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7.5

Matondó miután felelevenítette emlékeit és miután segítettetek neki megoldani a feladványt, 
a pályaudvarra rohant a kulccsal és a kóddal. Kinyitotta a széfet, amelyben egy táskát 
talált. Ekkor eszébe jutott, hogy még cipelte is a hátán ezt a zsákot! Ugyanis emlékezett rá, 
hogy amikor leszállt a vonatról és teljesen elveszettnek érezte magát, össze volt zavarodva a 
rengeteg zajtól, fénytől, szmogtól és embertől, egy kedves korabeli magyar fiú szólt hozzá, 
majd elegyedett beszélgetésbe vele. Matondó hamarosan jobban  érezte magát, sőt még 
útbaigazítást is kapott a fiútól, cserébe pedig segített a fiatal srácnak a csomagját cipelni, amit 
egy közeli csomagmegőrző széfbe tettek be . 

II. Forduló

III. Feladat - A környezet

Az 1. feladat során megismertétek a társadalmi elnyomások egyes formáit, majd Fabiola 
segítségével megkaptátok a rejtélyes idegen feladatát, melynek köszönhetően a társadalmi 
problémák hajtóerejeivel foglalkoztatok. Matondónak hála, most eljutottatok idáig, ahol az 
eddig tanultakat kell összekapcsolni a környezetvédelemmel. Nézzük, hogy alakul a Ti, vala-
mint az öt diák sorsa a továbbiakban!    

Feladat
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A táskában a diákok egy újabb feladatsort találtak, viszont az sajnos olyan nyelven íródott, 
amelyre igencsak kikerekedett a szemük, nem is tudtak elolvasni. Jing-Mei a japán származású 
kódfejtő, amint megpillantotta a feladatlapot nagyon meglepődött, ugyanis ez a nyelv a japán 
nyelv egyik talán legritkább változata, melyet még kiskorában tanult szülőfalujában ! A feladat 
dekódolása azonban nem egyszerű, mivel nem minden jelre emlékszik Jing-Mei, ráadásul még 
mindig bizalmatlan kissé. Segítsetek neki! Az első és második feladat bónuszfeladatát felhasznál-
va próbáljátok megfejteni az szöveget, mely a feladatot rejti ! 
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 A vetélkedőt az Európai Unió EuropeAid programja támogatta.  
Tartalma kizárólag a szervezők felelőssége, nem tekinthető az 
EU álláspontjának. Projektszám: DCI-NSAED/2012/280-554

Jing- Mei segítsége 

Nincs meg minden betű? Jing-Mei a maga zárkózott módján próbál segíteni: néhány jelre 
még emlékszik gyermekkorából, így kitalált nektek 2 kérdést, melyet a megoldólapon talál-
hattok. Megoldásuk hozzásegít benneteket a szöveg dekódolásához!

Bónusz!   Jing- Mei nagyon hálás nektek, mert 
segítettek megoldani a feladatát. Most már megbízik bennetek! 
Igazán megkönnyebbült, hogy a programban maradhat, de 
nem hagyja nyugodni , a rejtélyes idegen levele . Vajon honnan 
jött rá a titkára? És egyáltalán ki küldte a levelet? Jing- Mei 
az üzenetet többször is átolvassa, egyszer csak észreveszi , hogy 
bizonyos betűk vastagabbak a többinél …
Rájöttetek a megfejtésre? Írjátok a www.mtvsz.hu/... után 
(szóköz és ékezetek nélkül!), így eljuthattok a következő feladatig! 
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