május
2016. május 2.
Programok! Beszélgetések! Játékok! Új barátok! Szakmai gyakorlatok! Külföldi pályázatok! Nemzetközi kavalkád! Kreativitás! Jótékonysági sütivásár! Koncertek! Tánc! Tudomány! Buli!
Ezek várnak Mindenkit az ismét megrendezésre kerülő International Event-en, 2016. május 4-én 16:00-tól a
Nagyerdei Víztoronyban!
https://www.facebook.com/events/848937048568790/
2016. május 3.
Itt letölthető a tegnapi középszintű magyar érettségi hivatalos megoldókulcsa!
http://eduline.hu/segedanyagtalalatok/4798-Magyar_nyelv_es_irodalom_erettsegi_2016_kozep
2016. május 3.
[Ösztöndíj program Hollandiában]
A hollandiai Van Abbemuseum Deviant Practice (Különc gyakorlat) címmel kutatói ösztöndíjat hirdet
művészeknek, kurátoroknak és íróknak. Az ösztöndíjprogram 2016 nyarán kezdődik. Pályázni egy fotókat és
egy legfeljebb 750 szavas szöveget tartalmazó PDF dokumentummal lehet.
Pályázati határidő: 2016. május 20.
Bővebb információ:
E-mail: opencall@vanabbe.nl
http://vanabbemuseum.nl/en/programme/detail/?tx_vabdisplay_pi1%5Bptype%5D=20&tx_vabdisplay_
pi1%5Bproject%5D=2182
2016. május 4.
A középszintű matematika érettségi feladatlap megoldásai is elérhetőek!
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2016/5/4/Matematika_erettsegi_2016_hivatalos_javitok_6NXC9V
2016. május 4.
[Irodalmi pályázat]
A Muzsikál az Erdő Alapítvány irodalmi pályázatot hirdet a “Muzsikál az erdő” 2016 évi rendezvénysorozatának alkalmából.
A “Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik.
Olyan irodalmi alkotásokat várnak, amelyekben megjelenik az erdő és a zene kapcsolata. Az irodalmi alkotások műneme és műfaja szabadon választható. Terjedelmi korlát lírai mű esetén 2 oldal, epika esetén 10,
dráma esetén 50 oldal 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel.
A művek beküldési határideje: 2016. június 1.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/227b9b3006c66ba1c1257fa1003e07
03?OpenDocument
2016. május 5.
Megtekinthető a történelem középszintű érettségi megoldókulcsa
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2016/5/5/Tortenelem_erettsegi_2016_hivatalos_megolda_7GUXXG
2016. május 5.
Néhány jó tanács önkéntes cikkírónktól, Szakadáth Márton-tól
Mi az állásinterjú? Mire számíts? Miket kérdezhetnek?

május
Az állásinterjú a legalapvetőbb kiválasztási módszerek közé tartozik. Célja, hogy az álláskereső és a munkáltató személyesen is megismerhesse egymást. Így kaphat a munkavállaló egy árnyaltabb képet az adott
munkahelyről és az ellátandó feladatokról, a munkáltató pedig a jelölt személyiségéről, céljairól.
Az interjú egy leggyakrabban két személyes szituáció, de előfordulhat, hogy több személyes megbeszélés.
Az interjúztató az adott állás kapcsán kérdéseket tesz fel a jelölt személyiségéről, tapasztalatairól, elvárásairól.
Milyen kérdéseket tehetnek fel? Hogyan érdemes válaszolni?
A legjobb recept: gondold végig, mit válaszolnál, ha ezeket a kérdéseket tennék fel neked, és önismeretedet
felhasználva őszintén válaszold meg azokat!
1. Mesélne egy kicsit magáról? Itt egy rövid bemutatkozást várnak el az interjúztatók. Mondd el, hogy
hívnak, hol élsz, mit tanulsz vagy tanultál. Ha esetleg van már korábbi munkatapasztalatod, azt is mondd el
az interjúztatónak.
2. Miért szeretne nálunk dolgozni? Ez az egyik leggyakoribb interjúkérdés, szinte biztos, hogy elő fog fordulni. Mondd el, mi tetszik az adott cégben, munkahelyben, és azt, hogyan kapcsolódik ez az elképzeléseidhez.
3. Mik az erősségei (esetleg pozitív tulajdonságai)? Sorold fel azokat a tulajdonságaidat, ami az adott munka
kapcsán fontosak lehetnek (ezt az álláshirdetés is tartalmazni szokta) és rád jellemzőek. Jól tudsz alkalmazkodni másokhoz? Kitartó vagy? Szorgalmas? Őszinte? Rugalmas? Optimista? Jó döntéshozó? Határozott?
