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Felhívás 
a „Térségem 20 év múlva” középiskolai pályázaton való részvételre 

 
Az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány „Térségem 20 év múlva” 
címmel pályázatot hirdet.  

A pályázat célja: Az észak-magyarországi régió kistájainak területi fejlődését mozgató erők 
és az ezekre építhető fejlődés lehetőségeinek a fiatalok kreativitását hasznosító feltárása és a 
középiskolai korosztályban történő tudatosítása. 

A pályázat tárgya: Min. 25000, max. 40 000 karakter terjedelmű, magyar nyelvű, a régió 
valamely kistájának fejlődését mozgató erőket beazonosító, mérlegelő, valamint a kistáj 
jövőjére legalább két alternatívát feltáró dolgozat. A dolgozat adatsorokkal, szakirodalmi 
hivatkozásokkal mutassa be a kistáj fejlődésére ható belső és külső (természeti – társadalmi – 
gazdasági) tényezőket egyaránt, majd ezen tényezők valószínű bekövetkezése alapján vázolja 
fel a kistáj legalább kettő lehetséges jövőképét és mutassa be az azok eléréséhez vezető 
utakat. 

A pályázat formája: A pályázatot elektronikus (word formátumban CD-n vagy DVD-n) és 
nyomtatott formában 2 példányban kell megküldeni az alapítvány postai címére: Észak-
magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány, 3525 Miskolc, Rákóczi út 12. 

A pályázat jeligés: A pályaművön csak a dolgozat címét kérjük feltüntetni. A postai úton 
beküldött pályázatban zárt borítékban szerepeljen a beküldő neve, postai és e-mail címe, 
iskolájának, osztályának és felkészítő tanárának megnevezése. 

A pályázat részvételi feltétele: Pályázhat az észak-magyarországi régió bármely 
középiskolájának bármely tanulója. 

A pályázat értékelése:  
A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma értékeli. 

A zsűri három nyertes pályázót nevez meg. 

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. 

A nyertes pályázók díja: az első helyezett bruttó 40.000 Ft, a második helyezett bruttó 
30.000 Ft, a harmadik helyezett bruttó 25.000 Ft pénzjutalomban és minden pályázó 
oklevélben részesül. 

A pályázat beadási határideje: 2011. június 30. (postabélyegző dátuma). 

Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2011. szeptember második felében a Miskolci Akadémiai 
Bizottság Székházában. 

Kérjük a régió középiskoláinak igazgatóit, földrajz és történelem szakos tanárait, biztassák és 
segítsék diákjaikat a pályázaton való részvételben. 

További információk kérhetők az emorka1@gmail.com e-mail címen. 
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