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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Karkó Ádám, Németh Gábor

Pályázatok
30 éve szabadon

A XX. Század Intézet pályázatot hirdet 30 éve szaba-
don címmel a történelem iránt érdeklődő középiskolás 
diákok részére. A pályázóknak egy esszét kell írniuk 
30 éve szabadon címmel. A téma pedig a szülők és 
nagyszülők személyes emlékeinek felidézése 1989–
1990-ről. Hiszen ami a középiskolás számára történe-
lem, az a nagyszüleink és szüleink számára a valóság 
volt. Ugyanis ők megélték a Kádár-korszakot követő 
éveket, így a mai szabadságot az akkorival össze is 
tudják vetni. 

Beküldési határidő: 2021. december 23.

Pályázók köre: minden 9–12. osztályos középiskolás 
tanuló

Az első három győztes pályázók értékes nyeremé-
nyekkel gazdagodhatnak: 

I. helyezett: iPhone + könyvcsomag 
II. helyezett: iPad + könyvcsomag 
III. helyezett: iWatch + könyvcsomag

További információ: https://pafi.hu/palyazat/30-
eve-szabadon 

Családban élni jó!

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával 
Családban élni jó! címmel írtak ki pályázatot diákok, 
diákközösségek és tanáraik számára. Az elmúlt hóna-
pok járványhelyzete minden fiatal számára a családját 
az élete érzékelhetően fontos részévé tette, hiszen 
ideje nagy részét otthonában kellett töltenie. A pályá-
zat célja, hogy az alkotó vagy alkotócsoportok meg-
örökítsék a családdal töltött szép, vicces, humoros, 
emlékezetes családi pillanatokat, és ezeket filmben 
mutassák be.

Beküldési határidő: 2021. december 30.

Pályázók köre: pályázhatnak a 12 és 22 év között 
fiatalok egyénileg, illetve a 12 és 22 év között fiatalok 
csoportosan, határon innen és határon túlról egy-
aránt.

A videókat szakemberekből álló zsűri bírálja el. A leg-
jobb filmek készítői pénzjutalomban is részesülnek, 

a legjobb 20 filmet a közösségi médiában elérhető 
módon közzéteszik. Mind az egyéni pályázók, mind 
a csoportos pályázók esetében három díjat osztanak 
ki: 100 000 Ft, 50 000 Ft, 25 000 Ft.

További információ: https://csaladbanelnijo.hu

Tudósítás az 1971-es bélyeg-
világkiállításról

A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége 
(MABÉOSZ) Ifjúságért Szakosztálya pályázatot ír ki 
olyan 20. életévüket be nem töltött fiatalok számára, 
akik szívesen foglalkoznak bélyeggyűjtéssel. 2022. 
március 31-től április 4-ig bélyeg-világkiállítást 
rendez Budapesten a Magyar Bélyeggyűjtők Országos 
Szövetsége. Az esemény különlegessége, hogy leg-
utóbb 1971-ben volt Magyarországon bélyeg-világki-
állítás. 

Beküldési határidő: 2022. március 15.

Ha jelentkezni szeretnél, feladatod az lesz, hogy 
valamilyen szövegformában (riport, esszé, tanul-
mány, interjú) számolj be az 1971-es budapesti bélyeg 
világkiállításról.

Pályázók köre: Bélyeggyűjtő fiatalok, 20 éves életkorig

A pályázók belépőjegyet kapnak a budapesti Bálna 
Kulturális, Szórakoztató és Vendéglátó Centrumban 
rendezett kiállításra. A legjobb beszámolók készítői 
további értékes jutalomban részesülnek:

1. díj: 30 000 Ft értékű filatéliai csomag 
2. díj: 20 000 Ft értékű filatéliai csomag  
3. díj: 10 000 Ft értékű filatéliai csomag

További információ: https://pafi.hu/palyazat/
idoutazas-tudositas-az-1971-es-belyegvilag-
kiallitasrol


