
Vetélkedő egy iskola szűk falai között 

2018. november 20-án, kedden egy olyan vetélkedőn zsűrizhettem, mely bár szűk körben 

zajlott, iskolám falai között egy osztályteremben, de mégis nagy jelentőséggel bírt. 

E vetélkedő témája a politika és a közélet volt, melyet az Ady-iskolahét keretében a 

diákönkormányzat égisze alatt szerveztünk meg. A résztvevők egy nagyszabású vita 

keretében nyilváníthatták ki véleményüket, fejthették ki álláspontjukat, közvetíthették az 

elképzeléseiket. A rendezvény pedig egyáltalán nem zajlott feszült körülmények között, 

mindenkinek jó kedve volt, elmondható, hogy jó hangulatban ütöttük el az időt. 

A vetélkedőn a vitázni vágyók háromfős csapatokban vehettek részt, ennek célja az volt, 

hogy a versenyzőket a csapatmunka fontosságára, a több emberrel való kölcsönös 

segítségen és támogatáson alapuló együttműködésre bírjuk. 

A vitaversenyen egyébként rendkívül fontos témákat, a fiatalok jövőjére is befolyást gyakorló 

kérdéseket boncolgattunk, tárgyaltunk meg. A nemzetközi politika, a fiatalság jövője, a 

szociális gondok, és az Európai Unió voltak terítéken. A csapatoknak lehetősége volt e négy 

téma közül kettőt-kettőt választaniuk, és arról beszélniük a szóvivőknek, akik előadták 

társaikkal közösen kidolgozott álláspontjukat. Az előadás után, pedig a csoportok érveket-

ellenérveket fogalmazhattak meg az előadott véleményekkel kapcsolatosan. 

A versenyen persze nem azok a csapatok remekelhettek, akik eltalálták 100%-ban a zsűri 

véleményét, a felkészültség, a tájékozottság, a megfogalmazás alapján értékeltük az 

előadásokat. Számunkra fontos volt az, hogy a résztvevők a lehető legkövetkezetesebben, 

legőszintébben minden kertelés nélkül és a leginkább lényegre törően fogalmazzák meg az 

állásfoglalásukat. Ezáltal rávezetve őket az észszerű érvelés, és a körültekintő, minden 

pontot hiánytalanul érintő megfogalmazás fontosságára. 

A vetélkedő egyébként nagyon jól alakult annak ellenére, hogy ez volt az első 

próbálkozásunk, fogalmazhatunk úgy is, hogy szárnypróbálgatásunk, mivel egy ilyen típusú 

versenyt most először szerveztünk az iskolámban, és nagyon örültünk neki, hogy sikerült 

mindazt megvalósítanunk, melyet már kora ősszel elhatároztunk egy diákönkormányzati 

megbeszélésen. 

A rendezvény számomra egy fontos mérföldkő lett abból a szempontból, hogy a 

korosztályom tagjait, a tizenéveseket rábírtuk a szabad véleménynyilvánításra. Persze szűk 

keretek között, de úgy érzem, hogy egy olyan lángot gyújtottunk meg, mely később tovább 

fog terjedni a fiatalság körében. Ezáltal egy gondolkodó, szilárd értékrendszerrel bíró 

társadalmi réteg tagjainak érezhetjük magunkat. Ez reményt ad minden olyan embernek, 

akik egy jobb rendszerben, egy szebb jövőben és egy összetartóbb közösségekből álló 

társadalomban gondolkodnak. 

S mivel ebbe az egész vállalkozásba belekezdtünk, a jó élmények hatására úgy gondoltuk, 

hogy a jövőben is megszervezünk egy ehhez hasonló vetélkedőt, és minél több létfontosságú 

témát, kérdést fogunk boncolgatni együtt, közösen. Mivel mindenkinek érdeke az, hogy egy 

értékrendben, gondolkodásban önálló és a dolgokat körültekintően szemlélő egyénekből álló 

társadalomban éljünk, hiszek abban, hogy sikerül minél több és több korosztályombeli fiatalt 

meggyőznöm a politikai-közéleti viták fontosságáról. 

 

 

Gyenge Dániel 10.a 

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI 



 


