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FELHÍVÁS 
„Fiatalok Baranya értékeiért!” 

II. Baranya Megyei Ifjúsági Vetélkedő 
 

Baranya megyei ifjúsági (14–30 év közöttiek) csoportok helyismereti és műveltségi 
vetélkedője 
A vetélkedővel célunk, hogy az ismeretterjesztésen túl a megyében élő fiatalok 
identitástudatát és lokálpatriotizmusát erősítsük, továbbá hogy felhívjuk a figyelmet Baranya 
megye kulturális és természeti értékeire. Kötődjenek lakóhelyükhöz, térségükhöz, ismerjék 
meg és szeressék lakóhelyük értékeit, hogy a jövőben is itt éljenek. 
A programelem elsősorban a Baranya megyei Pécs2010 Infopontok bevonásán alapul. 
Célja, hogy a megyei Pécs2010 Infopont munkatársak segítségével a helyi fiatalokból álló 
csapatok bemutassák a településük és annak környékének kulturális értékeit, élő 
hagyományait, egymásnak és a pécsi fiatalok közönségének.  
 
4 fős csapatok jelentkezését várjuk a megye minden részéből, 2010.október 8 –ig. 
 
Témakörök a feladatokhoz: 

- Baranya megye kulturális öröksége 

- Baranya megyei ifjúsági programok, ifjúsági szervezetek 

- Ki tud többet településéről, térségéről? – feladatok 

- Kreativitást igénylő játékos feladatok 
Változatos, játékos és ügyességi feladatok! 
 
A vetélkedő 2 fordulós: 
1. forduló: „Ezt látnod kell…” előzetes feladat: a jelentkező csapatoknak egy rövid 
bemutatkozó anyagot kell készíteniük az alábbi témában: „Ezt látnod kell… Miért jó 
Baranyában élni? – Miért jó a településemen élni?” A bemutatkozó anyagok lehetnek 
fotómontázsok, slide-show-k, képes tablók.  
A beküldött alkotásokból rendhagyó kiállítás nyílik 2010. október 15-én, 13 órakor Pécsett az 
ANK Művelődési Házában, amelyek a döntő ideje alatt is megtekinthetőek lesznek. 
Pécs2010 Iskolai Vetélkedő anyagainak bemutató műsora 2010. október 15-án 13 órától lesz 
az ANK Művelődési Házában.  
A kreativitás, ötletesség alapján kiválasztott legjobb 10 alkotás alapján jut be 10 csapat a 
megyei döntőbe. 
A megyei döntőbe jutott csapatokat október 11 –ig értesítjük! 
 
2. forduló: A megyei döntőn a csapatoknak a fenti témakörökben kell megoldaniuk legjobb 
tudásuk szerint a feladatokat, amelyeket a zsűri pontozni és értékelni fog. A döntőre a 
hivatalos Pécs2010 EKF program részeként megvalósuló „Mutasd magad! - VIII. 
Megyei Ifjúsági Börze” keretében kerül sor, 2010. október 15-én, 15 órakor Pécsett, az 
ANK Művelődési Házában. 
 
Eredményhirdetés a 2010. október 15-én 19 órakor a döntő után a helyszínen. 
Az első három helyezett értékes díjazásban részesül! 

Egy hétvégi csapatépítő tréning teljes ellátással! 
Zsűri: megyei és helyi képviselők, neves ifjúsági szakemberek 
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JELENTKEZÉSI LAP 

 

„Fiatalok Baranya kultúrájáért!” 
II. Baranya Megyei Ifjúsági Vetélkedő 

 

 

 

Csapat neve:    

 

Települése:  

 

E-mail cím: 

Telefon/Fax:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, e-mail):  

 

 

Kérjük, a jelentkezési lapot és az I. forduló teljesítéséhez szükséges  

bemutatkozó anyagot 2010. október 8-ig 

juttassák el az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

 

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., 7621 Pécs, Apáca u. 2/1. 

Fax: 72/211-134, e-mail: nagy.szidonia@tetthely.net 

 

 

 

Köszönjük jelentkezésüket, sikeres vetélkedőt! 

mailto:nagy.szidonia@tetthely.net

