
 

Felhívás 

a „Közös Örökségünk Modellkonferencia”  

játékos vetélkedőre 

 

A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület a határon átnyúló Fertő-

/Neusiedlersee Kultúrtáj világörökség területen osztrák-magyar középiskolásoknak já-

tékos vetélkedőt szervez. A játék a Common Heritage ATHU136 (A Fertő-Neusiedler See 

világörökségi terület közös menedzsmentjének kialakítása) megnevezésű Interreg pro-

jekt keretében kerül megrendezésre. 

A Ferto /Neusiedlersee kultu rta j UNE C  V                                       ila go ro kse g rangot ne pi e p  te szete vel                                                  

mu emle keivel  az egyma st ko veto  civiliza cio k re ge szeti emle keivel  szo lo                                                                                     - e s     

borkultu ra ja val  valamint va ltozatos no ve ny                                                 - e s a llatvila ga                   val e rdemelte ki                     Az osztrák-

magyar határon átnyúló világörökségi terület új kihívásokkal szembesül napjainkban a 

dinamikus demográfiai és gazdasági változások révén  Elég  ha csak a nagyobb turiszti-

kai fejlesztéseket  szélerőműparkok építését vagy az újabb és újabb területek beépítését 

említjük  Ezek nem ritkán konfliktusokat szülnek a tájban élő lakosok  az itt működő vál-

lalkozók  a befektetők és a természetvédelem  tájfenntartók között  

A vetélkedő célja  hogy magyar és osztrák középiskolai tanulók Fertő-tájjal kapcsola-

tos ismerete bővüljön  vitakultúrája és érvelési készsége fejlődjön  A játék során a ver-

senyzőknek lehetősége nyílik a táj megőrzésében szerepet játszó intézmények  szerveze-

tek feladatköreinek, valamint a térségben működő gazdasági szereplők és különböző 

érintettek érdekeinek és motivációinak megismerésére.  

A vetélkedő három fordulóból áll  melyből az első kettő online  a harmadik személyes 

jelenléttel zajlik  Az első két forduló szakmai előadásokból és előfeladatok ismertetésé-

ből áll  Az előfeladat mindkét esetben egy-egy a tájat érintő társadalmi és környezeti 

konfliktus feldolgozása  és egy konfliktusban érintett szereplő szemszögéből történő 

bemutatása  A csapatok feladata lesz  hogy pro vagy contra érveket felsorakoztatva 2-3 

oldalas levelet nyújtsanak be a modellkonferencia elnökségének  vagyis a szakmai zsűri-

nek címezve  Az előfeladatokat a megadott határidőig kell elkészíteni és beküldeni  me-

lyeket a zsűri értékeli  Az itt elért pontok a játék harmadik fordulóján  a modellkonferen-

cián, az ott nyújtott teljesítményhez hozzáadódnak  

A harmadik forduló  vagyis a döntő már a szóbeli vitának  szóbeli érvelésnek ad he-

lyet  Itt a csapatok rövid felkészülési idő alatt mentori segítséggel egy-egy kisorsolt konf-

liktusban érintettet képviselve vitáznak  A legjobban érvelő csapatok nyereményben 

részesülnek  



A játékra négy fős csapatok jelentkezését várjuk a határ mindkét oldaláról  A fordulók 

alatt szinkrontolmácsolást biztosítunk  Az írásbeli feladatokat minden csapat a saját 

anyanyelvén dolgozza ki  és a jelenléti fordulón is saját nyelvén fog vitázni. 

A felkészüléshez szakmai anyagokat előzetesen is biztosítunk  emellett az első két 

forduló alatt az írásbeli és szóbeli vitázás szabályairól  trükkjeiről szintén szakmai segít-

séget nyújtunk. 

 

 

Jelentkezés módja 

 

 

A csapatok jelentkezését 2022. november 11- ig várjuk a 

https://forms.gle/WeDz25prP6caD48e6 c  mre         

 

 

Időpontok 

 

 

1  forduló: 2022  november 17  12:00-14:00 

Helyszín: Z  M 

 

2. forduló: 2022  november 24  12:00-14:00 

Helyszín: Z  M 

 

3  forduló: 2022  december 1  11:00-17:00 

Helyszín:  oproni  ZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium  

Fertőd  Madách sétány 2/D  

 

 

 

A játék részletes forgatókönyvét a jelentkezést követően, november elején küldjük el a 

csapatoknak.  

 

Várjuk a csapatok jelentkezését! 

 

 

Fertőszéplak, 2022. október 27. 

 A Szervezők 

 

 

https://forms.gle/WeDz25prP6caD48e6

