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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Kedves Lakosság, Tisztelt bajóti Polgárok! 

Szokásomnak megfelelően szeretnék 

számot adni az önkormányzatunk idei 

beruházásairól, fejlesztéseiről, ezek 

jelenlegi állásról, a gazdálkodásunk főbb 

mutatóiról. 

Ebben az esztendőben az első jelentősebb 

fejlesztés a régi hivatal udvarának 

aszfaltozása volt. A munka elvégzéséhez 

szükséges forrást, 1,6 mFt-ot a 

Belügyminisztérium által erre a célra kiírt 

pályázaton nyertük. Ez 100%-os támogatást 

jelent. 

A következő nyertes pályázatunk a traktor 

pályázat volt. ezen a pályázaton 7,6 mFt-ot 

nyertünk, az önrész mértéke 20%-os. Az 

önrész biztosítására közös pályázatot 

nyújtottunk be a Holcim Alapítványhoz a 

Szikra Sportegyesülettel. Itt szeretném 

megragadni az alkalmat, hogy az 

önkormányzatnak nyújtott segítségéért 

köszönetet mondjak az egyesület 

elnökének, Dudás Julinak! A pályázatunk 

nyert, így 2,2 mFt önrész támogatáshoz 

jutottunk. A teljes beruházási összeg 9,8 

mFt lett. Ebből önkormányzatunk 

Nagysáppal együttműködve beszerzett egy 

52 lóerős, összkerék hajtású, fülkés 

traktort, egy darab három irányba billenő 

pótkocsit, egy darab 220 cm-es hótoló 

lapot, egy darab dobkasza adaptert. 

Korábban már vásároltunk egy sávszóró 

sószóró adaptert, így a téli síkosság 

mentesítést teljes körűen saját eszközzel 

tudjuk elvégezni, továbbá bizonyos terület 

karbantartási feladatokat, rendezvényekre 

történő szállításokat, út karban tartási 

feladatokat is.  

Ezt követte a falunapi rendezvényünk, 

amire magánszemélyek támogatásából, 

valamint a Bethlen Gábor Alaphoz 

benyújtott pályázatból sikerült a szükséges 

pénzt előteremteni. 

Még a tavasz folyamán pályázatot 

nyújtottunk be a Hermann Ottó Intézethez, 

a zártkertjeinkhez vezető földút 

felújítására, a zártkertek erdő felőli 

részének vadkerítéssel való kiépítésére. Ez 

a pályázatunk sajnos tartalék státuszba 

került, első körben nem nyert támogatást. 

Vis-maior pályázatot is adtunk be 

időközben, mely viszont támogatást 

kapott, ebből a forrásból 19,3 mFt-ot 

kaptunk. Négy területen tudtunk belőle 

kisebb fejlesztéseket végrehajtani. Ezek a 

következők voltak: Bottyán J utca padka 

helyreállítása, megerősítése, az Öreg-kői 

pincesorra vezető murvázott út 

burkolatának helyreállítása megerősítése, a 

Hősök terén lévő patakhíd rekonstrukciója, 

valamint az óvoda felső udvarában 

megdőlt támfal helyreállítása. Ezek a 

fejlesztések a befejezéshez közelednek, 

átadásra november végén kerülhet sor. 

A vis-maior pályázatok megvalósításával 

egy időben zajlik az orvosi rendelő belső 

felújítása. Itt akadálymentesítés, 

burkolatok, belső nyílászárók cseréje, 

villamos hálózat cseréje festés valósul meg. 

A beruházás nagyságrendje 18,3 mFt. Az 

átadás itt is november végére várható. 

