Kerek e vidéken
Vetélkedő az általános iskolák felső tagozatos és a középiskolák diákjai számára a vajdasági
értékek és a hungarikumok témájában
Úgy gondolod, jól ismered szülőfölded minden zegét-zugát, és másoknak is szívesen
bemutatnád? Úgy érzed, nincs jobb hely kerek e vidéken, mint a te falud/városod, és ezt
szeretnéd másoknak is bebizonyítani? Jelentkezz a vetélkedőre, és mutasd meg ország-világ
előtt annak a falunak, városnak, vidéknek az értékeit, amit leginkább a szívedbe zársz!
A vetélkedőre 5 tagú (4 diák és 1 felkészítő tanár) csapatok jelentkezését várjuk általános és
középiskolákból, művelődési egyesületekből, cserkészcsapatokból…
A vetélkedő két kategóriában zajlik:
1. általános iskola felső tagozata
2. középiskola
A vetélkedő több fordulóban zajlik.
1. Az érték a részletekben rejlik – fotópályázat. Határidő: 2017. január 20.
2. Legyél az idegenvezetőnk! – turisztikai útvonalterv készítése. Határidő: 2017. február 3.
3. A döntő 2017. február 11–12-én lesz, Zentán.
Díjazás:
A két kategória győztes csapata és felkészítőik vajdasági kiránduláson vehetnek részt, és értékes
tárgynyereményekben részesülnek. A leglelkesebb versenyzők ösztöndíjas helyi értékgyűjtőkké
válhatnak.
Mit kell tenned, ha versenyezni szeretnél?
Az I. forduló feladatleírása
1. Keress rajtad kívül még 3 lelkes csapattársat és egy tanárt, aki segít nektek a felkészülésben.
Válasszatok csapatnevet!
2. Az érték a részletekben rejlik
Készítsetek egy-egy fotót 3 darab már az értéktárban szereplő és/vagy még felfedezetlen kincsünkről,
rövid szöveges leírással. Írjátok le 3–5 mondatban, hogy ti miért tartjátok értékesnek az adott dolgot, és
hogy hogyan értékeli azt a közösségetek (mi a véleménye róla osztálytársaitoknak, tanáraitoknak,
családotoknak?)! (A fotók képfelbontása minimum 1200 * 1200 px. legyen!)
3. A fotókat és a leírást töltsétek fel a megadott címre, ahol a regisztrációhoz szükséges adatlapot is
kitölthetitek.
Regisztrációs felület: http://vmmi.org/index.php?ShowObject=kerekevidekenform&id=9971
Jelentkezési határidő: 2017. január 20.

De mégis mi lehet helyi érték és mi az az Értéktár?
Az Értéktár egy olyan gyűjtemény, ahova egy közösség – legyen az egy falu vagy város lakossága, egy
nagyobb régió vagy az egész nemzet – összegyűjti azokat az értékeit, amit saját magára nézve
jellemzőnek és egyedinek tart. Így például a hungarikumok azok az értékek, amelyekre minden magyar
büszke lehet, a települési értéktárakba pedig azok a helyi értékek kerülhetnek bele, amelyek talán nem
olyan ismertek, mint a hungarikumok, de fontos szerepet töltenek be a helyi emberek életében, esetleg
az adott település egyediségét fejezik ki.
Hogy még többet megtudjatok, keressétek fel az http://ertektar.rs/ honlapot! Keressétek meg, hogy a
településeteken létezik-e már Települési Értéktár! Böngésszetek a helyi értékek között
(http://ertektar.rs/ertektar/telepulesi),
és
fedezzétek
fel
Vajdaság
értékeit
is
(http://ertektar.rs/ertektar/kulhoni)!
Ha a hungarikumokról szeretnétek tájékozódni, érdemes már most körülnéznetek a
http://hungarikum.hu/ honlapon, hiszen a vetélkedő további fordulóiban szükségetek lesz erre a tudásra
is.
Helyi érték lehet:
1. A településeden megtalálható helyi hagyomány (ének, zene, tánc, népviselet, szokás, stb.),
olyan hagyományőrző helybeliek (helytörténész, helyi író, nótafa, mesefa, vőfély, stb.), akik
valamilyen különleges tudással rendelkeznek. A településedhez vagy az itt élő emberekhez
kötődő történelmi események emlékezete, a településedhez kötődő mondák (pl. a település
létrejöttéről szóló monda).
2. Olyan kézműves, mesterember, gazdálkodó, vállalkozó, iparos, aki egyedi, különleges, értékes
munkát végez, esetleg ritka, régi technológiával dolgozik.
3. Helyi gasztronómiai specialitások (étel, ital, alapanyag), helyben megtermelt, vagy itt található
mezőgazdasági különlegesség (gyümölcs, zöldségféle, őshonos állatfajták, termesztett vagy
vadon növő gyógynövények).
4. Olyan jeles személyek, akik kimagasló eredményeket értek el a kultúra, a művészetek vagy a
tudományok terén, és akinek életművét helyben is számon tartják, tisztelik?
5. A település híres sportolói.
6. A helyi építészeti örökség (lakóházak, középületek, gazdasági épületek, templom, kápolna,
köztéri szobrok, keresztek).
7. A településen működő szervezet, egyesület, amely kimagasló eredményeket ért el valamely
területen (művészet, tudomány, hagyományőrzés, oktatás, jótékonyság, közösségszervezés,
stb.) és értékteremtő munkájával az egész közösség javát szolgálja.
8. Kiemelkedő természeti érték a településen vagy annak szűkebb környezetében (termálvíz, föld,
ásvány, természetes élővilág, stb.).
9. A településen zajló ipari termelés, különleges, helyi műszaki megoldások, ipari műemlékek
(szélmalom, vízimalom, régi gyárépület, raktár, közlekedési eszköz, stb.).
10. Településed ünnepei, rendezvényei.
11. Ha vendéged érkezik, mit mutatsz meg neki saját településedről és annak környékéről?
Bekapcsolódik-e a település a turizmusba? Ha igen, hogyan?

