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Tisztelt Érdeklődő!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal 2007 tavaszán azzal a szándékkal
hozta létre az EU Programirodát, hogy a különböző pályázati támogatások bevonásával
megsokszorozza a fejlesztésre fordítható forrásokat. Az EU Programiroda eddigi tevékenységét jól
jellemzi, hogy az elmúlt években közbel 6 milliárd forintnyi támogatást sikerült elnyerni és ezzel
Budapest legsikeresebben pályázó kerülete lettünk. A pályázatok elkészítése során rengeteg
intézménnyel, szervezettel alakítottunk ki jó együttműködés, melyet irodánk új eszközök bevezetésével
és korábbi jó gyakorlatok újbóli életre hívásával kíván intenzívebbé tenni. Ennek érdekében – a
„szolgáltató hivatal” szellemiségében – törekszünk rá, hogy a kerületi lakosoknak és szervezeteknek,
intézményeknek minden segítséget megadjunk Rákosmente fejlesztéséhez.
Az EU Programiroda a nevelési-oktatási intézmények eddigi pályázati tevékenységét kétheti
rendszerességgel megjelenő, tematikus pályázati hírlevéllel kívánja segíteni. A hírlevélben a
leginkább keresett témájú, hazai és nemzetközi pályázati felhívásokat olyan formában gyűjtjük csokorba,
mely kiindulópontként szolgálhat a pályázni kívánók számára. A hírlevelet kétheti rendszerességgel
kívánjuk közzé tenni e-mailen, valamint az önkormányzat honlapján, a www.rakosmente.hu
oldalon, a jobb oldali „EU pályázatok” menüpont alatt.
Az elérhető pályázatok nagy száma miatt minden felhívásról nem tudunk e hírlevél keretei között
beszámolni, ezért ez nem helyettesíti az intézmények önálló és rendszeres pályázatkeresési
tevékenységét, de egy jó kiindulópontként szolgálhat a külső forrásszerzés kapcsán.
Amennyiben olyan pályázatot talál, ami nem szerepel a hírlevélben, jelezze felénk, hogy közzé
tehessük!
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, irodánk egy pályázat megírása és megvalósítása kapcsán –
annak bonyolultságától függően – működik közre:
1. Kis, egyszerű pályázat esetén irodánk háttér információkkal segíti az intézményt a
pályázat önálló elkészítésében és megvalósításában.
2. Bonyolultabb pályázat esetén irodánk közreműködik a pályázati dokumentáció
bizonyos részeinek az elkészítésében és végig követi a tervezési-, megvalósítási folyamat
egészét és minőségbiztosítási jelleggel ellenőrzi az elkészített pályázati dokumentációt.
3. Bonyolult, főként infrastruktúra fejlesztési vagy nagyobb összköltségű (15 millió forint

felett) pályázatok kapcsán az iroda készíti a teljes pályázati dokumentációt, bonyolítja a
megvalósítást és elszámolást, szoros együttműködésben az intézmény vezetésével.

Amennyiben pályázattal kapcsolatos kérdése van, az EU Programiroda segít Önnek!
Eredményes forrásszerzést!
EU Programiroda munkatársai
Elérhetőségünk
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal (www.rakosmente.hu)
1173 Budapest, Pesti út 165. I.em. 115 szoba.
Telefon: +36 1 253-3518
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A pályázati felhívásokban piros színnel szedtük a pályázat benyújtási
határidejét, kék színnel a lehetséges pályázók körét és zöld színnel
jelöltük az új pályázatok címét, melyeket előző hírlevelünkben még
nem olvashattak.
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I.
Nevelési, nevelési-oktatási intézmények számára
I. 1. Európa a polgárokért
Pályázati felhívások: http://tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert
Mi az Európa a polgárokért program célja?
Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió
történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali
folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.
Általános célok:
Segíteni a polgárokat az Európai Unió, a közös történelem és a sokszínűség jobb megértésében
Elősegíteni az európai polgárság fogalmának jobb megértését, valamint a polgári és demokratikus
részvétel feltételeit
Konkrét célok:
- megvalósításuk nemzetközi szinten, az európai dimenziót erősítve!
- a megemlékezés, a közös történelem és az európai értékek fontosságának tudatosítása
hozzájárul a béke fenntartásához, az uniós polgárok jólétének erősítéséhez az eszmecserék, a
közös gondolkodás és a hálózatok fejlesztése révén
- a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós
szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az
interkulturális és önkéntes programokban való részvétel népszerűsítésével
FONTOS VÁLTOZÁSOK: Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a
világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, az újszerű
tevékenységekre és a disszeminációra. Továbbá fontos, hogy a projekteknek legyen úgynevezett
multiplikátor hatásuk, vagyis a közvetlenül részt vevőknél szélesebb kört érjenek el. Prioritást élvez az
alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportokból érkező polgárok bevonása.
Éves prioritások:
Az Európa a polgárokért program általános célkitűzéseivel összhangban az Európai Bizottság éves
prioritásokat is meghatároz.
A 2014-es évre vonatkozó prioritások http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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A pályázásra jogosultak köre
Alprogramoktól függően a következők vehetnek részt az Európa a polgárokért programban:
-

helyi / regionális hatóságok
városok / települések
testvérvárosi szövetségek
helyi önkormányzatok szövetségei / egyesületei
helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek
civil társadalmi szervezetek
ifjúsági, oktatási és kutatási szervezetek

A program felépítése
1. alprogram: Európai emlékezet
Benyújtási határidő: március 1
Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük a határidővel
megegyező év augusztus 1-je és a határidőt követő év január 31-e között
2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel
- Testvérváros-program
- Városok hálózatai
- Civil társadalmi projektek
Intézkedés

Benyújtási határidő
március 1.

Testvérváros-program
szeptember 1
március 1.
Városok hálózatai
szeptember 1.
Civil társadalmi projektek

március 1.

Támogathatósági időszak: a
tevékenységeknek kötelezően
meg kell kezdődniük
a határidővel megegyező év
július 1-je és a határidőt követő
év március 31-e között
a határidőt követő év január 1-je
és szeptember 30-a között
a határidővel megegyező év
július 1-je és december 31-e
között
a határidőt követő év január 1-je
és június 30-a között
a határidővel azonos év
augusztus 1-je és a határidőt
követő év január 31-e között
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A programban részt vevő országok
Támogatható országok jelenleg: az Európai Unió 28 tagállama (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus,
Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia)
Szerbia, Montenegró
Kérjük, olvassa el az Európa a polgárokért programról és a pályázás feltételeiről szóló
programismertetőt is.
Kapcsolat
Frank Nóra
nora.frank@tpf.hu
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I. 2. HATÁRTALANUL! programok
1.) HATÁRTALANUL! program Együttműködés középiskolák között
Pályázati
felhívás:
http://www.kormany.hu/download/4/78/41000/HAT-1802%20Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%20k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1k
%20k%C3%B6z%C3%B6tt.pdf#!DocumentBrowse
Benyújtási határidő: 2018. április 30.
2.) HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Pályázati
felhívás:
http://www.kormany.hu/download/3/78/41000/HAT-1801%20Tanulm%C3%A1nyi%20kir%C3%A1ndul%C3%A1s%20hetedikeseknek.pdf#!DocumentBrow
se
Benyújtási határidő: 2018. április 30.
3.) HATÁRTALANUL! program Kárpátaljai szolidaritási program
Pályázati
felhívás:
http://www.kormany.hu/download/5/78/41000/HAT-1803%20K%C3%A1rp%C3%A1taljai%20szolidarit%C3%A1si%20program.pdf#!DocumentBrowse
Benyújtási határidő: 2018. április 30.
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I. 3. Pályázati felhívás a 2018/2019. tanévre szóló Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím
elnyerésére
Pályázati felhívás: http://ofi.hu/hir/okoiskola-cimpalyazat-2018
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM)
jóváhagyásával, és az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban:
EKE OFI) közreműködésével NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET magyarországi székhelyű, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–k) pontjaiban foglalt nevelési-oktatási
intézmények számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.
A 2018/2019. tanévre kiírt Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím pályázat a pályázati felhívás szerint és a
letölthető Pályázati adatlap kitöltésével nyújtható be. A Pályázati adatlap Intézményi adatlapját, a
Szándéknyilatkozatot, a Fenntartói nyilatkozatot, valamint a Munkavállalók és/vagy Közalkalmazotti
Tanács hozzájárulását hivatalos aláírással, pecséttel ellátva, papír alapon, a többi pályázati anyagot
tartalmazó CD-vel/DVD-vel közös borítékban, ajánlott küldeményként (lehetőleg tértivevényesen),
postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ökoiskola cím pályázat 2018.”, vagy „Örökös Ökoiskola cím pályázat
2018.”
A pályázat 2018. évi benyújtásának határideje:
2018. május 22. 24:00 óra (a postabélyegző kelte)
A
pályázatról
további
információt
az
1/896-6242-es
telefonszámon
vagy
az
agnes.halacsy@emmi.gov.hu e-mail címen kérhetnek. Az EKE-OFI részéről szakmai kérdésekben
segítséget a következő elérhetőségeken kaphatnak: 30/723-1279, illetve saly.erika@ofi.hu vagy
okopalyazat@ofi.hu.
Figyelem!
Az 2018/2019. tanévre vonatkozóan egy pályázat-beadási határidő lesz. Amennyiben ebben az évben,
az utoljára 2013-ban Címet nyert iskolák a címmegújító pályázatukat nem nyújtják be jelen felhívás
határidejéig, Ökoiskola címüket elvesztik. Amennyiben benyújtják, a 2017/2018. tanév második félévére
is érvényesnek tekintjük legutóbb elnyert Címüket.
Ökoiskola cím pályázati kiírás 2018: http://ofi.hu/node/181285
Ökoiskola
cím
pályázati
felhívás
2018
letöltése
(PDF):
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/okoiskola_cim_palyazati_felhivas_2018_vegl.pdf
Ökoiskola pályázati adatlap 2018 letöltése (XLS): http://ofi.hu/hir/okoiskola-cimpalyazat-2018
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I. 4. Fenntarthatósági témahét
Pályázati felhívás: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
A 2018. évi pályázatokon minden olyan iskola, iskolai osztály vagy szakmai közösség (pl. szakkör), diák
és pedagógus részt vehet, akiknek az iskolája regisztrált a 2018. évi Fenntarthatósági Témahétre.
ENERGIATUDATOS ISKOLÁKÉRT PÁLYÁZAT
Az Energiatudatos Iskolákért Pályázaton (ETIP 2018) a 2018. évi Fenntarthatósági Témahétre
regisztrált iskolák elnyerhetik az „Energiatudatos Iskola”, „Energiahatékony Iskola” vagy
„Energiahatékony
Mentor
Iskola”
címet.
A
részletek
letölthetőek:
http://letoltes.pontvelem.hu/temahet18/FTH_2018_MI6_ETIP_palyazat.pdf
„FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGRA NEVELŐ ISKOLA” PÁLYÁZAT ISKOLÁKNAK
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázat
részletei innen letölthetők: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/29263
PROJEKTGAZDA: Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
SZERVEZŐ: PontVelem Nonprofit Kft.
EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK









Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH)
Oktatási Hivatal (OH)
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Mi6 Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.
Iskolakertekért Alapítvány
Junior Achievement Magyarország
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I. 5. Nemzeti Tehetség Program
Pályázati felhívás: http://emet.gov.hu/hirek/hirek565/
Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új, nyílt pályázati felhívásai!
A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése,
folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén.
A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő
segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához.
A program forrásának egyik felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások
teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatással egészíti ki.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti
Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programja alapján 21 nyílt pályázati kiírást
hirdet meg.
A felhívások a Nemzeti Tehetség Program, Felhívások menüpont alatt érhetőek el:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program/?main_menu[main_menu][item]=14
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I. 6. Szimba intézményi pályázat 2018 Közlekedésbiztonsági Élményprogram
Pályázati felhívás: http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=83
http://alapitvany.generali.hu/docs/2018/Palyazati_felhivas-Kresz_2018.pdf
A pályázat célja:
A közlekedésbiztonsági élményprogram célja, hogy a gyermekek élményszerűen sajátíthassák el a
biztonságos közlekedés alapjait, az intézmények számára pedig közlekedésbiztonsági eszközcsomagot és
pedagógia segédletet biztosítsunk a témában.
A pályázat témája:
A nyertes pályázók számára szakmai partnerünk a pályázó intézményben valósítja meg a korosztályra
szabott közlekedésbiztonsági élményprogramot, az intézmények számára pedig alapítványunk
közlekedésbiztonsági eszközcsomagot és pedagógia segédletet biztosít. Bölcsődék számára
élményprogram helyett kibővített közlekedésbiztonsági eszközcsomagot, játékokat biztosítunk.
A pályázat értéke:
A közlekedésbiztonsági élményprogram és a választható eszközök együttes értéke: 150 000 Ft.
Kik pályázhatnak?
A pályázatra OM azonosítóval rendelkező bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák (valamint
tagintézményeik) nyújthatják be pályázataikat.
Hogyan kell pályázni?
Pályázni csak a generali.hu/alapitvany oldalon lehet. Minden intézmény vagy tagintézmény 1 db
pályázatot tölthet fel, melynek a következőket kell magába foglalnia:
pontosan kitöltött pályázati adatlap meg kell jelölni az intézménybe járó gyermekek korcsoportját
(bölcsőde; óvoda; általános iskola; középiskola) és létszámát ki kell választani a kért ajándék
eszközcsomagot.
A pályázati adatlap ITT található: http://alapitvany.generali.hu/kresz_adatlap.php
Hogyan valósul meg a közlekedésbiztonsági élményprogram?
A félnapos közlekedésbiztonsági élményprogramot a Generali a Biztonságért Alapítvány szerződött
partnere valósítja meg az intézményben, a nyertes intézménnyel való előzetes egyeztetés alapján, az
intézmény adottságaihoz igazítva a programot. Bölcsődék esetén élményprogram helyett kibővített
közlekedésbiztonsági eszközcsomagot, játékokat biztosítunk.
http://alapitvany.generali.hu/docs/2018/csomagok.pdf
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A program tartalma:
A félnapos (2-4 órás) közlekedésbiztonsági élményprogram szakmai partnerünk által biztosított mobil
KRESZ pályán vagy kerékpáros ügyességi pályán valósul meg az intézmény telephelyén, melyhez a
közlekedési eszközöket és az animátorokat is biztosítják. A közlekedésbiztonsági élményprogram mellé
ajándékcsomag választható, mely közlekedésbiztonsági eszközökből, játékokból, védőfelszerelésből áll).
Kik a nyertesek?
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok közül közjegyző jelenlétében sorsolással kerül
kiválasztásra 50-50 intézmény, amelyekben alapítványunk szakmai partner közreműködésével
megvalósítja a közlekedésbiztonsági élményprogramot és biztosítja a kiválasztott eszközöket,
intézményenként összesen 150 000 Ft értékben.
Mit kell tennie a nyertes intézménynek?
A nyertes intézményekkel a program kivitelezője közvetlenül felveszi a kapcsolatot az időpont illetve a
helyi adottságok egyeztetése céljából.
A megvalósult programot követően a beszámolót ezen a webes felületen kell feltölteni, annak
tartalmaznia kell egy rövid leírást és fotókat a megvalósult programról, valamint az eszközök átvételét
igazoló bizonylatot.
A pályázat ütemezése
2018 nyarán és őszén 50-50 intézményt sorsolunk ki, ennek megfelelően két pályázatot hirdetünk 2018ban is. Az első pályázaton nyertes intézmény a 2. pályázaton nem vehet részt.
Tavaszi pályázat ütemezése
A pályázat kiírása: 2018. március 19.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. június 15.
Sorsolás: 2018. június 29.
A nyertesek névsorának közzététele: 2018. július 13.
Kapcsolatfelvétel a nyertes intézményekkel: 2018. augusztus
A megvalósítás időszaka: 2018. szeptember 15. és 2018. december 15. között
A beszámoló határideje: 2019. január 31.
Őszi pályázat ütemezése
A pályázat kiírása: 2018. szeptember 3.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 15.
Sorsolás: 2018. november 29.
A nyertesek névsorának közzététele: 2018. december 14.
Kapcsolatfelvétel a nyertes intézményekkel: 2019. január
A megvalósítás időszaka: 2019. március 15. és június 15. között
A beszámoló határideje: 2019. szeptember 30.
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I. 7. Pályázat Boldog Iskola, Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola, Örökös Boldog Óvoda cím
elnyerésére
Pályázati felhívás: http://boldogiskola.hu/
Pályázati kiírás
A Jobb Veled a Világ Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási
intézmények számára Boldog Iskola és Örökös Boldog Iskola cím elnyerésére és ezen címek
megtartására.
A pályázatra óvodák jelentkezését is várjuk, ezen intézmények a Boldog Óvoda és Örökös Boldog
Óvoda címeket nyerhetik el, valamint ezen címek megtartására pályázhatnak. A pályázati feltételek
minden típusú nevelési-oktatási intézmény számára azonosak.
A pályázat célja
Az Alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket
és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és
középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a
szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.
A pályázat tárgya
A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Iskola, Boldog Óvoda,
valamint az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím elnyerése, illetve ezen címek
megtartása.
Az összes intézmény, amelyik elnyeri a Boldog Iskola, Boldog Óvoda vagy Örökös Boldog Iskola,
Örökös Boldog Óvoda címet, vagy megtartja ezen címeket, megkapja a boldogságórákhoz tartozó
oktatási csomagot.
Az elnyerhető címek száma korlátlan.
A pályázók köre
Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok
A címek alkalmazhatósága
A Boldog Iskola és Boldog Óvoda cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2018/2019-es
tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.
A címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven
keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.
A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Iskolák, vagy Boldog Óvodák hálózatának. A
hálózatba tartozó intézmények számára az Alapítvány szakmai programokat szervez.
A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti
a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi
az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és
belső kapcsolatrendszerének.
A címnek való megfelelést az Alapítvány szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről
kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.
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Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként különkülön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva
használható a cím.
A cím újabb pályázattal megújítható.
A különböző címek elnyeréséhez és megtartásához szükséges pályázati feltételeket az alábbi linkekre
kattintva érheti el:
Pályázati feltételek a
Boldog
Iskola és Boldog
Óvoda
cím elnyeréséhez :
http://boldogiskola.hu/#ujboldogiskola
Pályázati
feltételek
a
Boldog
Iskola
és
Boldog
Óvoda
cím
megtartásához:
http://boldogiskola.hu/#cimmegtartasa
Pályázati feltételek az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím elnyeréséhez:
http://boldogiskola.hu/#ujorokos
Pályázati feltételek az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím megtartásához:
http://boldogiskola.hu/#cimmegtartasaorokos
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BOLDOG ISKOLA ÉS BOLDOG ÓVODA CÍM
ELNYERÉSÉHEZ
1. Legalább egy boldogságóra megtartása
A pályázaton azon intézmény vehet részt, melyben legalább egy csoport a tanévben az alábbi feladatot
megvalósította:
Képkirakó:
A csoport tagjai egy-egy puzzle-sablonra készítsenek rajzot, képet arról, hogy számukra mit jelent a
boldogság (a technika szabadon választható, kombinálható szöveggel is), majd az egyéni alkotásokból
állítsanak össze egy közös montázst! A megvalósításhoz használhatják az általunk mellékelt sablont, de
készíthetnek sajátot is.
A sablon itt tölthető le: http://boldogiskola.hu/
A feladatok megvalósulását fotóval kell igazolni a pályázati dokumentációban.
2. A boldogságóra szerepeljen a pedagógiai programban és munkatervben
A cím elnyeréséhez szükséges, hogy az intézményvezető szándéknyilatkozatában vállalja, hogy az
intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2018. szeptember 15-ig szerepelni
fog a Boldogságóra projekt, utóbbiban a tízhónapos program tematikájának megfelelő ütemezése, a
felelősök és határidők meghatározásával.
3. A 2018/2019-es tanévben minden hónapban legalább egy csoport tartson boldogságórát
Az intézmény vállalja, hogy a 2018/2019-es tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak
tartanak boldogságórát a cím elnyerésével járó oktatási csomag használatával, és egy feladat
megvalósításáról fotót vagy más dokumentációt töltenek fel a www.boldogsagora.hu/oktatasisegedanyagok weboldalon a regisztrált csoportjuk bejegyzéseihez.
4. Az intézményi honlapon megjelenő tartalom
A programban való részvételt a pályázó intézmény a honlapján is kommunikálja a cím elnyerése után.

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661;
E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu
- 14 -

5. Dokumentumok benyújtása
A pályázat benyújtásához szükséges:
http://boldogiskola.hu/boldog-iskola-es-ovoda-palyazati-adatlap/
és a következő dokumentumok hiánytalan elküldése a megadott határidőig:
-

