
 
 
 

XI. GÖRGEY ARTÚR TÖRTÉNELEMVERSENY 
 

Első forduló 
 

Beküldendő kisfilmes feladat 
 
A versenyen való részvétel előfeltétele egy beküldendő feladat (1. forduló) teljesítése, egy rövid, 
maximum 3 perc időtartamú kisfilm vagy videó elkészítése. 
 
A) A lakóhelyed, esetleg annak 50 kilométeres körzetében álló, az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharchoz köthető emlékhely, emléktábla vagy köztéri műalkotás bemutatása. 
 
vagy 
 
B) Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc valamely települési, megyei, vagy térségi 
kötődésű hősének rövid bemutatása. Kérlek, röviden ismertesd a szabadságharcos életét, az 
eseményekben betöltött szerepét és a településhez/megyéhez/térséghez való kapcsolódását! 
 
A kisfilm rögzítéséhez elegendő egy mobiltelefon használata, abban a csapat valamely tagjának, 
esetleg mindhárom versenyzőnek meg kell szólalnia. A beküldendő feladat kapcsán a 
kreativitásotokon, a történelmi tények ismeretén, valamint a helyes magyar beszéden van a 
hangsúly. 
 
A legsikeresebb beküldendő feladatok a verseny során bemutatásra és külön díjazásra kerülnek! 
 
Formai és tartalmi követelmények, avagy mire ügyeljetek a feladatvégzés közben:  

- Az elkészült munkák maximális hossza legfeljebb 3 perc legyen.  
- Az alábbi formátumokat fogadjuk el: AVI, MKV, MOV vagy MP4.  
- A videó bármilyen technikával készülhet, nem szükséges stúdiómunka, a mobilfelvétel is 

elegendő.  
- A videóban a csapat tagjai szerepelhetnek, más személyt ne szólaltassunk meg.  
- A produktum csak jogtiszta, szabad felhasználású zenéket, képeket tartalmazhat (az 

interneten sok helyen találtok ilyeneket).  
- Nem lehetnek benne trágár kifejezések, a jó ízlést, az emberi jogokat sértő tartalmak.  

 
Az elkészített kisfilmeket és az aláírt nyilatkozatokat 2022. március 10-ig a 
gorgeyverseny@gmail.com címre küldjék el.  
 
Segítség a technikai háttérhez:  

 Szabadon felhasználható zenék:  
1. https://vidooly.com/blog/youtube-royalty-free-music-sites-for-creators/  
2. https://icons8.com/music  
3. https://www.unminus.com/  

 Szabadon felhasználható fotók:  
1. https://pixabay.com/hu/  
2. https://www.pexels.com/  



3. https://unsplash.com/  
4. https://visualhunt.com/  

 
Engedélykérés felvétel készítéséhez (ha valaki megkérdezi): 
„A szegedi Meritum Egyesület, a Dugonics András Piarista Gimnázium és az Ötágú Síp Kulturális 
Egyesület által meghirdetett Görgey Artúr Történelemversenyre egy kisfilmet készítek az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc helyi kötődéseiről.” 
 
Szeged, 2022. február 4.  
 

A szervezők 


