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A Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenyének célja, hogy a verseny keretében bemutassuk a megye 
településeit. Az idei évben Medina ad otthont a rendezvénynek. A településen négy olyan műemlék épület 
található, amely szerepel az országos műemlék jegyzékben, így az Apponyi kastély, a református templom, 
az ortodox templom, és a katolikus kápolna, valamint helytörténeti kiállítás és kézműves alkotóház is várja az 
idelátogatókat. A községben többségében magyarok élnek, de a jelentős számú szerb kisebbség őrzi a szerb 
hagyományokat. Medina Tolna megye egyetlen olyan települése, ahol ma is működik szerb kisebbségi 
önkormányzat. A település melletti dombháton működik a Magyar Honvédség légtérellenőrző radarszázada. 
A versenyen 2-5 fős csapatok mérik össze tudásukat általános iskolás, középiskolás, felnőtt és családi 
(feltétel, hogy a csapatnak 14 év alatti vagy 60 év feletti tagja is van) kategóriában. A feladat két részből áll. 
Egyrészt érinteni kell a falutérképen bejelölt bójákat, és az ott elhelyezett szúróbélyegzővel ezt a 
menetkartonon igazolni. Ez esetenként némi ügyességet kíván majd a résztvevőktől. Másrészt a településsel 
kapcsolatos elméleti feladatot kell megoldani. A rendezvény honlapján elhelyezünk egy a Medina történetét, 
kulturális és természeti értékeit összefoglaló rövid anyagot. A kérdések közül néhányat ebből felkészülve 
meg lehet válaszolni. A kérdések többségére azonban a falu bejárása során szerzett ismeretek segítségével, a 
település nevezetes helyeit felkeresve lehet megtudni a választ. Meg kell nézni, számolni, vagy éppen a 
faluban élő emberektől kell megkérdezni. A kérdésekre három megadott válasz közül kell kiválasztani a 
megfelelőt. Minden válasz előtt egy betű található. A helyes válaszok betűjelét egymás mögé írva értelmes 
szöveget kaptok. A verseny célja, hogy a bójákat is érintve minél hamarabb megfejtsétek ezt a szöveget, és a 
négy órás szintidőn belül beérjetek a célba. A honlapon más érdekességeket is elhelyezünk, pl.: képeket a 
faluról, valamint a verseny után az eredmények, és az ott készült fényképek is láthatók lesznek. A verseny a 
település területén és közvetlen környékén folyik, nem igényel képzettséget a tájékozódás terén, bárki részt 
vehet a rendezvényen. 
A rendezvény honlapja: www.totakiv.fw.hu  
Verseny időpontja:  2011. október 08. (szombat) 
Versenyközpont: Művelődési ház (Kossuth utca 11.) 
Nevezés: Bernáth Zsolt 30/351-3344, feherlofiase@gmail.com 
Nevezési határidő: 2011. október 07. (péntek) 
Nevezési díj: határidőben történő nevezés esetén diákoknak 300 Ft/fő, felnőtteknek 400 Ft/fő, helyszíni 
nevezés estén diákoknak 500 Ft/fő, felnőtteknek 700 Ft/fő. A nevezési díjat a helyszínen kell fizetni. 
Díjazás: minden kategória győztes csapata egy serleget vihet haza, minden kategória 1-3 helyezett csapata 
egy Mezőföld turistatérképet kap, ezen kívül az 1-3. harmadik helyezett csapatok tagjai hátizsák és 
éremdíjazásban részesülnek. 
Szükséges felszerelés: íróeszköz 
 
A verseny menete:      8.30.-9.45. résztvevők megérkezése 
                                    9.45.-10.00. köszöntő, tájékoztató 

10.00.-14.00. verseny 
14:15-14:45. Szerencsefutam 

               15.00.   eredményhirdetés 
 
 
 
 
A versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt! Szép időt és kellemes versenyzést kívánunk. 
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