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[ 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 MUNKA-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
Az elkészült alkotásokat pedig a fiatal.tehetsegek.klubja@gmail.com e-mail címre lehet elküldeni! :)
2016. április 6.
Új pályázati felhívások a Nemzeti Tehetség Program keretében!
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az EMMI megbízásából új pályázati felhívásokat hirdetett meg a
Nemzeti Tehetség Program keretében.
A felhívásokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján érhetitek el.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program/?main_menu%5Bmain_menu%5D%5Bite
m%5D=14&menueditbox%5BMenu%5D=main_menu
2016. április 7.
[ Online Videópályázat ]
A New Wave Production Kft. online videópályázatot hirdet új médiatartalmak gyártásának támogatására
dokumentumfilmesek, videós újságírók, illetve filmesekből és újságírókból álló alkotócsoportok részére 10
000 000 Ft keretösszeggel.
A pályázat célja, hogy a VS.hu a lehető legszélesebb körből vonjon be alkotókat és témákat online médiaplatformjára, valamint elősegítse a társadalmilag fontos jelenségek kreatív, multimédiás feldolgozását.
A hírportál az új, eredeti és továbbfejleszthető médiatartalmak készítését kívánja elősegíteni.
Pályázni az alábbi három kategóriában lehet:
1. online dokumentumfilm
2. online videósorozat
3. multimédiás nagyriport
A pályázat témája: Globális és lokális. A pályamunkáknak tehát olyan témákat kell érintenie, amelyekben jól
érzékelhetőek a lokális és a globális társadalmi-gazdasági folyamatok, jelenségek, és ezek között valamilyen
összefüggés is kimutatható.
A nyertes pályázatok teljes körű megvalósításának költségeit a VS.hu biztosítja. Az egy pályázó által
elnyerhető max. támogatás keretösszege pedig 3 000 000 Ft pályázatonként.
Benyújtási határidő: 2016. április 25. 24:00.
A pályázaton való részvétel ingyenes!
Pályázhat minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár és határon túli magyar alkotó (alkotócsoport).
További információ:
http://vs.hu/blogok/dokupalyazat
2016. április 7.
[ AKönyvJó ]
A Canon Hungária Kft. digitális könyvnyomtatási pályázatot hirdet a Magyar Írószövetség támogatásával
AKönyvJó címmel.
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A pályázat során 12 tehetség kap lehetőséget arra, hogy kötete megjelenjen.
A pályázaton elsősorban magyar nyelvű szépirodalmi művekkel lehet részt venni, amelyek terjedelme min.
100, max. 250 oldal lehet.
A pályaművek benyújtási határideje 2016. április 15.
Apályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi e-mail címen tudtok:
konyvpalyazat@canon.hu
Bővebb információ:
http://www.canon.hu
2016. április 7.
Ezek a legnépszerűbb szakok és egyetemek!
Az eduline összeállította nektek, mely szakok, és intézmények voltak a legnépszerűbbek az idei végzősök
körében.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2016/4/6/Legnepszerubb_szakok_2016_J5G7MS
2016. április 8.
Az idei évben több mint 111 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba!
A legtöbben a gazdaságtudományok, a műszaki és a pedagógus képzési terület valamely szakát jelölték
meg.
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/jelentkezoi_szamok_16A
2016. április 8.
„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni…?”
A XIV. Debreceni Költészeti Fesztivál alkalmából egy játékra invitálják az irodalomkedvelőket, amellyel arra
biztatnak mindenkit, hogy válasszon egy számára kedves költőt, „hívja meg vendégségbe” és posztoljon a
saját Facebook oldalára egy hozzá kapcsolódó verset, videót vagy egy képet.
A játék úgy teljes, ha a játékos a feltöltés során a „Nálunk nem ritka vendég” szlogent, valamint a
#nalunknemritkavendeg és a #Költészetifeszt2016 hashtageket használva kihívja 3 ismerősét, akikről úgy
gondolja, szívesen részt vennének a „vendégül látásban”.
