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1. „AZ ÁRAM ÚTJA”: ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁS
GYERMEKEK SZÁMÁRA
Nyerj egy kirándulást az osztályodnak!
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. - a National
Geographic Kids-szel közösen - rajzpályázatot hirdet általános iskolások számára.
A pályázat célja, hogy a gyermekek alkotásaikkal meséljék el, mit gondolnak a hétköznapok
világában oly természetes és észrevétlen villamos energiáról, annak szállításáról,
felhasználásáról.
A pályázat témái:
1. Mi van a konnektor mögött? Honnan és hogyan jön az áram?
2. Milyen gépeket használunk majd 60 év múlva?
3. Találd ki a „Fenyő” típusú távvezeték-oszlop új ruháját, díszítsd fel, ahogy neked tetszik!
Pályázni maximum A/4-es formátumú, bármilyen eszközzel és technikával (filc, vízfesték,
tempera, kollázs, stb.) készült színes alkotásokkal lehet. Az alkotások hátoldalán – vagy
önálló lapon, az alkotással együtt elhelyezve – minden esetben (olvashatóan) kérjük
feltüntetni az alábbi információkat: az alkotó neve, életkora, iskolájának és osztályának
megjelölése, az osztályfőnök neve és elérhetősége (e-mail, telefon), a kép címe, a
szülő/gondviselő neve, elérhetősége (e-mail, telefon), a szülő/gondviselő nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a kiskorú gyermek által készített alkotás MAVIR ZRt. általi korlátlan
felhasználásához.
Egy pályázó témánként csak egy pályaművet adhat be. Pályázni egyéni és csoportos
alkotásokkal egyaránt lehet. A pályázaton kizárólag saját készítésű művek indulhatnak.
A pályaművek beküldésének határideje: 2009. december 31.
A pályázatokat kizárólag postán kérjük beküldeni (a postára adás legkésőbbi időpontja 2009.
december 31. 24.00 óra lehet). Cím: Noguchi Porter Novelli, 1054 Budapest, Szabadság
tér 7. A borítékra kérjük ráírni: „MAVIR rajzpályázat”.
A pályázat díjazása: az egyes témák legjobb három alkotását díjazzuk – azaz mindösszesen 9
db díj kerül kiosztásra. A győztes pályaművek készítői a saját általános iskolai osztályuk
számára nyerik meg egy magyarországi osztálykirándulás költségét, amelyet a MAVIR ZRt.
biztosít. (Az osztálykirándulás keretében a nyertes osztálynak lehetőséget biztosítunk arra is,

hogy felkeresse a villamosenergia-rendszer mások által nem látogatható központi vezénylőjét,
ahol különleges fizika óra keretében mutatjuk be az áram születését és útját a konnektorig.)
A témával kapcsolatos háttéranyagok, valamint a „Fenyő” típusú oszlop fotói a
www.mavir.hu weboldal „Hasznos” almenüjében találhatóak.
Eredményhirdetés:
Az eredményeket a www.mavir.hu és a www.ngkids.hu weboldalon tesszük közzé 2010.
január 20-án. A zsűri által kiválasztott rajzokat a National Geographic Kids magazin 2010.
január 20-án megjelenő számában is bemutatjuk.
A kiválasztott pályaműveket kiállítás keretén belül is meg lehet tekinteni a MAVIR
székházában 2010 februárjától. A kiállítás megnyitójáról www.mavir.hu és a www.ngkids.hu
is hírt ad majd. A nyertes pályázók a kiállítás megnyitóján vehetik át a díjakat.
2. Ingyenes az Állatkert!
Díjmentesen látogathatják az Állatkertet a 14 éven aluli gyermekek december 1-től egészen
24-ig.
Részletek: http://www.zoobudapest.com/
3. "Zöldhíd"
"Zöldhíd" elnevezéssel létrejött kiskunhalasi civil formáció 2009. november 30-án a"Ne
vásárolj!" akcióhoz kapcsolódva közös kiállítást szervezett. Ezen a városban működő két
ökoiskola , négy zöld óvoda és hozzájuk csatlakozó két gimnázium és fogyatékosokat nevelő
intézmény és környezetvédelmi egyesület a karácsonyhoz kapcsolódó ajándékkészítési
ötletekből tatrtott egyhetes kiállítást a helyi Bibó István Ginnázium aulájába. A kizárólag
természetbarát és kézzel előállítható termékek egy hétig voltak láthatók. A kiállítás nyilvános
volt, a vendégkönyv szerint felnőttek és gyerekek is örömmel fogadták.
A megnyitón készült fotókat a http://ofi.hu/okoiskola/esemenyek/zoldhid oldalon tekinthetik
meg.
4. Zöld családi nap a VAM Designban
2009. december 13.-án /vasárnap/
Zöld családi nap a VAM Designban
Az öko design fesztivál keretében
Helyszín: Budapest, VI. Király utca 26. VAM Design Center
Program:
10.00 órától ÖKO-RIADÓ Játszóház!
14.00: Alma zenekar koncert, mindenki résztvevő kap szép piros almát!

