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VETÉLKEDŐ KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A Várak, kastélyok, templomok folyóirat szerkesztősége és a
Kárpát-medence Örökségturisztikai Alapítvány történelmi-örökségturisztikai vetélkedőt hirdetett középiskolásoknak „Megújuló
műemlékeink” elnevezéssel. Úgy tűnik, hogy az időzítés nem volt
a legszerencsésebb, mert a sok előzetes nevezés ellenére, a július 10-i
határidőig csak kevés csapat készítette el és küldte be szerkesztőségünknek a nevezés véglegesítéséhez szükséges pályamunkát.
Nem szeretnénk megfosztani a versenyzés lehetőségétől azokat
a csapatokat, akik beneveztek és az általuk kiválasztott műemlékről
pályamunkájukat is beküldték. Türelmüket kérjük azonban, bízva abban, hogy a nyáron begyűjtött utazási élmények alapján még
több csapat tudja majd elkészíteni a nevezés véglegesítéséhez szükséges dolgozatát, amikor ismét együtt lesznek az iskolában.
A kiírás tehát továbbra is érvényben marad, csak az egyes fordulók időpontjai változnak. Így lehetőségük lesz a benevezett csapatoknak pótolni a hiányt, de teljesen új nevezéseket is elfogadunk
október 15-ig.

A vetélkedő témakörei:

1. Városfejlődés Magyarországon a 14–19. században (Városfalak, városi erődítmények kiépítése és felszámolása.)
2. Kolostorok a középkori Magyarországon.
3. A 21. században megújuló műemlékek a Kárpát-medencében. (Közülük 12 műemléket választottunk ki az ország különböző régióiból: Edelény: L’Huillier–Coburg-kastély, Ozora: Pipovárkastély, Majk: Kamalduli remeteség, Somogyvár: Bencés apátság
romjai, Tiszadob – Andrássy-kastély, Csesznek – vár, Szigetvár –
vár, Esztergom – vár, Nagycenk – Széchenyi-kastély, Gyula – vár és
Szigeterőd, Füzér – vár, Fehérvárcsurgó – Károlyi-kastély)
A vetélkedőre 3 fős, 12-19 év közötti tanulói csapatok jelentkezhetnek a Kárpát-medence bármely középiskolájából. A benevezett csapatoknak ajánlott irodalomjegyzéket küldünk.

A vetélkedő menete:

1. forduló:
Pályamunka készítése (a nevezés véglegesítése) a csapat tagjai
által, a Kárpát-medence területéről szabadon választott és meglátogatott műemlékről. A pályamunka terjedelme 8–10 ezer betűhely lehet és kérünk mellékelni 5–10 saját készítésű illusztrációt
(rajz, térkép, fénykép). A pályamunkákat digitálisan, PDF formátumban kérjük elküldeni erre a címre: vetelkedo2017@varlap.hu.
Határideje: 2017. október 15.
2. forduló:
Feladatok megoldása, melyek a folyóirat későbbi lapszámában
jelennek meg, és az iskolákba elküldött feladatlapok 2 órás zárthelyi
keretében történő megoldása, ahol a csapat tagjai együtt dolgoznak.
3. forduló:
Szóbeli döntő. Az előző fordulók eredményei alapján meghívott 6 csapat szóbeli megmérettetése A döntőt terveink szerint
márciusban rendezzük, de a pontos időpont még függ a az esetleges
televíziós közvetítéstől is.

Nevezés:

Nevezni a http://varlap.hu/vetelkedo.pdf címről letölthető
jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet. A nevezés akkor
válik véglegessé, ha az első fordulóhoz elkészített pályamunka is
megérkezik szerkesztőségünkbe 2017. október 15-ig. A végleges
nevezések elfogadásáról visszaigazolást küldünk a pályázat feltételeit teljesítőknek.
Weblapunkon (www.varlap.hu) már most is elérhető a Várak,
kastélyok, templomok magazin 2005-ös, 2006-os, 2007-es és 2013as évfolyamainak teljes anyaga, segítségül a felkészüléshez.
A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket, kéréseket és a pályamunkát erre az e-mail címre kérjük elküldeni: vetelkedo2017@varlap.hu

