MI AZ A NATO?
Szerző: .D.D
A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület (TIT HABE) – a
Külügyminisztérium pályázati támogatásával, a HM és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem közreműködésével – ifjúsági fórumot szervezett április 25-én az 5. 6.
órában a művelődési központ kiállítótermében.
Az ifjúsági fórumok alapvető célja: hozzájárulni a fiatalok nemzetközi és NATOismereteinek bővítéséhez, külpolitikai gondolkodásuk fejlesztéséhez, hazánk
sokoldalú diplomáciai tevékenységének, nemzetközi szerepvállalása
sokirányúságának, szövetségesi és egyéb nemzetközi szervezetekben vállalt
kötelezettségei teljesítése fontosságának a megértéséhez, ezáltal külpolitikai
érdeklődésük és biztonságkultúrájuk erősítéséhez. A projektben négy középiskola
vett részt, összesen 26x5 fős csapattal és közel ötszáz érdeklődő diákkal, tanárral.
A program egy ráhangoló előadással kezdődött, ezután indult az izgalmas vetélkedő.
Iskolánk hét csapattal indult a megmérettetésen, amely a NATO nemzetközi
szerepvállalása mellett a biztonsági környezet sajátosságait és változásait,
Magyarország nemzetközi tevékenységét, a NATO- és EU-tagságból fakadó
követelmények teljesítésének jellemzőit ölelte fel.
A verseny a csapatok által előre megírt csapatindulók meghallgatásával kezdődött. A
vetélkedő során a csapatok összesen három tesztsort töltöttek ki, melyek általános
hadtörténelmi és biztonságpolitikai tudásukat, európai uniós ismereteiket és a
biztonságpolitika uniós vonatkozásával kapcsolatos tudásukat mérték fel. Az
interaktív feladatok között volt himnusz és zászló felismerés, melyek során a
csapatok 16 nemzet himnuszát hallgatták meg és 36 ország zászlaját találgatták a
megoldó lapokon. Emellett általános tájékozottságukat mérhették össze az építészeti
alkotások és a híres emberek felismerését célzó feladatok keretében. A vetélkedő
alatt folyamatosan zajlott egy földrajzi feladat, ahol egy-egy csapattagnak európai
országok fővárosait kellett megtalálnia. Végül egy, a szónoki képességeket és a
politikai, nemzetközi tájékozottságot egyaránt felmérő feladat, a szerepjáték került

sorra, ahol egy-egy csapattag előzetes felkészülés alapján kifejtette véleményét
olyan témákról, mint Törökország EU csatlakozási problémái, az új Lisszaboni
Szerződés, vagy éppen a Hazánk Európai Uniós tagságának előnyei. A
legérdekesebb feladat a szoborkép volt, ahol mindenki megmutathatta mennyire
kreatív.

A verseny végeredménye:
I. Vitéz Barankay Jószef csapat: Pércsi Bence, Kátai András, Szűcs Ádám, Torma
Lilla, Sidó Róbert (11.b)
II. „Elitek”csapata: Szabó Sándor, Zoltai Zsolt, Nagy Balázs, Mándoki Bianka,
Besenyei Bence (11.c)
III. Out of area csapat: Kiss Imola, Kapusi Zoltán, Tiba Zsanett, Ország Adrienn,
Demeter Dolóresz (10.b)
Az első három helyezett csoport értékes jutalmakban részesült.

