
február
Február 1. 
Érdemes elolvasni, ha még nem találkoztatok volna a Pályázatfigyelő oldalával!
A Pályázatfigyelő a hazai társadalmi szervezetek, alapítványok, intézmények, magánszemélyek, önko-
rmányzatok, valamint vállalkozások részére meghirdetett pályázatok gyűjteménye, amely 1999 óta funk-
cionál.
Honlapjukon tehát tájékozódhattok az aktuális pályázati lehetőségekről, sőt facebook oldalukon is nyomon 
követhetitek a legfrissebb híreket.
Jelenleg futó, ösztöndíjjal kapcsolatos pályázati lehetőségek, amelyek Titeket is érdekelhetnek:
•Erasmus + program 2016 / EAC / A04 / 2015
•Alkotóházi program Luxemburgban
•Rozsnyay Mátyás emlékverseny - Hungaropharma Ösztöndíj
•Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj
•Danube Institute Internship Programme - négyhónapos gyakornoki ösztöndíj
•FAO-VM Ösztöndíjas program
•Ösztöndíj a Róma Nemzetközi Iskolába
•Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram
•Román állami ösztöndíj doktori részképzésre (19.C/2.)
•Román állami ösztöndíj részképzésre (19. A)
•Szlovák állami ösztöndíj doktori részképzésre (5.)
•Szlovák állami ösztöndíj doktori részképzésre (5.) nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatóknak
További információk itt:
www.pafi.hu

Február 1. 
 [ Tehetségek MUNKA-LAP–ja ]
Újságíró gyakornokra vadászunk és Téged akarunk!
Érdekel az újságszerkesztés, újságírás világa?
Szívesen veszel részt közösségi megmozdulásokon és vonz a nyilvánosság?
Fontos számodra a társasági élet és szívesen dolgoznál egy önkéntes alapon szerveződő digitális újságírói 
közösségben?
Ha kreatívnak és tehetségesnek érzed magad egy elektronikus újság létrehozásához, ami a fejlődés és a 
közösségi összefogás jegyében készül, jelentkezz nálunk!
A segítséget tőlünk kapod álmaid megvalósításához, Te csak a fogalmazás és tájékoztatás szeretetét hozd 
magaddal!
Jelentkezz itt:
http://szociogramm.hu/index.php?o=101&hir=1473

Február 2. 
Fiatalok figyelem!
A következő cikkben sok hasznos információra tehettek szert az OKJ-s képzésekkel kapcsolatban. Tájékozód-
hattok arról, hogy mi a különbség a nappali-, az esti-, és a levelező tagozat között, valamint arról is, hogy 
mikor ingyenes az OKJ-s képzés, illetve mely képzések, szakmák ingyenesek.
A cikket az eduline.hu oldalán olvashatjátok el.
http://eduline.hu/felnottkepzes/2015/12/9/ingyenes_OKJs_kepzesek_7CW3P0ऀ

február



február
Február 4. 
Íme, egy rövid kisfilm, amelyben olyan fiatalokat ismerhettek meg, akik az Európai Önkéntes Szolgálat segít-
ségével végezhettek külföldön önkéntes munkát. 

https://www.youtube.com/watch?v=ynfvouT4cOQ

Február 5. 
18 év alattiak is lehetnek polgárőrök!
A polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. tv. ugyanis felhatalmazta a polgárőrséget, hogy 14-18 éves fiatalok is 
tagjai lehetnek ún. „ifjú polgárőrként” a polgárőr-egyesületeknek.
Az ifjú polgárőrök a polgárőr-egyesületek kiegészítő feladatainak ellátásában vehetnek részt. Ellátandó 
feladat pl. az idősek, hátrányos helyzetűek támogatása, bűn- és baleset-megelőzési szórólapok terjesztése, 
katasztrófahelyzetek elhárításában való közreműködés, vagy egyéb baleset-megelőzési, áldozatvédelmi, 
közlekedésbiztonsági, állat-, környezet-, és természetvédelmi tevékenységben való részvétel.
Ez a változtatás remek lehetőséget biztosít a polgárőrség iránt érdeklődő fiataloknak a polgárőr-
tevékenységben való részvételre. Ugyanakkor a fiatalok ez által megerősíthetik öngondoskodási, önvédelmi 
képességeiket, növelhetik felelősségérzetüket, és szélesíthetik szociális kapcsolatrendszerüket is.
Az intézmény bevezetésének további célja a polgárőrség utánpótlásának biztosítása, valamint a polgárőrség 
életkori átlagának javítása.
Ifjú polgárőrnek jelentkezhetnek:
•középiskolák (különös tekintettel a rendészeti szakközépiskolák),
•szakiskolák,
•általános iskolák 8. osztályos tanulói,
•valamint olyan a településen élő fiatalok, akik nem tanulnak tovább.
A középiskolák tanulói az 50 órás közösségi szolgálatot is teljesíthetik a polgárőr-egyesületeknél.
További információkért olvasd el a Polgárőr Magazin 2016. januári számát, amelyet megtalálsz az Országos 
Polgárőr Szövetség hivatalos honlapján:
http://www.opsz.hu/

Február 8. 
Ezekben a szakmákban a legnagyobb a munkaerőhiány!
Rengeteg Magyarországon a betöltetlen munkahely, ugyanis egyre inkább a szakképzett munkaerőt keresik 
a cégek. A jobb fizetés reményében pedig sokan külföldre mennek.
A Pénzcentrum összegyűjtötte, melyek azok a szakmák, ahol a legnagyobb a munkaerőhiány.

http://www.penzcentrum.hu/karrier/itt_a_hianyszakmak_toplistaja_ezekben_barki_konnyeden_talalhat_
allast.1047801.html?utm_source=index_main&utm_medium=portfolio_box&utm_campaign=portfoliobox