Tudasd velük!
4. Mik a gyengeségei? (esetleg negatív tulajdonságai)? Ez már nehezebb kérdés, mert azt igényli, hogy
kritikusabban szemléld magad. Emellett elmondhatod, hogy tisztában vagy ezekkel a tulajdonságaiddal, és
igyekszel javítani rajtuk. Senki sem tökéletes, ezt persze Te is tudod. Kicsit türelmetlen vagy? Szókimondó?
Esetleg érzékeny? Könnyen megbízol az emberekben? Vagy éppen kicsit lassabban barátkozol? Túl gyorsan
hozol döntéseket? Mondd el nekik!
5. Miért pont Önt válasszuk? Sokakban feszültséget kelthet ez a kérdés, pedig ez egy remek alkalom lehet
arra, hogy kiemeld magad a többi jelentkező közül. Oszd meg eddigi sikereidet a tanulmányaid, vagy egy
korábbi munkahelyed kapcsán, emeld ki pozitív tulajdonságaidat, amelyek a munkakörhöz kapcsolódnak.
Beszélhetsz a jövőbeli céljaidról is.
6. Mit tud a cégünkről? Ez az a kérdés, amelyre a válasz munkahelyenként változik. Amit tenni tudsz, az hogy
felkészülsz a cégből: Ki a cég vezetője? Mivel foglalkozik, milyen új projekteken dolgoztak vagy dolgoznak a
cég munkatársai? Ha vannak, kik a versenytársai? A cég honlapján, szórólapjai és reklámjai alapján vagy akár
ismerősöktől is tájékozódhatsz.
7. Miért szeretne váltani? Ezt természetesen akkor szokták megkérdezni, ha valaki épp egy az adott cégnél
szeretne dolgozni, otthagyva a jelenlegi munkahelyét. Semmiképp sem érdemes negatívan lefesteni a
korábbi munkáltatót. Emeld ki, mit tanultál az adott szervezetnél, miért volt ott jó dolgozni. Csak ezek után
oszd meg kilépési szándékod okát, és azt, hogyan kapcsolódik ez a döntésed a karriercéljaidhoz.
8. Mennyi a fizetési igénye? Egyszóval az anyagiak. Ezt többnyire a jelenlegi helyzet határozza meg. Mindenképp mondd el, hogy a képzettségednek és tapasztalataidnak megfelelő fizetést szeretnél. Vedd számításba a különböző kiadásaidat, amit mindenképp fedezned kell. Ha már volt korábban munkahelyed, az jó
viszonyítási pont lehet. Érdemes sávos összeget mondani, így nagyobb esélyjel egyezhetsz meg a munkáltatóval (pl.: 140-160 ezer forint nettó fizetés)
9. Milyen céljai vannak? (Esetleg hogyan képzelné el magát 5 év múlva?): Ilyenkor érdemes a rövid és hosszú
távú céljaidat is megosztani az interjúztatóval. Kézenfekvő rövid távú cél az adott munkahelyen való elhelyezkedés, szakmai tapasztalatszerzés vagy akár nyelvtudás fejlesztése. Hosszú távú célként akár az adott
munkahelyen való felelősebb beosztás elnyerése is szóba kerülhet.
10. Végezetül: Van esetleg kérdése? Mindig legyen kérdésed! Ezzel is kifejezheted, hogy motivált vagy
a munkahely iránt. Ha interjú közben merült fel benned kérdés, nyugodtan megoszthatod. Kérdezz a
munkaidőről, a munkavégzés helyéről, esetleg a túlóra lehetőségéről, a betanulási időről, vagy ami csak az
eszedbe jut és fontosnak tartod.

május
Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok az álláskeresésben!
Írta: Szakadáth Márton
2016. május 5.
[Fotó- és kisfilmpályázat]
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság fotó- és kisfilmpályázatot hirdet “Egy nekem kedves táj - a Kőszegi
Tájvédelmi Körzet” címmel a tájvédelmi körzet központi bemutatóhelyeként működő Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont 10 éves fennállása alkalmából.
A pályázat célja, hogy bemutassa, népszerűsítse a Kőszegi Tájvédelmi Körzet értékeit, szépségét, az ember
és a természet harmonikus együttélésének lehetőségét, az itt szerezhető kellemes és tartalmas élményeket,
valamint hogy az alkotók szemszögén keresztül széles közönség ismerhesse meg e vidék különleges hangulatát, látnivalóit.
