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fordulós vetélkedőt hirdet általános iskolás tanulók részére. Idei témáink:  
 

1. Homoki-Nagy István természetfotós, a magyar természetfilmezés úttörője 
 

1.1.Természetfotó pályázat – Monoron és környékén élő állat- és 
növényvilág, valamint tájak fotózása, csapatonként 15-20 fotó nyújtandó be, 
papír alakban (13X10 cm) és elektronikusan egyaránt. A csapatok nyertes 
természetfotóit kiállítjuk. (Strázsahegy, Kistó stb.).  

1.2. „A természet és én” rajzpályázat – Állatokat, növényeket, tájakat 
megörökítő színes rajzokat és festményeket várunk a kisebb és nagyobb 
korosztálytól 

A fotópályázatra és a rajzpályázatra őszi, téli és tavaszi fotókkal, képekkel 
is pályázhatnak a versenyzők. 

A fotó és rajzpályázat beadási határideje: 2015. március 31. 
 

2. Az I. világháború (1914-1918) 
 

2.1. „Ahogyan nagyapám, dédapám, ükapám emlékszik...” 
Az 1. világháború monori emlékei elbeszélések és gyűjtés alapján. 

Feladat egy maximum 3-5 oldalas fogalmazás elkészítése családi emlékezés, 
szóbeli közlések, tárgyi emlékek alapján. A felkutatott korabeli fotókról és egyéb 
tárgyi emlékekről (tábori levelezőlap, katonaruha, egyéb katonai felszerelések, 
kitüntetések stb.) fotó készítendő és a dolgozatba elhelyezendő. Ha nincsenek 
családi emlékek, akkor ismeretség köréből szerzett emlékek alapján is 
elvégezhető a feladat, vagy aktuális kiállítások alapján is várunk gyűjtéseket, 
beszámolókat. 

2.2. Tablókészítés az I. világháború témájában 
Saját kutatás, gyűjtés alapján készítendő tabló az I. világháború eseményeiről, 
kronologikus sorrendben. Leginkább a magyarországi és lehetőség szerint a 
monori eseményekre összpontosítva. 

A tabló beadási határideje: 2014. november 29. 
 
 
 



3. „Találkozzunk a Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban” – vetélkedő 
 
Száz éve született Borzsák István klasszika-filológus professzor városunk 
könyvtárának névadója, reá emlékezve a 3. fordulóban vetélkedőt rendezünk 
játékos nyelvészet témakörben. 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. A 
vetélkedőn kérdések várhatók a 2014. évben Monoron rendezett helytörténeti 
témájú kiállítások anyagából, valamint Borzsák Istvánról és Homoki-Nagy 
Istvánról. 

A vetélkedő ideje: 2015. március 18. 
 
A vetélkedőre jelentkezéshez javasolt a Homoki-Nagy István emlékkiállítás 
megtekintése a könyvtárunk emeleti kiállítótermében október 19-ig. Valamint 
javasoljuk a Borzsák Istvánról készült dokumentumfilm megtekintését, és a róla 
szóló irodalom tanulmányozását. 

 
A vetélkedőn eredményesen szereplő csapatok jutalmakban részesülnek. 

 
Az elkészült tablókat és rajzokat könyvtárunkban kiállítjuk. A kiállítás 
megnyitója és a vetélkedő ünnepélyes eredményhirdetése 2015. május 20-án 14 
órakor lesz a könyvtár emeleti kiállítóterében. 
 

 
A vetélkedőhöz kapcsolódva figyelmébe ajánljuk Pósa Lajos halálának 
centenáriumára rendezett emlékév záró rendezvényét 2014. december 17-én 
13.00-kor: „Megfordultam Monoron, Kilyukadt a bocskorom.” Az ünnepi műsor 
a Vigadóban, míg a kiállítás megnyitója könyvtárunkban lesz. 
 
 

További információk a Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás honlapján: 
www.monorkonyvtar.hu  

olvashatók! 
 

Kapcsolattartó: 
Uherkovich László  

Tel.: 412-246 
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