (06 70 410-5816)  gertrudy@citromail.hu  

Kovácsné Vereb Katalin (06 20 495-9693) kverebk@gmail.com 

 

 

mailto:gertrudy@citromail.hu
mailto:kverebk@gmail.com


Az emlékév tiszteletére  

 Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata  

a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei együttműködésével 

RAJZVERSENYT  HIRDET 
 KERÜLETI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS KOROSZTÁLYOK SZÁMÁRA. 

A verseny címe: Élet Mátyás király reneszánsz udvarában 
                     A Fekete Sereg, harcok, csaták Magyarországért   

           Iniciálé tervezése Mátyás Corvinái nyomán 
kerületi rajzverseny általános és középiskolások számára 
 

A verseny témája:  

    1.: Mátyás király udvara a humanizmus és a reneszánsz művészet 
pezsgő fellegváraként él emlékezetünkben. A hétköznapi élet, a 
királyi fogadások, a nemzetek és főurak sűrűn adták a kilincset, a 
hatalmas lakomák, vadászatok bearanyozták az udvar mindennapi 
életét. 
A verseny kiírói ezt a varázslatos világot szeretnék látni a diákok 
által elkészített alkotásokban.  

2.: Mátyás király ugyanakkor a nemzet védelmét elsődleges 
feladatának tekintette. Csaták sorozatán keresztül védte meg 
zászlói alatt címeres pajzsaival Magyarországot. Ezeknek a hősi 
eseményeknek állít emléket a pályázat.  
A verseny kiírói e csatáknak, a Fekete Sereg küzdelmeinek 
ábrázolását várják különböző képzőművészeti technikákkal. 
 
3.: Iniciálé (a fejezet vagy a paragrafus díszes vagy díszített első 
betűje, amely általában nagyobb a szöveg többi karakterénél). A 
Corvina a XV. sz.-i reneszánsz egyik kimagasló alkotása. Mátyás 
király könyvtára gyarapítására nagy összegeket fordított. 
A verseny kiírói a Mátyás Corvináihoz hasonló iniciálék tervezését 
várják a diákoktól. 

A pályázaton minden kerületi általános és középiskolás tanuló, 

tanulócsoport indulhat. 

A verseny célja: A szervezők szándéka, hogy felhívja az iskolások 

figyelmét jelentős királyunk tetteire, a magyar reneszánsz virágzó 

művészeti életére, felidézze az udvar és a csaták hangulatát.  

 



A pályázatra mindhárom kategóriában nevezhetnek a pályázók.  

Nevezéseket fogadnak el a kiírók: 

- ÉLET MÁTYÁS KIRÁLY RENESZÁNSZ UDVARÁBAN  

- A FEKETE SEREG, HARCOK, CSATÁK MAGYARORSZÁGÉRT 

témákban 

- INICIÁLÉ TERVEZÉSE MÁTYÁS CORVINÁI NYOMÁN 

A pályamunkák leadási határideje: 2018. szeptember 28.,  
    péntek 15 óra. 
 
A pályázatokat postán, vagy személyesen kérjük eljuttatni Czinczkyné 

Fejes Mónika nevére, a Kondor Béla Közösségi Ház címére: Budapest, 
Kondor Béla stny. 8, 1181 

 
A pályaművekre kérjük ráírni: Mátyás király-emlékév rajzverseny 

A pályázat formai követelményei: 
A pályamunkák A/3-as, vagy A/4-es méretben, szabadon választott 
képzőművészeti technikával készülhetnek. A pályamunkákon 
eltávolítható módon (pl.: gémkapocs, cellux stb.) kérjük a mellékelt, 
kitöltött jelentkezési lapot rögzíteni. A pályamunkákat nem kérjük 
paszpartuzni, felragasztani. 
A kiemelkedő minőségű műveket kiállítják a szervezők a Kondor Béla 
Közösségi Házban. 

 A pályázat jutalmazása: 

 A zsűri által kiemelkedő művészeti, informatív értékűnek tartott 
legjobb alkotások készítői díjazásban részesülnek.  

 A neves szakemberekből álló zsűri által kiválasztott munkákat az 
ősz folyamán kiállítják a szervezők a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 

 Az alkotók emléklapban részesülnek, a díjazottak oklevelet és 
tárgyi jutalmat vehetnek át.  

Kérjük, hogy a művek elkészítésénél vegyék figyelembe a zsűri 
értékelési szempontjait: 

 művészi érték, 

 kreativitás, 

 a pályázat témájának megjelenítése, 

 a kifejezésmód egyedisége, 

 a Pályamű kidolgozottsága, 

 a korhű, hiteles ábrázolás, bemutatás 

Sok sikert, eredményes felkészülést kívánunk! 

A pályázó és képviselője a pályázat beadásával hozzájárul munkájának 

kerületi médiumokban való megjelenéséhez.          



 

JELENTKEZÉSI LAP 

Mátyás király-emlékév pályázat  

RAJZVERSENY 

kerületi általános- és középiskolások számára  

 

 

 

 

 

A pályázó és képviselője a pályázat beadásával hozzájárul munkájának kerületi 

médiumokban nyomtatott, vagy elektronikus formában való megjelenéséhez. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

Szülő/gondviselő, 

vagy felkészítő pedagógus aláírása 

 

 

 

 

Milyen témában neveznek?  
Kérjük aláhúzni. 