Az általunk meghívott vendég József Attila. :)
MÁMOR
Szeretném felverni lelkem dalával
A szomorúk szivét, a világot.
Most megbocsátok annak is,
Aki bántott.
Szertném a keblemre ölelni az
Életért kűzdő, fájó rabot.
Szeretném feltámasztani,
Aki halott.
Szeretném, hogyha lassabban forogna
És végre megállna a nagy kerék.
De a legjobban szeretném,
Ha szeretnék.
És szeretnék alkotni csodásat és
Ezer gyönyörűt, szépet meg nagyot
S aztán meghalni: Mert én a
Mámor vagyok.
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Vegyetek részt Ti is a Költészeti Fesztivál apropójából meghirdetett játékon és osszátok meg ismerőseitekkel
a kedvenc verseteket!
https://www.facebook.com/events/1530871227215118/
2016. április 8.
[ Hozz ki többet kevesebből! ]
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Igazgatósága pályázatot hirdet, amelynek mottója: “Hozz ki többet kevesebből!” A pályázóktól az kérik,
fogalmazzák meg képekben - egy kisfilmben - mi jut eszükbe erről a mondatról, mit jelent számukra, ha a
környezettudatosságra, a hulladékokkal való felelős bánásmódra gondolnak.
A pályázat célja ugyanis rávilágítani, mit is takar a környezettudatos gondolkodás, a hulladékokkal való
felelős bánásmód. Mit jelent ez a gyakorlatban, a mindennapi életben, és hogyan tudjuk ezen a szűrőn
keresztül nézni a világot, ennek megfelelően meghozni minden döntésünket a legkisebbtől a legnagyobbig.
Mit jelent az, hogy valóban a környezetünkre érzékeny módon éljük a mindennapjainkat, és értékeljük azt a
természetes közeget, amely nekünk még rendelkezésünkre áll.
A pályázat keretében eredeti, és kreatív kisfilmeket várnak benyújtani, amelyek a pályázat célját valósítják
meg képekben.
Pályázni három korosztályban lehet:
- Tinik (14-18 év közöttiek)
- Fiatalok (19-30 év közöttiek)
- 30+ (30 év felettiek)
Díjazás a Tinik korosztálya esetében:
1. helyezett: 300 000 Ft értékű vásárlási utalvány
2. helyezett: 200 000 Ft értékű vásárlási utalvány
3. helyezett: 100 000 Ft értékű vásárlási utalvány
Különdíj: 50 000 Ft értékű vásárlási utalvány
Díjazás a Fiatalok és a 30+ korosztály esetében:
1. helyezett: 500 000 Ft értékű vásárlási utalvány
2. helyezett: 300 000 Ft értékű vásárlási utalvány
3. helyezett: 200 000 Ft értékű vásárlási utalvány
Különdíj: 100 000 Ft értékű vásárlási utalvány
A pályaművek beküldési határideje: 2016. május 1. 23:59 óra.
További információ a pályázattal kapcsolatban:
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/06db2c198057508dc1257f7900475
aa4?OpenDocument
2016. április 8.
Ti hasznosnak tartjátok egy cég működésének megismerését pályaválasztásotok szempontjából?
Kérdésünkre, a következő linkre kattintva tudtok válaszolni teljesen anonim módon.
https://docs.google.com/forms/d/1ZY82RDGPu5QNGpPfwVRxypQMO_D9GASAS-8NN86nZrU/
viewform?c=0&w=1&usp=send_form
2016. április 11.
“Készíts logót a városnak”
Debrecenben tanuló kreatív, jó rajzolási készséggel rendelkező középiskolás diákok jelentkezését várják,
akik elkészítenék Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának új logóját!
Az elkészült pályamunkákat 2016. április 13-ig várják benyújtani!
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https://www.facebook.com/debrecenidok/photos/a.10150587202152283.378428.261792662282/1015354
4943592283/?type=3&theater
2016. április 11.