Közös pályázat keretében Nyergesújfalu, 

Tát, Bajót részt vesz a TOP5.3.1-16-KO1-

2017-0000 Helyi identitás és kohézió 

erősítése (cselekvő közösségek) című 

pályázatban. Ennek keretösszege 44,87 

mFt. Ebből Bajóton megszervezésre került 

egy egészségszűrés nap, kézműves 

foglalkozás, telepítésre kerül 2db 

kerékpáros szerviz pont, újra kiadásra kerül 

a Bajót könyv, közösség szervező képzésére 

kerül sor. 
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Részt veszünk még egy közös pályázatban 

az EFOP 1.5.2-16-2017-00020 Minőségi 

humán közszolgáltatások fejlesztése 

Komáromtól Nyergesújfaluig a Duna 

mentén. Ebben a pályázatban Komárom a 

gesztor, részt vesz még benne Neszmély, 

Dunaalmás , Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, 

Bajót és Nagysáp. ebben a programban új 

eszközök kerülnek beszerzésre a védőnő 

munkájának (hallásvizsgáló stb.) 

megkönnyítésére,relaxációs napok kerül 

megszervezésre, valamint családi nap, 

illetve egyéb programok. A teljes pályázati 

forrásból Bajótra eső rész kb 11,8 mFt. 

Nagyberuházásként várat magára az iskola 

teljes körű energetikai felújítása, mely 

vélhetően jövő évben valósul meg közel 

100 mFt-ból. A késlekedés oka, hogy a 

pályázat kiírása és a támogatási szerződés 

megkötése között nagyon hosszú idő telt 

el, ami alatt jelentős áremelkedések 

történtek, ez közel 10%-al növeli meg a 

beruházás költségeit. Ígéret volt a 

kormányzat részéről ezen többlet költségek 

finanszírozására. A döntésre várunk. A 

kivitelező kiválasztása közbeszerzés útján 

megtörtént, amint a többlettámogatási 

döntés megérkezik a beruházás 

megkezdődhet. 

A Gerecse Natúrpark Látogató központ 

beruházás megkezdődött 

Péliföldszentkereszten. Ennek befejezése 

várhatóan 2019 őszére történik meg. A 

beruházás közel negyed milliárd forintból 

valósul meg a Szalézi Társaság koordinálása 

mellett. További fejlesztésként a megyei 

önkormányzat gesztorálásával, várhatóan a 

jövő évben a Sacra Velo, illetve TOP 

forrásokból kialakításra kerül egy 

Nyergesújfalu-Bajót-Péliföldszentkereszt-

Mogyorósbánya-Tát kerékpáros körút, 

mely az Euro Velo nemzetközi 

kerékpárútból csatol le hozzánk és Táton 

csatol vissza. 

Előkészítés alatt áll egy a művelődési ház 

környezetét rendezni kívánó pályázat. Ez az 

Ister Granum EGTC -n belül, egy határon 

átnyúló együttműködés keretében 

megvalósuló pályázat. Innen kb 80 000 

euro forrást várunk, ebből piac és 

rendezvény tér, parkoló busz öböl kerülne 

kialakításra. Miután ekkora összeg a teljes 

projekt megvalósítására nem elegendő, 

első körben a tervezés, engedélyeztetés és 

a piac + parkoló kialakítása történne meg, 

majd egy későbbi ütemben a többi elem. A 

pályázat több szereplős, meglehetősen 

bonyolult, utófinanszírozott. Támogatási 

szerződés legkorábban 2019 szeptembere 

körül várható, így maga a beruházás már 

vélhetően 2020.ra tolódik. 

Az idei évben is megszervezésre került a 

Bajót-Gyula labdarúgás utánpótlás tábor. A 

megszervezéshez szükséges forrást a 

Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöksége, 

valamint az Ambucar Kft. biztosította. Nagy 

sikere volt az alkotótábornak is, mely 

lassan 15 éve kerül megszervezésre. 

Még ebben az évben sor kerül egy saját 

forrás terhére történő kis léptékű 

beruházásra is. A Szabadság utca 

torkolatánál lévő buszmegálló cseréje 

szükségessé vált, annak rendkívül leromlott 

állapota miatt. Ez 375 000 Ft-ba fog 

kerülni! 