A pályamunkák beküldési határideje 2016. július 15., éjfél.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/a82e8ab34532a175c1257fa8005de4
da?OpenDocument
2016. május 5.
Vonalba Zárva - Generációk címmel nyílik május 5.-én 17.00-kor a Kreatív Rajzosok Klubja Zenfirka csapatának kiállítása, amelynek a Simonffy u. 21. szám alatt található Ifjúsági Ház ad otthont, a képeket a nagy
galériában és az épület folyosóján lehet majd megtekinteni 2016. május 05. és 27. között az Ifjúsági Ház
rendes nyitva tartási idejében.
https://www.facebook.com/events/1710090245913940/
2016. május 6.
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/reputation-ranking#!/page/0/
length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only
2016. május 6.
Csokonai Színház, Nagyszínpad, 2016. május 8. vasárnap, 17 óra
Színházi közvetítés felvételről, a londoni Shakespeare’s Globe színházból, eredeti angol nyelven, magyar
felirattal
http://csokonaiszinhaz.hu/muvek/william-shakespeare-tevedesek-vigjateka/
2016. május 9.
[SZIR-ÉN Nyári tábor pályázat]
SZÍNÉSZ, RENDEZŐ és FILMES nyári tábor Békéscsabán, 2016. jún. 20.-jún 29.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/95efc342c0427823c1257faa006231c
2?OpenDocument
2016. május 9.
[Drámaíró pályázat]
A kétszázhuszonöt éve született Katona Józsefre emlékezve – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával – drámaíró pályázatot hirdet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója
és a Kecskeméti Katona József Színház.
A benyújtás határideje: 2016. május 31.
http://www.litera.hu/hirek/dramairo-palyazatot-hirdet-a-kecskemeti-katona-jozsef-szinhaz

május
2016. május 10.
[Angloville angol tábor]
1 hetes szuperintenzív angol nyelvi tábor anyanyelvi környezetben, kreatív és játékos tanulással, anyanyelvi
mentorokkal, itthon Magyarországon!
http://eduline.hu/egyeb/2016/4/29/Igy_almodhatsz_mar_egy_het_utan_angolul_5W4I71
2016. május 10.
[Madarak és Fák Napja]
A Madarak és Fák Napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom,
különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos
természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron több mint száz éves.
Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi
egyezmény, mely után Chernel István ornitológus még ebben az évben megszervezte az első madarak és
fák napját.
2016. május 10.
[Hungarikumok határon innen és túl]
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány pályázatot hirdet Kárpát-medencei főiskolás és egyetemista
fiatalok körében magyar hagyományokon alapuló, egyediségével, különlegességével, magyarságra jellemző
tulajdonságai révén kiemelkedő, sikeres termékek, vállalkozások, innovatív megoldások bemutatására.
Beadási határidő: 2016. május 15.
http://www.mfhnalap.org/news.php?readmore=107
2016. május 11.
[HARSÁNYI ISTVÁN-DÍJ]
A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek
bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.
A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
tudományos diákköri munkák,
kutatási munkák,
szakdolgozatok, diplomamunkák,
PhD-disszertációk
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.
Beküldési határidő: 2016. június 30-án, 14:00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet
http://www.innovacio.hu/3e_hu_felhivas.php
2016. május 12.
[MAGYAROK VITÉZSÉGE képzőművészeti pályázat]
Az Ács Károly Művelődési Központ a János Vitéz Mesefesztiválhoz kapcsolódóan képzőművészeti pályázatot
hirdet MAGYAROK VITÉZSÉGE címmel.
Pályázni négy korosztályban (óvoda, általános iskola alsó és felső tagozata, középiskola), csak saját alkotással
lehet.

május
Technikai megkötés nincs - lehet rajzzal, festménnyel, szoborral, tűzzománccal, linómetszettel pályázni.
Tartalmi követelmény: az alkotások tartalmukban Petőfi Sándor János vitéz című művéhez illeszkedjenek.
Beadási határidő: 2016. május 20. péntek 16:00
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/1289c1d87cd6a3ebc1257fa8005d0f6
4?OpenDocument
2016. május 13.
http://www.dehir.hu/kultura/debreceni-diakok-kapnak-foszerepet-a-csokonai-szinhazban/2016/05/12/
2016. május 17.
Szeretnél hatékonyan segíteni mások fejlődésében? Szakmát váltanál vagy a karrieredben előre lépnél?
Esetleg intenzív önismereti lehetőséget keresel?
Gyere el a bevezető képzésünkre, ismerkedj meg a coach szakmával!
Debrecen, 2016. május 23.