Február 8. 
[ Mobil népkonyha: napi egyszeri meleg étel az éhezőknek ]
A KSH legfrissebb adatai szerint a közel 10 millió főből álló Magyarországon 1,1 millióan vannak azok 
a személyek, akik tartósan leszakadtak a társadalomról, kirekesztettségben és többszörösen hátrányos 
helyzetben élnek. Ők azok a mélyszegénységben élők, akik felgyülemlő szociális problémáik hatására, olyan 
krízishelyzetbe kerülnek, amikor már a napi egyszeri meleg étel biztosítása, elfogyasztása is súlyos ne-
hézséget jelent számukra. Különösen riasztó ez a tény a gyermekéhezés dimenziójában, ami ma hazánkban 
kardinális probléma.
Az előzőekben említett súlyos anyagi deprivációval küzdők jelentik azokat a célcsoportokat, akiknek el-
látására, 2015-ben egy modern megoldás született a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
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Államtitkárság, a Baptista Szeretetszolgálat és a Kaposvári Egyházmegye összefogásával. Az együttműködés 
során elsőként Somogy-megyében a mobil népkonyhának is nevezett, 630 adag meleg étel osztására alka-
lmas gépjárművet adtak át.
Az érintett Somogy megyei települések marginális helyzetükből adódóan a hagyományos népkonyha 
szolgáltatás minimum feltételeit sem tudják teljesíteni, miközben az ott lakók minden szempontból a legrás-
zorultabbak közé tartoznak. A legalapvetőbb probléma, hogy a településeken nem tudnak biztosítani olyan 
ingatlant, amelyben az ételosztás megvalósulhatna (víz, villany, gáz hiánya, melynek okán a kézmosás és az 
illemhelyiség biztosítása nem megvalósítható a törvényi előírás ellenére).
Erre jelent megoldást a népkonyhai ételosztáshoz használt mobilgépjármű, amely 4-6 óra leforgása alatt 
10-12 osztóhelyet is meglátogathat, ennek során a kiosztásra szánt 500-600 adag ételt 2 részletben tudja 
elszállítani, így biztosítva az étel állandó hőmérsékletét 80 Celcius fok felett.
Az akcióhoz számos önkéntes is csatlakozott így a Béres Alapítvány emberei is, akik a rászorulók számának 
megfelelő számú Béres Cseppet ajánlottak fel. Jelen akció keretében a Baptista Szeretetszolgálat a rászoruló 
kisgyermekes családoknak bébiételt is osztott az önkéntesség jegyében.
A mobilnépkonyha kapcsán az egyetlen más közszolgáltatást igénybe venni nem tudó szegényekhez jut el 
naponta az egy tál meleg ételen túl a gondoskodás, odafigyelés és lelki támasz, amihez a programban részt 
vevő önkéntes fiatalok felelősségvállalása nagy mértékben hozzájárul.

Február 8. 
[ HALOGATÓK figyelem! ]
Még NEM TELJESÍTETTÉTEK az ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT?
Nálunk most megtehetitek!
Vegyetek részt újonnan induló „Tehetségek MUNKA-LAP–ja” megnevezésű önkéntes programunkon!
Jelentkezni az alábbi oldalon tudtok:
http://szociogramm.hu/index.php?o=101&hir=1473
Ha pedig kérdésetek merülne fel, azt a következő e-mail címre elküldve megválaszoljuk nektek:
fiatal.tehetsegek.klubja@gmail.com

Február 8. 
Szabadidődben szívesen kirándulsz a természetben?
Vannak, akik szabadidejüket arra szánják, hogy ahova te kikapcsolódni jársz, az a hely továbbra is tiszta, szép 
és egészséges legyen. Az Erdőmentők segítő munkatársai is ezt teszik.
Az Erdőmentők egy olyan közhasznú alapítvány, aminek a célja az Erdők és Vadvilág védelme, valamint 
annak sérüléseinek helyreállítása. Az önkéntesek az egész országban jelen vannak és segítenek megóvni a 
természeti értékeinket.
Tevékenységeik közé tartozik olyan területek megtisztítása és rehabilitációja, amelyeket a tulajdonosai (ál-
lam vagy magánszemély) elhanyagolnak. A területeket szemét borítja, elhanyagoltak és már nem megfelelő 
az állatok és a növények számára az élővilág. Ha ilyen esetről értesülnek az aktivisták, megteszik a szükséges 
lépéseket a helyreállítás felé, valamint gondoskodnak a megfelelő karbantartás biztosításáról, akár tanös-
vények, erdei látványosságok, lesek vagy vadetetők kiépítésről. Erdészeti és vadvédelmi szakemberek dolgo-
znak a projektekben.
A szervezet néhány egyéb tevékenységei például: ismeretterjesztő oktatások, tudományos kutatá-
sok, erdőbarát programokat szervezése, környezetvédelmi mérések és laboratóriumi vizsgálatok, erdei 
hagyományok megismertetése és őrzése, önkéntes szakembergárdájuk képzése, erdő- és vadvédelmi 
járőrszolgálat.
Néhány mostanában megvalósult projektjük:
- A debreceni Erdőmentők következő projektje a Nagyerdőben hulladékgyűjtés, már a helyzetfelmérés meg 
is történt.
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- Mátraházán közel 90 fő segített a környező erdőket megtisztítani a rengetek szeméttől. Még egy erdei 
kupakbányát is találtak, amit egy következő akció során fognak felszámolni.
- A téli időkben gondoskodva a madarakról, rengeteg madáretetőt készítettek az erdőkbe.
- Egy pécsi gimnázium diákjai, fiatal erdőmentők a helyi erdők madáretetőit töltik fel rendszeresen, ezzel 
gondoskodva a madarakról. 
- Védetté nyilváníttatták a szakállas nyárfát.
Szívesen részt vennél te is hasonló megmozdulásokon? Lehetsz segítő, de akár Erdő- és Vadvédelmi 
koordinátor képzés elvégzésére is van lehetőséged, így regisztrált erdőmentővé válsz. Ezek után pedig 
önkéntes munkáddal segítheted az Erdők és Vadak megmentését a szervezet munkatársaival.
Teljesíthető a közösségi szolgálat az érettségi előtt álló fiataloknak az Erdőmentők Alapítványnál elvégzett 
természetvédelmi feladataikkal.
És a végére pedig a szervezet filozófiája:
„Létre kell hozni olyan helyeket, ahol minden természeti lény menedéket talál, mert talán ezek lesznek az 
utolsó helyek, ahol az emberi lélek megnyugvásra lel.” John Muir
Bővebben a szervezet honlapján tájékozódhatsz:
http://erdomentok.hu/