Ezen felül kijavítottuk a kerékpárút hídját, a 

hirdető táblákat, az Öreg-kő útba igazító 

táblákat is. 

 

Önkormányzatunk továbbra is igyekszik 

minden helyi civilszervezettel a korábbi jó 

együttműködést fenntartani, 

lehetőségeinkhez mérten anyagilag is 
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támogatjuk őket. Ugyan ilyen jó 

kapcsolatot ápolunk a plébániával is, az 

egyházközségi képviselő testülettel. Ez az 

együttműködés segítette az óvoda egyházi 

üzemeltetésbe adásának folyamatát is. 

Kényszerű lépés volt ez. Az intézmény 

önállóvá válásával olyan terheket rótt az 

önkormányzatunk pénzügyi 

gazdálkodására, melyet már nem voltunk 

képesek kigazdálkodni. Ez indította a 

képviselő testületet és engem is ennek a 

lépésnek a megtételére. Az átadás óta 

eltelt időszak visszajelzései alapján úgy 

tűnik jó döntést hoztunk. 

Mindent egybe vetve úgy gondolom, hogy 

községünk számára a 2018-as év is 

sikeresen telt. Megtartottuk pályázati 

aktivitásunkat, megőriztük az 

önkormányzat pénzügyi stabilitását. Ezúton 

szeretném megköszönni a képviselő 

testület, a jegyző asszony és a teljes 

apparátus közreműködését, munkáját! 

Önöknek pedig köszönöm a támogató 

együttműködését! 

Tisztelettel:        Tóth Zoltán 

 Polgármester 
================================= 

14/2008. sz. KT rendelet a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló 

11/2003 (IX.11.) sz. KT rendelet 

módosításáról 

Bajót Község képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló módosított 1990. 

évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében, az 

1995. évi LIII. 46. § (1) c) pontjában, a 

2000. évi XLIII. Tv. 31. § (2) 

bekezdésében, a 253/1997. évi XII. 20.) 

KOrm. Rend. 36. § (5) bekezdésében, 

valamint a 3/2002 (VI.27.) ÖK. 

Rendeletben kapott felhatalmazás alapján 

a helyi környezetvédelem szabályairól 

szóló 11/2003 (IX.11.) sz. KT rendeletét 

(továbbiakban: R) az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. § 
 

Az R. 24. § (7) bekezdése hatályát veszti, 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) Belterületen motoros kerti gépek és 

egyéb zajkeltő munkák, stb. üzemeltetése 

az alábbiak szerint történhet: 

a) hétköznap: 22-06 óra között nem 

végezhető belterületen motoros kerti gépek 

és egyéb zajkeltő munkák, stb. 

üzemeltetése, 

b) szombat: 8-20 óra között 

végezhető belterületen motoros kerti gépek 

és egyéb zajkeltő munkák, stb. 

üzemeltetése, 

c) vasárnap és ünnepnapokon: 8-12 

óra között végezhető belterületen motoros 

kerti gépek és egyéb zajkeltő munkák, stb. 

üzemeltetése. 

2.§. 

(1) A rendelet 2008. október 1-én lép 

hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző 

gondoskodik. 

Tóth Zoltán    Orlovitsné Tarnóczy Tünde 

 polgármester              körjegyző 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 8/2005.(IX.15.) számú 

rendelete az avar és kerti hulladékok 
nyílttéri égetéséről. 

 
Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§. (1) bekezdésében és a 
környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48.§. (3) bek. b./ pontjában kapott 
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felhatalmazás alapján az avar és kerti 
hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól 
a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 

A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya Bajót Község 
közigazgatási területén valamennyi 
természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre kiterjed. 
A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed 
ki. 
 

2.§. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 
 
a./ avar és kerti hulladék: a kert használata 
során keletkező és további hasznosításra 
nem kerülő növényi maradvány (falomb, 
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi 
maradvány) (továbbiakban: kerti hulladék). 
b./ hasznosítás: a kerti hulladék 
komposztálása 
 

3.§. 
 

