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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Karkó Ádám

Pályázatok
Gyurmavilág pályázat 2022

A Gyurmavilág Kft. pályázatot ír ki kisgyermekek, 
gyerekcsoportok részére. A pályázat kiírója a gyerme-
kek fejlesztését szeretné segíteni a kreatív játékokkal, 
így jelen esetben a gyurmával.

Pályázók köre: a pályázatra jelentkezhetnek iskolai 
osztályok, óvodás csoportok, bármilyen kis gyermek-
közösségek, alapítványi foglalkoztatók, szakkörök.

Beküldési határidő: 2022. június 30.

A győztes pályázók a 2022–2023-as tanévben egy-egy 
alkalommal 10-10 csomag óriás gyurmacsomagot 
kap. Kiemelt figyelmet igényel azonban, hogy a kiíró 
maximum 300 db pályázót tud támogatni, így a pályá-
zat automatikusan zárul, ha beérkezett a 300 sikeres 
pályázat.

További információ: https://pafi.hu/palyazat/
gyurmavilag-palyazat-2022

Az Év BISEL Fotósa

Az Agrárminisztérium fotópályázatának célja, hogy 
bemutassa a magyarországi vízfolyások gazdag élő-
világát egyedi fotókon keresztül, különös tekintettel 
a makrogerinctelenekre.

Pályázók köre: a 7–12. évfolyamos diákok számára 
meghirdetett pályázaton két korosztályi kategóriá-
ban lehet pályázni. Külön kategóriába kerülnek a 7–9. 
évfolyamos és a 10–12. évfolyamos diákok. A téma 
a vízfolyások élővilága. Csak magyarországi vízfo-
lyás (ér, csermely, patak, folyó, csatorna) élővilágáról 
készült fotóval lehet pályázni.

Beküldési határidő: 2022. július 31. 

A szakmai zsűri által kiválasztott nyertes pálya-
művek alkotói minisztériumi elismerésben és nagy 
értékű vásárlási utalványban részesülnek.

További információ:  
https://kormany.hu/dokumentumtar/ 
bisel-foto-es-videopalyazat-2022 

29. Országos diákfilmszemle

A Polifilm Műhely Alapítvány és az Aranytíz Kul-
túrház 29. alkalommal rendezi meg filmmel és 
videóval foglalkozó ifjú alkotók részére az Országos 
Diákfilmszemlét.

Pályázók köre: a pályázatra három kategóriában 
lehet nevezni. Általános iskolás, középiskolás és fiatal 
filmesek munkáit várják a pályázat szervezői. 

Beküldési határidő: 2022. augusztus 1.

Az arra érdemes alkotásokat a zsűri véleménye szerint 
díjazzák.

További információ: https://pafi.hu/
palyazat/29-orszagos-diakfilmszemle

future.world – esszé- és novellaíró pályázat

Az Albertfalvi Közösségi Ház jövőutazó esszé- és novel-
laíró pályázatot írt ki két témakörben. A pályázat célja, 
hogy megismerjük, mit gondolunk a jövőnkről, milyen 
elképzelésekkel indulnak az életnek a 14–18 éves kor-
osztály képviselői. Fontos szempont lehet, hogy a szom-
szédban zajló háború miként hathat a jövőnkre, hogyan 
befolyásolja az elkövetkező években életünk alakulását. 

A pályázók köre: a pályázatot két témakörben írták ki. 
A pályázat kiírói korosztályi megkötés nélkül várnak 
esszéket és novellákat, amelyekben a szerzők a 22. 
századi jövőről gondolkodnak, illetve az akkori lehet-
séges világot, az oda vezető utat mutatják be. A másik 
témakör pedig kifejezetten 14–18 éves fiatalokhoz szól, 
akiktől olyan esszéket várnak, amelyekben a 2072-es 
esztendőről gondolkodnak. Milyen lesz akkor a világ? 
Hogyan élünk majd? Milyen új találmányok lesznek? 
Hogy néz majd ki az épített és az élő környezetünk? 
Milyen problémákkal néz majd szembe az emberiség?

Beküldési határidő: 2022. augusztus 5.

A szakmai zsűrizést követően a legjobb műveket év 
végén megjelentetik egy kiadványban, illetve a legjobb 
szerzők jutalomban részesülnek!

További információ:  
https://akh.ujbuda.hu/hirek/futureworld
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