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Értesítés a 2008. évi arpinói Cicero-Verseny hazai válogatójáról 

 

Az érintett Iskolák Igazgatói, Szaktanárai és Érdekelt Diákjai figyelmébe: 

 

Budapest, 2007. 10. 22. 

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr! 

Kedves Szaktanár Kollégák! 

Kedves Diákok! 

 

Ezúton hívjuk fel mindannyiuk szíves figyelmét, hogy az arpinói nemzetközi Cicero-verseny 

hazai válogatóversenye 2008. január 11-én, pénteken lesz de. 11-tıl du. 14.30 óráig az 

ELTE BTK-án (fél órával a verseny kezdete elıtt kéretik a helyszínen lenni), pontos cím: 

1088 Budapest, Múzeum körút 6—8, földszint 11-es terem. 

 A válogató versenyen a 2006/2007. tanévi Ábel Jenı országos latin tanulmányi 

verseny maiores-kategóriájának elsı 20 helyezettje és kiemelt dicséretesei (21-40) közül azok 

a tanulók vehetnek részt, akik  a 2006/2007. tanévben 10. (vagy esetleg  11. osztályosok) 

voltak, tehát jelenleg, a 2007/2008. tanévben, így esetleges jövı tavaszi nemzetközi 

nevezésük esetén, 11. (vagy 12. osztályosak): ugyanis csak ezt a korosztályt lehet nevezni 

Arpinóba).  

A válogató versenyen részt vehetnek azok a tanulók is, akik a 2005/2006-os tanévi 

versenyben a maiores-kategóriában az elsı 20 helyezett vagy az elsı fokú dicséretesek közé 

kerültek, de még csak 9. osztályosok voltak és a jelenlegi, 2007/2008. tanévben lettek 11. 

osztályosak.  

A behívottakról külön névsort nem teszünk közzé, az érintett tanulók 

jelentkezzenek be legkésıbb december 29-ig ímélen az abel.jeno@gmail.com címre, 

nevük, iskolájuk, osztályuk, latin tanáruk nevének megadásával, „arpinói válogató” 



 

tárgymegjelöléssel. A bejelentkezés visszaigazolása „Jelentkezését elfogadtuk” szöveggel 

válaszímélben történik. 

Minden érintett hozza magával a versenyre szótárát. Kérjük szaktanár kollégáinkat, 

hogy Cicero-szövegeken gyakoroltassák érdekelt tanulóikat. Kérjük a vidéki iskolák 

igazgatóit, hogy iskolájuk érdekelt tanulóját/óit a válogató versenyre elengedni 

szíveskedjenek, és amennyiben módjuk nyílik rá, részvételüket útiköltség-térítéssel is 

támogassák. 

2006-tól kezdve az Oktatási és Kulturális Minisztérium a korábbi 12-14 fı helyett 

csak 7 diák (utasbiztosítással együtt értendı) utazási költségeit tudja fedezni, s reményeink 

szerint ez a keretszám 2008-ban nem csökken tovább. Ennek ellenére mi azt szeretnénk, ha 

sikeres diákjaink továbbra is a korábbiakhoz hasonló létszámban vehetnének részt e 

csodálatos európai versenyen, hiszen az olasz szervezık a továbbiakban is biztosítják 12-14 

diák szállását és teljes ellátását a verseny idejére.  

Ennek tükrében kénytelenek vagyunk a válogató versenyen legsikeresebben szerepelt 

14 tanulót 2 csoportra osztani: az 1-7 helyezett teljes útiköltségét (repülıjegy Rómába és 

onnan vonattal Arpinóba) a jelenlegi helyzet szerint az OKM fizeti, a verseny napjaira a 

szállást és a teljes ellátást az olasz fél állja (a csapattagra, ill. családjára csak a versenyt kísérı 

2-3 napos, hagyományos római tanulmányi kirándulás költségei hárulnak, kedvezı esetben a 

diák iskolája alapítványának támogatásával); a 8-14 helyezettet akkor nevezzük be, ha az 

útiköltségét a diák iskolája, vagy az iskola alapítványa, esetleg az iskolát fenntartó 

önkormányzat, mindennek hiányában a versenyzı családja biztosítja (a többi kondíció 

esetükben ugyanaz mint az 1-7 helyezett esetében).  Az érintett iskola alapítványának adott 

esetben szívesen küldünk támogatáskérı levelet, akadémikusaink ajánlásával. 

 Az arpinói válogató verseny eredményeit a http://abeljeno.uw.hu/ honlapon fogjuk 

közzétenni, legkésıbb január 31-ig. 
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