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A verseny célja és témája: 

A versenyt Nagyréde Nagyközség Önkormányzata rendezi a Molnár József Közösségi Színtér 

és a Települési Értéktár Bizottság közreműködésével, a települési intézmények és a helyi 

közösségek bevonásával. 

A program az EFOP-1.2.11-16-2017-00050 kódszámú, Esély Otthon – „Fiatalok helyben 

tartása Nagyrédén” elnevezésű projekt keretében valósul meg, mint települési jó gyakorlat 

továbbvitele.  

A települési értéktár és a helyi értékek népszerűsítésére és megismertetésére irányuló versenyt 

2016 óta rendezi meg az önkormányzat a településen, azóta évről-évre bővül, egyre több 

szereplő bevonásával fejlődik a program. 

2019-ben elsőként szervezünk az egész településre kiterjedő nyílt versenyt, melyen bárki részt 

vehet a versenykiírás részletei és általános szabályai szerint. 

Idén először esélyegyenlőségi és érzékenyítő elemekkel is bővítjük a rendezvény programját a 

Heves megyei Esélyek Háza és az Új Nemzedék központ munkatársainak támogatásával, 

mely programelemekre sok szeretettel várják a szervezők azokat is, akik a versenyfeladatok 

megoldásában nem vesznek részt.  

 

A verseny részletei  

3 kategóriában várjuk a csoportok jelentkezését „élő társasjáték” versenyünkre. A 

versenyfeladatok a település értékeinek, a helyi értéktár elemeinek ismeretére irányulnak. A 

verseny a Molnár József Közösségi Színtérnél kezdődik, a hivatalos megnyitó és a csoportok 

tájékoztatása után a csoportok térkép segítségével járják majd be a települést. A kijelölt 

helyszíneken helyi értékekhez, Nagyrédéhez kapcsolódó feladványokat, feladatokat kell majd 

megoldania a csapatoknak. A feladatok megoldásáért a versenyzők pontokat kapnak. A 

versenynek akkor van vége, amikor minden csapat bejárta a térképén megjelölt helyszíneket 

és megoldotta a versenyfeladatokat. A pontok összesítése után az eredményhirdetésre és a 

díjak átadására még aznap sor kerül.  

A versenyben a feladatok megoldásán kívül plusz pontokat kap az a csoport, akinek legalább 

1 tagja részt vesz a közösségi színtérben a verseny ideje alatt megrendezett esélyegyenlőségi 

és érzékenyítő programokon. A részvételt a szervezők aláírásukkal igazolják. 

Mivel a verseny és az esélyegyenlőségi program egyidőben zajlik, a csoportoknak úgy 

érdemes készülniük, hogy egy vagy két csapattag nem járja be a települést a csoporttal, hanem 

a helyszínen maradva vesz részt a foglalkozásokon, ezzel plusz pontokhoz juttatva a csapatát.  

A csoport létszáma minimum 5, maximum 7 fő lehet.  

 



 

Kategóriák: 

1. Diák  

Diák kategóriában a gyerekek és fiatalok az általános iskola 5. osztályától 

nevezhetnek, 18 éves korukig. Az önálló versenyzéshez írásos szülői beleegyezést 

szükséges csatolni a versenyző csapat minden tagjának részéről.  

 

2. Felnőtt 

A Felnőtt kategóriában induló csoport összes tagja betöltötte 18. életévét.  

Felső korhatár ebben a kategóriában nincsen, viszont a verseny helyszínei a település 

több pontján lesznek, a versenyzés gyaloglással jár, és több órát vesz majd igénybe. 

Kérjük idősebb nevezőinket, hogy ennek tudatában nevezzenek és megfelelően 

készüljenek fel a programra.  

 

3. Vegyes 

A Vegyes kategóriában olyan csapatok jelentkezését várjuk, melynek tagjai között 

gyermekek és felnőttek is vannak. Indulhatnak családok, diákok pedagógus/szülő 

kíséretében, stb.  

 

Általános szabályok: 

1. A versenyen csak előzetes nevezés alapján lehet részt venni.  

2. A nevezéseket a Molnár József Közösségi Színtér elérhetőségein fogadjuk el 

legkésőbb a versenyt megelőző napig, 2019. május 31-én 12 óráig. A nevezési 

lapokat személyesen vagy elektronikus levélben (muvelodesihaz@nagyrede.hu) lehet 

eljuttatni a szervezőkhöz.  

3. A versenyen csak 18. életévét betöltött személy vagy felnőtt kíséretében lévő gyermek 

vehet részt. Felső tagozatos általános iskolások önálló csapatot úgy indíthatnak a 

versenyen, ha a csapattagok szülei írásos nyilatkozatban hozzájárulnak gyermekük 

önálló versenyzéséhez. 

4. A versenyen nem vehet részt olyan személy, aki alkoholos, gyógyszeres vagy egyéb 

tudatmódosító szer hatása alatt áll, vagy nem tartja be az alapvető közösségi normákat 

és közlekedési szabályokat.  

5. A versenyen mindenki csak saját felelősségre vehet részt. A verseny kialakításánál a 

szervező törekszik a veszélyek minél teljesebb csökkentésére, de ezen felül az 

esetlegesen bekövetkező balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 

6. A versenyzők kötelesek a szervezők utasításait betartani.  

7. Aki a verseny általános szabályait vagy a közlekedési szabályokat megszegi, illetőleg 

magatartásával veszélyezteti versenyzőtársai vagy a jelenlévők biztonságát, azt a 

szervező köteles a versenyből kizárni.  

8. A verseny sajtónyilvános esemény, ezért a versenyre való jelentkezéssel a résztvevők 

hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk hang-, kép-, valamint mozgókép felvétel készüljön. 
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