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Egyszerű többség

Tisztelt Humán Bizottság!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága az előző
évekhez hasonlóan a tavalyi évben is meghirdette a kiemelkedő képességű, a városi
székhelyű intézményekben tanulmányaikat folytató fiatalok és felkészítőik teljesítményeinek
elismerésére a Mecénás Tehetséggondozó Támogatást. Erre a célra a Humán Bizottság a
26/2018. (III.05.) határozatával a tavalyi évben 3.500 eFt-ot különített el.
Javaslom, hogy a 2018/2019-as tanévre vonatkozóan a pályázók köre az előző évhez
hasonlóan a szekszárdi székhelyű köznevelési intézmények köre legyen.
A bizottság a Mecénás Tehetséggondozó támogatási keretre 2019-ben a 37/2019. (III.25.)
határozatával 3.200 eFt keretösszeget különített el.
Ennek megfelelően a pályázat útján - melyet kizárólag csak köznevelési intézmény nyújthat
be- az alábbi kategóriák támogathatóak:
a) az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi versenyek 1-6 helyezettje és
felkészítő tanára (2. számú melléklet)
b) az Országos diákolimpia 1-3 helyezettje és felkészítő tanára,
c) a Helikon Középiskolások Művészeti versenyén kiemelkedő eredményt elért tanulója
és felkészítő tanára
d) a Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek 1-6
helyezettje és felkészítő tanára.
e) az egyéb kiemelkedő országos tanulmányi-, művészeti-, és kulturális versenyek 1-3
helyezettje és felkészítő tanára (3. számú melléklet)
A pályázatot a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet benyújtani 2019. szeptember
16-ig. (1. számú mellékelt) A bizottság a pályázatokról 2019. október 22-ig dönt. A jutalmak
ünnepélyes keretek között történő átadására várhatóan 2019. november 30-ig kerül sor.
Tisztelettel kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és döntéshozatalra!
Szekszárd, 2019. június 20.

Csillagné Szánthó Polixéna
elnök
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának …/2019.
(VI.24.) határozata
a 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának elfogadására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága
1. a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívását az előterjesztés és az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2019. június 24.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázati felhívást jelentesse meg a
Szekszárdi Vasárnapban, valamint tegye közzé Szekszárd Megyei Jogú Város
honlapján.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2019. június 28.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Előterjesztés 1. számú melléklete

PÁLYÁZATI ADATLAP
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Humán Bizottsága által 2019. évre kiírt

Mecénás Tehetséggondozó Támogatáshoz

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel vagy számítógéppel kitölteni!

pályázó intézmény megnevezése

pályázat címe
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1. A pályázó intézmény adatai
1.1. Alapadatok
Pályázó megnevezése:
Pályázó e-mail címe:
Székhely
megye:
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
telefonszám:
Postai cím (ha nem azonos a székhellyel)
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
1.2. Felelős személyek
Vezető neve:
beosztása:
telefonszáma (körzetszámmal):
e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
beosztása:
telefonszáma (körzetszámmal):
e-mail címe:
1.3. Kedvezményezettek
Tanuló neve, osztálya:
Postai cím:
Helység, irányítószám
Utca, házszám
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Adóazonosító jel:
Bankszámlaszám:
Szülő (gondviselő) neve:
Szülő telefonszáma:
e-mail címe:
Felkészítő tanár neve:
Postai cím:
Helység, irányítószám
Utca, házszám
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Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Adóazonosító jel:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
e-mail címe:
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2. A pályázat összefoglalása
2.1. Pályázat formája
egyszeri jutalom
2.2. A pályázat célterülete
Kérjük jelölje meg azt a célterületet, amely tartalmi követelménynek pályázata megfelel.
az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi versenyek 1-6 helyezettje és

felkészítő tanára
 az Országos diákolimpia 1-3 helyezettje és felkészítő tanára,
a Helikon Középiskolások Művészeti versenyén kiemelkedő eredményt elért tanulója
 és felkészítő tanára
a Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek 1-6
helyezettje és felkészítő tanára
az egyéb kiemelkedő országos tanulmányi-, művészeti-, és kulturális versenyek 1-3
 helyezettje és felkészítő tanára


2.3. A pályázat ismertetése (Max 10 sor)
Mellékelje a támogatás alapjául szolgáló produktumot, eredményt, valamint az ezt igazoló
dokumentumokat!
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2.5. Ismertesse röviden a kedvezményezett (felkészítő tanár, tanuló) eddigi tevékenységét!
(max. 10 sor)

Mellékletek:
1/A. számú melléklet: A kedvezményezett (felkészítő tanár) nyilatkozatai
1/B. számú melléklet: A kedvezményezett (tanuló) nyilatkozatai
2. számú melléklet: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról
3. számú melléklet: Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti
érintettségéről (Csak akkor kell kitölteni, hogy ha a 3. számú melléklet
szerinti összeférhetetlenség, vagy érintettség fennáll)
Szekszárd, 2019. ………………………………….
………………………………………………
pályázó intézmény aláírása
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1/A. számú melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT (FELKÉSZÍTŐ TANÁR) NYILATKOZATAI

