
 A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny 

esszéíró pályázatot hirdet! 

A pályázók egy 3000 szavas esszében mutathatják meg, hogy milyen ismeretekkel 

rendelkeznek Kelet-Ázsiáról és Tajvanról. 

A legjobb esszé írója Jordán Gyula díjat nyer! 

 

 

 

 
Dr. Gyula Jordán (1940.10.10. – 2012.05.28.) 

 

 

Az emlékversenyt szervező Tajvani Véndiákok Magyar Egyesülete ( 匈牙利留台校友會匈牙利留台校友會匈牙利留台校友會匈牙利留台校友會 ) az 

esszéíró pályázattal szeretne tisztelegni Dr. prof. Jordán Gyula kimagasló munkássága előtt.  

A Távol-Keleti Térséggel kapcsolatos művei és elkötelezett oktatói tevékenysége nagyban 

hozzájárult, hogy a magyar közönség jobban megismerhesse Kína és Tajvan történelmét.   

Díjazás: 

Első hely:     300 USD 

Második hely:   200 USD 

Harmadik hely:  100 USD 

 

Az esszé témája: 

A Távol-Keleti Térség aktuális kérdései.  

 

Jelentkezési feltételek: 

Magyarországi egyetemek BA és MA 

hallgatói (30 év alatt).  

 

Jelentkezési határidő: 

2013. SZEPTEMBER 6. 

A versennyel kapcsolatos további információért 

kérem, látogassanak el a www.mytaiwan.hu 

weboldalra. 



 A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny 

esszéíró pályázatot hirdet! 

 

Tajvani Véndiákok Magyar Egyesülete ( 匈牙利留台校友會匈牙利留台校友會匈牙利留台校友會匈牙利留台校友會 ) meghirdeti a Dr. prof. 

Jordán Gyula Emlékverseny esszéíró pályázatát. A győztes jutalma 300 amerikai dollár, 

míg a második és harmadik helyezett 200, illetve 100 amerikai dollárt nyer.  

 

Az emlékverseny fő céljai: 

- tisztelgés Dr. prof. Jordán Gyula kimagasló munkássága előtt. A Távol-Keleti Térséggel 

kapcsolatos művei és elkötelezett oktatói tevékenysége nagyban hozzájárult, hogy a magyar 

közönség jobban megismerhesse Kína és Tajvan történelmét.  

- azoknak a hallgatóknak, akik a Távol-Keleti Térség aktuális kérdéseit kutatják, vagy csak 

érdeklődnek a régió iránt, a verseny lehetőséget biztosít kutatásaik, ismereteik (politikai, 

gazdasági, kulturális, stb.) bemutatására. 

 

Dr. Gyula Jordán (1940.10.10. – 2012.05.28) 

 

  

Jelentkezési feltételek: 

Magyarországi egyetemek BA és MA hallgatói (30 év 

alatt). Jelentkezési feltételek elfogadása. 

*Tajvani ösztöndíjas diákok (teljes képzésű BA, MA, PHD, kínai 

nyelvi képzés) nem pályázhatnak. 

Téma: A Távol-Keleti Térség aktuális kérdései.  

Jelentkezési határidő: 2013. SZEPTEMBER 6. 

Jelentkezés módja: a jelentkezési lapot és a kész esszét a 

jordancontest@mytaiwan.hu e-mail címre kell elküldeni.  

Formai követelmények:  

• Az esszé nyelve: magyar vagy angol. 

• 2000-3000 szó, fájlformátum: PDF. 

• Fő szöveg: 12-es betűméret, times new roman 

betűtípus, 1,5 sorköz, sorkizárt. 

• Hivatkozások: lábjegyzetben, 10-es betűméret, 

times new roman, sorkizárt, szimpla sorköz. 

• Bibliográfia és/vagy olvasmányjegyzék, amely 

nem számít bele a szavak számába. 



Hogyan nevezzek a versenyre? 