Képkirakó feladat megvalósulását igazoló fotó
Szándéknyilatkozat arról, hogy a 2018/2019-es tanévben minden hónapban legalább egy
csoportnak tartanak boldogságórát, és hogy az intézmény pedagógiai programjában és
munkatervében legkésőbb 2018. szeptember 15-ig szerepel a Boldogságóra program
Nevelőtestület (vagy Közalkalmazotti Tanács) hozzájárulása
Nyilatkozatok letöltése: http://boldogiskola.hu/wp-content/uploads/2018/03/bi_nyilatkozat.pdf

a következő e-mail címre: palyazat@boldogiskola.hu
A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.
Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási
helyen szeretnék a Boldog Iskola és Boldog Óvoda címet használni, feladatellátási helyenként különkülön benyújtott pályázat szükséges.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok
először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a
pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot
aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e,
valamint fenntartása garantálható-e.
A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban,
írásban értesíti a pályázót.
Hiánypótlás
Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz
munkanapon belül van lehetőség.
Döntéshozatal
A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott
feltételeket.
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BOLDOG ISKOLA ÉS BOLDOG ÓVODA CÍM
MEGTARTÁSÁHOZ
A Boldog Iskola és Boldog Óvoda cím megtartásához az intézmény képviselőjének csupán arról kell
referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek, és a
program fenntartását a következő tanévben is vállalják. A pályázati dokumentációt az elektronikus
adatlap kitöltése jelenti.
A pályázat benyújtásához szükséges:
http://boldogiskola.hu/palyazati-adatlap-a-boldog-iskola-es-ovoda-cim-megtartasahoz/
A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.
Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási
helyen szeretnék a Boldog Iskola és Boldog Óvoda címet használni, feladatellátási helyenként különkülön benyújtott pályázat szükséges.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok
először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a
pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot
aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e,
valamint fenntartása garantálható-e.
A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban,
írásban értesíti a pályázót.
Hiánypótlás
Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz
munkanapon belül van lehetőség.
Döntéshozatal
A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott
feltételeket.
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK AZ ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA ÉS ÖRÖKÖS BOLDOG
ÓVODA CÍM ELNYERÉSÉHEZ
A címre olyan intézmény pályázhat, mely Boldog Iskolaként és Boldog Óvodaként igazoltan legalább
egy-egy boldogságórán feldolgozta a program tíz témáját legalább három tanulócsoportban vagy az
intézmény minden tanulócsoportjában, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.
A program fenntartását az iskola honlapján is nyomon követhetővé kell tenni.
A cím visszavonásig érvényes. Ennek oka az lehet, ha az iskola nem kívánja tovább folytatni a
programot, vagy az, hogy a program fenntartása nem igazolódik.
A pályázat benyújtásához szükséges:
http://boldogiskola.hu/palyazati-adatlap-az-orokos-boldog-iskola-es-ovoda-cim-elnyeresehez/
A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok
először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a
pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot
aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e,
valamint fenntartása garantálható-e.
A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban,
írásban értesíti a pályázót.
Hiánypótlás
Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz
munkanapon belül van lehetőség.
Döntéshozatal
A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott
feltételeket.
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK AZ ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA ÉS ÖRÖKÖS BOLDOG
ÓVODA CÍM MEGTARTÁSÁHOZ
Az Örökös Boldog Iskola és Örökös Boldog Óvoda cím megtartásához az intézmény képviselőjének
csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek
eleget tettek és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják. A pályázati dokumentációt az
elektronikus adatlap kitöltése jelenti.
A pályázat benyújtásához szükséges:
http://boldogiskola.hu/palyazati-adatlap-az-orokos-boldog-iskola-es-ovoda-cim-megtartasahoz/
A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2018. június 30.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A pályázatot az Alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok
először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a
pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot
aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e,
valamint fenntartása garantálható-e.
A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban,
írásban értesíti a pályázót.
Hiánypótlás
Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz
munkanapon belül van lehetőség.
Döntéshozatal
A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2018. március 20-tól folyamatosan várja.
A pályázat elbírálása 2018. augusztus 31-ig folyamatos.
A pályázatról további információt a palyazat@boldogiskola.hu címen kérhet a pályázó.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott
feltételeket.
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II.
Pályázat pedagógusok számára
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III.
Pályázat diákok számára
III. 1. Alkotni Arany! videópályázat
Pályázati felhívás: http://www.alkotniarany.pim.hu/

1. A pályázat bemutatása
MELYIK TALÁL?
Hogy melyik arcképem választom rajzai közzől?
Fényképíró úr! a botos és kalapost.
Mint maradó vendég űl s áll a többi nyugodtan,
Menni csak egy készül: útja van: ez leszek én!
(1880. márc. 30.)
Ugyan József Attila írta le évekkel később, de Arany Jánosra is érvényes, hogy nem középiskolás fokon
tanítja népét. Arany több éven át tanított a nagykőrösi főgimnáziumban. Országos videópályázatunkban
ezért az iskolák 9-13. osztályos diákjaihoz fordulunk.
Megborzongtatok Arany balladáit olvasván, mert kusza képek kergették egymást képzeletetekben?
Alig-alig értettétek, mi is történetük, de úgy éreztétek, mintha lebilincselő filmbe cseppentetek volna,
ahol tér és idő köznapi szabályai felbomlanak, kimondatlan világokat sejtetnek az (el)vágások,
párhuzamosságok?
Vegyetek kezetekbe egy Arany kötetet, egy kamerát és forgassátok le saját ballada trailereteket!
Válasszatok kedvetekre a kategóriátoknak megfelelően a 200 éve született poéta balladái közül,
olvassátok el újra együtt, és fedezzétek fel szerkezetét, szókincsét, végtelen lélektani mélységeit, emberi
kapcsolatainak különös, sűrű rétegzettségét, oly’ sokszor emlegetett homályosságát és egy max. 2 perces
beharangozó videóban keltsétek életre a mű szereplőit, fordítsátok filmbe történetét!
Az elkészült videót töltsétek fel a saját Youtube csatornátokra, és a feltöltött videót tanárotok
segítségével nevezzétek az oldalunkon.
Ezt követően gyűjtsetek szavazatokat!
A nyereményutalványokkal a nyertes iskolákat új médiafelszereléssel támogatjuk, hogy minél több diák
megtapasztalhassa: alkotni valóban Arany!
2. A verseny kategóriái
A versenyre diákok nevezhetnek két kategóriában, csapatokban. A csapat a kategórián belül különböző
korú diákokból is állhat.
1. kategória: 9-10. osztályos tanulók
2. kategória: 11-13. osztályos tanulók
3. A nevezés
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A versenyre a http://www.alkotniarany.pim.hu oldalon lehet nevezni, a regisztrációs felületen keresztül.
Minden további információ a regisztrációs oldalon található.
4. A verseny szakaszai
Nevezési időszak: 2018. 01. 15.-2018. 02. 18.
Értékelési időszak: 2018. 02. 19.-2018. 03. 18.
Eredményhirdetés: 2018. 03. 28.
5. Részvételi feltételek
A versenyben a magyarországi iskolák tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai vehetnek részt.
A versenyen nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes.
A versenyben a Petőfi Irodalmi Múzeum munkavállalóinak hozzátartozói nem vehetnek részt.
A pályázók az online regisztrációs lap kitöltésével automatikusan elfogadják a versenykiírásban
foglaltakat.
A szervezők a pályaművek használati jogát fenntartják.
A Petőfi Irodalmi Múzeum jogosult a versenyzők személyes adatainak (iskola, csapat neve)
nyilvánosságra hozatalára, a nyertesek kihirdetése érdekében.
A versenyben résztvevők, valamint a versenyhez kapcsolódó rendezvényen látogatóként megjelenő
kísérők megjelenésükkel tudomásul veszik, hogy róluk fénykép és/vagy videó felvétel is készülhet.
A szervezők a rendezvényen készült képi és videó anyagok használati jogát fenntartják.
6. Tartalmi és formai kritériumok
A feladat: mutassátok meg kreativitásotokat! Melyek a választott Arany-mű legizgalmasabb,
legsejtelmesebb, vagy éppen legmulatságosabb részletei? Készítsetek Arany-trailert, akár többet is, és
keltsétek fel minél több ember érdeklődését a mű iránt! Kamerátokkal egy adott (vagy akár több)
szereplő nézőpontjából is mesélhettek, de animálhattok is! Figyeljetek arra, hogy csak szabadon
felhasználható zenét válasszatok a videóhoz.
9-10. osztályosok számára (1. kategória) választható Arany János művek:
Az 1850-es években írott, nagykőrösi balladák - pl. A hamis tanú, Mátyás anyja, Vörös Rébék, Ágnes
asszony
11-13. osztályosok számára (2. kategória) választható Arany János művek:
Az Őszikék balladái (1870-es évek) - pl. Tengeri-hántás, Híd-avatás, Tetemre hívás
Formai kritériumok: minimum 20 másodperces, maximum 2 perces hosszúságú publikus videó
feltöltése a Youtube-ra (http://www.youtube.com).
Youtube videó cím formátuma, a saját adatokkal kitöltve:
Alkotni Arany! - csapat neve - feldolgozott Arany János mű címe
7. Díjazás és értékelés
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, amelybe a Petőfi Irodalmi Múzeum is delegálja szakembereit.
a) Szakmai díj (zsűri döntése alapján):
1) 9-10. osztályosok (1. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
2) 11-13. osztályosok (2. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
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b) Közönségdíj:
1) 9-10. osztályosok (1. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
2) 11-13. osztályosok (2. kategória): 500 000 Ft értékű médiaeszköz vásárlási utalvány
A díjátadó 2018. 03. 28-án kerül megrendezésre a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
8. Értékelés
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, amelynek a munkájában a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai is
résztvesznek.
A
közönségszavazás
menete:
minden
Facebook
felhasználó
szavazhat
a
http://www.alkotniarany.pim.hu oldalon, kategóriánként, a pályázat értékelési időszaka alatt egyszer. A
közöndíj nyertese a kategória legtöbb közönségszavazatát elért pályázat.
9. Érvénytelen pályázati anyagok
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan, a versenykiírásnak bármilyen szempontból nem megfelelő
módon, vagy a határidőn túl elkészült, feltöltött pályázatokat (és nevezés regisztrációkat) nem vesszük
figyelembe.
10. A verseny kiírója
A Petőfi Irodalmi Múzeum versenyt ír ki minden magyarországi iskola számára.
Az adatkezelő neve és székhelye: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest Károlyi utca 16.
Az adatfeldolgozó neve és székhelye: WELL Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, 1126
Budapest, Orbánhegyi út 50.
Az adatkezelés célja: a verseny lebonyolítása (beküldött pályázatok ellenőrzése, kapcsolattartás a
pályázókkal, nyertesek értesítése, nyeremények kiosztása)..
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a 2. számú mellékletként csatolt adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint biztosítják a pályázók adatainak hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő kezelését
és felhasználását. Az adatkezelők a pályázók adatait csak jelen versenykiírásban és annak mellékletét
képező adatkezelési tájékoztatóban meghatározott törvényes célra használhatják fel.
11. További információ a versennyel kapcsolatban
A versenyről további információt http://www.facebook.com/AlkotniAranypalyazat Facebook oldalon
és a http://www.alkotniarany.pim.hu weboldalon található.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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III. 2. Pályázati felhívás a gyermekek világnapja alkalmából
Pályázati felhívás: http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/A-Nemzetkozi-GyermekmentoSzolgalat-palyazati-felhivasa-a-Gyermekek-Vilagnapja-alkalmabol
„Milyen kérdést intéznék a miniszterekhez, ha képviselő lennék?”
Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdet gyermekintézmények
számára a Gyermekek Világnapja alkalmából. A nyertes gyermekek részt vehetnek ősszel a VIII.
Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlés ülésén a Parlamentben.
Pályázni egyénileg, illetve 20 fős csapatokkal lehet, 8-18 év közötti fiatalok részvételével.
A pályázat formája: a tervezett kérdések leírása és azok indoklása, min. egy A4 oldal terjedelemben,
elektronikus vagy postai úton benyújtva.
A pályázat beérkezési határideje: 2018. június 1.
JELIGE: „Ha képviselő lennék…”
Postacím: 1066 Budapest, Teréz krt. 24., vagy e-mail: Wendler.Baross@gyermekmento.hu
A nyertesek kiértesítési határideje: 2018. szeptember 7.
Kérjük, csak azok a személyek és intézmények pályázzanak, akik a korábbi években még nem vettek
részt ezen az eseményen.
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III. 3. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázat felhívása
Pályázati felhívás: http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/A-Nemzetkozi-GyermekmentoSzolgalat-palyazati-felhivasa
Az Erkel Színházban szervezett Hófehérke és a 7 törpe című táncjáték előadásának jegyeire általános
iskolások részére.
Előadás: 2018. június 6., szerda, 17 óra (az előadás vége: 19 óra 20 perc)
Helyszín: Erkel Színház
A jegyekre pályázhat minden olyan 8 - 14 éves tanuló, illetve ilyen korú iskolai csoport, aki/amely az
alábbi pályázati feltételek mindegyikének megfelel:
-

szociálisan hátrányos helyzet,
kiemelkedő tanulmányi eredmény,
kiemelt érdeklődés a zene és általában a művészetek iránt.