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának
időpontjában:
1. A 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra kiírt pályázati feltételeket
elfogadom.
2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányában adó- és vámtartozásom nem áll fenn,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei irányában adó- és
egyéb tartozásom nem áll fenn,
3. Az önkormányzattól korábban kapott támogatásokkal elszámoltam.
4. Hozzájárulok a pályázatban foglalt közérdekű adatoknak Szekszárd város hivatalos
weblapján történő közzétételéhez.
5. Tudomásul veszem, hogy a pályázatomban feltüntetett személyes adataimat a
támogatási kérelmet elbíráló szerv a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi
kötelezettség teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján közérdekből
végzett feladat teljesítése érdekében kezeli. Nyilatkozom, hogy a pályázati eljárással
kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tartamát megismertem, azt megértettem és az
abban foglaltakat elfogadom.
6. Az összeférhetetlenségi/ érintettségi nyilatkozatot a pályázathoz csatoltam,

Szekszárd, 2019. ………………………………….

………………………………………………
Kedvezményezett (felkészítő tanár) aláírása
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1/B. számú melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT (TANULÓ, ILLETVE A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ) NYILATKOZATAI
(Amennyiben a tanuló a 18. életévét nem töltötte be, ezt a nyilatkozatot helyette a
törvényes képviselő írja alá.)
Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában:
1. A 2019. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra kiírt pályázati feltételeket
elfogadom.
2. Hozzájárulok a pályázatban foglalt közérdekű adatoknak Szekszárd város hivatalos
weblapján történő közzétételéhez.
3. Tudomásul veszem, hogy a gyermekem pályázatában feltüntetett személyes adatait,
valamint a Pályázati Adatlapon megadott nevet, bankszámlaszámomat,
telefonszámomat és e-mail címemet (törvényes képviselő személyes adatai) a
támogatási kérelmet elbíráló szerv a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi
kötelezettség teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján közérdekből
végzett feladat teljesítése érdekében kezeli. Nyilatkozom, hogy a pályázati eljárással
kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tartamát megismertem, azt megértetettem és
az abban foglaltakat elfogadom.
4. Az összeférhetetlenségi/ érintettségi nyilatkozatot a pályázathoz csatoltam.

Szekszárd, 2019. ………………………………….

………………………………………………
Tanuló kedvezményezett
törvényes képviselőjének
aláírása
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A Kedvezményezett neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: Szekszárd, 2019. ………….
………………………………………………
Kedvezményezett (itézmény) aláírása
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3. számú melléklet
CSAK AKKOR KELL KITÖLTENI, HA A FENTI NYILATKOZATBAN ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, VAGY
ÉRINTETTSÉG ÁLL FENN!!!
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségéről
A Kedvezményezett neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt
szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
……………………...……………………...……….……………………………………………………………………………………………………
………………………..……………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………...
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló,
polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati
képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
- a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei
19elot65

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy
pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt
személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a
szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
………………………….………………………………..
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
.……………………………………………………………………………...…………………............................................................
........................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér

o
o
o

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy
szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
vezető tisztségviselője
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e
személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….……………………………….…………………………………………
…………………………………………………………
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló,
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polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati
képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
- a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A
nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt: Szekszárd, 2019. …………………….