Bővebb információ: http://acoaching.hu/kepzes/bevezetes-a-coachingba/
2016. május 17.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala kétfordulós
pályázatot hirdet imázsfilm készítésére.
A pályázat központi témája: a PPKE BTK népszerűsítése, a felsőoktatásba jelentkezők számára a Kar vonzóvá
tétele.
A pályázat célja, hogy a középiskolás diákokat mozgósító, újszerű és lendületes rövidfilm készüljön, amely
hangulati elemeket és bizonyos információkat egyedi formában és tömören közöl.
Előnyt jelent az ötletes, személyes hangvételű elemek használata, melyek közvetlenül vonják be a nézőt.
Továbbá a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez, a leleményes, a hagyományostól eltérő technikai megoldások és dramaturgiai elemek használata.
Benyújtás határideje: 2016. június 10.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e229b1282e9e2353c1257fb300233e
e8?OpenDocument
2016. május 18.
A Művésztér Egyesület, a Debreceni Moly Klub és a Rotaract Club Főnix Debrecen közös, olvasásnépszerűsítő
projektjében közösségi könyvespolcot, utcai könyvszekrényt szeretne Debrecenben.
Ha szeretnél többet tudni a kezdeményezésről és korábbi tapasztalatokról, ma délután 16 órától csatlakozz
Te is az Ifjúsági Házban tartandó fórumhoz!
https://www.facebook.com/events/231153673929574/
2016. május 18.
[MADÁRBARÁT KERT]
A Madarak és Fák Napja alkalmából a DEHÖK Környezetvédelmi Bizottsága, a Debreceni Egyetem vezetése
és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület május 10-én ünnepélyes sajtótájékoztató keretében
adta át az elmúlt félévben - hallgatói kezdeményezésre - létrehozott Madárbarát Kertet.
A Madárbarát kert program egy - a különböző lakó - és munkahelyi környezethez alkalmazkodó madárvédelmi módszertani gyűjtemény, melynek ötletét a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület fogalmazta meg. A program alapvetően a lakosság részére lett eredetileg létrehozva. Ma már

május
családi házak, parkok, panelházak között is, több ezren alakítottak ilyen kerteket, ezt bővítették ki oktatási
intézmények és munkahelyek számára is. Az országos projekthez felsőoktatási intézményként elsőként csatlakozott a Debreceni Egyetem.
A tanösvényszerűen kialakított kert egyetemi hallgatók és dolgozók mellett bárki számára ingyenesen látogatható.
http://www.unideb.hu/portal/node/18591
2016. május 19.
[Formálj teret!]
A MOSTart NKKE a SPACE nemzetközi Erasmus+ projekt keretében pályázatot hirdet kreatív fiatalok
csoportjai számára kültéri festett felületek létrehozására. Mondd el véleményedet régi házak, víztornyok,
beton- és tűzfalak, padok, lépcsők, buszmegállók falán! Fejezd ki vizuálisan: te mit gondolsz az Európai
Unióról? Látod-e az előnyeit annak, hogy uniós országba tartozol? Ki tudod-e ezeket használni? Segít-e a
munkatervezésedben-jövőbeli elképzeléseidben a nagyobb dimenzió? Vannak-e félelmeid az Unióval kapcsolatban? Mit üzenne a generációd Brüsszelnek?
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8407057e552f6b2ac1257fb3002574
0a?OpenDocument
2016. május 19.
[Formálj teret!]
A MOSTart NKKE a SPACE nemzetközi Erasmus+ projekt keretében pályázatot hirdet kreatív fiatalok
csoportjai számára kültéri festett felületek létrehozására. Mondd el véleményedet régi házak, víztornyok,
beton- és tűzfalak, padok, lépcsők, buszmegállók falán! Fejezd ki vizuálisan: te mit gondolsz az Európai
Unióról? Látod-e az előnyeit annak, hogy uniós országba tartozol? Ki tudod-e ezeket használni? Segít-e a
munkatervezésedben-jövőbeli elképzeléseidben a nagyobb dimenzió? Vannak-e félelmeid az Unióval kapcsolatban? Mit üzenne a generációd Brüsszelnek?
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8407057e552f6b2ac1257fb3002574
0a?OpenDocument
2016. május 20.
[Művészeti és Rövidfilmverseny Diákoknak]
A this human world csapata rendezi a 2016-os művészeti és rövidfilmversenyt, amely nyitva áll minden 10 és
20 éves kor közötti középiskolás diák számára. Bármilyen típusú iskola részt vehet a versenyen.
