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1989. eseményei Győr-Moson-Sopron megyében 

Pályázat történelemtanárok részére 
Módosított felhívás 

 
A II. világháborút követően politikai döntésekkel Európát kettéosztották, amit Közép-
Európában műszaki megoldásokkal is megerősítettek. Winston Churchill 1946. 
március 5-én elhangzott fultoni beszédében mondta: „A baltikumi Stettintől az Adriánál 
fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedett le, a kontinens teljes szélességében.” Ő 
használta először a vasfüggöny kifejezést, amit azonban jelentett, hosszú évtizedekre 
meghatározta Európa történelmét.  
A magyar-osztrák határon 260 km hosszan 1949-től építettek ki különböző technikai 
rendszereket, drótkerítést és aknazárat az illegális határátlépések 
megakadályozására.  
A vasfüggöny magyar szakasza lebontását és a határnyitást megelőző utolsó lépés az 
1989. augusztus 19-i páneurópai piknik, melynek idén ünnepeljük 30. évfordulóját.  
 

A Europe Direct Tájékoztató Központ – Győr-Moson-Sopron megye, valamint 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet 

 

„Az 1989 határnyitáshoz vezető események és hatásuk 
Győr-Moson-Sopron megyében” 

 
címmel. 

 
A pályázat célja: 1989 megyebeli eseményeiről szóló bemutató, oktatási anyag 
készítése, mely közelebb hozza a fiatalokhoz a szüleik, nagyszüleik, Magyarország és 
Európa életét meghatározó korszakot. 
 
Nevezési díj: nincs. 
 
Pályázat tárgya és részvételi feltételek:  
Pályázhatnak Győr-Moson-Sopron megyében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező vagy ott tanító történelemtanárok. 
Pályázni lehet olyan mintaóra-prezentáció és hozzá tartozó, az előadás 
megtartásához szükséges háttéranyag elkészítésével (legfeljebb 10 oldal), mellyel 
általános (7-8. osztályos) és középiskolás diákoknak lehet bemutatni 1989 azon 
megyebeli eseményeit, melyek a határnyitáshoz vezettek – történelemóra vagy 
osztályfőnöki óra keretében. A prezentáció ppt vagy pptx formátumban, a háttéranyag 
word formátumban nyújtható be.  
A beküldendő fájlok elnevezése (minta): Jelige_vagy_rovidites 

Jelige_vagy_rovidites Alkotó által adott jelige vagy annak rövidítése ékezetek 
nélkül 
_ alsó kötőjel, amely az egyes elemeket választja el. 

A fájlnévben ékezetes betűk nem használhatók. 
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A pályázaton való részvétel előfeltétele, hogy a Pályázó elfogadja a nevezési 
feltételeket és visszaküldje a jelentkezési lapot. 
A pályázatra a prezentációt és a háttéranyagot elektronikus úton kérjük elküldeni, de 
a jelentkezési lapot postai úton is el kell juttatni aláírva. Ennek hiányában a pályázat 
érvénytelen.  
 
Beküldési cím: 
A jelentkezési lapot, illetve a pályaműveket a következő postai és e-mail címre kérjük 
beküldeni, további tájékoztatás ugyanitt kérhető: 

Europe Direct Tájékoztató Központ –Győr-Moson-Sopron Megye 
dr. Lakatosné dr. Novák Éva 
9021 Győr, Városház tér 3. 
enovak@gymsmo.hu 
96/522-210, 20/27-77-996 

Amennyiben a beküldendő  fájlok együttes mérete a 10 MB-t meghaladja, azok 
tömörített fájlként vagy valamely óriásfájlküldő rendszerrel küldendők be. A beérkezett 
dokumentumokról visszaigazolást küldünk. Amennyiben ezt nem kapja meg, kérjük 
jelezze. 
 
Pályázati naptár. 
Jelentkezési határidő: 2019. június 12. szerda 12:00 óra 
A pályázat (ppt és háttéranyag) beküldési 
határideje: 

 
2019. július 24. szerda 12:00 óra 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21. szerda 
 
Elbírálás: 
A jeligével ellátott pályamunkákat a szervezők által felkért szakemberek bírálják el. A 
szakértő zsűri a bírálata során egyes prezentációkat meghallgathat.  
 
A pályázat díjazása: 

I. helyezés: 50.000 HUF értékű vásárlási utalvány 
II. helyezés: 40.000 HUF értékű vásárlási utalvány 
III. helyezés: 30.000 HUF értékű vásárlási utalvány 

Lehetőség a témában az őszre tervezett Győr-Moson-Sopron megyei és Maros 
megyei konferencián való részvételre, az anyag bemutatására (részleteket ld. alább). 
 
Szerzői és szomszédos jogok: 
A Pályázók tudomásul veszik, hogy szerzői jogdíj őket a pályázaton résztvevő 
anyagokkal kapcsolatban nem illeti meg. A Pályázók hozzájárulnak, hogy anyagaik az 
oktatásban, ismeretterjesztésben, a szervező és együttműködő partnerei anyagaiban, 
esetlegesen kiadványban, konferencián és az ezeket propagáló minden egyéb 
elektronikus és nyomtatott publikációban, valamint a pályázat archívumában 
térítésmentesen megjelenjenek. A tervek szerint a legjobb anyag(ok) 
elkészítője/elkészítői előadásukat, illetve előadásuk összefoglalását egy 2019 
szeptemberében Győr-Moson-Sopron megyében, valamint egy novemberben Maros 
megyében tartandó konferencián is előadhatják. A Maros megyei látogatás (várhatóan 
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4-5 nap) költségeit a pályázat kiírói viselik. A két konferencia témája: 1989. eseményei 
Győr-Moson-Sopron és Maros megyében. 
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott anyagok elkészítésével vagy azok 
nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért 
minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi 
felelősséget is. 
A Pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati 
feltételeket. A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zsűri tudomására kerül 
bármilyen szabálytalanság elkövetése, elfogadja a kérdéses anyag azonnali 
kizárásának jogát. A Pályázó a jelentkezéssel hozzájárul személyes adatai 
rögzítéséhez, nevének és a pályamunka adatainak a pályázattal kapcsolatos 
nyilvánosságra hozatalához. 
 
Szervezők: 
Europe Direct Tájékoztató Központ – Győr-Moson-Sopron Megye 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
 
Együttműködő partnerek: 
Maros Megyei Tanács 
Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány 
Győri Pedagógiai Oktatási Központ 
Győri Tankerületi Központ 
Soproni Tankerületi Központ 
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
Soproni Szakképzési Centrum 
Győri Műszaki Szakképzési Centrum 
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 
Magyar Történelmi Társulat Nyugat-Dunántúli Regionális Csoport 
 
Támogató: 
Európai Bizottság 
Bethlen Gábor Alap 
 
 
 
Örömmel várjuk jelentkezését! 
 
 
 
A Szervezők 
 


