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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Karkó Ádám, Schvéd Brigitta

Pályázatok
Nemzetközi üzleti verseny 
középiskolásoknak

A High School Business Challenge Közép- és Kelet-
Európa legnagyobb, középiskolásoknak szóló üzleti 
versenye, amelyet idén immár 8. alkalommal rendez 
meg az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 
A szervezők fő célja a fiatalok fejlődésének elősegítése 
és a vállalkozói attitűd kialakítása.

A négy szakaszból felépülő verseny során a résztve-
vőknek valódi üzleti kihívásokkal kell szembenézni-
ük, ahol lehetőségük van tudásuk, kreativitásuk és 
soft skilljeik tesztelésére és fejlesztésére, valamint 
üzleti tapasztalatok szerzésére. Az első három sza-
kaszra minden országban sor kerül, a legjobb csapa-
tok pedig a varsói nemzetközi döntőn találkoznak. 
A projekt nagyszerű lehetőséget nyújt a tanulásra és 
a hasznos tapasztalatok gyűjtésére, valamint a más 
európai országok fiataljaival való találkozásra.

Az egyéni, illetve csapatregisztráció határideje: 
2022. március 11., illetve március 19.

Regisztrációs felület és további információ: 
https://businessismore.eu/hu/regisztracio/

Diákfotó 2022

A Kék Bolygó Alapítvány kárpát-medencei általános 
iskola felső tagozatos és középiskolás magyarajkú di-
ákjainak hirdet természetfotózási versenyt egyéni és 
csoportos kategóriában. A pályázaton való részvétel 
ingyenes. A pályázat kiírója olyan fotókat vár, amelyek 
a természet szépségét, értékét mutatja be, művészi 
szemszögből érzékelteti a természet és az ember kap-
csolatát.

Beküldési határidő: 2022. március 20.

A beérkezett pályaműveket háromtagú zsűri bírálja el, 
amelynek elnöke a világhírű magyar természetfotós, 
Máté Bence. A kiválasztott pályaműveket bemutat-
ják a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi 
Fesztiválon!

További információ: 
https://naturefestandfilm.com/diakfoto/

Tisza, a folyó, amely összeköt bennünket – 
helytörténeti pályázat középiskolások 
részére

A zentai Történelmi Levéltár és az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark közös pályázatot hirdet 
középiskolás diákok részére Tisza, a folyó, amely 
összeköt bennünket címmel. A pályázatra beküldött 
munkák feladata, hogy minél jobban bemutassák a 19. 
és a 20. század fordulóján élő ember természetközeli 
életmódját. A pályázat célja a történeti, néprajzi, hely-
történeti kutatások népszerűsítése és a diákok a tár-
gyalt időszakkal kapcsolatos ismereteinek bővítése.

A pályaműveket – jeligével ellátva és külön zárolt borí-
tékban a kitöltött adatlapot az aláírt nyilatkozattal – 
a zentai Történelmi Levéltár címére (24400 Zenta, 
Fő tér 1., Szerb Köztársaság) vagy az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark címére (6767 Ópusz-
taszer, Szoborkert 68., Magyarország) kell elküldeni. 
A közléssel is díjazott pályaműveket elektronikus 
formában az eredményhirdetés után kell elküldeni 
az alábbi címre: zentarhiv@gmail.com.

Beküldési határidő: 2022. március 15.

Pályázati adatlap és további információ: 
https://www.zentarhiv.rs/Helytorteneti-
palyazat-kozepiskolasok-reszere/hir/1079/

VI. Nits Márta Országos Népdaléneklési 
Verseny

A Martin György Kulturális Egyesület szervezésé-
ben 2022. április 8-án rendezik meg a VI. Nits Márta 
Országos Népdaléneklési Versenyt. Jelentkezni két 
korcsoportban lehetséges: 7–8. évfolyamban, illetve 
9–12. évfolyamban. Négy kategóriában lehetséges 
a nevezés. 

A versenyre jelentkezés határideje: 
2022. március 25.

A versenyt a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázi-
umban tartják meg.

További információ: https://pafi.hu/palyazat/
vi-nits-marta-orszagos-nepdaleneklesi-verseny 
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