[ Ösztöndíj Phd-tanulmányok támogatására ]
A Rézler Gyula Alapítvány a 2016/2017-es egyetemi tanévre hazai tanulmányi ösztöndíjat hirdet a PhD-tanulmányait folytató hallgatók részére.
A Kuratórium a beérkezett pályázatok szakmai minőségétől függően legfeljebb két ösztöndíjat ítél meg.
A pályázaton részt vehet minden magyar, 35 év alatti, egyetemi PhD-programban részt vevő doktorandusz,
aki doktori disszertációját a munkaügyi kapcsolatok, a munkaügyi viták, az alternatív vitarendezés, valamint
a munka világához kapcsolódó interdiszciplináris témakörből választja.
A pályázatban azok, akik már korábban részesültek Rézler ösztöndíjban nem vehetnek részt.
A sikeres pályázók 2016. szeptember 1-től összesen 450 000 Forint ösztöndíjban részesülnek.
A pályázat benyújtási határideje:
elektronikusan: 2016. május 2., 24:00,
postai úton: 2016. május 2-i postai bélyegzővel.
Részletes információ a Pályázatfigyelő honlapján:
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/48d8c62e67344101c1257f78003777
a3?OpenDocument
2016. április 11.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek
támogatása ” című felhívás!
A pályázatban azok a 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatalok, illetve felsőfokú
végzettséggel rendelkező 25–30 év közötti pályakezdő álláskeresők vehetnek részt, akik a jövőben egyéni
vagy társas vállalkozást kívánnak létrehozni.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd Ft.
A kérelmek benyújtására 2016. október 3-tól 2018. október 4-ig van lehetőség.
Bővebb információ a pályázattal kapcsolatban:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-cmfelhvs-1
2016. április 11.
Elkezdődött a XIV. Debreceni Költészeti Fesztivál!
A programokkal kapcsolatban részletesebb információ:
https://www.facebook.com/Konyvutca/photos/gm.1538088056493435/708030052632746/?type=3&theate
r
2016. április 12.
Éjszakai távcsöves csillagnézés az Agórában!
A mai napon a csillagok szerelmesei megcsodálhatják a Holdat és a Jupitert, illetve kettős csillagokat és halmazokat is megfigyelhetnek távcsövön keresztül egy csillagász szakember vezetésével. :)
Rossz idő esetén pedig az Agóra csillagászai tartanak bemutatót a digitális planetáriumban.
A programmal kapcsolatban további információ az esemény oldalán tekinthető meg.
https://www.facebook.com/events/576019632558438/
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2016. április 12.
A Facebook másfél milliárd profilt elemzett, megvizsgálva a rokoni kapcsolatokat, valamint azt, hogy a
későbbiekben ki milyen hivatást választott.
A cél ugyanis nem volt más, mint feltérképezni, a szülői minta mennyiben befolyásolja gyermekeink
pályaválasztását.
http://eduline.hu/kozoktatas/2016/4/11/A_Facebook_megmondja_hogy_mi_lehet_a_munkad_OIHIP5
2016. április 12.
[ Ráírás – alkotáspályázat ]
A Liget Műhely Alapítvány alkotáspályázatot hirdet Ráírás címmel. A folyóirat szellemi műhelye az alkotók
közötti párbeszéd lehetőségét keresi téren és időn át.
A pályázat során így olyan, az online oldalon már megjelent bármelyik íráshoz kapcsolódó, tetszőleges
formában és hangnemben alkotott, irodalmi igénnyel készült műveket (vers, novella, esszé) várnak, amelyek
élhetnek az online folyóirat technikai lehetőségeivel (pl. hang-, kép-, filmrészlet felhasználása).
A pályaműveket az alábbi email-címre lehet elküldeni:
palyazat@ligetmuhely.com
Benyújtási határidő: 2016. május 6.
2016. április 13.
A Derekegyházi Horgásztavak és Pihenőpark és a DaDalia Galeria Fotóköre MAFOSZ védnökséggel fotópályázatot hirdet. A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet.
