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HUNGARIKUM VETÉLKEDŐ 

JÁTÉKLEÍRÁS 
 

 
 
 
Kedves Diákok! 
 
Ezúton szeretnénk titeket egy játékra invitálni. A Csongrád Megyei Önkormányzat a 
hungarikumok és nemzeti értékek, ezen belül különösen a Csongrád megyei nemzeti 
értékek témakörében vetélkedőt szervez általános iskolák felső tagozatos, továbbá 
középiskolások 4 fős csapatai részére, három fordulóban. 
 
 
Résztvevők:  
Csongrád megye oktatási intézményeinek felső tagozatos általános iskolás, illetve köziskolás 
diákjaiból álló csapatok indulhatnak a vetélkedőn.  Minden csapat létszáma 4 fő. Egy oktatási 
intézményből több csapat is nevezhet, azonban egy osztályból csak egy csapat indulhat a 
vetélkedőn. 
 
Regisztráció menete:  
Regisztrálni a www.csongrad-megye.hu/hungarikumvetelkedo/ felületen tudtok 2016. október 
14-én 8:00 órától 2016. október 21-én 12:00 óráig. A regisztráció e-mail címhez és jelszóhoz 
kötött, az alábbi adatokat kell feltöltenetek: 

 e-mail cím 
 jelszó 
 egy – a hungarikumokhoz, nemzeti értékekhez kapcsolódó – csapatnév 
 csapattagok neve  
 település  
 iskola megnevezése 
 osztály megjelölése 
 felkészítő tanár (osztályfőnök) neve 
 kategória kiválasztása: általános iskola/középiskola 

 
Játék menete: 
1. forduló: Az első fordulóban 20 – hungarikumokhoz, nemzeti értékekhez kapcsolódó – 
kvízkérdésre kell válaszolnotok, a megadott 45 percen belül. A kvíz kitöltésére 2016. október 
24-én 14:00 órától 2016. október 28-án 12:00 óráig van lehetőségetek.  
Ha több csapat is azonos eredményt ér el, akkor a kitöltésre fordított idő alapján történik a 
rangsorolás. A 2. fordulóba 10 általános iskolás és 5 középiskolás csapat jut tovább. A csapatokat 
a forduló eredményéről e-mailen értesítjük. A versenyt befejezők a vetélkedőn való részvételt 
tanúsító emléklapot kapnak. 
 
2. forduló: A második forduló két részből tevődik össze. Az első fordulóhoz hasonlóan 20 – 
hungarikumokhoz, nemzeti értékekhez kapcsolódó – kvízkérdésre kell megadni a helyes 
választ/válaszokat, a megadott 45 percen belül. A játék másik részeként a csapatok ötleteit 
értékeljük: környezetetekben találjatok 2 olyan értéket, amelynek véleményetek szerint helye 
lenne településetek értéktárában. A 2 érték nevét egy rövid indoklással küldjék el a 
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hungarikumvetelkedo@gmail.com e-mail címre, megjelölve azt a kategóriát is, amelyben az 
érték felvételét javasolnátok. A kvíz kitöltésére és a javaslatok megküldésére 2016. november 
14-én 14:00 órától 2016. november 25-én 12:00 óráig van lehetőségetek.  
A döntőbe 5 általános iskolás és 3 középiskolás csapat jut tovább. A csapatokat a forduló 
eredményéről e-mailen értesítjük. A versenyt befejezők emléklapot és Csongrád megyei 
értéktáras ajándékot kapnak emlékül. 
A döntőbe jutott csapatokra egy kreatív feladat is vár:  
Az általános iskolásoknak a Csongrád megyei értéktárat bemutató plakátot kell 
elkészíteniük és a plakátról készített fényképet előzetesen megküldeniük 2017. január 9-
ig a hungarikumvetelkedo@gmail.com e-mail címre. A plakát mérete: A/3  
A középiskolásoktól egy Csongrád Megyei Értéktár logó és hozzá kapcsolódó szlogen 
megtervezését várjuk. Ezeket előzetesen kell 2017. január 9-ig a 
hungarikumvetelkedo@gmail.com e-mail címre a megküldeniük.  
 
Döntő: A döntő megrendezésére 2017. január 13-án kerül sor az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkban.  
A döntőre személyesen várjuk a csapatokat és felkészítő tanáraikat. Az elkészített plakátok, 
tervek kiállításra kerülnek, és értékelésüket a zsűri ismerteti. A helyszínen játékos vetélkedők 
várnak rátok. Ezek eredménye alapján alakul ki a végső sorrend. 
Az eredményhirdetés és a nyeremények átadása ünnepélyes keretek között történik. Az első 
helyezettek a jelenlegi elképzelések szerint továbbjutnak az országos döntőbe. E mellett 
minden döntőbe jutott csapat tagjai, felkészítő tanáraik értékes – a megyei értéktár 
elemeit is tartalmazó – ajándékokat vehetnek át.  
 
A felkészülésben az alábbiak nyújthatnak segítséget számotokra: 
www.csongrad-megye.hu 
http://www.hungarikum.hu 
2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 
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