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Nota bene!

Після закінчення кожного раунду відбувається 
подальший розподіл. Команди, які зайняли перше 
і друге місця будуть боротися між собою, у свою 
чергу команди, які посіли третє і четверте місця теж 
змагаються між собою. При рівній кількості балів 
кращих обирають за спікерськими балами.

A DANELO HALICKIJ JOGI EGYETEM  
VITAKLUBJA

Ivano-Frankivszk, Ukrajna
+380686262051 
+380993386776

Klubtagok 16 résztvevő
Viták száma 60
Bajnokságokon való részvétel   
3 országos bajnokság: 1 győzelem, 1 döntő
3 helyi bajnokság: 1 győzelem, 3 döntő

A klub különböző képzéseket szervez, mely közgazdasággal, jogi 
ismeretekkel és a törvényhozás alapjaival ismerteti meg a résztvevőket.

A KÁLUSI MŰSZAKI FŐISKOLA VITAKLUBJA
Kálus, Ukrajna
+38 050 223 070 4

Klubtagok 20 résztvevő
Viták száma 200 
Bajnokságokon való részvétel
3  Ukrajnai bajnokság
4 megyei:  3 győzelem, 2 finálé

 A legkorábbi vitaklub az Ivano-Frankivszki területen. Az első Európai 
Vitabajnokság évében, 1998-ban alapították. A viták módszertanát az 
iskolai tantárgyak tanítása során is felhasználják.      

AZ IVANO-FRANKIVSZKI ORVOSTUDOMÁNYI 
EGYETEM VITAKLUBJA  

Ivano-Frankivszk, Galicia u. 2,  Ukrajna
+38 066 511 456 7
+38 093 649 442 0

Klubtagok 20 résztvevő
Viták száma 130 
Bajnokságokon való részvétel
6 országos  bajnokság: 2 győzelem
6 megyei: 6  finálé, 3 győzelem

A terület egyik első vitaklubjai közé tartozik. Az orvostanhallgatók a 
vitákkal kapcsolatos tudásukat nem csak a bajnokságokon kamatoztatják, 
hanem különböző tudományos konferenciák lebonyolításákor is fel-
használják, ilyen módon bizonyítva az új orvosi technológiák hatásosságát.

„AGORA”  a Vaszilj Sztefanek Kárpátontúli 
Nemzeti Egyetem Bölcsészkarának vitaklubja

Ivano-Frankivszk, Ukrajna
Fdu.franik@gmail.com
+38 098 062 020 6

Klubtagok 8 résztvevő
Viták száma 6
Bajnokságokon való részvétel 
1 helyi bajnokság

Ez a vitaklub egy ideális helyszín, ha valaki filozófiai tudását szeretné 
próbára tenni. A viták folyamán a fő hangsúly a különböző erkölcsi, 
társadalmi és filozófiai fogalmakon van.

„MAFIA” Vitaklub
Ivano-Frankivszk Galicia u.40 , Ukrajna
anasko942@mail.ru
vk.com/fdu.franik
+38 067 738 390 4

Klubtagok 10 résztvevő
Viták száma több mint 200
Bajnokságokon való részvétel
11 nemzetközi bajnokság: 4 finálé, 1győzelem
több mint 20  összukrajnai bajnokság: 4 döntő, 2 győzelem
több mint 30  megyei: 10 döntő, 5 győzelem

Ez a klub egyesíti a legjobb vitázókat Ivano-Frankivszki területen. A 
klub célja, hogy segítse a fiatal vitázók fejlődését minden lehetséges 
eszközzel, különböző képzések és oktatási programok által.

IVANO-FRANKIVSZK ISKOLAI VITAKLUBJA  
Ivano-Frankivszk, Narodny dim „Knyahinin”, 
Ukrajna
+38 050 212 566 1

Klubtagok 30 résztvevő
Viták száma 60
Bajnokságokon való részvétel
1 nemzetközi bajnokság: 1 döntő
2 helyi bajnokság: 1 győzelem, 2 döntő

Az Iskolai Vitaklub már 2 éve müködik és hat iskola diákjai alkotják. A 
vitaklub célja a diákok kritikus gondolkodásának fejlesztése és iskolán 
kívüli foglalkozások tervezése.

A GALICIA GIMNÁZIUM VITAKLUBJA
Galicia, Ukrajna
+38 066 103 385 6
+38 098 628 657 0

Klubtagok 15 résztvevő
Viták száma 5
Bajnokságokon való részvétel 
1 helyi bajnokság

A Galiciai Gimnázium Vitaklubja – egy újszerű kisérlet az oktatás terén, 
mely ötvözi a vitát és az angol nyelvoktatást.