Február 9. 
Merj életet menteni!
Magyarországon ugyanis naponta kb. 70 ember hal meg hirtelen szívhalál következtében.
Ezt a számot azonban jelentős mértékben lehetne csökkenteni, ha a környezetünkben olyan emberek él-
nének, akik tudják, mit kell tenni, amíg a mentő megérkezik.
Klupács Péter mentő-technikus és Mészáros Zalán mentőtiszt új újraélesztési módszerének elsajátításával 
egy izgalmas közösség tagja lehetsz, illetve egy olyan közösségé, akik tudnak és mernek is életet menteni.
Ez a közösség a hétköznapi hősök közössége.
Csatlakozz hozzájuk, és legyél te is hétköznapi hős, aki mer életet menteni! :)

Február 10.
Önkéntesek segítségével zajlott a nyári viharkárok utáni helyreállítás!
A tavalyi év nyarán rengeteg kárt okozott a szélsőséges időjárás. Hol melegrekordok dőltek meg, hol pedig 
ítéletidő tombolt. Több alkalommal vihar söpört végig az országon heves esőzéssel, villámlással, jéggel és 
nagy erejű szél kísérte. Országszerte jelentős veszteségek történtek.
A katasztrófavédők riasztásainak száma ilyenkor jelentősen megnő. Az önkéntes tűzoltók és 
mentőszervezetek munkájára nagy szükség van ezekben a helyzetekben. A helyreállításoknál a hivatásos 
erőkkel együtt dolgoznak. Az önkéntes segítők munkáját a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok koordinálják. Összesen 92 fő vett részt önkéntesként a nyári viharkároknál.
Feladataik közt volt például a kárhelyszínek helyszínének címmel történő pontosítása; kidőlt fák elmozdítá-
sa, felvágása; viharkárok elhárítása, helyreállítási feladatok; romok elhordása; anyagi javak mentése; lakosság 
segítése és a sérült személyek elsősegélyben részesítése, orvoshoz szállítása.
Segítő munkájukat megköszönték és díjazták is díszoklevéllel a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés 
Világnapja alkalmából. Dr. György István Budapest Főváros Védelmi Bizottságának elnöke, Varga Ferenc 
tűzoltó, dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója tartott beszédet az ünnep-
ségen és ők adták át az okleveleket a segítő önkénteseknek. A nyári viharkárok utáni munkákban részt vevő 
szervezeteket, valamint az önkormányzatokat képviselő munkatársak vették át az elismeréseket.
Jelentkezhetsz Te is önkéntesnek és a tűzoltó- vagy mentőszervezetek tagja lehetsz. Ha elég bátor vagy, 
részt vehetsz a katasztrófahelyzetek megoldásában.
Ha érdekel ez a lehetőség, a honlapjukon tájékozódhatsz:
www.katasztrofavedelem.hu
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Február 11. 
Február 15-ig, azaz jövő hét hétfőig adhatják le diákhitel igénylési kérelmüket azok a felsőoktatási hallgatók, 
akik már márciusban szeretnének Diákhitelhez jutni.
További infók itt:
http://www.diakhitel.hu/…/1349-hetfoig-tart-a-felev-elso-di…

Február 12. 
 [ Határtalanul! program ]
Az EMET az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a „Határtalanul! program” keretében nyílt 
pályázatot hirdet a határon túli nemzetiségi kapcsolatok ápolására.
A pályázat célja, hogy a Magyarországon élő nemzetiségi közösségekhez tartozó fiatalok szorosabbá fűzzék 
kapcsolataikat az anyaországi, illetve a más országban élő, azonos nyelvet beszélő kortársaikkal, továbbá, 
hogy gyakorolhassák anyanyelvüket.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11.
Részletek itt:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/hatartalanul_program23/

Február 12. 
[ HALOGATÓK figyelem! ]
Még NEM TELJESÍTETTÉTEK az ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT?
Nálunk most megtehetitek!
Vegyetek részt újonnan induló „Tehetségek MUNKA-LAP–ja” megnevezésű önkéntes programunkon!
Jelentkezni az alábbi oldalon tudtok:
http://szociogramm.hu/index.php?o=101&hir=1473
Ha pedig kérdésetek merülne fel, azt a következő e-mail címre elküldve megválaszoljuk nektek:
fiatal.tehetsegek.klubja@gmail.com

Február 15. 
Idén februártól új ösztöndíjra pályázhatnak a magyar felsőoktatás hallgatói!
A Campus Mundi nevet viselő ösztöndíjprogram az Emberi Erőforrások Minisztériuma által létrehozott, a 
Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt része.
Az ösztöndíjprogram célja a magyar felsőoktatás minőségének javítása, a végzett hallgatók foglalkoztath-
atóságának elősegítése, valamint a felsőoktatási intézmények nemzetközi elismertségének növelése.
A program pénzügyi kerete hat évre több mint 9 milliárd forint, a sikeresen pályázók pedig havonta 185-270 
ezer Ft ösztöndíjat is kaphatnak.
Részletes információk a Tempus Közalapítvány hivatalos oldalán.

http://www.tka.hu/hir/4930/elindul-a-campus-mundi-osztondij-a-vilag-minden-tajara

Február 16. 
[ DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázat 2016 ]
A DUE Médiahálózat Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán bármely iskolatípus tanulója, szerkesztősége 
indulhat. Pályázni csak saját munkával lehet, a részvétel felső korhatára pedig 25 év. 
A díjazottak kedvezményes részvételi lehetőséget nyernek Magyarország legjobb médiatáborába, valamint 
a DUE Médiahálózat idei Médiatáborába, amely 2016 júliusában kerül megrendezésre.
A pályázati díjak összértéke több mint 2 millió Ft.
A pályázatokat benyújtani pedig kizárólag elektronikus úton lehet.
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Beküldési határidő: 2016. március 15., a Magyar Sajtó Napja.
További információk a Pályázatfigyelő honlapján:
http://www.pafi.hu/…/83c6…/254da582b340dd04c1257f1e004cdfbc…

Február 16. 
[ ONLINE MŰVÉSZGALÉRIA ]
Kedves Fiatal Művészek, Kreatív Alkotók!
Várjuk jelentkezéseteket, ha érdekel a fotóművészet, a festészet, a grafika, vagy a filmművészet világa és 
még nem múltál el 25!
Ha már van elkészült fotósorozatotok, rajzolt vagy festett alkotásotok, esetleg egy rövid kisfilm vagy videó, 
amelyet szívesen megosztanátok másokkal, jelentkezzetek nálunk és mi közzé tesszük a „Tehetségek MUN-
KA-LAP-ja” online művészgalériáján.
Ugyanakkor, ha még nincs kész munkátok, akkor itt a lehetőség, hogy megmutassátok tehetségeteket!
Rövid leírásban kérlek, mutassátok be, miért éppen az adott témát választottátok, továbbá azt is, hogy mit 
mondd el rólatok az elkészült mű.
A jelentkezési lap itt tölthető ki:
http://goo.gl/forms/RcWDVMXvO2