Szülők, kísérők csak korlátozott számban kaphatnak jegyet (1 kísérő/10 gyermek)
A pályázat formája: kitöltött pályázati űrlap, elektronikus vagy postai úton benyújtva.
Kérjük, az űrlapot számítógéppel vagy kézzel, nyomtatott nagybetűvel töltsék ki.
A pályázat beérkezési határideje: 2018. május 25., éjfél
JELIGE: „Hófehérke”
Postacím: 1066 Budapest, Teréz krt. 24., vagy e-mail: Wendler.Baross@gyermekmento.hu
Kérjük, hogy vidéki intézmények csak akkor pályázzanak, ha meg tudják oldani az utazást.
A nyertesek kiértesítési határideje: 2018. június 1.
A
pályázati
űrlapok
a
"Kapcsolódó
anyagok"
fül
alatt
tölthetőek
le:
http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/A-Nemzetkozi-Gyermekmento-Szolgalat-palyazatifelhivasa
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III. 4. Rajzpályázat Csukás István Mesehősei címmel
Pályázati felhívás: http://klauzalhaz.hu/2018/02/26/rajzpalyazat/
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
RAJZPÁLYÁZATOT hirdet
Csukás István Mesehősei címmel.
Melyik a kedvenc Csukás István mesehősöd? Rajzold le!
Süsü, Mirr-Murr, Nagy Ho-Ho-Ho horgász, Gombóc Artúr, esetleg Pom-Pom? Te hogyan látod őket?
Úgy, ahogyan a mesekönyvekben vagy rajzfilmekben ábrázolják?
Amennyiben a válasz nem, akkor fogj ceruzát, festéket vagy bármi egyéb rajzeszközt és alkosd meg
nekünk a te saját Csukás István mesehősödet. Egy vagy több mese illusztrálásával is nevezhetsz.
Pályázhatsz, ha óvodás vagy alsó tagozatos vagy, közös alkotást is készíthetsz az ovis csoportoddal vagy
osztálytársaiddal.
Beküldés módja:
A beküldött pályamű hátoldalára írd fel a nevedet, az életkorodat, a címedet, az óvodád vagy iskolád
nevét és címét, nevezd meg csoportodat vagy osztályodat, és küldd el egyik szülőd telefonszámát vagy
e-mail címét is.
A rajzodat személyesen a Klauzál Ház információs pultjánál adhatod le, elküldheted postán a Klauzál
Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ 1224 Budapest, Nagytétényi út 31-33. szám alá vagy
elektronikusan a kommunikacio@klauzalhaz.hu címre.
A pályázat beküldésével egyidejűleg hozzájárulsz ahhoz, hogy pályaművedet ellenszolgáltatás nélkül
megjelentethetjük.
Beküldési határidő: 2018. május 7.
Mesés nyeremények!
1. díj: Családi hétvége a Balatonakali Gyermektáborba
2. díj: Rajzolsz, mi megvarratjuk neked! – a szerencsés nyertes megkapja rajza 40 cm-es valódi 3D-s
figuráját.
3. díj: Mirr-Murr figura, egyedileg elkészítve.
Csoportos különdíj:
Közös pályázat esetén színházjegy csoportod vagy osztályod részére a Klauzál Ház gyerek- vagy ifjúsági
színházába.
Eredményhirdetés:
2018. május 26. szombat Mesefesztivál.
A beküldött pályaművekből kiállítást is szervezünk.
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III. 5. Mentsük meg a Földet! – rajzpályázat
Pályázati felhívás: http://bmknet.hu/bmk-kiallitasok/8769-mentsuk-meg-a-foldet-rajzpalyazat
Mentsük meg a Földet! – a BMK rajzpályázata2018. április 22. A Föld napja, ez alkalomból a Budapesti
Művelődési Központ rajzpályázatot hirdet fővárosi óvodások és alsó tagozatos diákok számára.
A pályázat témája: Hogyan óvjuk környezetünket? Hogyan éljünk, hogy ne tegyük tönkre az élővilágot?
Beadási határidő
postai úton: 2018. április 30.
személyesen: 2018. április 26., 27, 30. 10.00–19.00 óráig.
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (XI., Etele út 55./A.).
Pályázati feltételek: Mentsük meg a Földet! – rajzpályázat
Korosztály: 5– 10 év
Technika: akvarell, tempera
Méret: A/4-es méret (rajzlap)
Egyéni vagy csoportos munkával egy pályázó, egy alkotással pályázhat.
Nevezési díj nincs.
Pályaművekhez, kérjük, megadni (hátoldalra felírni):
-

a rajz címe,
a pályázó neve,
korosztály/csoportnév/osztály,
óvoda/iskola neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

A rajzokat rajztanár zsűri bírálja el.
Díjazás: a legjobb rajzok alkotói oklevélben részesülnek, a rajzok kiállításra kerülnek a Budapesti
Művelődéi Központ földszinti Galériájában.
Az első helyezett 3D textiltechnika foglalkozáson ingyenes részvételt nyer. Textilszobrász vezetésével
újrahasznosítható anyagokból dísztárgyakat és használati tárgyakat készítenek, melyet a nyertes magával
vihet.
További információ: Pongrácz Éva, (061) 371-2787, pongracz.eva@bmknet.hu
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III. 6. Pályázati felhívás az M3-as metró felújításával kapcsolatban –középfokú oktatási intézmények
részére
Pályázati felhívás: http://www.m3felujitas.hu/node/217
A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatósága pályázatot hirdet középfokú oktatási intézmények
diákjai részére az M3-as metró felújításával kapcsolatban.
A tavaly novemberben elkezdődött felújítás a főváros egyik legrégebben várt és leginkább figyelemmel
kísért nagyberuházása, amelynek keretében a teljes M3-as metróvonal állomásai és pályaszerkezete is
megújul. A mélyben hatalmas munka zajlik, azonban az arra illetékes szakembereken kívül az
átlagember nem léphet be az építkezés területére. Az újjáépült 3-as metró a XXI. század kihívásainak
megfelelő, modern és korszerű metróvonal lesz. Ehhez kapcsolódóan az akadálymentesítés, illetve a
metró környezetre gyakorolt hatása is nagyon fontos szempont. Az építkezéssel, illetve annak
jövőbemutató változásaival kapcsolatosan vagyunk kíváncsiak az ötleteitekre.
Számos nagyszerű díj is vár az első három helyezettre, valamint a közönségdíjas versenyzőre, többek
között: értékes elektronikai eszközök (mások mellett GoPro kamera, fényképezőgép), fürdőbelépők,
színház- és múzeumjegyek, bérletek, könyvjutalom. Lehetőség lesz meglátogatni a BKK FUTÁR
központját, valamint bejárni a metrófelújítás építkezési területeit.
A pályaművek beadási határideje: 2018. május 26. Ennek végeztével a díjazott, illetve a szakmai zsűri
(festő-, fotó-, képzőművészek) által arra alkalmasnak ítélt művekből kiállítás nyílik.
Az ünnepélyes díjátadóra 2018. június 26-án kerül sor a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti
Galériában, szeptemberben pedig a József Attila Színház Galériájában nyílik tárlat az alkotásokból.
A pályázók a pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy műveiket a BKV Zrt., valamint a Metró
Felújítási Projekt Igazgatóság szabadon felhasználhassa a későbbiekben.
A művek elbírálásánál a szakmai zsűri minden pályázót a saját korosztályával mér össze.
További fontos részletek, úgymint a pályázati témakörök, a pályaművek beadásának pontos kritériumai
- az alábbi PDF fájlban olvashatóak:
http://www.m3felujitas.hu/sites/default/files/dokumentum/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%
ADr%C3%A1s%20%20K%C3%B6z%C3%A9pfok%C3%BA%20oktat%C3%A1si%20int%C3%A9zm%C3%A9nyek%20
di%C3%A1kjai_0.pdf
Kérdés esetén az m3palyazat@bkv.hu e-mail címre várjuk a leveleket.

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661;
E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu
- 27 -

III. 7. Pályázati felhívás az M3-as metró felújításával kapcsolatban – alapfokú oktatási intézmények
részére
Pályázati felhívás: http://www.m3felujitas.hu/node/216
A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatósága pályázatot hirdet alapfokú oktatási intézmények
tanulói részére az M3-as metró felújításával kapcsolatban.
Budapest egyik leginkább várt fejlesztése az M3-as metróvonal felújítása, amely tavaly novemberben
vette kezdetét. Hatalmas és izgalmas munka zajlik a föld alatt, azonban csak nagyon kevesen láthatják
mi is történik ott, hogyan dolgoznak a szakemberek. Mi most arra vagyunk kíváncsiak, hogy TE hogyan
látod, hogyan képzeled el a metrófelújítást, annak hatásait a mindennapokra. Ne szabjon határt semmi a
kreativitásodnak, pályázz!
Számos nagyszerű díj is vár az első három helyezettre, valamint a közönségdíjas versenyzőre, többek
között: értékes elektronikai eszközök, fürdőbelépők, színház- és múzeumjegyek, bérletek, részvétel
múzeumpedagógiai foglalkozásokon, könyvjutalom. Lehetőség lesz meglátogatni a BKK FUTÁR
központját.
A pályaművek beadási határideje: 2018. május 26. Ennek végeztével a díjazott, illetve a szakmai zsűri
(festő-, fotó-, képzőművészek) által arra alkalmasnak ítélt művekből kiállítás nyílik.
Az ünnepélyes díjátadóra 2018. június 26-án kerül sor a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti
Galériában, szeptemberben pedig a József Attila Színház Galériájában nyílik tárlat az alkotásokból.
A pályázók a pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy műveiket a BKV Zrt., valamint a Metró
Felújítási Projekt Igazgatóság szabadon felhasználhassa a későbbiekben.
A művek elbírálásánál a szakmai zsűri minden pályázót a saját korosztályával mér össze.
További fontos részletek, úgymint a pályázati témakörök, a pályaművek beadásának pontos kritériumai
- az alábbi PDF fájlban olvashatóak:
http://www.m3felujitas.hu/sites/default/files/dokumentum/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%
ADr%C3%A1s%20%20Alapfok%C3%BA%20oktat%C3%A1si%20int%C3%A9zm%C3%A9nyek%20tanul%C3%B3i_0.
pdf
érdés esetén az m3palyazat@bkv.hu e-mail címre várjuk a leveleket.
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III. 8. Képtári történetek 2018
Pályázati felhívás: http://keptaritortenetek.mng.hu/
A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 2018-BAN ISMÉT PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA A MÚZEUM TÍZ MŰALKOTÁS-PARAFRÁZISÁNAK
ELKÉSZÍTÉSÉRE.
Idén két kategóriában lehet jelentkezni.
SZÉPIRODALMI MŰ
-

Nem műelemzéseket várunk, hanem kreatív fogalmazásokat, irodalmi parafrázisokat, amelyek a
kiválasztott alkotásra rezonálnak.
Terjedelem és formátum: 1500‒3000 karakter (szóközökkel), word dokumentum.
Műfaji megkötés nincsen.
Egy pályázó maximum három (különböző műalkotásokra készített) írásművel jelentkezhet.