A Vaszilj Sztefanek Nemzeti Egyetem  
POLITOLÓGIA KARÁNAK A VITAKLUBJA

Ivano-Frankivszk, Ukrajna
+38 096 135 579 8
+38 063 706 380 2

Klubtagok 12 résztvevő
Viták száma 10
Bajnokságokon való részvétel 1 helyi bajnokság 

A klub vitázói különböző vitaformátumokban játszanak, ide értve 
a parlamenti vitákat is. Ebben a formában készülődnek politológia 
óráikra. A vitázók olyan vitákat szerveznek, melyek régi történelmi 
eseményeket idéznek fel.

”MAJESTY”  Vitaklub
Ivano-Frankivszk, Csornovala u. 1 Ukrajna
majesty.debating@gmail.com
www.facebook.com/groups/d.c.MAJESTY
+38 098 755 950 0

Klubtagok 5 résztvevő
Viták száma 15
Bajnokságokon való részvétel 
1 helyi bajnokság

A vitaklub tagjai a Vaszilj Sztefanek Kárpátontúli Nemzeti Egyetem 
nemzetközi kapcsolatok karának hallgatói. A diákok elsősorban angol 
nyelven vitáznak, ezzel is tökéletesítve nyelvtudásukat, elsősor-
ban a legaktuálisabb problémákra fordítanak figyelmet. A vitázók 
tökéletesítik szónoki képességeiket. A diákok szerint a vita egy remek 
lehetőség arra, hogy demonstrálják diplomáciai képességeiket.

”DISKUSZION”  az Ivano-Frankviszki Fizika-
Müszaki Liceum Vitaklubja

Ivano-Frankivszk, Topolina  u. 6,  Ukrajna
+ 38 095 843 545 4

Klubtagok 12 résztvevő
Viták száma 10
Bajnokságokon való részvétel   
2 nemzetközi bajnokság: 1 finálé, 1 helyi bajnokság

A műszaki liceum diákjai a vitaklubot egy edzőteremnek tekintik, ahol lehetőség 
nyílik arra, hogy kifejezzék magukat és fejlesszék elméjüket. Minden egyes új 
játék – nem csak egyszerűen a győ zelmet, vagy a vereséget – de új tapasztalatot, 
új ismereteket és magabiztosságot,   és talán egy kis provokációt is jelent.

Az Ivano-Frankivszki Nemzeti Müszaki Kőolaj 
és Gázipari Egyetem ÉPÍTÉSZ KARÁNAK A 
VITAKLUBJA

Ivano-Frankivszk, Kárpátszka u. 15,  Ukrajna
+38 050 166 922 2

Klubtagok 20 résztvevő
Viták száma 25
Bajnokságokon való részvétel 
1 nemzetközi bajnokság
2 helyi bajnokság: 2 finálé

Az építész diákok nem csak a bajnokságokra készülnek, de a 
vitákat az oktatásban is szívesen alkalmazzák: a szakdolgozatok és 
évfolyammunkák védése során Az építészek egyik fő mottója – mindig 
vitázz, hiszen megtanulni ésszerűen érvelni, és meggyőzni valakit 
nagyon fontos egy építész számára.
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A „STATUS QUO” a Vaszilj Sztefanek 
Kárpátontúli Nemzeti Egyetem jogi karának  
a vitaklubja

Ivano-Frankivszk, Sevcsenkó u. 44/a,  Ukrajna
annoyingiren@gmail.com
vk.com/club77297172
+ 38 099 921 896 5

Klubtagok 7 résztvevő
Viták száma 15
Bajnokságokon való részvétel
3 nemzetközi bajnokság: 1 győzelem, 2 érmes helyezés
1  országos bajnokság, 1 helyi bajnokság: 1 finálé

A klubtagok magukat egy nagy szerető családnak tartják, mivel itt az 
egyetem diákjai mellett részt vesznek a tanárok is.    

1.Kormány1.Ellenzék

Terem 11.csapat2.csapat

Terem 25.csapat6.csapat

Terem 39.csapat010.csapat

2.Kormány2.Ellenzék

Terem 13.csapat4.csapat

Terem 27.csapat8.csapat

Terem 311.csapat12.csapat

A RÉSZVEVŐK CSOPORTOKBA  
VALÓ OSZTÁSA 

Sok sikert és jó játékot!

