
 

 

 

„Egy zsák zab” - Pályázat 2020 

Az SZNNÖ pályázati felhívása hagyományos vagy digitális technikával készült ötletes 

alkotások beküldésére. 

 

A pályázat célja: 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyik fontos feladata, hogy elősegítse a 

kulturális autonómia megvalósulását a német közösség körében, közvetítse a többségi 

társadalomnak a német kulturális értékeket. E cél megvalósítása érdekében a Szekszárdi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat a fiatal generáció számára pályázatot hirdet meg. A pályázat célja, 

hogy a szekszárdi általános iskolások, középiskolások, főiskolások valamint a helyi lakosság 

identitástudatát elmélyítse, a németség történetét megismerje. Egyben az oktatási 

intézményeknek segítséget nyújtson a német népismeret oktatásához. 

 

Pályázók köre 

Szekszárdi német nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók egyénileg vagy intézményi keretek 

közt. 

 

A pályázat részletei: 

1. Pályázati téma: Németek betelepülése Magyarországra 

2. Pályázati kategóriák: 

• hagyományos technikával készült művek – ált. iskola, alsó tagozat 

• hagyományos technikával készült művek – ált. iskola, felső tagozat 

• hagyományos technikával készült művek – középfokú intézmények tanulói 

• digitális technikával készült művek 

3. Díjazás és kiértesítés 

A pályázatokat a szervezők által felkért zsűri bírálja el. 

Nyeremény az I-III. helyezetteknek kategóriák szerint. 

A nyertesek értesítést kapnak a megadott elérhetőségükön, valamint neveiket az SZNNÖ 

honlapján is publikálja. 

A zsűri által kiválasztott legjobb pályamunkák az azonos című kiállításon 2021 tavaszán 

kerülnek bemutatásra. 

  

              Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

            Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 

          7100 Szekszárd, Rákóczi Straße  69-71 

 



Pályázat benyújtása: 

A pályázati anyagokat hajtogatás nélkül, zárt borítékban szükséges feladni az SZNNÖ 

levelezési címére: 

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  

dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens részére 

 

A borítékon szerepeljen: „Egy zsák zab” pályázat. 

Egy pályázó egy pályaművet nyújthat be legfeljebb A4-es méretben. 

A pályázat 2020. év december 16-től 2021. február 12-ig tart. A pályaművek beérkezésének 

végső határideje: 2021. február 12. 

 

Jelentkezési dokumentumok: 

Az alkotás hátoldalán szerepelnie kell a következő adatoknak: 

✓ a pályázó(k) neve, lakcíme, telefonszáma, email címe, 

✓ a pályázó(k) osztálya, iskolájának neve, címe, telefonszáma, email címe, 

✓ a felkészítő tanár(ok) neve, email címmel. 

A pályázat ingyenes, részvételi díj nincs. 

A részletes felhívás és a letölthető dokumentumok megtekinthetők az SZNNÖ honlapján: 

www.sznno.hu/palya.html 

 

Szekszárd, 2020. december 16. 

 

 

       Farkas Pál Györgyné sk. 

       Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

        elnök 
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