Február 17. 
TAVASZI IRODALMI VILLÁMPÁLYÁZAT
Szeretsz verset, novellát írni?
Rendszeresen publikálsz irodalmi műveket vagy még csak a szárnyaidat bontogatod?
Most kitárul előtted egy remek lehetőség, amely nyilvános megjelenést biztosít az általad készített alkotá-
snak!
A Gyermekjóléti alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Tár-
saság közös Tavaszi Irodalmi pályázatot hirdet szabadon választható témában!
A pályázatukra amatőr és rendszeresen publikáló szerzők tollából is várnak műveket. Pályázhatnak hazai és 
határon túl élő alkotók is. Pályázni versekkel, prózai művekkel is lehet.
Alsó életkori határ: 14. életév.
A pályázat célja: 
Ráirányítani a figyelmet a magyar irodalomra, a magyar nyelven írt alkotásokra. Új irodalmi művek írására 
ösztönzés.
A pályázat beküldési határideje: 2016. május 27.
A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi oldalon olvashatod:
http://tavaszi-irodalmi-palyazat.webnode.com/palyazatunk

Február 17. 
[ Messzehangzó Tehetségek Alapítvány ]
A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 2008-ban jött létre, azzal a céllal, hogy a szociálisan hátrányos 
helyzetű, tehetséges 9-18 év közötti fiatalokat olyan tudáshoz, illetve képzettséghez juttassa, amelyet 
egyébként nem, vagy csak nagyon nehezen tudnának megszerezni. A tehetséggondozás három fő területe: 
a művészetek, a sport és a természettudományok. A tematikus tehetséggondozó programban való részvétel 
teljesen ingyenes.
Az Alapítvány tehetségfejlesztő programjai közé tartozik egy nyári tábor, számos évközi fejlesztő program, 
és egy ösztöndíj program is, melyeknek fő célja, hogy a hátrányos körülmények között élő gyermekek felfe-
dezzék, felismerjék a bennük rejlő képességeket, továbbá, hogy lehetőségük legyen és merjék is kipróbálni 
magukat, a tehetségfejlesztő programok által megszerzett tudást pedig felhasználják a kreativitásuk megje-
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lenítésére.
További információk az Alapítvány hivatalos oldalán:
http://messzehangzo.hu/

Február 17. 
[ Érdeklődés Térképe ]
Egy teszt, ami segít meghoznod a döntést a pályaválasztás kérdésében!
Megismerheted a képességeid az Érdeklődés térképe teszt során. A végén kirajzolódik ezekből egy grafikon, 
ami pályaorientációs tanácsokat is nyújt számodra.
Minél jobban érdekel egy adott terület, annál sikeresebb leszel ott. Az érdeklődés a teljesítményre is jó 
hatással van, továbbá a képességek fejlesztésére is. Fontos, hogy az érdeklődés mennyire koncentrált, men-
nyire szórt, milyen intenzitású vagy mennyire hiányzik. A fejlesztő munkában, a tanulás irányításában és a 
tehetség gondozásában is nagy szerepe van ezeknek az ismereteknek.
A teszt online változata dr. Gyarmathy Éva pszichológus a Térképezd fel magad!- Érdeklődés térképe című 
játéka alapján készült.
Hogyan működik az értékelés?
A játékban 56 kártyát kapsz, melyekből 40 kártyát kell besorolnod az adott kategóriák alapján, hogy men-
nyire jellemzőek rád. A kártyaleosztásodból jön létre az érdeklődésed térképe, amiből megtudhatod, mely 
képességeidet kell fejlesztened.
Az eredmények alapján meghatározhatóak az erős területeink, melyekben tehetségesek vagyunk és a gy-
engébb terültetek is, ahol pedig fejlődésre van szükségünk. Olyan területek is megjelenhetnek az erősségeid 
között, amikre nem is gondolnál.
A feldolgozásban jelentős szempontok, hogy mely területeken és milyen szinten érdeklődünk, mely 
területeket utasítottunk el, mennyire ellentmondóak a válaszaink, milyen erős az érdeklődés általában.
Ha szeretnéd elvégezni a tesztet, itt van rá lehetőséged:
http://erdeklodesterkepe.tehetseg.hu/

Február 18. 
[ Zöld Kakas Líceum ]
Azt mondják, zűrös vagy?
Pedig csak a világ lesz egyre zavarosabb körülötted. Keresel egy helyet, ahol úgy tanulhatsz, ahogy te szeret-
nél, nem ahogy mások. Szeretnéd megmutatni, miben vagy jó, még ha ez valami szokatlan dolog is. Szeret-
néd, ha elfogadnák, amilyen vagy, és senki sem akarna mindenáron megváltoztatni.
Így hirdeti magát a Zöld Kakas Líceum , amelyet olyan diákok számára hoztak létre, akik más középiskolák-
ban nem találják meg a helyüket, holott megvan bennük a lehetőség, hogy érettségit tegyenek vagy akár 
továbbtanuljanak. Szolgáltatásaik között éppúgy megtalálható a tanácsadás, mint a terápia, a mentorálás 
vagy a konfliktuskezelés.
A két évtizede működő, alapítványi iskoláról azt érdemes tudni, amit leírtak küldetésnyilatkozatukban is: 
“dolgunk, hogy segítsük kielégíteni a hozzánk fordulók megfogalmazott és lappangó igényét: a sikerre való 
alkalmasság állapotának elérését, a sikeresség megvalósítását. Közreműködünk abban, hogy a fiatal ráé-
bredjen: saját sikerességének melyek azok az elemei, amelyek tőle függnek. Segítünk, hogy ezeket tudatosít-
sa, fejlessze, megteremtse. Közreműködünk abban, hogy a fiatal fel- és megismerje a környezetében rejlő 
lehetőségeket, ugyanakkor a környezet vele szemben támasztott igényeit is. Segítünk, hogy a környezettel 
való optimális együttműködést kialakítsa, fenntartsa. Lehetőséget biztosítunk az érettségi vizsga, illetve 
szakmai végzettség megszerzéséhez. Segítünk az egyéni karrierterv kialakításában, a megvalósítást folyam-
atosan nyomon követjük, támogatjuk.”
Amennyiben érdeklődsz a Zöld Kakas Líceum iránt, az alábbi linken tájékozódhatsz róla:
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http://www.zoldkakas.hu/