  Egyszerre több műfaj is lehetséges. 

- 1.: ÉLET MÁTYÁS KIRÁLY RENESZÁNSZ 

UDVARÁBAN  

2.: A FEKETE SEREG, HARCOK, CSATÁK 
MAGYARORSZÁGÉRT 
 
3.: INICIÁLÉ TERVEZÉSE MÁTYÁS CORVINÁI 
NYOMÁN 
 

 

Pályázó neve: 
 

 

Pályázó, pályázók születési helye, időpontja: 
 

 

Pályázó(k) iskolának neve: 
 

 

Pályázó(k) iskolájának címe: 
 

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:  



NÉHÁNY GONDOLAT MÁTYÁS KIRÁLYRÓL 

I. Mátyás – (Corvin Mátyás, születési nevén Hunyadi Mátyás) 
Magyarország királya 1458 és 1490 között.  

Hivatalos uralkodói címe eredetileg Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, 
Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária királya volt, ehhez csatlakozott 
1469 után, cseh királlyá választásától a Csehország királya cím is.                

Apja Hunyadi János erdélyi vajda, majd magyar kormányzó, anyja 
magyar köznemesi család lánya, Szilágyi Erzsébet.  

Bár 1458-tól uralkodott, királlyá koronázására Székesfehérvárott csak 
1464-ben került sor. Cseh királlyá 1469-ben, Ausztria főhercegévé 1486-
ban választották. A magyarok, de számos más környező nép 
hagyománya is az egyik legnagyobb királyként tartja számon, akinek 
emlékét sok népmese és monda őrzi. Mátyás nevének népszerű díszítő 
jelzője (epitheton ornansa) az Igazságos. A szakirodalom és a köznyelv 
egyaránt leginkább sorszám nélkül, egyszerűen Mátyás királynak 
nevezi. 

Uralkodói teljesítménye már kortársai körében nagy vitákat váltott ki, 
az utókor történészei pedig máig sem jutottak egyetértésre. A kritikus 
nézet szerint Mátyás elhanyagolta a török veszélyt, és értelmetlen 
nyugati hódító hadjáratokra fecsérelte a rendelkezésére álló katonai, 
illetve az azt megalapozó, az ország kíméletlen adóztatása révén 
gyűjtött gazdasági potenciált. A másik nézet szerint viszont belátta, 
hogy az akkori Magyarország önmagában képtelen volt ellenállni a török 
veszélynek és ezért nagyobb államhatalom létrehozására törekedett. 
Eszerint felismerte, hogy korában a fejlődés Kelet-Közép-Európában a 
perszonáluniókba tömörült államszövetségek irányába haladt. Ezt a 
tervet megvalósítani azonban nem tudta teljesen, ilyen szövetségi 
rendszer kiépítésére utóbb csak a Habsburgok voltak képesek. 

Belpolitikai tevékenységének nagy eredménye, hogy választott 
királyként, legitimációs hiányosságokkal azért küzdve, de sikerült 
megszilárdítania hatalmát. Kihasználta a középkori uralkodói hatáskör 
szinte minden lehetőségét. Nagy ügyességgel maga mellé állította adott 
pillanatban az uralkodáshoz szükséges társadalmi erőket, illetve azok 
változatos koalícióit hozta létre. Mesterien kezelte a korabeli 
társadalmi kommunikációt, igyekezett külföldön és belföldön egyaránt 
jó hírét kelteni saját személyének, hogy akár ennek révén is 
támogatást szerezzen politikai céljai eléréséhez. Legfontosabb célját, 
fia örökösödésének biztosítását, Corvin János trónra lépését azonban 
nem sikerült elérnie. 

                   (Wikipédia) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dalm%C3%A1cia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ma_kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%ADcia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%ADcia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kunorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1gyi_Erzs%C3%A9bet_(korm%C3%A1nyz%C3%B3n%C3%A9)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Koron%C3%A1z%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csehorsz%C3%A1g_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria_uralkod%C3%B3_hercegeinek_%C3%A9s_f%C5%91hercegeinek_list%C3%A1ja#Ausztria_főhercegei_(1457_–_1564)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1ly_(n%C3%A9prajz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Epitheton_ornans
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6znyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet-K%C3%B6z%C3%A9p-Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perszon%C3%A1luni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg-csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Corvin_J%C3%A1nos


                                           

 

Rendezvények helyszíne, címe, 

elérhetősége: 

 

Kondor Béla Közösségi Ház 

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. 

06 1 291-6564 

www.kondorkh.hu 

 

Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola 

1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. 

tel: +36-1-291-6336 vagy 06-30/358-02-01 

www.ady18.hu,  imreiady@gmail.com 

http://www.ady18.hu/
mailto:%20imreiady@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A versenyek részletes leírása és a jelentkezési lapok 
megtekinthetők és letölthetők a  

www.bp18.hu, a www.kondorkh.hu valamint a 
www.ady18.hu weboldalakon. 
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