
 

 

 

 

 

VERSENYFELHÍVÁS 

 
 

a „Helytörténeti vetélkedő – Értékes barangolás 2017”  
 

című vetélkedőn való részvételre 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár 

Bizottság és a Vidék Kincse Egyesület nemzeti értékeink megismertetése céljából vetélkedőt 

hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő általános és középiskolák 5-8. 

évfolyamos, illetőleg a középiskolák 9-12. évfolyamos tanulói részére. 

 

A vetélkedőre az iskolák 5 fős csapatai jelentkezhetnek. A jelentkezéshez csapatonként 

egy segítő tanár is szükséges. Nevezési díj nincs. 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: 

 

Egy intézmény mindkét korosztályban, korosztályonként több csapattal is nevezhet. A 

vetélkedőre regisztrálni a "Helytörténeti vetélkedő – Értékes barangolás 2017" című online 

nevezési lap kitöltésével és elküldésével lehet, itt. (CTRL+kattintás a hivatkozásra). 

 

Jelentkezési határidő: 2017. november 12. 22.00 óra 

 

A vetélkedő két fordulóból áll. 

 

I. forduló:  2017. november 15. 0.00 órától 22.00 óráig (levelező, online forduló) 

Értesítés a döntőbe jutásról: 2017. november 22-ig 

II. forduló:  2017. december 13. (helyszíni döntő Szabolcs községben) 

 

Az internetes feladatok elérhetőségét a csapatok a nevezési lapon feltüntetett e-mail címen 

fogják megkapni.  

 

Megfelelő számú jelentkező csapat esetén a levelező fordulót követően mindkét korosztály 

legjobb három-három csapata jut be a megyei döntőbe. 

 

A döntőbe jutott csapatok az értesítéssel egyidejűleg megkapják a helyszíni vetélkedő elméleti 

kérdéseihez a felkészülési segédletet. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMV6GexLa6UwK4LUmrbLpBvFWWubE109ZRijaatVO6SJcWng/viewform


A vetélkedő témája: a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény alapján nyilvántartásba vett nemzeti értékek, hungarikumok, kiemelkedő nemzeti 

értékek, ezen belül is fő hangsúllyal a megyei értékek. 

 

A vetélkedő főbb témakörei:  

 épített örökség, természeti környezet 

 népművészet, néprajz 

 turizmus, gasztronómia 

 neves emberek 

 általános (hungarikum mozgalom, hungarikumok) 

 

Nyeremények, ajándékok: 

 

A döntőn részt vevő csapatok díjazása (korosztályonként külön-külön): 

 

 I. helyezett csapat 30 000 Ft értékű ajándékutalvány 
 II. helyezett csapat 20 000 Ft értékű ajándékutalvány 

 III. helyezett csapat 10 000 Ft értékű ajándékutalvány 
 

A felkészítő tanárok egységesen 5 000 Ft értékű ajándékcsomagot kapnak. 

 

A vetélkedő az EFOP 1.2.1-15-2016-005084 Családi Élet-Tér pályázati támogatással valósul 

meg. 

 

A szervezők a versenykiírás módosításának jogát fenntartják. 

 

 

Nyíregyháza, 2017. november 1. 

 

 

                                                                                                    a Szervezők 