Február 19.  
[ Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola ]
Az Igazgyöngy Alapítvány Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében, a berettyóújfalui 
kistérségben működik 1999 óta. Legfontosabb feladata a tehetséggondozás, és a személyiségfejlesztés, 
különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre.
Az Alapítvány által fenntartott Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 670 gyerek művészeti 
nevelését látja el, akiknek jelentős része hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő.
A Művészeti Iskola különös figyelmet fordít a gyermekrajz pályázatokra, melyekkel a diákok évente 450-500 
díjat is elhoznak a hazai és a nemzetközi képzőművészeti versenyekről egyaránt.
További érdekes információk az Alapítvány oldalán:
http://igazgyongy-alapitvany.hu/

Február 19. 
Állati jelmezbált rendeznek szombaton a Nagyerdei Kultúrparkban! :)
A jelmezbál megrendezésében az állatkert dolgozóin kívül számos debreceni művész, több iskola, színjátszó 
csoport, állatvédő, zenész, táncos és kézműves is közreműködik.
A látogatók állatbemutatókon, látványetetéseken, kiszebábégetésen vehetnek majd részt, továbbá kipróbál-
hatják magukat különböző ügyességi próbákon, zenés jelmezversenyeken.
A maszkban, és jelmezben érkező gyerekek féláron mehetnek be az állatkertbe. A rendezvény ideje alatt 
pedig a kisvasút használata mindenki számára ingyenes.

Február 22. 
[ S a k k p a l o t a ]
A Sakkpalota program Polgár Judit Sakk Alapítványa által kifejlesztett speciális, új módszertani program az 
általános készségfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás előmozdítására, illetve a mai digitális tár-
sadalomban jelentkező gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására.
A képességfejlesztő sakk szerepe az oktatásban abban rejlik, hogy elősegíti a különböző tantárgyak elsa-
játítását. A gyermek ezáltal nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban erősödik, 
hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is. Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt 
mozgósítanak és kombinálnak össze, miközben idegrendszerükben a sejtek közötti kapcsolatok száma sok-
szorozódik. A sakk tehát az egész tanulási folyamat kialakulására komoly kihatással van.
A Sakkpalota program egy olyan komplex képességfejlesztő módszer, amelyet érdemes minden gyermekkel 
megismertetni, különös tekintettel az óvoda és az iskola közötti átmenet során, illetve a gyermek alsó tago-
zatos tanulmányai idején.
További információ a programról:
http://sakkpalota.hu/index.php/hu/

Február 22. 
Az AIESEC a világ egyik legnagyobb diákszervezete, amelynek fő célja a fiatalok személyes, szakmai és 
vezetői képességeinek fejlesztése. Több mint 120 országban van jelen és több mint 86 000 taggal büsz-
kélkedhet.
A szervezet működése nonprofit, tagjai és vezetői is diákok egyaránt. Céljainak elérése érdekében pedig 
helyi és globális programokat is működtet. Magyarországon évente 350-400 hallgató és friss diplomás tölti 
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náluk a szakmai gyakorlatát, vagy megy külföldre önkéntes munkát végezni.
Az AIESEC által szervezett kultúraközi programok lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára, hogy más 
kultúrákat is megismerjenek, illetve, hogy egy életre szóló élményt és hasznos tapasztalatokat szerezzenek. 
A résztvevő fiatalok az önkéntes programok keretében szélesíthetik látókörüket, új barátságokat köthetnek, 
továbbá egy nemzetközi közösség részévé válhatnak.
Az AIESEC nemzetközi szakmai gyakorlati programja a Global Expert Program, amelynek keretében a fiata-
loknak lehetősége nyílik nemzetközi környezetben is kipróbálni magukat. Ezáltal fejleszthetik nyelvtudásu-
kat, új kultúrákkal ismerkedhetnek meg, új tanulási- és munkaszemléletet sajátíthatnak el, növelhetik alka-
lmazkodó készségüket, és legfőképp értékes munkaerőpiaci tapasztalatot szerezhetnek.
További információk az AIESEC hivatalos oldalán:
http://aiesec.hu/

Február 22.
[ Cívis Talentum Ösztöndíj ]
Ösztöndíj a tehetséges debreceni diákokért!
Kimagasló eredményeid vannak humán , reál vagy idegen nyelvi területeken? Esetleg több tanulmányi meg-
mérettetésen is értél már el nemzetközi sikereket?
Amennyiben középiskolai tanuló vagy, esetleg szakképzésben veszel részt és az előzőekben magadra is-
mertél, akkor most érdemes lesz figyelned milyen hírek keringenek Debrecen városában!
Debrecen város nagy múltú iskolavárosi ranggal rendelkezik, elég csak a város négy és fél évszázados 
történelmi múlttal és hagyományokkal rendelkező egyetemére gondolnunk, amelyet az ország legrégeb-
bi folyamatosan működő felsőoktatási intézményeként tartanak számon. A cívisváros oktatási intéz-
ményeiben felnövekvő tehetségek országos és nemzetközi sikeressége és a tehetséggondozásban betöltött 
felelősségteljes szerepe indokolja, hogy a város Önkormányzatának Közgyűlése határozatában létrehozta a 
Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítványt.
A közalapítvány a helyi tehetségek ösztönzése és jutalmazása révén, eddig is minden évben pályázatot hird-
etett ki, ahol a nyertesek között táblagépet sorsoltak ki.
Az idei évben kiemelkedő változás lesz tapasztalható ezen téren, hiszen az alapítvány a Cívis Talentum 
Ösztöndíj létrehozásával azt a célt tűzte ki maga elé, hogy kitüntető díjjal és oklevéllel jutalmazza, azokat a 
debreceni középiskolás tanulókat, akik nemzetközi tanulmányi versenyeken is kiemelkedő eredményeket 
értek el.
Az ösztöndíj 1 évre szól, a díjjal járó havi pénzösszeg nettó 50 ezer forint. Az önkormányzat költ-
ségvetésében ez az összeg járulékokkal együtt a 2016. évi hatályos jogszabályokat tekintve havi bruttó 
74 705 forintos kiadást jelent egy főre. Az ösztöndíj évente legfeljebb 5 főnek adható. Pályázni konkrét 
nemzetközi eredmények dokumentálásával lehet.
Az ösztöndíj átadása ünnepélyes keretek között – az iskolai tanévhez igazodva – a közgyűlés rendes ülésén 
a „Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és a „Debrecen Város Közoktatásáért” díjak átadásával egy időben 
történne.
Az ösztöndíjról a február 25-i közgyűlés dönt. Figyeljétek tehát a város híreit, nehogy lemaradjatok erről a 
kiemelkedő lehetőségről!
A továbbiakban mi is igyekszünk részletes tájékoztatást adni a pályázattal kapcsolatban, így minket se felejt-
setek el nyomon követni! :)

