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Kedves Érdeklődő!
Második esztendejéhez érkezett a T-MA: ÚJBUDA KINCSEI csapatverseny, melyet
Nagyné Antal Anikó, önkormányzati képviselő ötlete alapján
dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármesterének védnöksége mellett

a Képességforrás Egyesület és az Összefogás Újbudáért Egyesület
közösen hirdet meg a 2019. esztendőben.
Szeretettel meghívunk, hogy vegyél részt a T-MA: ÚJBUDA KINCSEI csapatversenyen,
amelynek során sokoldalúan ismerkedheted meg idei kiemelt témánkat és hozzá kapcsolódva
Újbuda kincseit.
A 2019-es esztendő versenye
a digitális témahéthez kapcsolódik:

ÚJBUDA ÉS A
DIGITÁLIS HŐSKOR
A verseny érdekessége, hogy nem kizárólag írott ill. képes forrásokra támaszkodik, hanem a
rendelkezésre álló idő alatt a 3 fős csapatoknak a feladat sikeres elvégzéséhez el kell látogatniuk
több újbudai helyszínre, amit meghatározott módon dokumentálnak. A versenyt a legjobban
teljesítő csapatok számára élő döntő zárja.
A verseny - Újbuda önkormányzat támogatásának köszönhetően- teljes mértékben díjmentes a
részvevők számára. A nyertes csapatok a verseny zárásakor értékes jutalmakat kapnak.
A tavasszal zajló versenyen 3 fős csapatokban indulhatnak az Újbudán élő és/vagy tanuló
12-16 éves diákok, akár vegyes összetételben. Ennek oka, hogy a verseny nem életkorhoz
kötődő feladatokra, hanem közös kutatómunkára, megosztott szövegfeldolgozásra, valamint a
helyszínek együttes felefedezésére épül, miközben értékes helytörténeti ismeretekre tesznek szert
a résztvevők.

A 3 fős csapatok a részletekről a
egyesulet.kepessegforras.hu oldalon tájékozódhatsz és ugyanott
regisztrálhattok a versenyre legkésőbb 2019.március 31-ig.
Nevezési díj nincs.
A feladatlapokat az egyesulet.kepessegforras.hu oldalról kell letöltenie a versenyzőknek a
nevezés után a regisztrációkor e-mailben kapott kóddal.
Egy-egy feladatlap megoldására 10 nap áll rendelkezésre, a megoldott feladatokat a
Képességforrás Egyesület irodájába kell eljuttatniuk (1119 Újbuda, Tétényi út 72/B – hétköznap
14-20 óra, szombaton 10-14 óra között).
A 3 levelező fordulót követően a legjobb 6 csapat számára élő döntő következik, amelyre való
felkészüléshez az addig megoldott (és javítva visszakapott) feladatlapok szolgálnak.
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A verseny ütemezése:
Jelentkezési határidő: 2019.márc.31. (vasárnap)
A részletekről tájékozódhattok az egyesulet.kepessegforras.hu oldalon, ugyanitt regisztrálhatnak
a csapatok a versenyre.
Az 1.feladatsor munkaideje: 2019.április 1-10.
Az 1. feladatsor letölthető a jelentkezéskor kapott kóddal 2019.április 1-5. között.
Az elkészített feladatok leadási határideje: 2019.április 11. (csütörtök) a Képességforrásban.
A 2.feladatsor munkaideje: 2019.április 15-24.
Az 2. feladatsor letölthető a jelentkezéskor kapott kóddal 2019.április 15-19. között.
Az elkészített feladatok leadási határideje: 2019.április 25. (csütörtök) a Képességforrásban.
A 3. feladatsor munkaideje: 2019. április 29.-május 8.
Az 3. feladatsor letölthető a jelentkezéskor kapott kóddal 2019.április 29.-május 3. között.
Az elkészített feladatok leadási határideje: 2019.május 9. (csütörtök) a Képességforrásban.
A döntőbe történő behívás: 2019.május 13.
A döntő vetélkedő és egyben díjátadó ünnepség: 2019.május 25. szombat 16:00-19:00
A döntőre együttműködő partnerünkkel, az Összefogás Újbudáért Egyesülettel, valamint Nagyné
Antal Anikó képviselő asszonnyal várjuk a levelező forduló legjobb csapatait.
Örömmel fogadnánk, ha Te is jelentkeznél csapatoddal a T-MA: ÚJBUDA KINCSEI
csapatversenyre.
Mellékletként csatolunk a tavalyi versenyről egy feladatlapot és egy képes összeállítást a döntő
vetélkedőről.
Budapest, 2019.március 18.