Kategóriánként maximum 4 fotó küldhető be, tehát egy pályázó legfeljebb 4-4 fotóval nevezhet.
A pályázóktól az várják, hogy képeikkel mutassák be a természet szépségeit, vagy az ember és a természet
kapcsolatát.
Díjazás:
A. kategória Oklevél kíséretében:
I. helyezés. 20 ezer Ft. és a pályázat emlékplakettje.
II. és III. helyezés. 10-10 ezer Ft. és a pályázat emlékplakettje.
B. kategória Oklevél kíséretében:
I. helyezés. 15 ezer Ft. és a pályázat emlékplakettje.
II. helyezés. 10 ezer Ft. és a pályázat emlékplakettje.
III helyezés. 5 ezer Ft. és a pályázat emlékplakettje.
A legeredményesebb alkotói díj: Oklevél kíséretében 10 ezer Ft és MAFOSZ plakett.
A pályaművek benyújtási határideje 2016. május 25.
Részletes információ:
http://dadaliagaleria.hu/race/full/3
2016. április 13.
Hamarosan itt a TeSzedd, Magyarország legnagyobb önkéntes szemétgyűjtő akciója!
Jelentkezni pedig már csak április 18-ig van lehetőségetek! ;)
Ha még nem hallottatok volna a TeSzedd mozgalmáról, a következő oldalon tudtok tájékozódni róla:
http://szelektalok.hu/teszedd/
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2016. április 14.
A Felvi ismét összegyűjtötte nektek az érettségivel kapcsolatos legfontosabb dátumokat, illetve korábbi
cikkeit, amelyek segíthetnek a felkészülésben.
http://www.felvi.hu/felveteli/erettsegi/Tanulasi_tippek/mit_kinal_a_felvi_az_erettsegihez_
2016. április 14.
[ Rajzpályázat a Madarak és Fák Napja alkalmából ]
A Raabe Klett Kiadó rajzpályázatot hirdet óvodai csoportok és általános iskolai alsó tagozatos osztályok
számára a Madarak és Fák Napja alkalmából.
A pályázat célja, hogy az óvodás és a kisiskolás korosztály élményszerűen, a művészeti nevelés eszközeit
felhasználva ismerkedjen meg a Madarak és Fák Napja társadalmi üzenetével.
A pályázók köre:
1. óvodás csoportok
2. általános iskola alsó tagozatos osztályai
A pályázaton résztvevő gyerekeknek csoportosan kell készíteniük egy tetszőleges fát ábrázoló képet, amelyen megbújik egy vagy több, Magyarországon élő védett madár.
A képek bármilyen rajztechnikával készülhetnek (pl. színes ceruza, zsírkréta, pasztell kréta stb.).
Egy csoport több alkotással is pályázhat, illetve a képeket elkészítheti a teljes óvodai csoport, iskolai osztály
is közösen.
A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj nincs!
Az elkészült műveket 2016. május 16-áig kell elküldeni lefotózva vagy beszkennelve a palyazat@raabeklett.
hu e-mail címre.
A nyertes pályamű (mindekét kategóriában) felkészítő pedagógusát egy-egy tablettel díjazzák. Ezen felül a
nyertes pályamű óvodai csoportja és iskolai osztálya minden tagja egy-egy Highlights készségfejlesztő kiadványt kap ajándékba, amelyet a Raabe Klett Kiadó biztosít és juttat el postai úton az intézménynek.
A közönségszavazással megválasztott legnépszerűbb pályamű elkészítői is díjazásban részesülnek.
Részletes információ:
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/4f21d44897d8dbdfc1257f880049005
6?OpenDocument
2016. április 15.
Íme, egy kis ízelítő abból, hogy a britek hogyan is állnak a segítőkészséggel, az önzetlen segítségnyújtással.
A The co-operative food csapata is erre volt kíváncsi, aminek köszönhetően mindezt Ti is megcsodálhatjátok
egy rejtett kamerás felvétellel.
https://www.youtube.com/watch?v=fnPft9hgecA
2016. április 15.