Tájékoztató a 2017-es gyűjteményes kötet megrendeléséről
Kedves Olvasóink!
Amikor év elején az ismét kéthavonta megjelenő lapunkhoz előfizetőket kerestünk, sokan jelezték, hogy inkább az évkönyvet választják. Azóta
többen is érdeklődtek, hogy milyen tartalommal és formában jelenik meg
év végén a kiadvány. Az alábbiakban a felmerült kérdésekre válaszolunk, és
egy megrendelőszelvényt is közzé teszünk, mivel a decemberben megjelenő
kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül.
2014 előtt 9 éven keresztül kéthavonta jelent meg a lap. Akkor minden
év végén, az adott évben megjelent 6 lapszámot könyv formában összekötve,
gyűjteményes kötetként is megjelentettük. Sokan kedvelték ezt a formát, részben a lap kézbesítésével kapcsolatos gondok, részben ajándékozási megfontolások, vagy egyéb kényelmi szempontok miatt. A lényeg, hogy a megjelent
gyűjteményes kötetek tartalma teljes egészében megegyezett az adott évben
kiadott 6 lapszám tartalmával. Így lesz ez most, 2017 decemberében is.
2014 és 2016 között ezzel szemben három évkönyvet adtunk ki, ame-

lyek decemberi megjelenésükkor teljesen új írásokat tartalmaztak. Nem is
történhetett volna másképpen, mivel kéthavonta nem jelent meg ezekben
az években a magazin.
A gyűjteményes kötet úgy készül, hogy a kéthavonta megjelenő lapszámok kinyomott íveiből a nyomdában félre teszik a szükséges mennyiséget. Ezekből és az újonnan készített borítóból fűzik össze a gyűjteményes
kötetet decemberben, miután mind a hat szám megjelent.
Amire tehát a mellékelt megrendelő szelvénnyel elő tudnak most fizetni, az kizárólag az év során megjelenő lapokból összekötött 2017-es gyűjteményes kötet! A kiadványból mindössze 600 példány készül el, és kizárólag
kiadónktól rendelhető meg. A korlátozott példányszám miatt időben küldje
el megrendelését, ha biztosan hozzá szeretne jutni a kiadványhoz decemberben. Minden hozzánk eljuttatott megrendelést regisztrálunk és visszaigazolunk. Fizetni csak az ősz folyamán elküldött díjbekérő alapján kell majd.
A megrendeléseket a beérkezés sorrendjében fogjuk teljesíteni.

Megrendelő a VKT 2017-es gyűjteményes kötetéhez
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok magazin 2017-es gyűjteményes kötetét, 3200,- Ft-os áron, .........példányban
☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok magazin 2017-es gyűjteményes kötetét és a 2005–2016 közötti évfolyamok és évkönyvek teljes anyagát
tartalmazó számítógépes DVD-t együtt 6200,- Ft-os áron.........példányban
Csomagonként (max. 30 kg-ig) egységesen 800,- Ft-os szállítási költséget számítunk fel. 15 ezer Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.
Kézbesítési név, cím: .................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Számlázási cím (amennyiben nem azonos a fentivel): .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefonszám:.......................................................... E-mail:.......................................................................................................................................................................................
Fizetés módja:

banki átutalás ☐

csekk ☐

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aláírás:.......................................................................................................................................................................................
A megrendelő másolatát olvashatóan kitöltve a ZIMédia Kiadó, 7639 Kökény, Kossuth L.. u. 1/C postacímre, vagy az info@zimedia.hu e-mail címre kérjük vis�szaküldeni. Az árak csak belföldi postázási címre érvényesek. A kiadványokat a decemberi megjelenést követően, december 12-ig postázzuk. Az ajánlat a 2017.
októberi lapszám megjelenéséig, illetve a készletek erejéig érvényes. Ügyfélszolgálati telefonszámok: +36 72 511 580, +36 20 346 2100 ◆ 2017/4