A verseny együttműködő partnere,
az Összefogás Újbudáért Egyesület
nevében:

A verseny szakmai felelőse
a Képességforrás Egyesület nevében:

Vadász Viktorné, Ágnes

Ujfalvy Szabó Zsolt

pedagógiai vezető

elnök
A verseny védnöke és
Újbuda Önkormányzata nevében támogatója:

Nagyné Antal Anikó
önkormányzati képviselő

A verseny technikai kapcsolattartója és koordinátora:

Balogh-Kovács Kamilla
telefon: 371-0012 vagy 06-30/549-4645 (14:00-19:00)
e-mail: info@kepessegforras.hu
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Újbuda Kincsei 2018: Életkép a döntőről
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2.forduló: Csupa jel!
2018.április 6. (péntek) – az iskolában vagy
2018.április 9. (hétfő) – a Képességforrásban személyesen
A feladatlapokat a nagy barna borítékban kérjük vissza,
a Kreatív feladatot gondosan legyetek szívesek csomagolni, hogy ne sérüljön!
Minden feladaton szerepeljen a csapat neve!

C) feladat: Harangok
A Bartók-szobor
1981. március 25-én, Bartók Béla születésének 100. évfordulóján
avatták fel a Somogyi József Kossuth-díjas szobrászművész és
Gulyás Zoltán Ybl-díjas építész közös alkotását, a Feneketlen-tó
mellett álló Bartók Béla-szobrot.
A tó keleti oldalán húzódó parkban, a Bartók Béla út mellett
elhelyezett szobor egy közel másfél méter magas kőtömbön álló
több mint két méter magas bronz Bartók-szobor. A zeneszerző egész
alakos szobra mögött négy méternél is magasabb, fahasábokra
emlékeztető bronz kapu áll, amelyről …. (Nézzétek meg élőben!)
darab kolomp és harang lóg.
A szobor felirata: 'BARTÓK'