A Kárpátok Nemzetközi 

Vitaegyesületet  a 

 Debate Youth Line 

Az Ivano-Frankivszki 1 SZÁMÚ GIMNÁZIUM 
VITAKLUBJA

Ivano-Frankivszk, Ukrajna
+38 050 823 292 6

Klubtagok 20 résztvevő
Viták száma 30
Bajnokságokon való részvétel
2 nemzetközi bajnokság: 1 győzelem
1 helyi bajnokság

A gimnázium vitaklubja egy nagyszerű példa arra, hogyan lehet a 
vitákat az oktatásban is felhasználni. A végzős osztály egyik iskolai 
tantárgya „Az ember és a társadalom” melyet a viták segítségével 
sajátítanak el a diákok. A vitaklub célja, hogy minél több tantárgy 
oktatása ilyen módszerrel valósuljon meg.
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NÉHÁNY TANÁCS, 
hogyan győzz meg másokat az 
álláspontodról: 

1. Bármilyen furán is hangzik, 
de a győzelem egyik legjobb 
módszere, ha végighallgatjuk az 
ellenfelet.

2. Ne engedd, hogy a vita fő témája  
időközben megváltozzon, és 
hogy felesleges locsogássá váljon. 
Ne hagyd senkinek, hogy 
lényegtelen vitába keverjen 
téged. tegyen fel.

3. Kérdezz, amennyit csak lehet. 
Próbáld megérteni az ellenfél 
álláspontját és annak hátterét. 
Próbáld megtalálni annak 
gyengeségeit. Ennek hatására 
ellenfeled elkezdhet kételkedni 
saját álláspontjában. Ha az ellenfél 
érvel, akkor próbáld megérteni 
min alapszik az érve.  

Ha manipulálja a tényeket, tégy 
fel kérdéseket az információ 
forrását és eredetét illetően. Ha az 
ellenfél hirtelen gondolatmenetet 
vált, könnyedén észre lehet venni 
érveinek gyenge pontjait.

4. Alaposan készülj fel a vitára. 
Gyűjts minél több információt: 
statisztikai adatokat és érveket az 
adott témával kapcsolatban. 

5. Légy türelmes a vita során, 
vitázz az ellenfeled érveivel, de 
sohasem a személlyel. 

6. Fordíts figyelmet a 
hanglejtésedre és a 
testbeszédedre. Beszélj 
érthetően, de ne egyhangúan, 
változtass a hanglejtésen és 
a tempón, használj érthető 
kézjeleket, amikor a legfontosabb 
érvek hangzanak el.

7. Emlékezz, melyik a fontosabb a 
számodra: a közönség, vagy az 
ellenfél meggyőzése.

EGY OPTIMÁLIS VITA 
LEVEZETÉSÉNEK  
fő alkotóelemei

•	 A vita típusa: Brit parlamenti vita;
•	 Helyiség: (3 különálló szoba)
•	 Résztvevők: 24 vitázó (12 csapat)
•	 Az esemény programja
•	 Minimum 4 bíró
•	 Jegyzetfüzetek, tollak a játékosok és a 

bírók számára.
•	 Emléklap és motivációs ajándékok.

A VITA MENETE
•	 4 selejtező 
•	 Döntő

U K R A J N A

A kiadvány a “Debate Youth Line” elnevezésű projekt keretén belül készült. A 
projekt megvalósítója Ukrajnában az Ivano-Frankivszki Magánkezdeményezések 
Fejlesztési Ügynöksége és a Családügyi, Ifjúságügyi és Sportügyi Főosztály 
Kárpátmelléki Államigazgatás (Ukrajna), a Kalamáris Egyesület (Magyarország) és 
az Ivan Krevan Helyi Fejlesztési Egyesület (Románia)

A projekt általános célja, hogy erősítse az ifjúsági vitakezdeményezéseket, és 
a határon átnyúló hálózatokat az alábbi területeken: Ivano-Frankivszki Régió - 
Ukrajna, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Magyarország és Máramaros megye 
- Románia. 

A Debate Youth Line (Ifjúság Vitaszövetség) projekt a Magyarország–Szlovákia–
Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
(www.huskroua-cbc.net) keretein belül valósult meg, az Európai Unió társ-
finanszírozásával az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközön keresztül.