A kerti hulladék tárolásának szabályai 
 

(1) A kerti hulladékot elsősorban 
hasznosítani szükséges. 
(2) Amennyiben a kerti hulladékot 

komposztálással a helyszínen 
hasznosítani nem lehet,    úgy 
lehetséges csak égetéssel 
megsemmisíteni. 

 
4.§.  

 
A kerti hulladék égetésének szabályai 

 
(1) A kerti hulladék égetése ezen 
rendeletben szabályozott módon 
 lehetséges. 
(2) A kerti hulladékok égetése március, 

április, május, szeptember, október 
és november            hónapokban 
hétköznap 10.00 órától 18.00 óráig, 
szombaton 10.00 órától 12.00 óráig 

            engedélyezett. Ünnepnapokon és           

vasárnap az égetés szigorúan tilos.  
 A növényi hulladék égetése 
kizárólag személyes felügyelet mellett 
 történhet. 

5.§. 
(1) A kerti hulladékot nyílt téren úgy 

szabad égetni, hogy az a 
környezetére káros hatással ne 
járjon, tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen. Amennyiben az égetéssel 
járó hatásokat (füst, bűz, pernye, 
hőterhelés) felerősítő időjárási 
körülmény alakul ki, az
 égetést azonnal be kell fejezni. 

 
(2) Nagy mennyiségű füstöt termelő 
anyagot (nedves kerti hulladék) égetni 
 tilos. 
 A tüzelést végző túlzott füst- illetve 

koromképződés esetén köteles a 
tüzet eloltani és levegőszennyezést 
megszüntetni. 

 
(3)  Az égetendő kerti hulladék nem 
tartalmazhat más kommunális, illetve 
 ipari eredetű hulladékot. (PVC, 
gumi, egyéb veszélyes hulladékok stb.) 
 

 
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai 

 
(1) A szabadban tüzet gyújtani, 
tüzelőberendezést használni csak úgy 
 szabad, hogy az a környezetére 
tűz- és robbanásveszélyt ne  jelenthessen. 
 
(2) Szabadban (vagy nyílt téren) a tüzet 
őrizetlenül hagyni nem szabad,  és 
veszély esetén - vagy ha arra már szükség 
nincs - a tüzet azonnal  el kell oltani. 
 
(3) A tüzelés helyszínén olyan 

eszközöket ill. felszerelést kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a 
tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

7.§. 
Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi 
szabályok előírásai vagy tartós szárazság 
miatt elrendelt általános tűzgyújtási tilalom 
alól e rendelet nem ad felmentést. 

8.§. 
E rendeletben foglaltak betartásának 
ellenőrzésére, illetve az előírások 
megszegése esetén a szükséges 
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intézkedések megtételére - amennyiben az 
intézkedés más szerv hatáskörébe nem 
tartozik – Bajót és Mogyorósbánya 
Körjegyzőség arra feljogosított ügyintézője 
jogosult.  

 
9.§. 

Szabálysértési rendelkezések 
 

Szabálysértést követ el és harmincezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
e rendelet 4.§. (1) - (2) bekezdésében, az 
5.§. (1) - (3) bekezdésében és a 6.§. (1) - 
(3) bekezdésében foglalt szabályokat 
megszegi. 

10.§. 
 

Záró rendelkezések 
 

(1)  E rendelet 2005. október 1. napján 
lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (3) bekezdése 
értelmében a helyben szokásos 
módon a jegyző gondoskodik. 

Török János sk dr. Szallerbeck Zsolt sk. 
polgármester          mb. körjegyző 
 
================================= 
 

Tisztelt bajóti lakosok! 

Az orvosi rendelő felújítási ideje 

alatt az orvosi rendelő és a védőnői 

szolgálat a Művelődési házban 

működik. 