Az idei verseny fő témája “MIÉNK A JÖVŐ. TE MILYENNEK LÁTOD? - JÖVŐBELI KILÁTÁSOK ÉS UTÓPIA”
A verseny célja, hogy az emberi jogokkal - beleértve a menekültekkel és menedékkel - kapcsolatos témákat
közelebb hozza a fiatalokhoz, és lehetőséget biztosítson számukra, hogy a művészeteken keresztül
észrevételeket tegyenek ezekkel a témákkal kapcsolatban, valamint hogy elkészült műveiket a nagyérdemű
közönség előtt is bemutassák a filmfesztiválon.
Nevezési határidő: 2016. június 15.
Beérkezési határidő: 2016. október 30.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/cf4e930f2f091a43c1257fb1005db61
4?OpenDocument
2016. május 23.
A felsőoktatási intézményekben május 31. a végső jelentkezési határidő a duális képzésre!
A duális képzés az alapképzés egy fajtája, lényege, hogy a főiskolai vagy egyetemi hallgató tanulmányai mel-
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lett egy elismert cégnél helyezkedik el, ahol szakmai tapasztalatot szerezhet és fizetést is kap. Ráadásul nem
csak a gyakorlati időszakokra jár juttatás, hanem a tanulmányok teljes hosszára.
http://eduline.hu/felsooktatas/2016/5/20/Kozeleg_a_dualis_kepzesek_jelentkezesi_hata_6OZK6Z
2016. május 23.
[Online Video Award]
A verseny célja, hogy megtalálják Magyarország legjobb online felhasználásra és fogyasztásra készített
mozgóképes tartalmait és bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak az elterjedt tartalomtípus tehetséges
előállítóinak.
Várnak minden olyan mozgóképes alkotást, amelyet 2015. január 1. és 2016. június 1. között online, illetve
mobileszközökön publikáltak!
Nevezési határidő: 2016. június 6.
http://www.kreativ.hu/esemeny/ova_2016/index.php
2016. május 24.
[Önkéntes munka lehetőségek]
http://onkentes.gov.hu/category/lehetosegek/
2016. május 24.
[ELVESZETT IDŐ irodalmi pályázat]
A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet ELVESZTETT IDŐ címmel.
Hogyan telik az idő? Gyorsvonatként száguld vagy lassan vánszorog? Egyenletesen, nyugodtan tiktakol vagy
olykor nekiiramodik, máskor meg mintha megállna? Hol találjuk meg az elvesztegetett perceket? Takarékoskodhatunk-e az idővel, félretehetjük-e a másodperceket ínségesebb időkre?
Beadási határidő: 2016. június 17.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e4b556a3a9b2debcc1257fb1005e45
c7?OpenDocument
2016. május 25.
[Év Fája 2016]
Olyan fák vagy facsoportok nevezését várja az Ökotárs Alapítvány, amelyek különleges helyet foglalnak el a
körülötte élők, az őt jelölő közösség életében.
A versenybe a fa vagy facsoport történetével és képeivel lehet nevezni, az evfaja.okotars.hu oldalon keresztül. Bárki nevezhet akár egy egyedi fát, akár egy meghatározott fasort vagy facsoportot - családok, iskolai
osztályok, civil szervezetek, baráti társaságok vagy munkahelyi közösségek is.
Beküldési határidő: 2016. június 10.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/7dbfbaa30562e6b7c1257fb3002b19
44?OpenDocument
2016. május 30.
Nincs még meg a diplomád, mert nem sikerült letenni a nyelvvizsgát? Akár részt vettél a Diplomamentő
Programban, akár nem, érkezik a segítség!
Vágj bele ingyenes programunkba! Segítünk, egy percre sem hagyunk majd egyedül a felkészüléssel.
Értesülj elsőként a Mentőöv program indulásáról!
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http://www.euroexam.org/mentoov-leendo-diplomasoknak?utm_source=FB&utm_
medium=hirdetes&utm_content=20160415&utm_campaign
2016. május 31.
[Az én Székelyföldem]
Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület, a 2016. szeptember 3-án rendezendő V. Debreceni Székely Naphoz
kapcsolódóan fotópályázatot hirdet amatőr és professzionális fotósok számára.
A pályázat célja megmutatni Székelyföld sokszínűségét úgy, hogy a képek tükrözzék a székely ember szabadságszeretetét. A pályaműveknek közvetve vagy közvetett formában kapcsolódniuk kell Székelyföld
területi önrendelkezésért folytatott küzdelméhez.
Határidő: 2016. július 15.
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5ef37b7e853ef1a2c1257fb300225c5
8?OpenDocument