Az Európai Uniót 28 tagállam alkotja, amelyek úgy határoztak, hogy fokozatosan 
összekapcsolják know-how-jukat, erőforrásaikat és sorsukat. A bővítés ötven 
éve során a tagországok kiépítették a stabilitás, a demokrácia és a fenntartható 
fejlődés övezetét, miközben megőrizték a kulturális sokszínűséget, a toleranciát 
és az egyéni szabadságjogokat. Az Európai Unió elkötelezte magát amellett, 
hogy eredményeit és értékeit a határain kívül fekvő országokkal és népekkel is 
megossza. Az Európai Bizottság az EU végrehajtó szerve.

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló 
Együttműködési Program a 2007-2013-as programozási időszakban kerül 
megvalósításra a programban résztvevő tagállamok Ukrajnával szomszédos 
határain. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) finanszírozási 
forma az Unió külső határai mentén történő határon átnyúló együttműködések 
támogatását szolgálja.

A program általános célkitűzése: Az együttműködés fokozása és elmélyítése 
Ukrajna Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici régiói  és a tagállamok 
támogatott illetve „szomszédos” határmenti régiói között, környezeti, szociális 
és gazdasági szempontból fenntartható módon. A program Közös Irányító 
Hatósága a magyar Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.  A program weboldala: 
www.huskroua-cbc.net.

© Magánkezdeményezések Fejlesztési Ügynöksége
2000 példány. Ingyenes kiadvány

Fontos!

Miután egy selejtező befejeződött, új csapatok kialakítására kerül sor. 
Azok a csapatok, akik az első és második helyen végeztek, egymással 
fognak vitázni, ugyanígy, a harmadik és negyedik helyet elfoglaló csap-
atok is egymással versenyeznek. Ha egyforma pontszámokat kapnak a 
csapatok, akkor a szónok pontjai fogják eldönteni, kié a győzelem.

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna
ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program

A Program az Európai Unió
társ�nanszírozásával valósul meg

Vitaklub

 (Ifjúsági Vitaszövetség) projekt keretein belül alapították meg és 30 
vitaklubot egyesített különböző megyékben – Ivano-Frankivszkban 
(Ukrajna), Máramarosban (Románia) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
(Magyarország). Figyelmedbe ajánljuk ezt a térképet, amelyen azok a vitaklubok 
vannak feltüntetve, melyeket az Debate Youth Line (Ifjúsági Vitaszövetség) 
projekt megvalósítói hoztak létre vagy újítottak meg. 

 A Kárpátok Nemzetközi Vitaegyesületbe való belépés lehetővé teszi számodra, 
hogy a viták aktív szereplőjévé válj. A viták világában mindig van mire törekedni. 

Az alábbi versenyeken, évről évre motivációt kaphattok a győzelemre:
•	1970 óta minden évben megrendezésre kerül a Vita Világbajnokság 

(WUDC)
•	1988 óta évente megrendezik a Világ Iskolai Vitaklubjainak Bajnokságát
•	1998-tól minden évben megrendezik az Európai Vita Bajnokságot
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

A DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI 
KARÁNAK VITAKLUBJA  

H-4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4
info@foh.unideb.hu
DE EK szociális munka képzések FSZ, BA, MA 
jelenlegi és volt hallgatói
+3 670 333 09 41

Klubtagok 15 résztvevő
Viták száma 12           
Bajnokságokon való részvétel
4 nemzetközi bajnokság
4 országos bajnokság
4 helyi bajnokság

Mi, egyetemisták azzal a céllal jöttünk össze, hogy a nemzetünket 
érintő eseményekről beszélgessünk. Kezdeményezzük, hogy az 
egyetem indítson vitakurzust a vitakészségek fejlesztése érdekében.

PINK Vitaklub
H-4400 Nyíregyháza, Sólyom utca 10
birtaaliz97@gmail.com
Lányok
+3 630 413 30 44

Klubtagok 10 résztvevő
Viták száma  4           
Bajnokságokon való részvétel 4 helyi bajnokság

Ez egy szigorúan lánytagokból álló klub. Barátok vagyunk, aki szeretnek 
beszélgetni, és azt nagyon jól is csinálják. Mottónk: Ne habozz, vitázz!