A telefonszám és a rendelési idő nem 

változott. 

Hétfő. 12.30-16.00 

Kedd:08-10.30 

Szerda:12.30-16.00 

Csütörtök:08-12.00 

Péntek 

páros héten: 08-12.00 

páratlan héten: 11.00-15.00 

Tel.: 33 / 449-279 

Ügyelet. 33/ 514-054 

 

 

 „Itt van a kíváncsiskodó!” 

Temetkezési szokások kutatása Bajóton 

Szücs Tamás 

ELTE Néprajzi Intézet 

A néprajztudomány egyik kimagaslóan 

érdekes és mind a mai napig kutatható részét 

képezi a temetkezés szokásköre, annak minden 

mozzanatával, jelenetével együtt, legyen szó az 

elhunyt kihirdetéséről, a búcsúztatásról, a 

harangozásról, vagy a halotti torról. Bizonyos 

kulturális elemek, melyek a „régi világot” 

átszőtték és irányították, mára már hanyatló 

tendenciát mutatnak, és nehezen érhetőek tetten 

egy-egy közösség mindennapjaiban, a halotthoz 

és a túlvilághoz kapcsolódó rétegek azonban 

mintha erősebben tartanák magukat a 

mindennapi élet rohanásában. 

Bajóton, Tokodon és Epölön végzett 

rövid, de számomra annál izgalmasabb 

kutatásom vegyes érzelmeket hagyott bennem. 

Egyrészt nagy örömömre szolgált annyi kedves 

és nyitott emberrel találkozni, akik kérdés 

nélkül engedtek be otthonaikba és jó 

emlékezettel, mosollyal az arcukon válaszoltak 

minden kérdésemre, úgy is, hogy egy olyan 

témában kerestem fel őket, mely minden 

emberben megindít valamit. A halállal 

kapcsolatban faggatóztam. Ugyanakkor 

szomorúsággal telve nyert bizonyítást az a 

sejtésem, hogy napjainkban már csak nagyon 

kevesen emlékeznek, és kevesen vannak, akik 

fel tudják idézni azokat a jeleneteket, melyek 

kultúránk szempontjából hihetetlen értékekkel 

bírnak. 

Kövecses Varga Etelka, aki az 

esztergomi Balassa Bálint Múzeum kutatója, 

megérkezésemkor azonnal felhívta a figyelmem 

a bajóti halotti kultusz érdekességeire, melyeket 

talán még napjainkig is megőrzött az emlékezet. 

A fővonal, mely gyűjtőmunkám alapját adta, a 

koporsóba helyezett mellékekkel volt 

kapcsolatos, illetve a ruha, vagy más egyéb 

ingóság túlvilágra való küldésével. A szokáskör 

ezen elemei, bár mára talán elképzelhetetlennek 

tűnik, alig hatvan évvel ezelőtt még feltehetően 

meghatározó pontja volt a temetkezésnek, nem 

csak Bajóton /más terepen végzett 

kutatásaimnál is találkoztam ezzel – Kéty, 
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Tolna m./, hanem más településeken is. Az 

elhunyt mosdatása a közeli asszonyok által, az 

otthoni ravatal, illetve a már említett mellékek, 

mint kalap, bot, borotva koporsóba helyezése, a 

rozmaringgal való szentelés, és persze a menet 

színeinek elhunyttól függő változása mind 

megőrzést kívánó színfoltok kultúránkban, 

mely feladathoz gyűjtőmunkám is szeretett 

volna hozzáadni egy keveset, s melyekből végül 

egy majdnem 50 oldalas dolgozat születetett. Ez 

reményeim szerint a nyilvánosság számára is 

olvasható lesz majd a közeljövőben. 

Az értékmentés, bár a néprajzkutatás 

egyik fő passiója, sosem teljesülhet be a 

közösség nyitottsága és segítőkészsége nélkül. 

Bajóton mindkettőből kaptam bőven. 

