
          
      

 

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért, a BONAFARM cégcsoporttal közösen 

„A föld az alapja mindennek” 

címmel közös pályázatot hirdet 9. évfolyamon tanulmányokat folytató diák számára 
 

 

A pályázók köre: A Csányi Alapítvány a Gyermekekért (B-s kóddal rendelkező) támogatottai, akik 

az alábbiak közül valamelyik feltételnek megfelelnek: 

 9. évfolyamon folytatott tanulmányok 

 kiváló tanulmányi, sport és versenyeredmények  

 közösségért végzett kiváló munka 

 

A pályázat célja és tartalma: A fenntarthatóság fogalma 1987-ben indult útjára, amikor az ENSZ a 

fenntartható fejlődést – melyet azóta leegyszerűsítve fenntarthatóságként vált közismerté az 

alábbiakban definiálta: fenntartható fejlődés az a fejlődés, amely „anélkül elégíti ki a jelen 

szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját igényeik kielégítésére”. A 

termőföld és az erdő hatalmas kincs, védelmük, ésszerű igénybevételük, pihentetésük. 

1. Mit jelent számodra a fenntarthatóság? 

2. A termőföld hogyan befolyásolja a mindennapi életünket? 

3. Te mit teszel a fenntarthatóság megvalósulásáért, hogyan ügyelsz az ökológiai lábnyomodra? 

 

Készíts mini tanulmányt maximum 8-10 slide (PPT), 4-5 oldal (Word) terjedelemben.   Próbáld olyan 

formán elkészíteni pályamunkádat, hogy meggyőző, egyedi, saját gondolataidat tükröző legyen 

gyakorlati példákkal. A pályázati anyagon szerepelnie kell a pályázat címének, a pályázó/k nevének 

(B-s kódjának) és életkorának. A határidő után beérkező pályaművek nem kerülnek elbírálásra. Egy 

jelentkező, egy témakörben, egy pályamunkával indulhat. 

 

A pályázatból való kizárást vonja maga után: 

 plagizálás 

 a pályázat határidőn túli beküldése 

 a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való jelentős eltérés 

 az Alapítvány Együttélési Szabályainak és Házirendjének megsértése 

 

A pályázat benyújtásának módja: A Csányi Alapítvány (B-s kóddal rendelkező) támogatottai 

EGYÉNILEG, PÁRBAN vagy KISCSOPORTBAN pályázhatnak az elkészített pályamű 

beküldésével. Az elkészült munkákat február 28-ig add át mentorodnak. Elbírálás során az egyéni 

stílust, az önálló KREATÍV megoldásokat vesszük figyelembe, mennyire tudtad kifejteni és 

hangsúlyozni a téma fontosságát.  

 

A pályázat értékelése: A beérkező pályázatok elbírálását a Bonafarm cégcsoport munkatársaiból 

álló bizottság végzi. A díjazottak nevét legkésőbb 2019. március 28-ig a Csányi Alapítvány 

honlapján www.csanyialapitvany.hu tesszük közzé. 

 

A pályázat díjazása: Minden sikeres pályaművet benyújtó tanuló részt vehet a partnercég által 

szervezett június eleji tanulmányi kiránduláson. 

 
Csányi Erika 
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                   A Kuratórium elnöke 

http://www.csanyialapitvany.hu/

