Kerek e vidéken
A II. forduló feladatleírása
Legyél az idegenvezetőnk! – vajdasági magyar értékeket bemutató turisztikai útvonalterv készítése
Tervezzetek meg egy tematikus kirándulást, amely a még felfedezetlen és/vagy a már az értéktárban
szereplő kincseinket mutatná be! A kirándulás egy kiválasztott, jól körülhatárolt téma köré épüljön fel,
pl. körüljárhatja vidéketek kastélyait vagy más műemlékeit, sorraveheti a régió néprajzi értékeit,
irodalmi emlékeit, gasztronómiai jellegzetességeit, fesztiváljait, hagyományos rendezvényeit stb.
(Segítségként lásd alul a listát!) A kirándulás célja lehet egy település, egy település és környéke vagy egy
tágabb régió is, de figyeljetek arra, hogy az útiterv legalább 5 programpontot foglaljon magába! (Ha úgy
gondoljátok, hogy egyetlen téma kevés lenne, maximum 2 téma kombinálásával is összeállíthatjátok a
programot.) A tervezés során próbáljatok egy igazi utazásszervező fejével gondolkodni. A kirándulás
célcsoportja legyen a saját korosztályotok, tehát olyan programot találjatok ki, amin ti is szívesen részt
vennétek! Adjatok címet a kirándulásnak!
Kivitelezés: Az útitervet minél részletesebben és átláthatóbban, pontokba szedve írjátok le! Minden
programpontról, illetve meglátogatni kívánt nevezetességről írjatok egy rövid, kedvcsináló ismertetőt!
Az ismertető legyen figyelemfelkeltő, tartalmazza az alapvető tudnivalókat az adott értékről: miért
érdemes megismerni, mikor és hogyan lehet meglátogatni, hol található pontosan. (A szöveg lehet
kézzel írt vagy gépelt.)
A szöveges útitervhez készítsetek egy térképet, amelyen bejelölitek a pontos útvonalat és a látnivalókat.
Elkészíthetitek kézzel – szabadon választható képzőművészeti technikával – vagy valamilyen
számítógépes képszerkesztő programmal is. Az értékelés szempontja a látványosság és ötletesség (a
földrajzi pontosság előny, de nem feltétel).
Beküldési határidő: 2017. február 3.
A beküldés módja: postán a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet címére (24400 Zenta, Posta utca 18.)
vagy e-mailben a csilla@vmmi.org címre.
Jó munkát!
A kirándulás témájának kiválasztásában segítségetekre lehet az alábbi lista.
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.). Kultúrtájak, vagyis ember és természet együttműködésének
helyi példái. A természeti értékek fenntartható kihasználásának helyi technológiái.
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?
A vajdasági Települési Értéktárakat és a Külhoni Értéktárat itt találjátok:
http://ertektar.rs/ertektar/kulhoni
http://ertektar.rs/ertektar/telepulesi