Köszönöm! 

********************************** 

NOVEMBERI –DECEMBERI JELES 

NAPOK 

NOVEMBER 25. KATALIN NAPJA 

 
A Katalin-napi időjárásjóslás közismert: „Ha 
Katalin kopog, akkor karácsony locsog, 
viszont, ha Katalin locsog, akkor a 
karácsony kopog.” Katalin napjával 
befejeződtek az őszi bálok, lakodalmak. 
 

NOVEMBER 30. ANDRÁS NAPJA 

 
A legjelentősebb házasságjósló, varázsló 
nap 

DECEMBER 4. BORBÁLA NAPJA 

A Borbála-nap hiedelmei és szokásai 
hasonlóak a Luca-napéhoz, de a magyar 
nyelvterületen csak szórványosan terjedtek 
el. 

DECEMBER 6. SZENT MIKLÓS NAPJA 

Az ünnepnap előestéjén, egy később 
magyar nyelvterületen „Mikulás”-nak 
elnevezett piros köpenybe öltözött apó, 
házról házra járt és vizsgáztatta, dicsérte, 
ajándékokkal halmozta el a gyerekeket, 
vagy éppenséggel megfenyítette, 
megbüntette őket. A modern magyar 
néphagyomány szerint december 5. éjjelén 

– december 6. hajnalán a Mikulás 
meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt 
évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad 
nekik. 

DECEMBER 13. LUCA NAPJA 

Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi 
hiedelem és szokás kapcsolódna, mint 
Luca napjához. Ez a nap éppúgy alkalmas 
volt termékenységvarázslásra, mint 
házasság-, halál- és időjárásjóslásra, 
bizonyos női munkák tiltására, valamint 
a lucaszék készítésére. 

DECEMBER 21 TÉLI NAPFORDULÓ 

A csillagászati tél december 21-én 

kezdődik. Ez az év legrövidebb napja 

DECEMBER 24. KARÁCSONY 

VIGÍLIÁJA, ÁDÁM-ÉVA NAPJA  

DECEMBER 27. JÁNOS NAPJA 

E naphoz a borszentelés szokása 
kapcsolódott, mely a borvidékeken máig él. 
A szentelt bornak is – mint minden egyéb 
szentelménynek – mágikus erőt 
tulajdonítottak 

DECEMBER 31. SZILVESZTER 

A népi kalendárium szerint újesztendő első 
napjával összefüggő nap. Szilveszterkor – 
akárcsak az év más ünnepein és jeles 
napjain – a szokások és hiedelmek az 
emberi életre, az állatállomány és a termés 
bőségére vonatkoztak. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

KÖZMEGHALLGATÁS 

November 29-én csütörtökön 17 

órakor közmeghallgatás lesz, melyre 

tisztelettel meghívjuk Önt. 

December 1-én az első közös adventi 

gyertyagyújtásra és adventi vásáron 

forralt borral, meleg teával mindenkit 

szeretettel várunk a Művelődési Házba. 

December 15-én 16 órakor szeretettel 

hívjuk Önöket a FALU KARÁCSONYÁ-ra 

https://hu.wikipedia.org/wiki/December_6.
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Tisztelt bajóti Lakosok!     Kérjük Önöket, 

hogy az ingatlanjaik díszítésével, 

kivilágításával idén is emeljék a 

karácsonyi ünnepek hangulatát. 

************************************ 

Bármit is állít a filozófia, az érzéseidnek 
higgy! Az soha nem csap be. 
 Friedrich von Sallet 
Ne küzdj túl erősen. A legjobb dolgok 
váratlanul történnek 

Gabriel García Márquez 

 

 

„HÉTKÖNAPOK EURÓPÁJA”  

című vetélkedő felhívása 
 

Megújulunk! A székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért 
Egyesület, számos együttműködő szervezettel 
közösen, „A mi Európánk” című sikeres 
vetélkedősorozat folytatásaként a 2018/2019. 
tanévben magyarországi és határon túli magyar 
középiskolások számára meghirdeti a 
„Hétköznapok Európája” című vetélkedőt.  

