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A Helyem Házam Palotám folyóirat Helytörténeti Pályázatot hirdet a kerület történetével 
kapcsolatos tanulmány, cikk írására.

A pályázaton részt vehet bárki, végzettségtől, lakóhelytől függetlenül.

A pályázatra a XV. kerület és elődtelepüléseinek történetével kapcsolatos – témamegkötés nélküli –,  
saját kutatáson alapuló, korábban nem publikált, és közlés alatt nem álló írásokat várunk. Az írás 
lehet egy személy, intézmény, mozgalom története, kulturális, szociális, néprajzi, felekezeti vonat-
kozású, és bármely más, aktuálpolitikát mellőző történelmi, helytörténeti téma. Az anyag megírása 
során igénybevett könyvészeti, levéltári és egyéb forrásokat szakszerűen jelölni kell.
Az írások kívánatos terjedelme: legalább 9000, de legfeljebb 21000 karakter.

A pályaművek leadási határideje: 2018. január 8. hétfő 24 óra.

A pályaműveket elektronikus levélben a hhp@rakospalotaimuzeum.hu , vagy postai úton a Helyem 
Házam Palotám 1158 Budapest, Pestújhelyi út 81. címre küldve kell elküldeni. A beküldött 
pályaművek mellett szerepelnie kell a pályázó (valós) nevének, levelezési címének, e-mailes küldés 
esetén elektronikus levélcímének is.

A pályázatokról a lap szerkesztőbizottsága dönt, eredményt pedig 2018. január 22-én, illetve a 2018 
februári lapszámunkban hirdetünk. Az első helyezést elért pályaművet a lapunkban közöljük, de 
fenntartjuk a jogot további, helyezést el nem ért művek közlésére is.

Díjazás:
A pályázatra beérkezett művek közül a szerkesztőbizottság egy mű szerzőjét díjazza a Csokonai 
Kulturális és Sportközpont, valamint intézményhálózatának kiadásában megjelent könyvcsomaggal, 
valamint lapunk egy éves előfizetésével.

Technikai és tartalmi információk:
 A beküldött pályaművekben lábjegyzetben kell szerepeltetni a forrásokat.
 A kéziratot géppel (író- vagy számítógéppel) írva kell szerkeszteni.
 Elektronikus beküldés esetén a .doc, .odt, .docx formátumok egyaránt elfogadottak.
 A pályaművekhez lehet képanyagot mellékelni a képek forrásának megjelölésével, ha szükséges, 

közlési engedéllyel.
 A képeket nem szabad az elektronikus dokumentumba helyezni, a kézirattól ekülönítve kell eljut-

tatni hozzánk.

A pályázaton a szerkesztőbizottság tagjai nem vehetnek részt.

Pályázat
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Sok jeles évforduló van az idén, többről is meg-
emlékezünk a mára már hagyományosnak mond-
ható művészeti héten, amikor is novemberben 
10 napon át kiemelt jelentőségű kulturális prog-
ramokkal várjuk Önöket. Megemlékezünk a két-
száz éve született Arany Jánosról, és az 500 éves 
reformációról is. Természetesen nem maradnak 
el az igényes koncertek és színházi előadások 
sem, mint ahogy megrendezzük a rövidfilmeket 
bemutató seregszemlénket is. Várjuk a Csokonai 
összes telephelyére azokat, akiknek fontos az 
igényes kultúra és időt szakítanak egy-egy érté-
kes előadásra, kiállításra, koncertre! 



Műtárgyidéző – Madarász Viktor saját tulajdonú asztala, amit megörökített 
a Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben című festményén 
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