350 rendezőt keresnek az I Bike Budapest felvonulásra!
Az I Bike Budapest megtartásának feltétele ugyanis, hogy 350 önkéntes rendező segítse a felvonulás lebonyolítását.
A felvonulás során a rendezők azok, akik a menet elején indulnak, majd megadott helyeken leállva 1-1
kereszteződést biztosítanak, aztán a menet végéhez csatlakozva vonulnak végig az útvonalon.
Részletes információ itt:
http://kerekparosklub.hu/ibikebudapest/rendezok
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2016. április 15.
[ ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ ESSZÉPÁLYÁZAT ]
A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság, és a Pálffy Dénes Népfőiskola
Akadémia pályázatot hirdet 7.-8. osztályos diákok részére.
A fiataloktól 3-6 oldalas esszé, ill. dolgozat megírását várják, a következő 3 témakör közül valamelyiket
tetszőlegesen feldolgozva:
1. A globalizáció veszélyei
2. A Code Civil és jelentősége
3. Magyarország a II. világháborúban: Az 1944-es sikertelen kiugrási kísérlet
Az elkészült esszék, dolgozatok benyújtási határideje: 2016. május 31.
Az első három helyezett oklevél és értékes tárgyjutalom díjazásban részesül.
Részletek itt:
http://www.omlit.hu
2016. április 18.
Már lehet pályázni az Erzsébet-program gyermektáboraira!
A meghirdetett pályázati lehetőségek akár 50 ezer gyereknek biztosíthatnak kedvezményes üdülést tavaszi,
nyári, illetve őszi turnusokban egyaránt.
http://csalad.hu/2016/04/14/gyermek-taborok-az-erzsebet-programban/
2016. április 18.
A Eurodesk Magyarország a Tempus Közalapítvánnyal együttműködve országos tájékoztató rendezvénysorozatot indít az Európai Unió által finanszírozott támogatási programokról civil szervezetek, ifjúsági csoportok, valamint fiatalokkal foglalkozó intézmények munkatársai részére.
http://www.eurodesk.hu/news/
2016. április 18.
[ Mit gondolsz a fejlődésről? - Fotóverseny]
Az Európai Klímaszövetség és a Fókusz Öko Központ fotópályázatot hirdet „Mit gondolsz a fejlődésről?” címmel.
A pályázat során arra kérik a résztvevőket, hogy fényképezőgépükkel a fejlődésnek a nyilvánosság előtt
eltakart arcát mutassák be.
Azok a témák kerülhetnek lencsevégre például, amelyek a fejlődésnek, a növekedésnek az ellentmondásos,
érzékeny aspektusait jelenítik meg.
Pályázni két kategóriában lehet:
1. ifjúsági (18 év alatt),
2. felnőtt.
Az elkészült képeket rövid kommentárral ellátva a focusecocenter@gmail.com e-mail címre kell elküldeni.
A pályaművek benyújtási határideje 2016. július 1.
A pályázat díjazási keretösszege min. 800 euró. Továbbá a beérkezett pályamunkákból kiállítást is szerveznek.
A pályázaton való részvétel ingyenes!
További információ:
http://focuseco.ro/…/fotoverseny-mit-gondolsz-a-fejlodesrol/
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[ Debreceni Egyetem Állásbörze és Karriernap ]
Ha diploma előtt állsz, vagy már végeztél és épp állást keresel, vagy csak szakmai gyakorlati helyet, mindenképp érdemes kilátogatnod a 2016. április 20-án megrendezésre kerülő Állásbörze és Karriernapra. ;)
Az Állásbörzén sok más között kipróbálhatod azt is, hogy milyen élesben egy állásinterjú, vagy, hogy hogyan
kell egy egyedi önéletrajzot megírni.
https://www.facebook.com/events/799018280231616/
2016. április 19.
Jelentkezz Te is önkéntesnek a Bátor Táborba!