………………………………………………
Kedvezményezett (intézmény) aláírása
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Előterjesztés 2. számú melléklete
2018/2019.
I. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
 Angol nyelv I. kategória
 Angol nyelv II. kategória
 Biológia I. kategória
 Biológia II. kategória
 Dráma
 Filozófia
 Fizika I. kategória
 Fizika II. kategória
 Földrajz
 Francia nyelv I. kategória
 Francia nyelv II. kategória
 Horvát nyelv és irodalom
 Informatika I. kategória
 Informatika II. kategória
 Kémia I. kategória
 Kémia II. kategória
 Latin nyelv
 Magyar irodalom
 Magyar nyelv
 Matematika I. kategória
 Matematika II. kategória
 Matematika III. kategória
 Mozgóképkultúra és médiaismeret
 Művészettörténet
 Német nemzetiségi nyelv és irodalom
 Német nyelv I. kategória
 Német nyelv II. kategória
 Olasz nyelv I. kategória
 Olasz nyelv II. kategória
 Orosz nyelv
 Vizuális kultúra
 Román nyelv és irodalom
 Spanyol nyelv I. kategória
 Spanyol nyelv II. kategória
 Szerb nyelv és irodalom
 Szlovák nyelv és irodalom
 Szlovén nemzetiségi nyelv
 Történelem
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II. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek
Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos
tanulók számára
 Nemzetiségi roma/cigány népismeret
 Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
 Nemzetiségi horvát népismeret
 Görög nemzetiségi nyelv és irodalom
 Nemzetiségi görög népismeret
 Német nemzetiségi nyelv és irodalom
 Nemzetiségi német népismeret
 Román nemzetiségi nyelv és irodalom
 Nemzetiségi román népismeret
 Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
 Nemzetiségi szerb népismeret
 Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
 Nemzetiségi szlovák népismeret
 Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom
 Nemzetiségi szlovén népismeret
 Bolgár nemzetiségi nyelv és irodalom
 Nemzetiségi Bolgár népismeret
Művészeti tanulmányi versenyek
Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére
 XIV. Országos Oboa- és Fagott Verseny
 XIV. Országos Klarinét Verseny
 XIII. Országos Kürt Verseny
 XI. Országos Bartók Béla Hegedű-duó Verseny
 XV. Országos Zongora Verseny
 XII. Országos Orgona Verseny
 X. Országos Czidra László Furulya Verseny
 VI. Országos Fotó és Film Verseny
 VI. Országos Grafikai Verseny
 VI. Országos Kerámia és Szobrászat Verseny
 X. Országos Énekkari Verseny
 IV. Országos Jazz-Zenei Verseny
 XII. Országos Ütőhangszeres Verseny
 V. Országos Néptáncverseny (csoportos)

A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére
 VII. Országos Szaxofonverseny
 XXVIII. Országos Rajzverseny
 XX. Országos Népművészeti Verseny
 XXII. Országos Mintázásverseny
 VIII. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny
 XI. Országos Fuvola Verseny
 XIII. Országos Orgona Verseny
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IX. Országos Gitár Verseny
XIV. Országos Klarinét Verseny
XIV. Országos „ALBA-REGIA” Kamarazene Verseny
XIII. Országos Harsona- és Tuba Verseny
XIII. Országos Kürt Verseny
XIII. Országos Trombita Verseny

Diákolimpiai sportversenyek alapfokú és középfokú köznevelési intézmények tanulói
részére
III. Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
 Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
 „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára
 „Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
 „Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny
Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei
 Hallássérült tanulók XXXIII. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
 Hallássérültek XXXVII. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
 A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák
tanulóinak XLIV. országos komplex tanulmányi versenye
 XXXV. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók
nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára
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Előterjesztés 3.számú melléklete
Verseny neve
Művészeti jellegű versenyek:
Országos rajzpályázatok

1-3. helyezés a bizottság
mérlegelése alapján

2.

„Regősök Húrján” Országos Vers és prózamondó
minősítő gála

1-3 helyezés és csak arany
minősítés

3.

Fedorka Országos Versmondó Verseny

4.

Országos Berczik Sára Emlékverseny

5.

Országos Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál

6.

Országos Junior Táncművészeti Fesztivál,

7.

Tánc- Kiállítás Országos modern kortárs és
mozdulatművészeti táncverseny

8.

Szolnoki Országos Táncművészeti Fesztivál

9.

Weörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó verseny

10.

Kruttila József Országos Akvarellfestő Verseny

11.

A (N)Agymenő Országos Többfordulós Verseny

12.

Országos Festészetverseny

1.

Tanulmányi jellegű versenyek:
1.

Bendegúz Országos Irodalom, Szövegértés verseny

2.

Lotz János Szövegértési Verseny

3.

Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny

4.

Kálti Márk Történelem Tesztverseny

5.

Szavária Történelem Verseny

6.

MOZAIK Országos Tanulmányi Verseny

7.

TITOK Hermann Ottó Természetismereti Verseny

8.

Herman Ottó Biológia Verseny

Kizárólag országos döntőben
elért 1-3 helyezés
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9.

Bolyai Matematikai Csapatverseny

10.

Curie Kémiai Emlékverseny

11.

Curie Matematikai Emlékverseny

12.

Pangea Tehetségkutató Matematika Verseny

13.

Országos Német Szépkiejtési Verseny

14.

Tiéd a Szó-Tár! Országos Szótárhasználati és Nyelvi
verseny

15.

Fenntarthatósági Kupa
Országos Tudás verseny

16.

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája

17.

OZIRISZ FÖLDJÉN Országos vetélkedő

18.

XII. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató
Programtermék Verseny

19.

Teleki Pál Országos Földrajz Földtan Verseny

20.

Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny

21.

Zrínyi Ilona Matematikai Verseny

22.

Árokszállási Biológiai Verseny

23.

Kenguru Matematikai Verseny

24.

Országos Elsősegélynyújtó Verseny

25.

Országos Kerámia és Szobrászat Verseny
Országos Kulin György Csillagászati Verseny
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