 

A. Győződjön meg róla, hogy eleget tesz a jelentkezési feltételeknek és 

elfogadja a részvételre vonatkozó szabályokat. 

B. Írjon egy 2000-3000 szavas esszét a megadott témában! 

C. Az alábbi dokumentumokat küldje el a jordancontest@mytaiwan.hu 

e-mail címre: 

• a saját kezűleg aláírt jelentkezési lapot (mellyel elfogadja a 

részvételi feltételeket) 

• az elkészült esszét pdf formátumban 

• személyigazolványát vagy útlevelét (ha kétoldalas, mindkét oldalát) 

• diákigazolványát (mindkét oldalát) 

 



Jelentkezési lap 

a  

Dr. prof. Jordán Gyula emlékének szentelt 
 

Tajvani Véndiákok Magyar Egyesülete 

Taiwan Alumni Association 
匈牙利留台校友會 

által  

meghirdetett 

esszéíró versenyre 

 
Személyes adatok 

Név: 

Leánykori név: 

Születési idő, hely: 

Személyigazolvány szám: 

Lakcím (irányítószám, város, utca, házszám): 

Értesítési cím (irányítószám, város, utca, házszám): 

Telefonszám: 

E-mail: 

Képzési adatok 

Oktatási intézmény neve: 

Oktatási intézmény címe: 

Szak: 

Képzés típusa (BA, MA): 

Pályamunka címe: 

 

Nyilatkozat 

Tanúsítom, hogy 1) elfogadom a fentiekben meghirdetett esszéíró verseny szabályait; 2) a 

beküldött pályamunka saját szellemi termékem; 3) elfogadom, a pályamunkám a beküldést 

követően a Tajvani Véndiákok Egyesületének tulajdonát képezi, és a zsűri határozata 

végleges; 4) a pályázati kiírás minden kritériumának eleget teszek. 

 

Dátum:       Aláírás: 



Fontos információ:

•  A  versenykiírásban  szereplő  díjazás  készpénzben,  egy

összegben  kerülnek  kifizetésre.  A  felmerülő  esetleges  egyéb

költségeket a pályázókat terhelik.

•  A  jelentkezési  lap  kitöltésével  és  aláírásával  a  pályázók

vállalják, hogy a beküldést követően pályamunkájuk a Tajvani

Véndiákok  Magyar  Egyesületének  tulajdonát  képzi,  valamint

elfogadják,  hogy  a  szervezők  a  publikálás  és  a  pályamunka

további felhasználásának jogát fenntartják.



Az esszéíró verseny értékelési szempontjai

1. Áttekinthető, érthető és logikus tartalom, amely a versenykiírás tematikájának teljes egészében 

megfelel.

2. A választott címmel összefüggő, eredeti és önálló gondolatok közlése.

3. A választott témához szervesen kötődő hivatkozások és részletes bibliográfia/olvasmánylista 

mellékelése.

4. Jól megszerkesztett (bevezetés, elemzés, értékelés egységekből álló), részletgazdag pályamunkák

elkészítése.

5. Megfelelő stílus és kompozíció, nyelvtani, stilisztikai stb. hibák mellőzése.

6. Formai tekintetben a versenykiírásban foglaltaknak teljes egészében megfelelő pályamunkák 

beküldése.

7. Kreativitás, saját szempontok és kreatív megközelítés megfogalmazása.



„A Távol-Keleti Térség aktuális kérdései” című esszében a következő országokkal lehet 
foglalkozni:  

Kelet-Ázsia: 

• Dél-Korea 
• Észak-Korea 
• Japán 
• Kína (Kínai Népköztársaság) 
• Tajvan (Kínai Köztársaság) 

Délkelet-Ázsia: 

• Fülöp-szigetek 
• Indonézia 
• Kambodzsa 
• Laosz 
• Malajzia 
• Mianmar 
• Szingapúr 
• Thaiföld 
• Vietnam 

Közép-Ázsia 

• Mongólia 

Észak-Ázsia: 

• Oroszország keleti része (Orosz Távol-Kelet) 
 