ÍRÁSMŰVEL PÁLYÁZOK: http://keptaritortenetek.mng.hu/jelentkezes/
RÖVIDFILM
-

30mp–3 perc közötti hosszúságú rövidfilm, a képzőművészeti alkotás filmes parafrázisa.
Műfaji (pl. fikciós vagy dokumentumfilm, riport, animáció, szkeccs stb.) és
eszközhasználati/technikai (pl. telefon, műterem, green box, stop motion stb.) megkötés
nincsen.
Elfogadott formátum: avi/mov/mp4.
Egy pályázó ‒ lehet egyén vagy alkotóközösség ‒ maximum három különböző műalkotásokra
készített és a Youtube-ra feltöltött rövidfilmmel jelentkezhet.

FILMMEL PÁLYÁZOK: http://keptaritortenetek.mng.hu/jelentkezes_film/
Korosztály: 9‒12/13. osztályba járó középiskolás diákok (egy intézményből vagy osztályból többen is
jelentkezhetnek, határon túli diákok jelentkezését is várjuk).
A műalkotások – előzetes jelentkezést követően – személyesen is megtekinthetők a pályázati időszak
alatt a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításában.
Kapcsolat: palyazat@szepmuveszeti.hu
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 2., 12.00 ÓRA
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ZSŰRI (SZÉPIRODALMI MŰ)
-

Bellák Gábor művészettörténész (MNG)
Fenyő D. György középiskolai tanár, irodalomtörténész
Halász Rita művészettörténész (MNG)
Kukorelly Endre író

ZSŰRI (RÖVIDFILM)
-

Szesztay Csanád fotográfus (MNG)
Schlett Anna kommunikációs főosztályvezető (MNG)
Török Ferenc filmrendező

EREDMÉNYHIRDETÉS: JÚNIUS 23., MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA (HELYSZÍN: MAGYAR
NEMZETI GALÉRIA)
NYEREMÉNYEK
SZÉPIRODALMI KATEGÓRIA
1. helyezett: 100.000 forint OTP Junior kártyán az OTP Bank felajánlásában
2. helyezett: 1 db LG Micro Audio CM1560 hifi az LG Electronics felajánlásában
3. helyezett: 1 db éves családi belépő a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum
kiállításaira
Közönségdíj: 1 db páros Múzeum+ bérlet
RÖVIDFILMES KATEGÓRIA
1. helyezett: 100.000 forint OTP Junior kártyán az OTP Bank felajánlásában
2. helyezett: 1 db LG Q6 okostelefon az LG Electronics felajánlásában
3. helyezett: 1 db éves családi belépő a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum
kiállításaira
Közönségdíj: 1 db páros Múzeum+ bérlet
A legjobb írásokat kiállítjuk az adott műalkotás mellett a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításában,
illetve publikáljuk az intézményi honlapon/facebook oldalon, a kisfilmekkel egyetemben.
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III. 9. Szimba rajzpályázat 2018 - Közlekedj biztonságosan kerékpárral!
Pályázati felhívás: http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=84
Rajzold le, hogyan kell biztonságosan közlekedni kerékpárral!
Fotózd le a rajzot és töltsd fel ITT: http://alapitvany.generali.hu/szimba_rajz_adatlap.php
Kik vehetnek részt a pályázaton?
I. korcsoport: óvodások
II. korcsoport: 6–10 éves tanulók
III. korcsoport: 11–14 éves tanulók
Nyeremények korcsoportonként:
•
•

Az első három legügyesebb művészpalánta egyenként 50 000 Ft-os ajándékutalványt nyer.
További 22 pályázó egyenként 25 000 Ft-os ajándékutalványt nyer.

A Szimba rajzpályázat fontos időpontjai:
A pályázat kiírása: 2018. március 19.
A pályázat feltöltésének határideje: 2018. június 15.
A pályázatok elbírálása és a nyertesek névsorának közzététele a generali.hu/alapitvany oldalon:
2018. július 13.
A nyeremények kiküldésének időpontja: 2018. augusztus 15.
A pályázó kizárólag egy darab pályaművel indulhat.
A pályázatok értékelése
A pályaművek értékelésekor korcsoportonként 25 nyertes pályázatot választunk ki, ezekből határozzuk
meg az első három helyezettet. A korcsoportonkénti első három helyezett egy-egy 50 000 Ft-os
ajándékutalványt nyer. A korcsoportonkénti további 22 nyertes egy-egy 25 000 Ft-os ajándékutalványt
nyer. A nyereményeket postai úton, tértivevénnyel küldjük ki az adatlapon megadott szülő nevére és
címére.
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III. 10. Fenntarthatósági témahét
Pályázati felhívás: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
A 2018. évi pályázatokon minden olyan iskola, iskolai osztály vagy szakmai közösség (pl. szakkör), diák
és pedagógus részt vehet, akiknek az iskolája regisztrált a 2018. évi Fenntarthatósági Témahétre.
TEMATIKUS PÁLYÁZATOK DIÁKOKNAK
A tematikus diákpályázatok témái mindhárom korosztálynak a természeti- és épített környezet védelme
köré szerveződnek. A pályázaton azok a diákok indulhatnak, akinek iskolája regisztrált a 2018. évi
Fenntarthatósági Témahétre. Az összeállított pályaműveket a Fenntarthatósági Témahéttől kezdődően
2018. május 07. hétfő éjfélig lehet feltölteni.
ALSÓ TAGOZAT - Egy doboznyi természet
Letölthető anyagok:
Adatlap: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
Szabályzat:
http://letoltes.pontvelem.hu/temahet18/FTH_2018_Egy__doboznyi_termeszet_szabalyzat.pdf
Pályázati Kiírás:
http://letoltes.pontvelem.hu/temahet18/FTH_2018_Egy_doboznyi_termeszet_kiiras.pdf
FELSŐ TAGOZAT - Ahol a fák égig érnek
Letölthető anyagok:
Adatlap: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
Szabályzat:
http://letoltes.pontvelem.hu/temahet18/FTH_2018_Ahol_a_fak_egig_ernek_szabalyzat.pdf
Pályázati Kiírás:
http://letoltes.pontvelem.hu/temahet18/FTH_2018_Ahol_a_fak_egeig_ernek_kiiras.pdf
KÖZÉPISKOLA - Nem térkép-e táj
Letölthető anyagok:
Adatlap: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
Szabályzat:
http://letoltes.pontvelem.hu/temahet18/FTH_2018_Nem_terkep_e_taj_fotopalyazat_szabalyzat.pdf
Pályázati Kiírás:
http://letoltes.pontvelem.hu/temahet18/FTH_2018_Nem_terkep_e_taj_palyazati_kiiras.pdf
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ENERGIATUDATOS ISKOLÁKÉRT PÁLYÁZAT
Az Energiatudatos Iskolákért Pályázaton (ETIP 2018) a 2018. évi Fenntarthatósági Témahétre
regisztrált iskolák elnyerhetik az „Energiatudatos Iskola”, „Energiahatékony Iskola” vagy
„Energiahatékony
Mentor
Iskola”
címet.
A
részletek
letölthetőek:
http://letoltes.pontvelem.hu/temahet18/FTH_2018_MI6_ETIP_palyazat.pdf
„FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGRA NEVELŐ ISKOLA” PÁLYÁZAT ISKOLÁKNAK
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázat
részletei innen letölthetők: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/29263
PROJEKTGAZDA: Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
SZERVEZŐ: PontVelem Nonprofit Kft.
EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK









Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH)
Oktatási Hivatal (OH)
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Mi6 Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.
Iskolakertekért Alapítvány
Junior Achievement Magyarország
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III. 11. Picivilág Remény Rajzpályázat
Pályázati felhívás: http://www.picivilag.hu/leiras.html
Rajzpályázat vége: 2018.04.13
Egy pályázó csak egy rajzot adhat be a korosztályának kijelölt témában.A technika szabadon választott,
filctollal, festékkel, zsírkrétával, színes ceruzával, illetve vegyes technikával is készülhetnek az alkotások.
A pályázatot kiíró Picivilág fenntartja a jogot, hogy a pályázatra beküldött rajzokat saját kommunikációs
felületein díjazás nélkül felhasználja és kiállításon bemutassa.
Korosztályok és Rajzfeladat
- 2-5 éves korosztály - Egy kabala lerajzolása, ami lehet egy hős, királylány, sárkány, állat, bármi,
ami a gyermek fejében van. Ezt a Picivilág alkotója Boridesign meghorgolja és ez lesz az egyik
nyereménye az első helyezettnek
- 6-9 éves korosztály - Családi vakáció megrajzolása. Egy nyaralás, kirándulás, kalandparki élmény.
- 10-14 éves korosztály- Családi vakáció megrajzolása. Egy nyaralás, kirándulás, kalandparki
élmény.
Jelentkezés: http://www.picivilag.hu/jelentkezes.html
Jelentkezni a Picivilág oldalán lehet. A beküldött rajzok a Picivilág oldalára és a Picivilág Facebook
oldalára is fel lesz töltve. A pályázatunknak ebben az évben nincsenek szűk formai keretei, hiszen a
szándékunk továbbra is az, hogy a fiatalok minél kreatívabb, ötletesebb és életkori sajátosságaiknak
megfelelő formában és módszerrel jelenítsék meg a családot, kirándulást.
Jogi Kitétel
A pályázók – illetve annak képviselői (szülő, pedagógus) – a pályamunka benyújtásával egyben ahhoz is
hozzájárulnak, hogy a pályamunkáikat a szervezők a jövőben a Picivilág weboldalán és a közösségi
felületeken, szabadon felhasználhassák. legtöbb helyen bemutassák, kiállítsák vagy megjelenítsék. A
pályamunkákat A résztvevők – illetve nagykorú jogi képviselőik – a pályamunka leadásával együtt ahhoz
is hozzájárulnak, hogy az eredményhirdetéseken, kiállításokon vagy egyéb – a rajzpályázathoz
kapcsolódó – rendezvényeken készült fotókat a szervezők bármiféle megkötés nélkül a honlapjaikon
vagy más felületeiken közzé tehetik abban az esetben is, ha azon a rajzpályázaton résztvevő gyermek,
illetve hozzátartozói felismerhetőek. A pályamunka benyújtása automatikusan a jogi kitétel elfogadását
és az alkotás mindennemű jogáról történő lemondást jelenti.
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III. 12. „Muzsikál az erdő” – Gyermekrajz Pályázat 2018
Pályázati felhívás: http://www.muzsikalazerdo.hu/2018/index.php/palyazatok/2018/gyermekrajzpalyazat-2018
A Muzsikál az Erdő Alapítvány gyermekrajz pályázatot hirdet a„Muzsikál az erdő”2018. évirendezvény
sorozatának keretein belül. Várjuk minden alkotó kedvű gyermek pályázatát, akiknek az alkotásai
összhangban vannak a rendezvénysorozat szellemiségével.
Kedves Gyerekek! Engedjétek szabadon a fantáziátokat! Rajzoljatok, fessetek, mutassátok meg, hogy Ti
hogyan látjátok az erdőt, ezt a varázslatos helyet. A „Muzsikál az erdő” rendezvényekkel szeretnénk, ha
minél többen felfigyelnétek arra, hogy mekkora érték az erdő, a tiszta környezet. Minden napon
gondolunk Rátok, kedves gyerekek, és várunk kézműves foglalkozásokkal, bábszínházzal, gyerekeknek
szóló koncertekkel, odakint az erdőben. Sőt még gyermeknapi programokkal is készülünk! Gyertek el a
szüleitekkel, a nagyszüleitekkel a „Muzsikál az erdő” rendezvényeire. Bízunk benne, hogy jól fogjátok
magatokat érezni!
A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés
megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik.
„Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. Hitünk
szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság,
környezet, zene - művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk.”
A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat fő céljaa környezettudatos életmód népszerűsítése, a
fenntarthatóságra nevelés az erdő, a művészetek és a zene erejével. A komolyzene, a népzene, a
képzőművészetek, a kultúra támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti,
kulturális értékek, az erdő védelme, a helyi közösségépítés, a helyi közösségek összefogása. A
kilencnapos rendezvénysorozat minden nap más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak
megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. Szeretnénk, ha az ide látogatók új impulzusokat
meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez.
A Príma Díjas és Nógrádikum Díjas rendezvény erdei helyszíneken klasszikus és népzenei koncertekkel,
erdei sétákkal, képzőművészeti kiállításokkal, gyermekprogramokkal, sporteseményekkel,
ismeretterjesztő előadásokkal, falusi vendéglátással várja a feltöltődésre vágyó közönséget.
„Muzsikál az erdő” jövőképe – a természettel békében, összhangban élő ember.
"Az erdő nemcsak egy fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem egy csodálatos
életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása."
A rajzok technikája szabadon választott.
A4-es méretű pályaműveket várunk.
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A pályázat érvényességének feltétele: minden pályázó a rajz hátoldalára írja rá a nevét, életkorát,
elérhetőségét (postacímét és a szülei email címét) és a mű címét.
A pályaműveket postai úton várjuk.
Pályaműveket nem küldünk vissza.
Pályázhatnak:
1. óvodások
2. alsó tagozatos iskolások
A pályázatok beadási határideje:2018. március 20 - május 10. között.
Beadási cím: 3200 Gyöngyös, Gólya utca 28.
Zsűri: Az alkotásokat szakmai zsűri bírálja el.
Díjazás:
o A zsűri által kiválasztott alkotásokat kiállítjuk a „Muzsikál az erdő” helyszínein.
o Könyvek, „Muzsikál az erdő”-s ajándéktárgyak, rajzeszközök.
o A legjobb alkotásokat beküldő alsó tagozatos osztály részt vehet a Kiskunsági Nemzeti Park
területén egy erdei iskolai élményprogramon.
Fődíj: a legjobb alkotás készítője a családjával tölthet egy hétvégét egy mátrai vendégházban.
Az eredményhirdetés a „Muzsikál az erdő” a Hírös városban rendezvényünkön, május 27-én, Lakitelek
– Tőserdőn.
A kiállításra szánt alkotások listáját május 22-én közzé tesszük honlapunkon, a www.muzsikalazerdo.hu
Érdeklődni:
Matúz Viktória muzsikal.matuzviktoria@gmail.com, vagy +36-30-366-09-66
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III. 13. XIV. Janikovszky Éva meseíró pályázat
Pályázati felhívás:
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/rendezvenyek/?article_hid=38519
Pályázati időszak: 2018. március 29. – május 2.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Móra Kiadó hagyományaihoz híven 2018-ban ismét meghirdeti
a Janikovszky Éva meseíró pályázatát.
A pályázók három korcsoportban indulhatnak:
I. korcsoport: 7–9 évesek;
II. korcsoport: 10–13 évesek;
III. korcsoport: 14–16 évesek.
Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát feldolgozhatnak a pályázók. Pályázni magyarországi és
határon túli településekről is lehet. Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent írással
indulhat. Terjedelmi korlát: maximum 5 (A/4) oldal lehet a pályamű. Kézzel írt pályaműveket nem áll
módunkban elfogadni. Pályaművek benyújtása: Kizárólag e-mailben, a janikovszky@fszek.hu címre
várjuk a pályamunkákat.
Beküldési határidő: 2018. május 2., éjfél
A pályázat részeként az e-mail szövegében minden esetben pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét,
életkorát, e-mail címét, az iskolája nevét, címét és e-mail címét. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni:
„Meseíró pályázat”. A pályamunkákat Word-dokumentumként vagy PDF-fájlként kérjük az
elektronikus levélhez csatolni, a fájl elnevezése tartalmazza a pályázó nevét és a pályamű címét.
pl.: Proba_Kazmer_Az_en_mesem.doc vagy Proba_Kazmer_Az_en_mesem.pdf
A pályázattal kapcsolatos értesítések e-mailben történnek. A beérkezett írások előzsűrihez kerülnek, a
továbbjutókat a szakmai zsűri értékeli. A pályaműveket az elbírálást követően nem őrizzük meg. A
pályázat záró eseményére, az ünnepélyes eredményhirdetésre 2018. június 1-jén, pénteken, 14 órakor
kerül sor a FSZEK Központi Könyvtárában, ahová a szakmai zsűrihez továbbjutott pályázókat hívjuk
meg.
A pályázat fővédnöke: Dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest Főváros humán főpolgármesterhelyettese. A pályázat védnökei:
- Janikovszky János, a Móra Kiadó vezérigazgatója és
- dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója.
A 2018. évi meseíró pályázat Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával kerül
megrendezésre.
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III. 14. Te milyen nyugdíjas leszel? - rajzpályázat alsó tagozatos gyermekek részére
Pályázati felhívás: https://www.otpnyugdij.hu/hu/rajzpalyazat
https://www.otpnyugdij.hu/static/otpnyugdij/download/onyp_te_milyen_nyugdijas_leszel_palyazati_
kiiras_2018.pdf
Hogyan képzeled el magad nyugdíjas korodban, nagyszülőként? Rajzold le nekünk!
Korcsoportok:
 1-2. osztályos gyermekek
 3-4. osztályos gyermekek
A/4 méretű, tetszőleges technikával készített alkotásokat várunk.
A beküldött pályaművek hátoldalán kérjük feltüntetni a gyermek nevét, iskolája nevét, korosztályát,
törvényes képviselő nevét, e-mail címét és telefonszámát.
Postára adás határideje: 2018. május 31.
Cím: OTP Nyugdíjpénztár 1370 Budapest, Pf. 369.
Borítékra kérjük ráírni: Rajzpályázat.
Az alkotás mellé kérjük beküldeni a kitöltött
Jelentkezési és Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.
Eredményhirdetés: 2018. június 20.
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételeket megtalálja az
oldalon közzétett szabályzatban.
Jelentkezési lap gyermekek részére:
https://www.otpnyugdij.hu/static/otpnyugdij/download/onyp_rajzpalyazat_2018_adatlap.pdf
Jelentkezési lap Intézmények részére:
https://www.otpnyugdij.hu/static/otpnyugdij/download/onyp_jelentkezesi_lap_intezmeny_2018.pdf
Nyeremények:
Korcsoportonként 25-25 db 15.000 Ft értékű papír-írószer utalvány.
100.000 Ft értékű papír-írószer utalvány azon intézmény részére, ahonnan a legtöbb pályamű érkezik.
Szabályzat:
https://www.otpnyugdij.hu/static/otpnyugdij/download/onyp_te_milyen_nyugdijas_leszel_palyazati_
kiiras_2018.pdf
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III. 15. Szabad a vers! (ÚJ)
Pályázati felhívás: https://csaladokeve.hu/szabadavers/palyazati-felhivas
2018 a Családok éve. Ennek keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért
Felelős Államtitkársága Szabad a vers! címmel, országos verspályázatot hirdet nagy költőink családhoz
köthető, családról, családtagokról, kötődésekről szóló verseinek újragondolására, átfogalmazására.
A pályázat célja
Az általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok versolvasási kedvének felkeltése. Ez esetben
azonban nem az a cél, hogy szóról szóra megtanulják és felmondják, hanem, hogy átfogalmazásukban
megmutathassák, értik és átérzik a vers mondanivalóját, képesek vele azonosulni, de ők máshogy
közölnék, más szavakkal adnák át a választott vers lényegi mondanivalóját, azokat az érzéseket, amiket
nap, mint nap ők is megélnek. Alkotásukhoz szabadon választhatnak a verselés fajtái között és ezeken
kívül akár a rap, vagy slam poetry műfajú költeményeket is készíthetnek. A mű elkészültét követően az
osztály bevonásával az alkotást elő kell adni és videóra rögzíteni.
Az átdolgozásra kerülő verseket az alábbi listából választhatják ki:
-

Petőfi Sándor: Egy estém otthon
Petőfi Sándor: István öcsémhez
Arany János: Családi kör
Arany János: Itthon
Ady Endre: Őrizem a szemed
Móra Ferenc: Mártonka levele
Kaffka Margit: Petike jár
Weöres Sándor: Buba éneke
Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz
Kosztolányi Dezső: Most harminckét éves vagyok
Kosztolányi Dezső: Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most
József Attila: Mama

Segítség az inspirálódáshoz
Inspirációként három kortárs költőt is megkértünk, készítse el saját verzióját Petőfi Sándor: István
öcsémhez című költeménye alapján. Lackfi János, Iancu Laura, Bánki Benjámin megoldásai a
csaladokeve.hu/szabadavers honlapon és a facebook.com/csaladokeve2018 oldalon elérhetők, a
videókat április 11. és 16. között publikáljuk.
A pályázók köre: Általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok az országhatáron belül és a
határokon túl.
Pályázati kritériumok:
Pályázni az osztály egy tagja által a fenti kritériumok szerint megírt versével, illetve a versnek az osztály
vagy az osztály egy része általi előadásával és az előadás értékelhető minőségben történt videóra való
rögzítésével lehet. A pályázathoz szükséges mellékelni az alkotás írásbeli leiratát (a verset) is szöveges
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formátumban. A pályázat érvényességéhez ezen követelményeknek együttesen kell teljesülniük. A nem
értékelhető minőségű videófelvételek automatikusan a pályázatból való kizárást vonják maguk után.
A listában nem szereplő versekből érkező átiratokat a zsűri figyelmen kívül hagyja. A pályázatra
megfelelő esztétikai értéket képviselő, eredeti alkotásokat várunk. Egy pályázó csak egy verssel
pályázhat. Egy osztályból legfeljebb 3 alkotó indulhat saját átirattal, így az adott osztály több előadásban
is részt vehet.
Döntés és értékelés, díjak:
A felhívásra beérkező pályázatokból 4 fős szakmai zsűri választja ki a legjobbat. A közönség is
megszavazhatja kedvencét, internetes szavazással, az előzsűrizett művekből. A közönségszavazás
kezdete 2018. május 15., vége 2018. május 20. A zsűri választottja, valamint a közönségszavazás legtöbb
szavazatot kapott nyertese családjával együtt egy hosszú hétvégét tölthet el a festői Szentendrei-sziget
legstílusosabb szálláshelyén a Rosinante Fogadóban. Az egyéni győzteseket (mind a zsűr-fődíjas, mind
pedig a közönségdíjas) segítő osztályok nyereménye egy-egy 1 millió Ft értékű osztálykirándulás. A
közönségszavazás 2. és 3. helyezettjei 50.000, illetve 30.000 Ft értékű szabadon felhasználható
élménycsomagokkal gazdagodnak.
A zsűri tagjai:
-