„ALFA OBLAZ” Ruszkova Vitaklubja
Ruszkova, utca 535  
alfaoblaz@facebook.com
+4 072 249 53 10

Klubtagok 22 résztvevő

„ALFA OBLAZ”  Vitaklub egy ideális hely arra, hogy fejleszd kritkus és 
logikus gondolkodásodat. A fiatalok, akik a klub tagjai, megtanulják, 
hogyan kell figyelmesen meghallgatni az ellenfelet és elemezni a gon-
dolatmenetét, hogy kell csapatban dolgozni. A vitaklub mottója: „Nem 
ma, lehet nem is holnap, de egyszer még sokat fog számítani a szavunk a 
közösségünkben” .
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RUSZPOLYÁNA

KONTAKTPONT Vitaklub
H-4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. Korzó 
Bevásárlóközpont 2. em. 
kontaktpont-nyiregyhaza@unp.hu
www. ujnemzedek.hu/kontaktpontok/ 
nyiregyhaza
+3 630 579 34 45

Klubtagok 10 résztvevő
Viták száma  3           
Bajnokságokon való részvétel
2 nemzetközi bajnokság
1 országos bajnokság

Klubunk azzal a céllal jött létre, hogy felhívja a figyelmet a nyilvános 
párbeszédek és az aktív állampolgárság fontosságára. Tagjaink 
fiatalok, akik mindig nyitottak az új emberekre, idegenekre, tehát ne 
habozz, csatlakozz hozzánk!

30”FRIEND’S” Máramarossziget Vitaklubja
Máramarossziget, George Coşbuc 
friendsdebateclub@yahoo.com 
+4 075 378 69 88

Klubtagok 7 résztvevő

Azért alapítottuk a klubot, mert hisszük, hogy a fiatal generációnak 
meg kell tanulnia kifejezni véleményét klub a társadalmi 
problémákról.
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” RONIȘOARA” Felsőróna Vitaklubja
Felsőróna, Consiliului  utca,  818
ronisoaradebateclub@gmail.com
+4 076 533 36 54

Klubtagok 5
Viták száma 1           
Bajnokságokon való részvétel
1 nemzetközi bajnokság

”A Ronișoara vitaklub – egy fiatal szervezet, ahová bárki jöhet, 
hogy megossza a közösséggel személyes fejlődéssel kapcsolatos 
vitaötleteit!”
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”ATHENA” Máramarossziget Vitaklubja
Máramarossziget,  Mihai Eminescu utca, 3/10
+4 074 383 58 61

Klubtagok 4 résztvevő

Jelenleg a klub csak négy fiatal, energetikus lányból áll. A klub célja, 
hogy segítse a nőket a jogaiért való küzdelemben és ne féljenek, a 
családon belüli erőkszakról beszélni. 
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”DINAMIS” Nagybánya Vitaklubja
Nagybánya, Dragoș Vodă  utca, 9
liceul_penticostalbm@yahoo.com
+4 036 241 88 71

Klubtagok 5 résztvevő
Viták száma  1           
Bajnokságokon való részvétel
1 nemzetközi bajnokság
1 helyi bajnokság: 1 győzelem

A vitaklub 2014-ben alakult meg, annak érdekében, hogy lehetőséget 
nyújtson a fiatalok számára, hogy magas színvonalon fejezhessék ki 
gondolataikat, tudásukat a társadalmi élet és a tudomány különböző 
témáiról.
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”OPEN MINDED” Vitaklub  
Nagybánya, Bulevardul Republicii utca, 15/18 
joanna.gherghel@yahoo.com
+4 074 860 77 10

Klubtagok 5 résztvevő
Viták száma  4           
Bajnokságokon való részvétel
1 nemzetközi bajnokság
1 országos bajnokság
2 helyi bajnokság

Mi, az Open Minded vitaklub, azért vitázunk, hogy fejlesszük 
képességeinket. A vita pallérozza az elmét, hiszen fejleszti az érvelést 
abban az esetben, ha egymásnak ellentmondó tényekkel találkozunk 
és hozzájárul a párbeszéd lényegének megértéséhez. 
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KALAMÁRIS Vitaklub
H-4400 Nyíregyháza, Sólyom utca. 7. 1/7.
kalamarinfo@gmail.com
Kalamáris Egyesület
30/777-9065

Klubtagok 15 résztvevő
Viták száma  4           
Bajnokságokon való részvétel 4 helyi bajnokság

Fiatalok és nem annyira fiatalok vagyunk, akik hiszik, hogy a kommu-
nikáció a kulcs egymás álláspontjainak megértésében. Az irodánkban 
szervezzük a vitákat, kövess minket a facebookon és a neten, ha 
egyetértesz velünk és ha tudni akarod a viták időpontjait. 
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PERIFÉRIA Vitaklub   
H-4400 Nyíregyháza, Eötvös utca, 1
Periféria Egyesület 
www.periferiaegyesulet.hu
+3 620 258 00 49