A Bátor Táborban súlyosan beteg gyerekeknek és családjaiknak nyújtanak segítséget. A táborozás ideje alatt
a gyerekek ki tudnak kapcsolódni, sikerélményeket és erőt szereznek, mind az élethez, mind a gyógyuláshoz.
Ha TE is szeretnél hozzájárulni a gyerekek élményeinek gyarapításához, gyógyulásukhoz, jelentkezz önkéntesnek, hiszen minden táborozóra jut egy önkéntes, azaz egy Cimbora!
http://batortabor.hu/onkentesseg/tabori-onkentesseg/
2016. április 19.
[ Rajzolj egy bohócot! – Rajzpályázat ]
A Bohócszínház Alapítvány fennállásának húszéves évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdet gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A pályázat célja a legnagyobb bohócrajzgyűjtemény létrehozása, ezzel pedig a kórházi gyerekműsorok
népszerűsítése.
A pályázat során mindössze annyi a dolgod, hogy rajzolj egy bohócot, ami mellé rajzolhatsz akár tortát,
játékokat, kiscicát vagy kiskutyát, vagy ami éppen az eszedbe jut.
Pályázni 3 kategóriában lehet:
-Gyerekek (0-14 éves korig)
- Felnőtt gyerekek (14-99 éves korig)
- Közösségek (családok, óvodai csoportok, munkahelyi közösségek stb.)
A pályaművek benyújtási határideje: 2016. december 31.
Részletes információ:
http://www.bohocdoktorok.hu/wcms/index.html
2016. április 20.
[ Tánc Világnapja ]
Csatlakozzatok hozzánk Ti is a tánc világnapja alkalmából megrendezett FlashMobon ápr. 29-én, pénteken
18:00-tól a debreceni Főtéren!
Találkozó az Aranybika előtt 17: 50 -kor!
Aki szeretne részt venni az eseményen kérjük kommentben jelezze!
A közös tánc után pedig, mindenkit szeretettel meghívunk egy fagyira!
https://www.facebook.com/events/116793432053371/
2016. április 20.
A felsőboldogfalvi Jére Lajos lassan fél évszázada foglalkozik vetőmagtermesztéssel, még sincs kire
ráhagynia tudását. Véleménye szerint ugyanis a mai fiatalokat nem érdekli az ő szakmája, mivel a
magtermesztésből nem lehet egyik napról a másikra meggazdagodni. Ez a foglalkozás tudniillik igen sok
munkát, érzelmet és törődést igényel.
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Az őstermelő gyermekként ismerkedett meg a vetőmagtermesztéssel, hiszen már édesapja is ezzel foglalkozott. Bevallása szerint eleinte nem örült édesapja hagyatékának, később mégis megszerette, és végül
szenvedélyévé vált a magtermesztés.
Lajos bácsitól nem csak kiváló magokat, hanem kedvest mosolyt, és tanácsokat is kaptak a vásárlók. Korábban sok évig gyűjtögette és árulta a virágmagokat, ma már azonban ingyen, ajándékként adja azokat,
elmondása szerint ugyanis minél több virágba borult kertet szeretne látni.
Újonnan a fiatalok körében ismét kezd elterjedni a kertészkedés, sokan például az erkélyükön próbálkoznak
különböző zöldségek, gyümölcsök termesztésével.
Ha érdekel a téma, olvassátok el a teljes cikket!
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/atadna-tudasat-a-magtermeszto-de-nincs-kinek
2016. április 20.
Elérhetők az ügyintézési funkciók az E-felvételiben!
Július 12-ig minden jelentkező használhatja az e-ügyintézés felületét adatbetekintésre, dokumentumpótlásra, valamint adat- és sorrendmódosításra.
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/eugyintezes_indul_16A
2016. április 20.
Debreceniek figyelem!
Ha érdekel Titeket a honvédelem, vagy csak szerettek futni, csatlakozzatok a Toborzó Országfutás 2016 csapatához!
Az MH HKNYP ugyanis az egész országon átívelő Toborzó Országfutást szervez abból a célból, hogy
közelebb hozza az emberekhez a honvédelem ügyét.