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok gyarapítsák 
ismereteiket Európáról és térségünk Európában 
betöltött szerepéről, múltjáról, jelenéről. Célunk az is, 
hogy otthonosan mozogjanak a hétköznapi élet 
fontos témáiban, ügyeiben. Szeretnénk alkalmat adni 
arra, hogy a résztvevők értelmes kortárs 
kapcsolatokat alakíthassanak ki, fejleszthessék 
egyéni és csapatjátékos készségeiket. 

A változatos témák arra sarkallják a fiatalokat, hogy 
minél eredményesebben tájékozódjanak a neten, 
gyakorolják a felelősségteljes munkamegosztás 
technikáit, ügyesen működjenek együtt. Ismerjék 
meg jobban Európa országainak kultúráját, 
földrajzát, népszokásait, nevezetességeit, ünnepeit, 
gasztronómiáját. Legyen alkalmuk megemlékezni az 
I. világháború befejezésének centenáriumáról, 
valamint Magyarország EU tagságának közelgő 15. 
évfordulója kapcsán gyarapíthassák általános EU-s 
ismereteiket. Méltányolják az épített és természeti 
környezet értékeit és tájékozódjanak arról, hogy 
hogyan lehet ezeket védeni. Az általános 
tájékozottság és polgári tudatosság érdekében 
elengedhetetlen, hogy többet tudjanak az emberi- és 
polgári-, valamint a választójogokról az Európai 
Unióban. A minél sikeresebb élethez hasznos, ha 
felvértezik magukat továbbtanulási-, munkavállalási-, 
lakhatási ismeretekkel szűkebb és tágabb 
környezetükben, és ha egy kis jártasságot szereznek 

az életvitel-, háztartás-, rendezvények-, utazások 
szervezésével kapcsolatban is. 

A döntős csapatok felkészülését pontosabb 
instrukciókkal segítjük majd. 

A vetélkedő nyelve: magyar  

A vetélkedő felépítése: 2 internetes forduló, 
valamint a döntő Székesfehérváron. 

Jelentkezés: A vetélkedőre 4 fős középiskolai 
tanulókból álló csapatok jelentkezését várjuk. A 
jelentkezéshez szükséges csapatonként egy segítő 
tanár is. Egy intézmény több csapattal is indulhat a 
vetélkedőn. A vetélkedőre a felhívás megjelenésétől 
kezdődően a Tarsoly Ifjúságért Egyesület honlapján 
(www.tarsolyegyesulet.hu) lehet regisztrálni és a 
csapatok itt tájékozódhatnak a vetélkedő 
folyamatáról. A regisztrált csapatok számára lesznek 
elérhetők az internetes fordulók feladatai.  

1. forduló: 2018. november 26. (12:00 órától) – 
november 29. (24:00 óráig)  

2. forduló: 2019. január 28. (12:00 órától) – január 
31. (24:00 óráig) 

9 csapat kerül a döntőbe az internetes fordulók 
feladatainak megoldásáért kapott pontszámok 
alapján. Minden csapat a legmagasabb pontszám 
alapján jut be, de egy régióból maximum 2 csapat, 
és egy iskolából legfeljebb 1 csapat lehet döntős. 

A döntő időpontja: 2019. március 23. (szombat) 
9:00 óra.  

Helye: SzSzC Deák Ferenc Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Károly János utca 32. 

Díjak jellege: utazás Európában, utazás a 
Felvidéken, FEZEN bérlet, egyéb jutalmak 
(egyeztetés alatt). 

A díjakat – részben vagy egészben – szervező 
partnereink biztosítják.  

További információ a www.tarsolyegyesulet.hu 
honlapon lesz olvasható. E-mail: 
tarsolyie@gmail.com        .Sipos András                    
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