Novák Katalin, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár, EMMI
Szarvas Rita, magyar nyelv és irodalom tanár, Móric Zsigmond Gimnázium, Szentendre
Orbán János Dénes, József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja-díjas költő, író, az Előretolt
Helyőrség Íróakadémia vezetője
Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója

Pályázati határidő:
2018. május 11. 24:00
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázóknak regisztrálniuk kell a csaladokeve.hu/szabadavers regisztrációs felületén, a regisztrációval
egyidejűleg a korábban saját youtube csatornára feltöltött videó linkjét csatolni kell, valamint a verset
szöveges formátumban. Bármelyik elmaradása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.
Díjátadó:
Ünnepélyes díjátadás: 2018. május 26., a Családok éve rendezvényen, Budapesten.
Kapcsolat:
A nyereményjátékról szóló információk – így a jelen kiírás – megtalálhatók a
csaladokeve.hu/szabadavers internetes oldalon, illetve információ kérhető a lebonyolítótól az
info@preport.hu e-mail címen vagy a szabadavers@csaladokeve.hu címen.
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III. 16. Virágtündérek és bogyómanók (ÚJ)
Pályázati felhívás: http://www.vadonleso.hu/hirek/111
A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály által működtetett Vadonleső Program
és a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság
„Virágtündérek és bogyómanók”
címmel rajzpályázatot hirdet
Ismered a Vadonleső növényfajait? El tudod képzelni, milyen tündérré vagy manóvá változnának egy
bűvös éjjelen? A kornistárnics imádja a társaságot, mélykék ruhájában ott sürög a legszebb lápréteken. A
turbánliliom viszont sokkal visszahúzódóbb, szépségét árnyas erdők mélyén rejtegeti. És a hóvirág meg
a leánykökörcsin? Csak nem sellő a tündérrózsa? Mit tud a csodabogyó és a sárga ruhás tavaszi hérics?
Ők heten a szivárvány csodaszép színeibe öltözött növényeink.
Mozgasd meg a fantáziád! Ragadj ceruzát, ecsetet és mutasd meg nekünk, milyenek lehetnek a
virágtündérek és a bogyómanók!
Íme, növényfajaink, amelyek közül válogathatsz: kikeleti hóvirág, tavaszi hérics, leánykökörcsin, fehér
tündérrózsa, szúrós csodabogyó, turbánliliom, kornistárnics.
Pályázati feltételek:
 Korosztály:
o általános iskola alsó évfolyam.
o általános iskola felső évfolyam.
 Bármilyen színes, vagy egyszínű technikával, kollázs technikával, esetleg számítógéppel készült
egyedi mű.
 Egy pályázó maximum két pályaművel vehet részt, mely lehet sorozat is.
 Postai úton, vagy jó minőségben, elektronikusan (min. 600 dpi, A4, vagy A3 1:1 méret, minden
esetben színes beállítású, 8 bit színmélységű beolvasás, TIF formátum) a lakhely szerinti
nemzetipark-igazgatósághoz benyújtva.
Pályázati jelentkezés:
A pályázatok elküldési és postára adási határideje: 2018. szeptember 21.
Az alkotásokat korosztályonként értékeljük és jutalmazzuk.
A pályaműveket a Földművelésügyi Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztályra (1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11., vadonleso@fm.gov.hu) kérjük beküldeni. Kérjük, a borítékra, vagy az e-mail
tárgyaként írjátok rá a pályázat címét: „Virágtündérek és bogyómanók”.
A pályaművekhez kérjük csatolni:
 a mű címe,
 a szerző neve,
 kor/osztály,
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 település,
 felkészítő tanár vagy szülő neve és elérhetőségei,
 pályázó postacíme, telefonszáma, email címe.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2018 novemberében kerül
Természettudományi Múzeumban megrendezésre kerülő „Földikutya gálán”.

sor a Magyar

Pályázattal kapcsolatos értesítéseket e-mailen küldünk.
A legjobb alkotások beküldői meghívást kapnak 2018 novemberében a Magyar Természettudományi
Múzeumban megrendezésre kerülő „Földikutya gálára”. A díjazott alkotásokat megjelentetjük a
www.vadonleso.hu és a www.termeszetvedelem.hu weboldalon is.
A pályázattal kapcsolatban részletes információk megtalálhatók a nemzetipark-igazgatóságok honlapján,
valamint a www.vadonleso.hu és a www.termeszetvedelem.hu honlapján.
A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a pályázó, vagy törvényes képviselője beleegyezését adta a
pályázaton való részvételhez és az alkotások esetleges kiállításon, honlapokon való megjelenéséhez.
A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza!
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III. 17. „Ott lobog a trikolor, éljen a honvéd!” (ÚJ)
Pályázati felhívás: https://170.honvedseg.hu/rajzpalyazat
A Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett amatőr képzőművészeti pályázat fiataloknak
A Honvédelmi Minisztérium a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából, egész
éven át tartó rendezvénysorozat részeként amatőr képzőművészeti pályázatot hirdet általános és
középiskolás diákok részére. A pályázat lehetőséget teremt olyan tehetséges fiatalok részvételére, akik
eddig nem kerültek kapcsolatba a honvédséggel, a katonai hivatással. A fiatalabb korosztály számára
pedig egy jó alkalom az ismerkedésre, az emlékezésre és történelmi tanulmányaik kiterjesztésére.
1. A pályázat célja
-

a magyar honvédek előtti tisztelgés, az elmúlt 170 évben tanúsított hősi helytállásuk alkotói
megörökítése;
a mai Magyar Honvédség, a katonai hivatás iránti figyelem felkeltése;
a diákok/alkotók ismereteinek elmélyítése azon események vonatkozásában, amelyekben a
honvédség a megelőző 170 évben szerepet vállalt;
általános érdeklődés felkeltése a történelem, a hadtörténet iránt;
az alkotó vizuális kifejezőkészségének bemutatása a téma feldolgozásában, kreatív és szabadon
értelmezett módon.

2. A pályázat témája
-

a hős, a hősiesség bemutatása, amely a 170 év alatt alakította és meghatározta a magyar
honvédség jellegét és karakterét.
a 170 esztendő honvédő harcainak megörökítése, tetszőleges történelmi esemény feldolgozása

3. A pályázat címe
„Ott lobog a trikolor, éljen a honvéd!” /Görgei Artúr altábornagy/
4. Kategóriák, pályázók köre, formai követelmények
A pályázatra magyarországi általános iskolák felső tagozatos diákjai, valamint középiskolások
jelentkezhetnek.
I. kategória – általános iskolai felső tagozatos diákok (5-8. évfolyam)
II. kategória – középiskolás diákok (9-12. évfolyam)
III. kategória – művészeti specializációjú középiskolák diákjai (9-13.évfolyam)
A jelentkezők egy alkotással vehetnek részt a pályázaton. Pályázni a képzőművészeti ágak közül
festészeti és grafikai alkotásokkal lehet.
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Méretkorlátozások:
I. és II. kategóriában A4-es és A3-as méretben,
III. kategóriában A3-as és A2-es méretben fogadjuk el a pályaműveket.
Az alkotások a megadott képzőművészeti ágakon belül szabadon választható technikákkal készülhetnek.
A pályázatra nevezni a 170. évforduló kapcsán a letölthető állományok között elérhető pályázati adatlap
kitöltésével lehet. Az adatlap kitöltése nélkül beküldött pályaművek nem kerülnek zsűrizésre.
5. Zsűrizés és díjazás
Képzőművészekből álló szakértő zsűri értékeli a beérkezett alkotásokat.
A zsűri minden kategóriában az első három helyezettet díjazza, továbbá lehetősége van különdíjak
odaítélésére.
Díjak:
I. helyezett: notebook /130.000 Ft értékig/
II. helyezett: digitális felvevő /80.000 Ft értékig/
III. helyezett: tablet /50.000 Ft értékig/
Továbbá valamennyi helyezett meghívást kap a 2019. évi honvédségi képzőművészeti alkotótáborba.
6. Az alkotások beküldési határideje és módja, a pályázat elbírálása
-

2018. június 1.– a pályázati anyagok postára adási határideje,
2018. nyár – az alkotások zsűrizése, a kiállításra javasolt alkotások előkészítése,
2018. szeptember, az első iskolai hét– az alkotók kiértesítése,
2018. szeptember 29. – díjátadó ünnepség a Stefánia Palotában.

Az alkotások postai úton és személyesen is leadhatók.
Postacím:
MH BHD Kulturális és Rekreációs Igazgatóság, 1438 Budapest Pf. 552
Személyes leadás:
Kizárólag 2018. június 4-5-6. napokon a Honvéd Kulturális Központ - Stefánia Palotában,
hétköznapokon 9-16 óráig Szabó Beáta (+36-1/237-5518) részére.
Cím: 1143 Budapest Stefánia út 34-36.
A pályaműveket a díjazás után visszajuttatjuk az alkotóknak.
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Érdeklődés
A pályázók további információt, szakmai segítséget kérhetnek a Honvéd Kulturális Egyesület alábbi
képzőművészeitől:
-

Frömmel Gyula, elnökségi tag, képzőművészeti referens /+36-20/396-5259/
Tóth Edit, kecskeméti tagozatvezető /+36-30/185-0835/
Girnt Vilmos, szolnoki régióvezető /+36-30/853-4449/
Rochlitz György, tatabányai régióvezető /+36-20/964-1243/
Vankó István, budapesti régióvezető /+36-20/336-1947