Február 22. 
[ Kisfilmpályázat ]
Készítsd el az Évszakok kísérőfilmjét!
A Mozinet kisfilmpályázatot hirdet iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt az Évszakok című természetfilm 
kapcsán, amely 2016. április 14-től lesz látható a magyar mozikban.
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A pályázatra olyan - legfeljebb kétperces - kisfilmeket várnak, amelyek Magyarország élővilágához kapc-
solódnak, az itt élő állatokat, növényeket mutatják be. Műfaji megkötés nincsen, tehát a benyújtott film 
lehet animációs film, dokumentumfilm, játékfilm, kísérleti film, és kisjátékfilm is.
A filmeket szakmai zsűri értékeli majd, korcsoportonként egy győztes filmet választva, amelyet később 
az Évszakok kísérőfilmjeként láthat a nagyközönség a mozikban. A többi elkészült alkotás pedig szintén 
megosztásra kerül majd a Mozinet YouTube oldalán.
A zsűri tagjai Für Anikó színművésznő, Lubics Szilvia hosszútávfutó, ultramaratonista és Mosonyi Szabolcs 
természetfilmes lesz.
A nevezés ingyenes!
A filmeket pedig FullHD (1080p) felbontásban várják az evszakok@mozinet.hu címre.
Részletes információk a Pályázatfigyelő oldalán:
http://www.pafi.hu/…/8e56…/63168dba38e480b4c1257f55005dd75c…

Február 23. 
[ Tehetségfejlesztés szabadon, személyre szabottan ]
Vajon létezik személyre szabott tehetségfejlesztés?
A válaszunk IGEN!
Ráadásul Magyarországon, egy a világon is egyedülálló program keretében!
Hallottál már a Templeton programról?
Mi most röviden bemutatjuk Neked!
Miért is jó bekerülni a Magyar Templeton Programba?
A program most itt Magyarországon valósul meg elsőként. Ez egy olyan egyedülálló pilot program, amely 
elsőként foglalkozik kivételes kognitív tehetségekkel, és a kifejezetten rájuk kidolgozott módszertanával 
korábban nem létezett lehetőségeket jelent a bekerülőknek.
RÓLAD SZÓL A PROGRAM: Mind a 300 Junior Templeton Fellow egyéni, személyre szabott tehetséggon-
dozó programot kap, amelynek összetételét egy személyes interjún megállapított egyéni szükségletek 
(és a program lehetőségei) alapján határozzák meg a szakemberek. Ezek lehetnek szakmai vagy szociális 
képességterületet érintő gazdagító programok.
CSAK RÁD FIGYELNEK: Minden Fellow-nak felajánlják az egyéni mentorálás lehetőségét. A mentorok a ma 
kiválóságai: akadémikusok, egyetemi professzorok, az üzleti élet meghatározó személyiségei.
FEJLŐDHETSZ AMIBEN SZERETNÉL: Egy éven át más egyéb mellett többféle képzésben (soft skill, nyelvi, 
számítógépes, pénzügyi, vállalkozói, start-up stb.), kutatási, publikációs, utazási lehetőségekben részesül-
hetsz, nyári táborban vehetsz majd részt.
EGY KÖZÖSSÉG TAGJA LESZEL: Bekerülsz egy kreatív közösségbe (Junior Templeton Fellow Network), ahol 
folyamatosan tarthatod a kapcsolatot a többi Fellow-val, a mentorokkal és coachokkal, közös rendez-
vényeken találkozhattok, csoportos coaching alkalmakon vehettek részt.
KAPCSOLATOKAT ÉPÍTHETSZ: Rengeteg új lehetőség és kapcsolat nyílhat meg a számodra, amelyek nem 
érnek véget az egy év elteltével, ezek egy életre szólhatnak, meghatározóak lehetnek, akár a mentorokkal, 
akár a program partnereivel, így pl. a legnagyobb, legbefolyásosabb vállalatok vezetőivel.
ELŐNNYEL INDULHATSZ AZ ÉLETBEN: Junior Templeton Fellow-nak lenni különleges előny és megtisz-
teltetés, amely a szakmai önéletrajzban is nagyon szépen mutat majd.
Az ez évi jelentkezések a programra már lezárultak, de mindenképp kísérjétek figyelemmel a Templeton 
honlapját, hiszen a jövő évben, Ti is benne lehettek a legjobb 300 jelentkezőben , akik egy éven keresztül a 
legjobbaktól kapnak személyes mentorálást!
A program időtartama alatt mi is megosztunk néhányat a jelentkező fiatalok bemutatkozó videóiból, hogy 
kedvet kapjatok a megmérettetésre!
Íme egy kis előzetes: 



február
https://www.youtube.com/watch?v=jTxj-X0TIJQ
További információkat az alábbi oldalon szerezhetsz: 
http://templetonprogram.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=jTxj-X0TIJQ

