
 
 

VERSENYFELHÍVÁS 
 

A Jövőnk az új évezred Európája Alapítvány 
a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma megbízásából 

meghirdeti a 

�ROBERT SCHUMAN�  
KÖZÉPISKOLAI EU-ISMERETI ORSZÁGOS VETÉLKEDŐ-t 

 
A vetélkedősorozat célja 
A 2003 első félévére meghirdetett �Robert Schuman� vetélkedősorozat a középiskolásokat hívja 
izgalmas versengésre. Azokat a fiatalokat, akik leginkább fogják élvezni az Európai Unió 
előnyeit, vagyis Titeket; akik életetek jelentős részét várhatóan EU állampolgárként fogjátok 
leélni. Felkészülésetek, tudásotok döntő mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy eredményesen 
élhessetek az EU-tagság nyújtotta széles lehetőségekkel. Jelentős részben a Ti 
felkészültségeteken, nyitottságotokon múlik az ország EU-csatlakozásának sikere. 

Szeretnénk, ha az EU nem egy elvont, távoli fogalmat jelentene. Ezért a vetélkedő már meglevő 
tudásodra épít: a tagországok történelmi, földrajzi sajátosságai, s a kultúrában, tudományban 
vagy a sportban elért eredményei tekintetében; ám fontos az is, hogy Magyarország helyét is 
megtaláld a jövőbeni Európában. 

Komoly tudást is igénylő feladatokkal, mozgalmas vetélkedő keretében szeretnénk Veled együtt 
játszani. A felkészüléshez nem árt végigböngészned néhány EU-s könyvet, tájékoztató füzetet, 
de a világhálón barangolva is értékes, érdekes ismeretekhez juthatsz. 

A verseny menete 
A versenyre háromfős csapatokat várunk, az ország bármely középiskolájából (a 9-12. osztályt 
végzőket). A középiskolákat arra kérjük, hogy a csapatok felkészülését segítse egy tanár kolléga. 

Jelentkezni a hivatalos nevezési lapon lehet. A lap beszerezhető minden iskolában (érdeklődj az 
igazgatódnál). A kitöltött lapot faxon vagy levélben lehet beküldeni február 28-áig (a küldés, 
feladás napja). 

Az első feladat otthoni munkát igényel. Eredményét március 9-éig kell eljuttatnotok az 
Alapítványhoz faxon, levélben vagy emilen (drótpostán). A legjobb pályamunkát beküldő 10-10 
csapat jut a regionális döntőbe. 

A regionális döntőket nyolc térségben szervezzük: a közép-magyarországi régióban két 
vetélkedőt (külön az északi és déli részén), a többi hat térségben egyet-egyet. A győztes csapat 
jut az országos döntőbe. 
 
A verseny időrendje: 
A nevezés határideje: 2003. február 28. 
A feladatok beküldési határideje: 2003. március 9. 
Regionális döntők: 2003. április-május 
Országos döntő: 2003. június 



Az első feladat meghirdetése 
Az első feladatként állítsatok össze rövid (4-8 oldalas) írásművet az alábbi két témakör 
egyikében. Az írások legyenek lényegretörőek és nem baj, ha frappánsan fogalmaztok. A 
pályamunkákat szakértők fogják értékelni, akik szeretik a szellemes, pontos írásokat. 

a) Hogyan virágoztatnátok fel az EU lehetőségeivel saját településeteket vagy annak térségét 
(Budapesten annak valamely részét, esetleg egy általatok kiválasztott települést)? Merre 
fejlődne, milyen lenne a településkép 15-20 év múlva, milyen támogatásokból, hogyan 
fejlesztenétek? 

b) Tartsatok egy képzeletbeli fórumot az EU-ról egy most csatlakozó ország valamely 
településén (egy észt faluban, egy sziléziai bányavárosban, egy cseh kisvárosban). Írjátok meg 
a tájékoztató beszédet, szedjétek össze a várható kérdéseket (a jogos aggodalmakat és az 
ismerethiányból adódó rémhíreket is), és adjatok őszinte válaszokat ezekre. 

További pontszám kapható, ha terveztek a programra jellemző emblémát (figurát, logót), 
esetleg az Unió országaira, azok kultúrájára jellemző rajzot. Az embléma vetélkedősorozatunk 
ismertető �védjegye� lehet, s megjelenik pólókon, kitűzőkön, jelvényeken egyaránt. Bármely 
technikával rajzolt pályaművel (A4-es lapon) jelentkezhettek. 

Természetesen minden jelentkezőt írásban értesítünk az eredményekről. 

Nyeremények 
Ha eljutsz csapatoddal az országos döntőig, máris résztvevője vagy a 2003 júliusában 
megrendezendő Schuman-táborunknak. Emellett megígérhetjük, a döntőről senki sem távozik 
üres kézzel: nyereményed lehet külföldi nyelvtanfolyam a Study Tours jóvoltából, illetve 
palmtop, mobiltelefon. Ezek mellett természetesen még rengeteg ajándék és különdíj kerül 
kiosztásra � a regionális fordulók során is. 

További információk 
A verseny menetével, a felkészüléssel, az első feladattal kapcsolatban további tájékoztatást 
kaphatsz Hegedűs Erikától, a vetélkedőt szervező Alapítvány munkatársától telefonon, 
levélben, vagy akár e-mail-en keresztül. 
 

Jövőnk az új évezred Európája Alapítvány 
1071 Budapest Damjanich u. 26/B. 

E-mail: schuman@9f.hu 
Telefon: 1/351-7292; fax: 1/322-7781 

 
Fő támogató: a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 
Fővédnök: Dr. Balázs Péter államtitkár 

a KüM Integrációs és Külgazdasági Államtitkársága 
  Thomas Glaser tanácsos 

az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja 

Támogatók: Oktatási Minisztérium 
  Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 
  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

  Magyar Hírlap 
  Study Tours Kft. 
  Euro Info Service Kft. 



 
�Jövőnk az új évezred Európája� Alapítvány 

1071 Budapest, Damjanich u. 26/B. Tel./fax: 351-7292; 322-7781 
 

 
 

ADATLAP 
 
 
 
Iskola neve: ��������������������������������� 
Címe: �������������������������..���������� 
Telefonszáma: ����������.���������������������. 
Felkészítő tanár neve: .������������...���������������. 
 
 
 
 
 
 
 
Az EU-ismereti vetélkedőre a következő adatlapon lehet előzetesen nevezni (2+1 fő 
csapatkapitány). A lap természetesen másolható a megfelelő példányban. 
 
 
 
 

NEVEZÉSI LAP 
az EU-ismereti vetélkedőre 

 
 
A csapat neve: �������������������������������. 
A csapatkapitány neve: ���������������������������.. 
Csapattagok: ��������������������� 

  ��������������������� 
 
 
 
 
 
 
A nevezéseket 2003. február 28-i feladási határidővel várjuk a fenti postacímre vagy faxra. 
 

 


