
 

 

 
 

Az ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG és a 
PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA TÁRSASÁG közös felhívása  

 
 

Mécs László méltatlanul elfeledett, elhallgatott költője volt a XX. századi Magyaror-
szágnak.  
Célunk, hogy személye, költészete, szellemisége ismét elnyerje a jól megérdemelt 
helyét a magyar irodalomban.  
 
"Az én Mécs Lászlóm" címmel hirdetünk, idén II. alkalommal - pályázatot az alábbiak 
szerint: 
 
1. Pályázatunk témája: pályázni visszaemlékezésekkel, adomákkal, rövid, humoros 
írásokkal (amelynek szereplője Mécs László volt) lehet, vagy olyan rövid karcolatok-
kal, novellákkal, prózával, versekkel lehet, amelyek ihletője Mécs László valamely 
verse. A pályaműveket illusztrálhatják is. 
2. A pályázók köre: Magyar nyelven alkotók Magyarországról, vagy külföldről. 
 Alsó életkori határ: 18. életév. 
3. Beküldési határidő: 2015. december 11.  
4. A pályázatot kizárólag word dokumentumban kérjük beküldeni emailben. E-mail: 
mecslaszlotarsasag@gmail.com 
 A tárgyhoz szíveskedjenek odaírni: Az én Mécs Lászlóm ( 2015 ) 
5. Egy pályázó maximum 3 alkotással nevezhet. A pályázat nem jeligés. A pályázó a 
pályázaton történő részvételével automatikusan hozzájárul, hogy műve térítésmen-
tesen megjelenjen a kiíró valamely elektronikus, vagy nyomtatott kiadványában.  
6. A pályázathoz kérjük beküldeni a kitöltött jelentkezési és regisztrációs űrlapot is. 
(jpg vagy pdf fájlként) 
7. A kiíró az általa legkifejezőbbnek, legjobbnak tartott írás(ok) szerzőjét vagy szer-
zőit Elismerő Oklevél-díjban és ajándékban,könyvjutalomban részesíti, amelyet 
2015. december 20-ig postán juttatunk el.  
1.díj: Elismerő Oklevél + könyvek és sorsjegy 8000 Ft értékben 
2.díj : Elismerő Oklevél + könyv és sorsjegy 4000 Ft értékben 
8. Nevezési díj :nincs 
9. Regisztrációs díj- adomány : 600 ft / Pályázó , amelyet köszönettel fogadunk az 
alábbi számlaszámra: Erste Bank  11600006-00000000-48175065 
Tárgy rovatba kérjük beírni: adomány 
Amennyiben külföldről kíván adományt utalni, az alábbi adatok szükségesek: 
BIC : GIBAHUHB 
Bankszámlaszám 11600006-00000000-48175065 
Devizanem HUF. Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) HU06 1160 0006 0000 0000 4817 
5065 
10. Érvényes a pályázat, ha : határidőre , a feltételeknek megfelelően (kitöltött 

jelentkezési és regisztrációs űrlap, pályaművek ) érkezik be a pályázat. 
 

Országos Mécs László Irodalmi Társaság, Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság 
www.omlit.hu 
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Pályázati Regisztrációs Űrlap 

az ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG „AZ ÉN MÉCS LÁSZLÓM /2015/  cí-

mű pályázatához 

Az űrlapot kérjük nyomtatott, olvasható betűkkel vagy géppel kitölteni! 

Országos Mécs László Irodalmi Társaság * www.omlit.hu * email: mecslaszlotarsasag@gmail.com * Te-

lefon:0620- 4409478 * Számlaszám (adomány) : 11600006-00000000-48175065 

 

Személyi adatok 

Az itt megadott személyi adatokat bizalmasan kezeljük. 

 

Pályázó neve   

Lakcíme:  

Telefon  

Email  

A pályázatra küldött pályaművek :  

 

 

NYILATKOZAT: Kijelentem, hogy a pályázati felhívást elol-

vastam, az abban foglaltakat elfogadom.Az általam beküldött 

irodalmi alkotások a saját szellemi termékeim. Hozzájárulok 

műveim korlátlan felhasználásához, elektronikus vagy nyomta-

tott közléséhez. Műveim megjelentetéséért cserébe nem kérek 

tiszteletdíjat , royaltyt vagy egyéb ellenszolgáltatást. Kijelen-

tem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelel-

nek, a pályázati kiírást elolvastam, az abban foglaltakkal 

egyetértek. 

Kijelentem, hogy az átutalt adományt (a pályázathoz, kulturális 

munkához)  önként ajánlom fel, s azt nem igényelem vissza. 

□ IGEN 

 

□ NEM 

A regisztrációs díjat – adományt az alábbi számlaszámról 

utalom át: 
------------------------------------------------- 

 

Dátum:  

 

 

 

(pályázó aláírása) 
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