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Tisztelt Partnerünk! 
 
Hírlevelünk az ifjúsági közösségi-művelődés és az oktatás területéhez tud 

információkkal szolgálni. 
 

1. ERZSÉBET NÓVUM DÍJ 

Kiírásra került az Erzsébet Nóvum Díj (korábban: Új Nemzedék Díj) 

Beadási határidő: 2020. október 31. 23:59 

Cikk: http://www.unp.hu/palyazatok/innovacioval-a-fiatalokert-erzsebet-novum-dij-

palyazati-felhivas-2020 

Facebook link: https://www.facebook.com/erzsebetifjusagialap/posts/3133177753426469 

2. ÉJSZAKAI KEREKEZÉS AZ ÁLTAL-ÉR VÖLGYÉBEN 

Negyedik alkalommal rendezte meg idén az éjszakai tekerést a Peron Music Alapítvány és 

az Erzsébet Ifjúsági Alap közös szervezésében augusztus 29-én. Az év kerékpárútján 

Tatabányáról Tatára induló túrára várták az örömtekerésre a családokat, a kerékpározás 

szerelmeseit. A kerekezők Vértesszőlősön találkoztak az Által-ér völgyében, a kerékpár 

állomáson, majd Tata irányába indultak. A túra a Tatai-tó déli oldalán vezet tovább a várig, 

ahol sorsolásra került sor. A vártól ismét a megyeszékhely felé veszik az útjukat az éjszakai 

kerekezők. 

A korábbi év filmje: https://www.youtube.com/watch?v=B9Ui7EM_H7g 

3 . 72 ÓRA ÖNKÉNTES AKCIÓ: 2020 OKTÓBER 8-11. 

 

 

Amit az idei 72 óráról tudni kell: https://2020.oki-iroda.hu/ 
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4. FIATALOKNAK SZÓLÓ VÁLLALKOZÓI ATLASZ 

Szeptember 7-én Tatabányán megjelent Hudák Tibor fiatal író tollából a Vállalkozó Atlasz. 

Célja, hogy hatékonyabbá tegye az ifjú vállalkozók marketingjét! Ez nem egy szokványos 

marketing könyv! Valós tapasztalatból szerzett, azonnal felhasználható tudásanyagot tartalmaz, 

amivel kezdő és meglévő vállalkozók is növelni tudják az eredményeiket. 

Mi történik akkor, ha elolvasod és elkezded használni a benne lévő tudást? A hatékony 

marketing tömegeket szállít a vállalkozásodba, így több embernek, gyorsabban fogsz tudni 

értékesíteni. És mi  

Rendelés itt: https://www.sikeresfiatal.hu/vallalkozoatlaszkonyv/ 

 

5. DIÁK ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN 

Felhívás a Komárom-Esztergom megyei diák tehetségkutatón való részvételre 

Legyél a jövő zenésze! 

Legyél a jövő énekese! 

 

A Peron Music Alapítvány, a Peron Tehetségközpont valamint a Komárom-Esztergom megyei 

önkormányzat partnerségben hirdeti meg ifjúsági tehetségkutatóját könnyűzenei témakörben. 

Keressük Komárom-Esztergom megye ifjú könnyűzenei tehetségeit 12-21 év között.  

Jelentkezni lehet itt: https://forms.gle/6NnKGkP52wE7fknQA 

.A program keretében előzsűrizéssel bejuthatsz a Komárom-Esztergom megyei döntőbe, 

amelyre a tatai Peron Tehetségközpontban kerül sor október 17-én. A könnyűzenei 

formációkat, együtteseket és a szólistákat is várjuk, akik megmutatni kívánják zenei 

tehetségüket. Figyelembe vesszük előadói képességed és ha van zenei vagy dalszövegírói 

alkotásod, arra is kíváncsiak vagyunk.  

