
„4 for Europe” regionális verseny siker 

 

A középiskolásoknak szervezett „4 For Europe” elnevezésű európai uniós verseny egri regionális 

döntőjében nyolc Heves, illetve Borsod megyei csapat vett részt. A magyarországi Europe Direct 

Információs Hálózat, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, az Európai Bizottság 

Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája legutóbb 2012-ben 

rendezett ilyen versenyt. Akkor az észak-magyarországi régióból a hatvani Bajza és a Neumann 

egy-egy csapata jutott tovább. Akkori csapatunk (a szintén kéttannyelvűs diákokból álló 

EUfória) az országos versenyt is megnyerte, és fődíjként Strasbourgba utazhatott iskolánkból 

egy húszfős diákcsoport. 

 

A vetélkedőre idén országosan 332 négy fős csapat nevezett. Az on-line fordulót követően a hét 

régió legjobb 10-10 csapata vehet részt a regionális döntőkben, ahonnan az elmúlt versenyekhez 

hasonlóan most is a hét győztesen kívül a három legjobb második is kvalifikálhatja magát az 

országos döntőbe. Az észak-magyarországi régió ezúttal a második helyszín volt, vagyis a 

verseny végén még nem lehetett 

tudni, hogy az elsőn kívül még van-

e esélye a másodiknak a döntőbe 

kerülésre.  

 

Az Európai Unióról szóló 

versenyen nem csupán a lexikális 

tudás a mérvadó, a feladatok 

tesztelik a diákok tájékozottságát, 

kreativitását és csapatmunkájuk 

eredményességét is. Az első 

fordulóra regisztrált több mint 

háromszáz csapat már a verseny elején kihívások széles skálájával szembesült, az uniós szervek 

ismeretétől a filmkészítésig. A 3+1 csapatunk - Bóta Flóra, Farkas Marcell, Magyari Petra, 

Földházi Nóra 13E - a régió legjobbjaként zárta a mezőnyt, majd felkészítő tanáruk, Simkóné 

Kis Ágnes biztosította a regionális döntőben való tudatos és eredményes szereplést. A helyezés 

felelősségekkel is jár: az előzetesen megálmodott iskolai kulturális nap november 17. és 

december 6. között megvalósul a Neumann falain belül. A decemberben Kecskeméten 

megrendezésre kerülő döntőn a tét már 

magasra kerül: a verseny fődíjaként a 

nyertes iskola diákjai ismét 

elutazhatnak az EU egyik központjába, 

Strasbourgba, az Euroscola 

támogatásával.  

 

A regionális döntőbe a 3+1 nevű 

csapat mellett még egy csapatunk 

került be, a Neuro, amelynek tagjai 

Csetkovics Petra, Vasvári Dorottya, 

Vanya Virág és Eged István Renátó 

(12E). Ők a második helyen végeztek. Szeretettel gratulálunk a szép sikerhez a diákoknak, és 

felkészítő tanáruknak, Simkóné Kis Ágnes tanárnőnek. További eredményes felkészülést és szép 

sikereket kívánunk az országos döntőre! 

 