A harangok
http://www.magyarharangok.hu/altalanos.html
A legenda szerint az itáliai Campana tartománybeli Nola városának püspöke egy álombeli látomás
alapján készíttette el az első harangot a 4. században. A legenda pontosan így szól: a püspök esti
imádsága közben elaludt, és azt álmodta, hogy ragyogó angyalkák vették körül, akik a kezükben
lévő virágokat megrázva csilingelő hangot keltettek. Ebből kifolyólag lett a harang olasz neve
campana (campanile = harangtorony). Ázsiában már több ezer évvel korábban voltak kisebb
harangok, csengettyűk, ám ezek alakjukban különböztek a keresztyén harangoktól. A legendának
ellentmond, hogy a kelták és az egyiptomiak is használtak már jóval korábban kisebb harangokat
(tudjuk meg az ásatások során előkerült leletekből). A keresztények kezdetben a kolostorokban
használták a szerzetesek összehívására, majd ez a jeladási mód elterjedt az egyes falvak
templomaiban is. A rendszeres harangozást először Sabinianus pápa rendelte el 606-ban (nappal 4szer, éjjel 3 alkalommal imára szólítva az embereket).
Magyarországon a harangok már a térítőpapok idején elterjedtek. A harang szava irányította a
mindennapi életritmust. Harangoztak reggel, este, misék/istentiszteletek alkalmával, halálesetkor,
egyházi és világi méltóságok érkezésekor. Harangszó köszöntötte a győztes csatából hazatért
harcosokat és harangszó figyelmeztetett a közelgő ellenségre, vagy tűzvészre.
Megszólaltatási módok
A harangnak alapvetően két féle megszólalási módja lehetséges. Ezek az alábbiak.
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Óraütés: Egy külső kalapács (ún. kongató) kondítja meg a harangot. Ez halkabb, kevésbé zengő
hangot ad, és 99%-ban időjelzésre használják. Rendszerint a toronyórával együtt szerelik fel a
kongatókat és annak vezérműve vezérli.
Harangozás: A harang rendeltetésszerű használata, vagyis a hangképzés a harang középső
tengelyében lévő nyelvvel történik.
A közhiedelemmel ellentétben hazánkban (és Nyugat-Európában) harangozáskor nem a harang
nyelvét ütik neki kötéllel a palástnak, hanem csapágy segítségével a palást mozdul hintaszerűen
előre-hátra, és ütődik neki a nyelvhez.
A legnagyobb magyar harang a Szent István Bazilika
9250 kg-os, 1990-ben készült, ünnepkor szóló harangja.
A kelenföldi (Bartók Béla út végén lévő) Szent Gellért
Templom 1931-ben készült acélharangja a 2200 kg-os
súlyával a 28. helyet foglalja el a magyar harangok
között.
Újbuda legújabb harangja: a 2014-ben felavatott Boldog
Meszlényi Zoltán Templom az avatáskor a két régebbi
kisebb harang mellé egy új, nagyobb, Őrbottyánban
készült harangot kapott.

1)
Karikázzátok be pirossal a képen, ami Somogyi József
szobrászművész alkotása lehet és kékkel, ami Gulyás Zoltán építész
alkotása szerintetek!
Egészében milyen magas az alkotás?
……………………………
Számoljátok meg élőben a harangok és kolompok mennyiségét!
Vigyázzatok, a kép nem mostani!
……………………………
2)
Miért lett a harang olasz neve campana? Írjátok le 2-3
mondatban a történetet!
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3)

Hány éve harangoznak rendszeresen a keresztény templomokban?

4)

Mikor, milyen alkalmakból szólnak a harangok?

……………………

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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5)

Melyik Magyarország 28. legnagyobb harangja? Mi köze van Újbudához?

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Melyik Újbuda legfiatalabb harangja? Mennyi idős és hány „társa” van a harangtoronyban?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

„Ott jártunk” feladat – 1.forduló:
Készítsetek egy A/4-es méretű napot, keressétek fel Kiss István: Monda
című szobrát és fényképezzétek le magatokat annál a bikánál, amelyik
régen a napot viselte a szarvai között!
Ügyeljetek arra, hogy jól kivehető legyen a kép: Ti is, az általatok
készített nap is és a bika is azonosítható legyen!
Mellékeljétek kinyomtatva a képet az 1.forduló feladatlapjaihoz!

Kreatív feladat – 3.forduló:
Készítsetek egy fényképet/makettet az osztálytermetekről, majd
egészítsétek ki saját rajzaitokkal/képeitekkel/3D-s alkotásaitokkal, mintha
éppen ott zajlana a „Röhög az egész osztály” történet! A végeredmény
legalább A/4-es méret legyen, de szívesen fogadunk A/3-as alkotásokat is,
mert az élő döntőn ezek (és a többi alkotásotok) kiállításra kerülnek. Ne
feledjétek a csapat jeligéjét ráírni!
Mellékeljétek az alkotást a 3.forduló feladatlapjaihoz!
Olyan csomagolásba helyezzétek, hogy biztosan ne sérüljön a szállítás
során! Kár lenne érte :-)