7. A szervezők
A pályázat kiírásáért, megszervezéséért és lebonyolításáért a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi
Kapcsolatokat Koordináló Főosztálya felelős.
A szervezők munkáját szakmailag segíti az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
Kulturális és Rekreációs Igazgatóság, a Honvéd Kulturális Egyesület és a HM Zrínyi Nonprofit Kft.
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III. 18. Bohócdoktor Rajzpályázat 2018 (ÚJ
Pályázati felhívás: https://karitacio.hu/_kep/bohocdoktor-rajzpalyazat-2018.pdf
A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor Csapata az “Én Bohócdoktorom” címmel alkotói
pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy az ifjúság körében az egészséges életmódot és a pozitív
gondolkodást népszerűsítse. A pályázók a gyógyítás, betegség, gyógyulás, optimizmus témájában
mutathatják be alkotásaik révén ötleteiket és gondolataikat, megjelenítve a pályázatban a Karitáció
Alapítvány Gyógyító Bohócdoktorai segítségnyújtásának fontosságát.
Az alkotói pályázaton grafikával (rajzzal, festéssel) lehet indulni. Stílusbéli vagy egyéb megkötés nincs,
A4/A3-as méretű beadvány az ideális méret.
Korosztályok:
1. 8 év alatti (óvodás - kisiskolás),
2. 8-15 éves kor közötti (iskolás),
3. 15 év feletti (fiatal / felnőtt) életkori
kategóriába kerülnek besorolásra.
A pályázati anyag hátoldalán fel kell tüntetni: a pályázó nevét, címét, életkorát, telefonszámát, iskolája
elérhetőségét, a pályamű címét.
Az elkészített pályázati anyagok postára adási határideje:
2018. június. 1. (péntek)
Beküldési cím:
Karitáció Alapítvány "Bohócdoktor Rajzpályázat 2018", 6725 Szeged, Kálvária tér 31.
Egy borítékban több pályázó (osztály / csoport) pályaműve együtt is beküldhető. A pályaművek
kötelező melléklete egy, a pályázatot beküldő nevére és címére megcímzett, bélyeggel ellátott, A4-es
méretű válaszboríték.
A pályázat eredményhirdetése: 2018. június 11. (hétfő)
- a legjobbnak ítélt alkotások készítői értékes díjazásban részesülnek,
- a legjobb alkotásokból plakát, matrica, kiadvány készülhet,
- az alkotások a www.karitacio.hu és www.facebook.com/Bohocdoktorok felületeken is
megjelennek,
- különdíjak és meglepetés ajándékok várnak a résztvevőkre és az osztályokra /csoportokra.
Az alkotók a pályázatot követően a pályázati beadvánnyal küldött megcímzett válaszboríték révén
kiértesítésre kerülnek. Az alkotói pályázat teljes kiírása és az eredménye a www.karitacio.hu hivatalos
oldalon érhető el.
Alkotásra Fel!
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IV.
Pályázat óvodások részére
IV. 1. Rajzpályázat Csukás István Mesehősei címmel
Pályázati felhívás: http://klauzalhaz.hu/2018/02/26/rajzpalyazat/
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
RAJZPÁLYÁZATOT hirdet
Csukás István Mesehősei címmel.
Melyik a kedvenc Csukás István mesehősöd? Rajzold le!
Süsü, Mirr-Murr, Nagy Ho-Ho-Ho horgász, Gombóc Artúr, esetleg Pom-Pom? Te hogyan látod őket?
Úgy, ahogyan a mesekönyvekben vagy rajzfilmekben ábrázolják?
Amennyiben a válasz nem, akkor fogj ceruzát, festéket vagy bármi egyéb rajzeszközt és alkosd meg
nekünk a te saját Csukás István mesehősödet. Egy vagy több mese illusztrálásával is nevezhetsz.
Pályázhatsz, ha óvodás vagy alsó tagozatos vagy, közös alkotást is készíthetsz az ovis csoportoddal vagy
osztálytársaiddal.
Beküldés módja:
A beküldött pályamű hátoldalára írd fel a nevedet, az életkorodat, a címedet, az óvodád vagy iskolád
nevét és címét, nevezd meg csoportodat vagy osztályodat, és küldd el egyik szülőd telefonszámát vagy
e-mail címét is.
A rajzodat személyesen a Klauzál Ház információs pultjánál adhatod le, elküldheted postán a Klauzál
Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ 1224 Budapest, Nagytétényi út 31-33. szám alá vagy
elektronikusan a kommunikacio@klauzalhaz.hu címre.
A pályázat beküldésével egyidejűleg hozzájárulsz ahhoz, hogy pályaművedet ellenszolgáltatás nélkül
megjelentethetjük.
Beküldési határidő: 2018. május 7.
Mesés nyeremények!
1. díj: Családi hétvége a Balatonakali Gyermektáborba
2. díj: Rajzolsz, mi megvarratjuk neked! – a szerencsés nyertes megkapja rajza 40 cm-es valódi 3D-s
figuráját.
3. díj: Mirr-Murr figura, egyedileg elkészítve.
Csoportos különdíj:
Közös pályázat esetén színházjegy csoportod vagy osztályod részére a Klauzál Ház gyerek- vagy ifjúsági
színházába.
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Eredményhirdetés:
2018. május 26. szombat Mesefesztivál.
A beküldött pályaművekből kiállítást is szervezünk.
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IV. 2. Pályázati felhívás az M3-as metró felújításával kapcsolatban – óvodások részére
Pályázati felhívás: http://www.m3felujitas.hu/node/215/
A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatósága pályázatot hirdet óvodásoknak az M3-as metró
felújításával kapcsolatban.
Hatalmas munka zajlik a föld alatt, megújul az M3-as metróvonal. Ezt a bonyolult építkezést azonban
csak az ott dolgozó szakemberek láthatják igazán. Mi most arra vagyunk kíváncsiak, vajon TE hogyan
képzeled el a metróépítést!
Számos nagyszerű díj is vár az első három helyezettre, valamint a közönségdíjas versenyzőre, többek
között: értékes elektronikai eszközök, fürdőbelépők, színház- és múzeumjegyek, bérletek, részvétel
múzeumpedagógiai foglalkozásokon, könyvjutalom. Lehetőség lesz meglátogatni a BKK FUTÁR
központját.
A pályaművek beadási határideje: 2018. május 26. Ennek végeztével a díjazott, illetve a szakmai zsűri
(festő-, fotó-, képzőművészek) által arra alkalmasnak ítélt művekből kiállítás nyílik.
Az ünnepélyes díjátadóra 2018. június 26-án kerül sor a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti
Galériában, szeptemberben pedig a József Attila Színház Galériájában nyílik tárlat az alkotásokból.
A pályázók a pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy műveiket a BKV Zrt., valamint a Metró
Felújítási Projekt Igazgatóság szabadon felhasználhassa a későbbiekben.
A művek elbírálásánál a szakmai zsűri minden pályázót a saját korosztályával mér össze.
További fontos részletek, úgymint a pályázati témakörök, a pályaművek beadásának pontos kritériumai
- az alábbi PDF fájlban olvashatóak
Kérdés esetén az m3palyazat@bkv.hu

e-mail címre várjuk a leveleket.
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IV. 3. Szimba rajzpályázat 2018 - Közlekedj biztonságosan kerékpárral!
Pályázati felhívás: http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=84
Rajzold le, hogyan kell biztonságosan közlekedni kerékpárral!
Fotózd le a rajzot és töltsd fel ITT: http://alapitvany.generali.hu/szimba_rajz_adatlap.php
Kik vehetnek részt a pályázaton?
I. korcsoport: óvodások
II. korcsoport: 6–10 éves tanulók
III. korcsoport: 11–14 éves tanulók
Nyeremények korcsoportonként:
•
•

Az első három legügyesebb művészpalánta egyenként 50 000 Ft-os ajándékutalványt nyer.
További 22 pályázó egyenként 25 000 Ft-os ajándékutalványt nyer.

A Szimba rajzpályázat fontos időpontjai:
A pályázat kiírása: 2018. március 19.
A pályázat feltöltésének határideje: 2018. június 15.
A pályázatok elbírálása és a nyertesek névsorának közzététele a generali.hu/alapitvany oldalon:
2018. július 13.
A nyeremények kiküldésének időpontja: 2018. augusztus 15.
A pályázó kizárólag egy darab pályaművel indulhat.
A pályázatok értékelése
A pályaművek értékelésekor korcsoportonként 25 nyertes pályázatot választunk ki, ezekből határozzuk
meg az első három helyezettet. A korcsoportonkénti első három helyezett egy-egy 50 000 Ft-os
ajándékutalványt nyer. A korcsoportonkénti további 22 nyertes egy-egy 25 000 Ft-os ajándékutalványt
nyer. A nyereményeket postai úton, tértivevénnyel küldjük ki az adatlapon megadott szülő nevére és
címére.
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IV. 4 „Muzsikál az erdő” – Gyermekrajz Pályázat 2018
Pályázati felhívás: http://www.muzsikalazerdo.hu/2018/index.php/palyazatok/2018/gyermekrajzpalyazat-2018
A Muzsikál az Erdő Alapítvány gyermekrajz pályázatot hirdet a„Muzsikál az erdő”2018. évirendezvény
sorozatának keretein belül. Várjuk minden alkotó kedvű gyermek pályázatát, akiknek az alkotásai
összhangban vannak a rendezvénysorozat szellemiségével.
Kedves Gyerekek! Engedjétek szabadon a fantáziátokat! Rajzoljatok, fessetek, mutassátok meg, hogy Ti
hogyan látjátok az erdőt, ezt a varázslatos helyet. A „Muzsikál az erdő” rendezvényekkel szeretnénk, ha
minél többen felfigyelnétek arra, hogy mekkora érték az erdő, a tiszta környezet. Minden napon
gondolunk Rátok, kedves gyerekek, és várunk kézműves foglalkozásokkal, bábszínházzal, gyerekeknek
szóló koncertekkel, odakint az erdőben. Sőt még gyermeknapi programokkal is készülünk! Gyertek el a
szüleitekkel, a nagyszüleitekkel a „Muzsikál az erdő” rendezvényeire. Bízunk benne, hogy jól fogjátok
magatokat érezni!
A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés
megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik.
„Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. Hitünk
szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság,
környezet, zene - művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk.”
A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat fő céljaa környezettudatos életmód népszerűsítése, a
fenntarthatóságra nevelés az erdő, a művészetek és a zene erejével. A komolyzene, a népzene, a
képzőművészetek, a kultúra támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti,
kulturális értékek, az erdő védelme, a helyi közösségépítés, a helyi közösségek összefogása. A
kilencnapos rendezvénysorozat minden nap más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak
megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. Szeretnénk, ha az ide látogatók új impulzusokat
meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez.
A Príma Díjas és Nógrádikum Díjas rendezvény erdei helyszíneken klasszikus és népzenei koncertekkel,
erdei sétákkal, képzőművészeti kiállításokkal, gyermekprogramokkal, sporteseményekkel,
ismeretterjesztő előadásokkal, falusi vendéglátással várja a feltöltődésre vágyó közönséget.
„Muzsikál az erdő” jövőképe – a természettel békében, összhangban élő ember.
"Az erdő nemcsak egy fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem egy csodálatos
életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása."
A rajzok technikája szabadon választott.
A4-es méretű pályaműveket várunk.
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A pályázat érvényességének feltétele: minden pályázó a rajz hátoldalára írja rá a nevét, életkorát,
elérhetőségét (postacímét és a szülei email címét) és a mű címét.
A pályaműveket postai úton várjuk.
Pályaműveket nem küldünk vissza.
Pályázhatnak:
1. óvodások
2. alsó tagozatos iskolások
A pályázatok beadási határideje:2018. március 20 - május 10. között.
Beadási cím: 3200 Gyöngyös, Gólya utca 28.
Zsűri: Az alkotásokat szakmai zsűri bírálja el.
Díjazás:
o A zsűri által kiválasztott alkotásokat kiállítjuk a „Muzsikál az erdő” helyszínein.
o Könyvek, „Muzsikál az erdő”-s ajándéktárgyak, rajzeszközök.
o A legjobb alkotásokat beküldő alsó tagozatos osztály részt vehet a Kiskunsági Nemzeti Park
területén egy erdei iskolai élményprogramon.
Fődíj: a legjobb alkotás készítője a családjával tölthet egy hétvégét egy mátrai vendégházban.
Az eredményhirdetés a „Muzsikál az erdő” a Hírös városban rendezvényünkön, május 27-én, Lakitelek
– Tőserdőn.
A kiállításra szánt alkotások listáját május 22-én közzé tesszük honlapunkon, a www.muzsikalazerdo.hu
Érdeklődni:
Matúz Viktória muzsikal.matuzviktoria@gmail.com, vagy +36-30-366-09-66
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