
Négy határon át vetélkedő 
Útmutató a II. fordulóhoz 

Kedves Versenyzők! Tisztelt Felkészítők! 

A Négy határon át vetélkedő II. fordulója 2018. november 27-től december 4-ig az alábbi elérési útvonalon 

lesz elérhető: www.csemadok.sk → Aktuális → Pályázatok, vetélkedők → Négy határon át – vetélkedő → 

Felhívás → a bal oldali menüsávban II. forduló.  

A vetélkedő II. fordulója 3 részfeladatból áll. A 3 részt különböző módon kell elvégezni és beküldeni, ezért 

kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el az útmutatót! 

1. rész: Mondd, írd, fotózd, videózd, üzenj, alkoss! 

Ez a részfeladat ismét kutatásra buzdít majd benneteket. Üljetek össze, ötleteljetek, gondolkodjatok régi 

épületeken és régi mesterséget vagy kézművességet űző embereken a településeteken. A feladatokat nem 

otthon, a számítógép előtt kell elkészíteni, így készüljetek fel arra, hogy a talpatok alá kell vennetek majd a 

településeteket. Legyen nálatok legalább egy mobiltelefon, amivel fotókat, valamint videót lehet készíteni! Ezen 

felül ez a rész a kreativitásotokat teszi majd próbára. Jó tanács a feladatokhoz: bízzatok a megérzéseitekben és 

az első gondolataitokban. 

Ezeket a feladatokat e-mailben kell majd elküldeni! Arra kérünk minden felkészítőt, hogy a feladatok 

megoldását gyűjtsék össze, és ne egyesével, hanem összesítve egy e-mailben küldjék el! A levél tárgya a csapat 

és a település neve legyen majd (pl.: Falusi csibészek, Szaján). Amennyiben a levél tartalma meghaladja a 20 

MB-ot, tegyék egy mappába a fotókat, videókat, csomagolják be (.zip vagy .rar), és küldjék el a 

4hataronat@gmail.com címre a https://wetransfer.com/ oldalon keresztül (2 GB-ig ingyenesen lehet vele 

küldeni). Ha wetransferen keresztül küldik a megoldásokat, kérjük, ezt e-mailben is jelezzék! 

2. rész: Kárpát-medence természeti és épített csodái (örökségei) kvíz 

Ehhez számítógépre és internetre lesz szükségetek! A feladat letölthető pdf formátumban, de a válaszokat az 

alatta lévő google-űrlapon kell rögzíteni! 

3. rész: Érték- és hungarikumkvíz 

Számítógépre és internetre lesz szükségetek hozzá! 

Kérdéseitekkel bátran forduljatok a régiós koordinátorokhoz! 

Erdély 

Szőts Papp Zsuzsa 

szotszsu@gmail.com 

+40745260466 

Felvidék 

Huszár László 

huszar.laszlo@csemadok.sk 

+421905358529 

 

Muravidék 

Štampah Miha 

miha.stampah@gmail.com 

+38640653311 

Vajdaság 

Virág Kiss Anita 

viragkiss.anita@vmmi.org 

+381695652800 

Sok sikert kívánunk! 

A 4 határon át szervezői 
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