16.30: Újrahasznosított Mesék: gyerek-divatbemutató
17.30 – 18.30: ajándékkészítő workshop kicsiknek és nagyoknak
17.00 – 17.40: Zene-Sarok: Mozsikácska - OrbánFerenc hegedűművész előadásában
17.00–18.00: Hagyomány-Ujrahasznosítás: kerekasztal beszélgetés és sajtókonferencia
Hívjuk és várjuk mindazokat, aki szeretnének egy kellemes, vidám, játékos napot
eltölteni a környezettudatosság jegyében!
A programról bővebben a http://ofi.hu/okoiskola/esemenyek/okoriadot-fujtunk oldalon
olvashat.
5. Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával
pályázatot hirdetett „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím elnyerésére. A
pályázat célja a nevelési-oktatási intézményekben az erőszakmentes, gyermekbarát és
egészségtudatos iskolai légkör minél hatékonyabb megteremtése és elterjesztése, valamint az
intézményben fellépő agresszivitást érdemben csökkentő magatartásformák hatékony
népszerűsítése volt.
Az iskoláknak önállóan kellett benyújtaniuk a vállalásokat, az intézményi megvalósítási
tervet, az „Iskolabiztonság” stratégiát, azaz minden olyan dokumentumot, amely az
intézményben előforduló agresszív magatartási formák visszaszorítása érdekében a társadalmi
szintű paradigmaváltáshoz való intézményes hozzájárulást segíti. Ezek az intézmények a
gyermekek egészségmagatartásának formálása érdekében vállalták, hogy átdolgozzák,
intézményesítetten megvalósítják készségalapú egészségnevelési programjukat.
A pályázat lezárult és a Bíráló Bizottság, számos pályázat közül, 100 iskolának ítélte oda az
elismerő címet. A nyertes intézmények listája a www.ofi.hu honlapon látható.
6. Te jössz!" - pályázat fiatalokkal foglalkozó egyesületek, alapítványok és egyházi
szervezetek részére, valamint fiatalokból álló nem formális szervezetek számára
Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi
székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek – alapítványok,
egyesületek, egyházi szervezetek, valamint nem formális szervezetek számára
Mi a pályázat célja?
A pályázat célja a budapesti fiatalok kezdeményezéseinek támogatása, aktív részvételre
motiválása közösségeikben, illetve a különböző kultúrák, társadalmi csoportok közötti
párbeszédek kialakítása.
Melyek a feltételek?
A pályázat feltétele, hogy a projekt megvalósítója és célcsoportja fiatalokból (14 -27 év) álló
közösség legyen.
Előnyben részesül az a Pályázó, aki a pályázat megvalósítása során más ifjúsági
közösségekkel is együttműködik
· A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35.000.000 Ft. Jelen pályázati kiírás keretében
elnyerhető támogatás legfeljebb 700.000 Ft.

· 100.000 Ft támogatás felett 10%-os önerő szükséges.
· A Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül.
· Az elnyert támogatást a projekt megvalósítása előtt kerül kifizetésre.
Kik nyújthatnak be pályázatot?
- A fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő, fiatalokat
tömörítő civil szervezetek (alapítványok, egyesületek), illetve egyházi szervezetek
együttműködve egy fiatalokat csoportosító nem formális szervezettel.
Ebben az esetben a civil, valamit az egyházi szervezeteket tekintjük Pályázó szervezetnek.
Nem formális szervezetek: önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági
szervezetek, fiatalok csoportja, amennyiben van befogadó szervezetük, amely:
- budapesti székhelyű egyesület, alapítvány, egyházi szervezet és ifjúsági közösségeket
fog össze és/vagy ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosít
- létesítő okiratában meghatározottak szerint – legalább 2007. január 1. óta – az ifjúsági
korosztálynak nyújt szolgáltatást
- az ifjúsági szolgáltatás területén referenciákkal rendelkezik
Ebben az esetben a nem formális szervezet a „Projektgazda”, s a befogadó szervezet a
„Pályázó”.
-

Meddig kell benyújtani a pályázatot?
A pályázat postára adásának legkésőbbi időpontja 2010. február 15. 24,00 óra!
Meddig kell megvalósítani a projektet?
A projekt megvalósításának végső határideje: 2010. október 31.
A tartalmi, formai követelményekről, valamint a benyújtás feltételeiről részletes leírást
az pályázati csomag tartalmaz!
LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS>>>
LETÖLTHETŐ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS>>>
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések megvitatására az Oktatási Ügyosztály
Pályázati Koordinációs és Ifjúsági Alosztálya a Pályázók részére információs napottart.
Időpont: 2009. december 17. 15 óra
Helyszín: Gödör Klub, 1051 Budapest, Erzsébet tér 1.
A pályázatról további felvilágosítás kérhető:
Budapest Főpolgármesteri Hivatal
Oktatási Ügyosztály
Pályázati Koordinációs és Ifjúsági Alosztály
Ifjúsági Szakreferens: Pataki Ágnes (06-1)999-8077, e-mail: PatakiA@Budapest.hu