Február 23. 
[ Hejőkeresztúri iskola ]
A Tiszaújvárosi Járás Tankerületéhez tartozó Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola tanulóinak száma 230 
körüli. A tanulók jelentős része, 68%-a hátrányos helyzetű, 8%-a állami gondozott, 7%-a pedig sajátos 
nevelési igényű. Az iskola a jobb teljesítmény elérése érdekében integrációs nevelést, oktatást folytat.
Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a diákok képességeinek kibontakoztatására. Alapelvük ugyanis, 
hogy „mindenki jó valamiben.” :)
A hejőkeresztúri iskola fő céljai közé tartozik a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá fűzése, a tanulók 
iskolai sikerekhez juttatása, illetve a belső harmónia, egészséges lelki élet kialakítása, melyek nélkülözhe-
tetlen feltételei a harmonikus személyiségnek.
Programjaik révén az iskola arra törekszik, hogy a tanulók saját képességeiknek megfelelően haladjanak 
az ismeretek elsajátításában, illetve képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre. Fontos, hogy a tanórák 
élvezhetőek, szerethetőek legyenek, valamint, hogy egy együttműködésen alapuló osztályközösség alakul-
jon ki, amelyekben a diákok elfogadják egymást, és meglátják társaikban az értéket.
Részletes információk az iskola honlapján:
http://hejokereszturiskola.hu/
Február 23. 
[ Második Ceres Novellárium sci-fi játék ]
A Ceres Novellárium sci-fi játék fő célja az írásoktatás, és az íráskészség fejlesztése, valamint a kezdő írók 
segítése, támogatása.
A játékba beküldendő novella terjedelme legfeljebb 30 ezer leütés lehet szóközökkel együtt. A pályázók 
beküldhetik már a jelentkezés során a teljes novellát, de annak első 10 ezer leütésnyi részletét is.
Nevezési díj nincs!
A játékra kezdő írók jelentkezését várják, akiknek még nem jelent meg önálló, nyomtatott formátumú írásuk, 
illetve szeretnének fejlődni, tanulni.
A győztes novellának megjelenési lehetőséget biztosítanak, illetve a legjobb novellák szerkesztését ingyen 
vállalják. Az első három játékos pedig könyvjutalomban részesül.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 29. éjfél!
A játék részletes bemutatása a Ceres Novellárium oldalán olvasható el: 
https://everigel.wordpress.com/…/masodik-ceres-novellarium…/

Február 24.
Önkénteskedni vágyók, önkénteseket fogadó szervezetek figyelem!
Ha érdekelődsz a hazai, ill. a külföldi önkéntes munkalehetőségek iránt, vagy fogadó szervezet vagy, és 
szeretnéd népszerűsíteni az általad kínált lehetőségeket, programokat, akkor mindenképp regisztrálj az 
EMMI megbízásából újonnan létrehozott weboldalon, ahol nap mint nap tájékozódhatsz a legfrissebb 
lehetőségekről, valamint fogadó szervezetként felveheted a kapcsolatot az önkéntes munkavállalókkal.
Az oldal elérhetősége:
http://onkentes.gov.hu/
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Február 24.
[ Budapest School, az újragondolt iskola ]
A Prezi Alapítóitól!
Halácsy Péter, a világhírű magyar startup cég, a Prezi társalapítója és technológiai főigazgatója Budapest 
School néven magánóvodát és iskolát indított társaival Budapesten, ahol vegyes életkorú és különböző 
társadalmi helyzetű gyerekek tanulnak együtt speciális módszerekkel. A két új intézmény 2015 szeptember 
elsején nyitotta meg kapuit.
A Budapest School alapelvei a következők:
•Vegyes életkorú csoportok
•Személyre szabott képzés
•Projektalapú oktatás tantárgyak helyett
•Tanárcsapatok által vezetett tanulókörnyezetek
•A gyerekek személyiségének kiteljesedése
•Érzelmileg biztonságos környezet
•Elfogadás és befogadás
Ha érdekel az újragondolt iskola ötlete, nézd meg oldalukat, ahol az iskolák napirendjét is megtalálod.
Weboldaluk:
http://www.budapestschool.org/

https://www.youtube.com/watch?v=svix784bxQ0&feature=youtu.be

Február 25. 
Önkénteskedni vágyók figyelem!
Átmenetileg gondozásban lévő óvodás, iskolás gyerekek korrepetálására, illetve nyári táborok sz-
ervezésében, és lebonyolításában való közreműködésre keresnek segítőket a debreceni Gyermekek Át-
meneti Otthonában.

http://onkentes.gov.hu/2016/02/16/gyermekek-korrepetalasa-taboroztatas/

Február 25.
[ Történelmi Novellapályázat - Arany Sas Díj ]
A 2010-ben megalapított Magyar Irodalmi Lap (MIL) évente megrendezi hagyományos történelmi novel-
lapályázatát.
Az idei pályázat témája az egyetemes magyarság sorsa, és Kárpát-medencei története.
A megírandó novella témájában kapcsolódhat a Történelmi Magyarország bármely történelmi részéhez, 
tájegységéhez, valamint a szétszórtságban élő magyarokhoz.
Az ország elszakított részeinek történelmi eseményeit bemutató legkiemelkedőbb pályaművek pedig re-
gionális különdíjban részesülnek!
A novella épülhet valóságra, de lehet akár történelmi hitelességen alapuló képzelet szüleménye is.
A pályázatra bárki nevezhet, életkortól, állampolgárságtól, és foglalkozástól függetlenül.
Nevezési díj nincs!
A beküldési határidő 2016. március 05.
A pályázattal kapcsolatban további információ a Magyar Irodalmi Lap honlapján található:
http://www.irodalmilap.net
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Február 25.
[ B o l d o g s á g ó r á k ]
Martin Seligman amerikai pszichológus szerint a “boldogságoktatást” be kell vezetni az óvodákba és az 
iskolákba egyaránt, ha a jövő nemzedékét kiegyensúlyozottabbnak, sikeresebbnek és elégedettebbnek 
szeretnénk látni.
A “boldogságórák” továbbá a közismert angliai bentlakásos iskola, a Wellington College szerint segít 
a diákoknak abban is, hogy felnőtt korukban hatékonyabban oldják meg párkapcsolati problémáikat, 
megőrizzék fizikai és lelki egészségüket, valamint megbirkózzanak rossz érzéseikkel.
Ha szerinted is fontos, hogy legyenek boldogság órák Magyarországon, és szeretnél még többet megtudni a 
programról, nézd meg ezt a rövid ismertető videót:
https://www.youtube.com/watch?v=CGXbqvzkWXA