 

Jelentkezés feltételei: 

  Általános vagy középiskolai tanuló vagy 12 év felett 

 Komárom-Esztergom megyei diákokat várunk 

 Élőzenei, hangszeres produkciókat várunk 

 Saját vagy más dallal lehet nevezni 

 Bármilyen könnyűzenei stílusú előadó indulhat 

 

A rendezvényről hang és filmfelvétel készül. A döntőn közönség és zsűri előtt lép fel a bejutott 

előadó. 3 dal 15 percen belüli előadására lesz lehetőség. A legjobbak a zsűri ajánlása alapján 

fellépéseket nyerhetnek 2021-ben a megyei rendezvényeken, tehetség mentorálási csomagot 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sikeresfiatal.hu%2Fvallalkozoatlaszkonyv%2F%3Ffbclid%3DIwAR2tLAqKYsmNSLNbXsKWxpmkcxKDMUf8mheq6bJPLysr2UvxSqCCeO3qIds&h=AT39FInFaNX9YY-gjdFAh1udIb3CqshRPcplu0oXlAswnK_SRpaOHbSTzxY_UscmJt_JkQL-aOADUpjR0tlnQqQ-r3A59q2wHKUeckZFEDvxzR9ubAiqg_RMwN91-JvlodASr-QfzuuJq4IRnSG7NnwnhZ4XHLahQlkcABo1d6waqAi78jpuELGs-lNxVV4Vff7x5J9LgfQ6Q-ZcCyDo8Zuc4DGjQr5VgFwAuYAvTJbSjNdt7bycTCgxocZP95TvoJtXeBU6SLf6czEHUNIcm7q2eeXAb2vJX-z5f7KDrejiMuAf4zlD4ztITVt9s__k29FI6T_umORZJvgN_VOugActR8egaR7Sk-zDqrIds4PzgTOm0jhxjY30TXvq3b_Kz2eLp_XTUefvHbVWDoOCO1IDGnnNxrwBNtvPKM2j7brlwwzc2F6MohbZF7YpRqGs9KiGUO8JUQza_jDUurFdZouHNKaA05GgthcdOHDm7A38kt_OI5n5mFrS_jAMmGkdHEaMH4o_kg0xmvFh3fRHYgX7bft8IwL8oUbRgcjEKdfNqooVz9HcPso7XrcKG95lTQR5OlvI8aBY8L7ueoQaoiHPQvCjhmx7_-j8z71YTQQzrvu5qSp7luv9Rvw-lJ2MrVg
https://forms.gle/6NnKGkP52wE7fknQA
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nyerhetnek, folyamatos tehetség tanácsadásra lesz lehetőség. A legjobb előadó, zenekar 

egyenes ágon jut be a tatabányai Peron Music Tehetségkutató döntőjébe. 

A zsűri tagjait a rendezvény előtti mutatjuk be. 

A jelentkezés határideje: 2020 október 10. 

További információ: Peron Tehetségközpont  

Hudák Tibor ügyvezető +36302318534 

 

6. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI EFOP KONSTRUKCIÓK KÉPVISELŐINEK 

SZAKMAI TALÁLKOZÓ SÚRON 

 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap szervezésében a Közép-Dunántúli régióban megvalósuló EFOP 

pályázatok képviselőinek szakmai találkozójára kerül sor szeptember 23-án Súron.  

Cím: 2889 Súr, Petőfi Sándor u. 43. Evangélikus Gyülekezeti Ház 

Ideje: 2020. szeptember 23-án 10.00-12.00 Vendégeink a Széchenyi Programiroda részéről: 

Bali Dániel - tanácsadó (Veszprém) 

Pálinkás Anett – tanácsadó (Fejér) 

Márné Vajay Julianna – tanácsadó (Komárom-Esztergom) 

Osgyán Máté – tanácsadó (Komárom-Esztergom) 

Vajay Zsuzsanna – tanácsadó (Komárom-Esztergom) 

 

A megvalósítások kapcsán rövid beszámolót kérünk a pályázatod státuszáról, valamint 

tapasztalatcserére is sort kerítünk.  Szíves figyelmét köszönöm: 

Cserteg István 

 

Komárom-Esztergom megyei  

Ifjúságszakmai koordinátor 

 

Erzsébet Ifjúsági Alap 

Telefon 70/3310993 

 

Tatabánya, 2020 szeptember 15-én 

    

 

 

 