Klubtagok 10 résztvevő

Klubunk tagjai szociális munkások, akik szeretnek együtt lenni, globá-
lis és lokális társadalmi jelenségekről vitázni. Meglátásunk szerint, 
a társadalmi párbeszéd és a konstruktív vita, elősegíti a társadalmi 
békét.
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SZENT IMRE Vitaklub
H-4400 Nyíregyháza, Ungvár stny 19
szentimre-nyh.hu
+3 620 496 70 09

Klubtagok 10 résztvevő
Viták száma  2           
Bajnokságokon való részvétel
1 nemzetközi bajnokság
1 helyi bajnokság

Mindannyian keresztény fiatalok vagyunk, akik hiszik, hogy a szeretet, 
a becsület és a hit még mindig fontos dolgok, vagy legalábbis ezek 
megvitatása ”megér egy misét”.
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KÖZPONT Vitaklub
H-4400 Nyíregyháza, Szegfű út 75.
Nyír-Plaza Bevásárlóközpont I. em.
info@kozpontegyesulet.hu
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
+3 630 277 46 96

Klubtagok 15 résztvevő
Viták száma 12           
Bajnokságokon való részvétel  4 nemzetközi bajnokság
4 országos bajnokság
4 helyi bajnokság

Azokra a témákra koncentrálunk, amelyek a fiatalok mindennapjait 
érintik. Közös álláspontunk, hogy semmit rólunk, nélkülünk! Csatla-
kozz, ha egyetértesz!
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EGYENES BESZÉD Vitaklub 
H-4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca, 114  
szenesmaya@gmail.com
+3 630 653 41 89

Klubtagok 8 résztvevő
Viták száma  1           
Bajnokságokon való részvétel 1 helyi bajnokság

Közeli barátok vagyunk, akiknek meggyőződése, hogy az őszinte 
beszéd többet ér, mint a sok beszéd. Ha érted mire gondolunk, és 
kedveled a bizonyítékokkal alátámasztott vitákat, csatlakozz!
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”ATAC” a Ruszpolyánai Műszaki Liceum 
Vitaklubja

Ruszpolyána, Horb utca 1362
atac_mm@yahoo.com
ASOCIATIA-ATAC
+4 076 516 17 70
+4 036 281 97 18

Klubtagok 10 résztvevő

 Vitaklub a Fiatal Vállakozók Keresztény Szövetsége égisze alatt 
működik és segíti a klubtagokat, hogy le tudják küzdeni mindennapi 
problémáikat és a kihívásokat. Mindegyikük, rendelkezik megfelelő 
vitakészségekkel, és próbálják kihozni magukból a maximumot.
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„MACSKABÖLCSŐ KLUB”  a Ruszpolyánai 
Müszaki Líceum Vitaklubja

Ruszpolyána
Ruszpolyána Műszaki Liceum 
Principală utca 1406 / C
debatecat@yahoo.com
+4 076 525 83 62

Klubtagok 10 résztvevő
Viták száma  1           
Bajnokságokon való részvétel 1 helyi bajnokság

A vitaklub elsősorban egy remek lehetőség arra, hogy új emberekkel 
ismerkedhess meg, beszélgethess munkáról és és szabadidőről, 
összehasonlíthasd az ő életvitelüket a miénkkel, mi ugyanis a 
hegyekben élünk. A Macskabölcső Klub lehetőséget nyújt számunkra, 
hogy megtornáztassuk elménket és változtassunk életünkön.
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“HUŢULII” Oroszkő Község Vitaklubja
Oroszkő, utca 573 A
club.hutulii@gmail.com
Clubul de Dezbateri “Hutulii”
+4 078 665 51 76

Klubtagok 6 résztvevő

A klub tagjai igyekeznek megosztani tapasztalataikat és szívesen 
tanulnak másoktól. A ``Huţulii`` vitaklub egy fontos lépés a tudás  
új világa felé.  „Ez egy olyan világ, ahol eszmecserére kerül sor, ahol 
vitákat analizálunk, gyakorolunk, és eredményeket érünk el.”
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“їDEBATE” Nagybocskó vitaklubja   
Nagybocskó, Principală utca 22 B
idebateclub@gmail.com
+4 074 704 01 12.

Klubtagok 5 résztvevő
Viták száma  1             
Bajnokságokon való részvétel 1 helyi bajnokság

A vitaklub fő célja, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a fontos 
döntések meghozatalában, és hogy segítse őket abban, hogy képesek 
legyenek saját érveiket kifejezni.
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