
 

Öveges József professzor születésének 125. évfordulója alkalmából az Öveges József 

Tanáregylet két pályázatot ír ki: 

 

1. Pályázat a természettudományos törvények megzenésítésére - ismert népdal 

zenéjére  

 A pályázaton bárki részt vehet. Számítunk a diákok, szülők, felnőttek, pedagógusok kreativitására és 

aktivitására. A pályázaton csoport is indulhat. 

I. díj   70 000 Ft értékű könyvutalvány 

II. díj   50 000 Ft értékű könyvutalvány 

III. díj   30 000 Ft értékű könyvutalvány 

A pályázat célja: a természettudomány törvényszerűségeinek népszerűsítése. Az énekelhető törvény jobban 

megmarad a gyerekek emlékezetében. (Gondoljunk csak a mindenki által ismert „Minden vízbe mártott 

test…” dalocskára) 

Beadási határidő: 2020. szeptember 15. 

A pályázatot az Öveges Tanáregylet honlapján, űrlapon lehet benyújtani. A pályázó a pályázat benyújtásával  

• elismeri, hogy a mű saját alkotása, 

• hozzájárul ahhoz, hogy művét az Öveges József Tanáregylet a szerző nevének feltüntetésével 

szabadon felhasználhassa és 

• hozzájárul ahhoz, hogy adatait a pályázattal kapcsolatban az Öveges József Tanáregylet kezelje.  

A beérkező pályaműveket szakmai zsűri bírálja el.  

Eredményhirdetés a honlapon keresztül: október 15.  

Díjátadásra Öveges József professzor születésének 125. évfordulóján (2020. 11.10.) ünnepélyes keretek 

között kerül sor a Katolikus Pedagógiai Intézetben (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.). 

A beérkező pályaműveket honlapunkon népszerűsítjük, így azoknak is hasznára válnak, akik nem indultak a 

pályázaton. 

További információ kérhető az ovegesegylet@gmail.com   címen. 

 

2. Pályázat természettudományos táborok támogatására 

A pályázaton a katolikus fenntartású iskolák vehetnek részt. 

Pályázni 2021 nyarán megrendezendő természettudományos tábor megvalósításához szükséges tartós 

felhasználású eszközökre lehet maximum 150 000 Ft értékben. 

A pályázat célja: a természettudományos táborok támogatása tartós felhasználású eszközökkel 

A pályázatot az Öveges Tanáregylet honlapján űrlapon lehet benyújtani. 

Beadási határidő: 2020. szeptember 15. 

A pályázó a pályázat beadásával vállalja, hogy 

• a tábort a pályázatban leírt módon és létszámmal megszervezi,  

• nyertes pályázat esetén a megszervezendő tábori programot bemutatja Öveges József professzor 

születésének 125. évfordulóján (2020.11.10.) Budapesten, a Katolikus Pedagógiai Intézetben (1068 

Budapest, Városligeti fasor 42.). 

• a tábor dokumentumaiban támogatóként feltünteti az Öveges József Tanáregylet, a Nemzeti 

Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. logóját. 

https://www.ovegesegylet.hu/index.php/palyazat-termeszettudomanyos-torvenyek-megzenesitesere-ismert-nepdal-zenejere
mailto:ovegesegylet@gmail.com
https://www.ovegesegylet.hu/index.php/palyazat-2020-nyaran-megrendezendo-termeszettudomanyos-taborok-tamogatasara


A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz,  

• hogy adatait a pályázattal kapcsolatban az Öveges József Tanáregylet kezelje, 

• hogy programját az Öveges József Tanáregylet - a program készítője nevének feltüntetésével - 

szabadon népszerűsítse. 

A beérkező pályaműveket szakmai zsűri bírálja el.  

Eredményhirdetés a honlapon keresztül: október 15.  

Díjátadásra Öveges József professzor születésének 125. évfordulóján (2020. november 10.) ünnepélyes 

keretek között kerül sor a Katolikus Pedagógiai Intézetben (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.). 

A Pályázat megvalósítása:  

• Nyertes pályázat esetén a pályázó a táborhoz az elnyert összegnek megfelelően – amely a megpályázott 

összegnél kevesebb is lehet – megvásárolja az elnyert eszközöket, amelyekről az Öveges József 

Tanáregylet nevére és címére (1092 Bp. Knézich u. 3-13.) szóló átutalásos számlát állíttat ki, 

amelyet postai úton tértivevényes, elsőbbségi levélben eljuttat az Öveges József Tanáregylet 1406 

Budapest, Pf. 68. postacímre. A számlát az Öveges József Tanáregylet kiegyenlíti.  

• Az elnyert eszközöket a pályázó a táborban használhatja, de a megvásárolt eszközök a tábor tényleges 

megrendezése és az ezt követő rövid beszámoló elfogadásáig az Öveges József Tanáregylet 

tulajdonában maradnak. Az eszközátadás/átvételre a beszámoló elfogadását követően kerül sor.  

 

A beérkező pályaműveket honlapunkon népszerűsítjük, így azoknak is hasznára válnak, akik nem indultak a 

pályázaton.  

További információ kérhető az ovegesegylet@gmail.com   címen. 
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