2016 kilométer, elhivatott futók, egy cél: a katonai hivatás népszerűsítése és tisztelgés a magyar nemzet
számára fontos történelmi események előtt!
A váltófutás 15:00-kor érkezik Debrecenbe: a Nagyerdei Ködszínház déli részénél csatlakozhattok a katonákhoz. Innen együtt futhattok velük a Kossuth térig, ahol 15 órától rengeteg programmal várnak Benneteket!
2016. április 21.
Hogyan bontakoztathatjuk ki gyermekeink képességeit?
Erre a kérdésre kereste a választ Juhász Dániel pszichológus is, aki szerint leginkább a szülők és a gyermeket
körülvevők feladata, illetve felelőssége a gyermek lelki fejlődése, valamint az, hogy segítsék kibontakoztatni
a benne rejlő potenciált.
A teljes cikket itt olvashatjátok el:
http://pszichoblog.blog.hu/2016/03/27/jovo_remenysegei_gyermekeink_juhasz_daniel_gyermekpszichologus
2016. április 21.
Munkahelyváltás, ahogy a fiatalok csinálják!
1-2 évtizeddel ezelőtt, ha egy HR-es azt látta az önéletrajzodban, hogy gyakran váltasz munkahelyet, nem
biztos, hogy jó ajánlólevélnek számított.
A mai 21. században azonban szinte épphogy nem ajánlott a gyakori váltás.
Egyes kutatások szerint ugyanis, ha igazán sikeresek szeretnénk lenni, minden 3. évben, ha nem is új
munkaadó, de legalább új pozíció után érdemes nézni.
http://ydea.blog.hu/2016/04/19/jart_utat_a_jaratlanert_274
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Erzsébet királynő ma ünnepli 90. születésnapját!
Ti tudtátok, hogy a brit uralkodó előbb küldött e-mailt, mint bárki más? Méghozzá 1976-ban, egy katonai
bázisról.
http://nepszava.hu/cikk/1091838-ii-erzsebet-90-evesen-is-kitart
2016. április 22.
Akár Te is jótékonykodhatsz a ballagásoddal!
A KézenFogva Alapítvány akciója során ugyanis a ballagásra szánt virágok árát, vagy annak egy részét
jótékony célra ajánlhatjátok fel.
A kezdeményezés célja a fogyatékkal élők támogatása.
Segítsétek Ti is fogyatékos kortársaitokat néhány szál virág árával!
Szolgáljon egy jó ügyet a ballagásra szánt virágok, plüssmacik, vagy képeslapok ára!
http://www.kezenfogvaballagunk.hu/ballagj-velunk-te-is
2016. április 22.
[ A Föld Napja ]
A Debreceni Hősök, mint sok minden másra, nagy figyelmet fordítanak környezetünk védelmére is.
Ennek apropójából várják a családokat és mindenki mást vasárnap délután, hogy együtt játszva, sok hasznos
dolgot taníthassanak környezetünkkel kapcsolatban a jövő generációjának, a gyerekeknek. :)
„A MI Földünk, a MI életünk. Fontos, hogy vigyázzunk Rá.”
Csatlakozzatok Ti is hozzájuk vasárnap 15:00-tól a Mátrai Játszótéren!
https://www.facebook.com/events/496846917165640/
2016. április 22.
[ A pályaválasztás mélylélektana ]
Az hogy milyen szakmát, ill. hivatást választunk magunknak, nem csak képességeinktől, képzettségünktől
és vágyainktól függ, hanem attól is, hogy mennyire ismerjük saját magunkat, a személyiségünket, azt, hogy
milyen egyedi jellemzőkkel rendelkezünk, és milyen tudattalan folyamatok befolyásolják döntéseinket.
Akit érdekel a téma, elolvashatja a teljes cikket a bejegyzésre kattintva.
http://pszichoblog.blog.hu/2015/12/25/palyavalasztas_lelektana_juhasz_daniel