Február 25. 
Gondolkodtatok már azon, mitől függ, hogy valaki szereti-e a munkáját, vagy sem?
Biztos sokan hallottátok már ezt: „Csak jöjjön már el a hétvége”. Ezt munka közben is sűrűn hallhatjuk. Mások 
viszont lelkesedve keresik az új lehetőségeket, megmérettetéseket.
A fizetés is fontos egy munka kapcsán, de nem ez az egyetlen dolog. Akinek az a munkája, amit szeret, an-
nak dolgozni nem nyűg, hanem kellemes időtöltés. Ha jobban ismered magad, könnyebben eldöntheted, 
neked mi lenne álmaid foglalkozása, munkája.
Ehhez az első lépés, hogy ismerd fel: mi hajt előre, miért szeretnél dolgozni? Mi motivál leginkább?
Egy McClelland nevű szakember szerint 3 féle dolog hajthatja az embert:
- A Kapcsolat: Vannak azok, akiknek a munkában az a legfontosabb, hogy új embereket ismerjenek meg, 
csapatban dolgozzanak, és jó kapcsolatban legyenek a kollégákkal.
- A hatalom: Másoknak számára az a legjobb munkahely, ahol lehetőségük van vezető szerepet betölteni. 
Összefogni a csapatot, tervezni, szervezni: ezt szereti csinálni, akit a hatalom motivál.
- A teljesítmény: Ezek az emberek újabb és újabb célokat tűznek ki maguknak és sikereket akarnak elérni. A 
nagy felelősséget, kihívásokat szeretik.
És Neked mi lenne a legfontosabb a munkában? Szívesen részt vennél egy szórakoztató foglalkozáson, ahol 
erről a témáról is többet megtudhatsz? Szívesen megosztanád gondolataid másokkal? Várunk szeretettel a 
Fiatal Tehetségek Klubjában!
Írta önkéntesünk: Szakadáth Márton
http://www.magabiztos.hu/olvasni…/mcclelland-a-motivaciorol/

Február 26.
ÖNKÉNTESKEDNI VÁGYÓK FIGYELEM!
Menhelyi kutyák sétáltatására, tereprendezésre (gereblyézés, udvarrendezés, cicaház rendben tartása), ill. 
alkalmankénti rendezvényeken való közreműködésre várják önkéntesek jelentkezését a Debreceni Kutyaház 
Állatotthonban.
http://onkentes.gov.hu/2016/02/16/kutyasetaltatas/

http://onkentes.gov.hu/2016/02/16/kutyasetaltatas/

Február 26.
 [ Történelmi esszéíró pályázat ]
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) tiszafüredi szervezete által kiírásra került a Történelmi es-
széíró pályázat, amelyre 13 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését várják.
Választható témák: 



február
• 1848. március 15. - A vér nélküli pesti forradalom 
• ’48 hősei - A márciusi ifjak 
• Miért válhatnak példaképpé a mai fiatalok számára az aradi vértanúk? 
• Világosi fegyverletétel - Egy nemzet tragédiája 
• Görgey Artúr - Hős, vagy áruló? 
• 1848. március 15. - Ha én lettem volna Petőfi Sándor, Jókai Mór, Táncsics Mihály, Kossuth Lajos, vagy Bat-
thyány Lajos 
• Szabadon választható téma (Az 1848-49-es forradalom, és szabadságharc témakörén belül)
A legjobb pályaművek értékes jutalomban részesülnek!
Beküldési határidő: 2016. március 7.
A pályázattal kapcsolatos további információk:
http://www.pafi.hu/…/8e56…/87105d43b93d23eac1257f42003ba2dd…

Február 29. 
[ VERSENYTÁRSAK ]
Verseny a versenyről diákoknak!
A DUE által kiírt Versenytársak című pályázatra olyan vizuális pályaművek (fotó, montázs, kollázs, videó) 
benyújtását várják, amelyek sokszínűen, újszerűen, és egyedi látásmóddal közelítik meg a verseny fogalmát, 
illetve azt kreatívan mutatják be.
A pályázatra 12 és 22 év közötti diákok jelentkezését várják!
A pályaműveket szakmai zsűri értékeli, az alkotásokból pedig egy válogatást tesznek közzé a DUE felületein, 
valamint kiállítást szerveznek az Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon.
Az első három helyezett meghívást nyer a DUE 2016 évi nyári médiatáborába, továbbá megismerkedhetnek 
a szakma mestertitkaival.
Beküldési határidő: 2016. március 15.
További információ a pályázattal kapcsolatban:
http://www.pafi.hu/…/8e56…/dbd5facbf21d2157c1257f1e004d7288…

Február 29. 
Kedves Irodalomkedvelők!
Ezen a héten három alkalommal is lehetőségetek nyílik az írónő – Szabó Magda – egyik leghíresebb 
művének színpadi változatát megtekinteni a Víg Kamaraszínházban.
Az önéletrajzi mű betekintést nyújt a két nő, az írónő és fogadott anyja, Emerenc különös világába és a szim-
bolikus ajtó mögötti életet tárja fel előttünk.
Ajánljuk mindenkinek, aki ismeri a regényt és azoknak is, akik kedvelik az színházi előadásokat!
További információk:
http://csokonaiszinhaz.hu/muvek/szabo-magda-az-ajto/

Február 29. 
Tervezz pólót a SZIGET Fesztiválra!
Ha jó a képzelőerőd és otthon érzed magad a grafika világában, jelentkezz a Sziget Fesztivál 2016- Island of 
Freedom fesztiválpóló grafikai pályázatára!
A pályázatra elsősorban olyan grafikusok, designerek jelentkezését várják, akik képviselni tudják a fesztivál 
arculatát, valamint létre tudnak hozni egy olyan atmoszférát, ami illeszkedik az “Island of Freedom” szellem-
iségébe.
Bárki jelentkezhet, aki jelentkezését elküldi a meghirdetett időpontig, illetve minden követelménynek meg-
felel.
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A legjobban sikerült alkotások elérhetőek lesznek a fesztiválok webshopjában “Designer Edition” néven, 
amelyeket kizárólag a fesztiválok előtt lehet majd megvásárolni.
A nyertes pályázók továbbá egy-egy VIP bérlet nyernek a Sziget Fesztiválra, és egy 100 euróval feltöltött 
fesztiválkártyát.
Mindemellett biztosítanak számukra 2-2 köteles példányt a saját tervezésű pólókból.
A pályamű benyújtási határideje: 2016. március 17.
További infók:
http://sziget.hu/fesztival/art/tervezz_sziget-polot


