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„A költészet a lélek ünnepe. A szabadság végtelenje. Csoda és titok.” 

Simai Mihály (József Attila- és Szegedért Alapítvány-díjas költő, író, újságíró) 

IRODALMI PÁLYÁZAT 

AA  LLÉÉLLEEKK  ÜÜNNNNEEPPEE  ((22001166))  

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY / ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI 

TÁRSASÁG és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG közös felhívása  

Pályázatunk témája Szabadon választott.  

Minden, ami az élet…szép és jó, szeretet és bánat, 

család, remény, béke, bánat stb. -  az író, költő 

szemével.  

A pályázat weboldala  

 

 

 

 

és  email címe:  

www.mecslaszlotarsasag.webnode.hu/palyazatok/a-
lelek-unnepe-2016/  
www.a-lelek-unnepe2.webnode.it/palyazatunk/  
 
 
mecslaszlotarsasag@gmail.com  
 

A pályázók köre: A pályázatunkra amatőr és rendszeresen publikáló 
szerzők tollából is várunk irodalmi műveket a fent 
megfogalmazott és kibontott témában. Pályázhatnak 
hazai és határon túl élő alkotók is. 
Alsó életkori határ: 14. életév. 
 

A pályázat célja:  Ráirányítani a figyelmet a magyar irodalomra, a 
magyar nyelven írt alkotásokra. Új irodalmi művek 
írására ösztönzés.  
Tehetséggondozás, tehetségek felkutatása. Főhajtás 
MÉCS LÁSZLÓ és TÓTH ÁRPÁD emléke előtt.  
 

A pályázat beküldési határideje: 2016.május 8. 

Formai követelmények:  
Pályázni versekkel, prózai művekkel lehet. A 
pályázatot kizárólag word dokumentumban  kérjük 
beküldeni emailben, s kérjük csatolni a kitöltött 
Jelentkezési Lapot is. 
E-mail: mecslaszlotarsasag@gmail.com . A tárgyhoz 
szíveskedjenek odaírni: A lélek ünnepe 2016 
Egy pályázó  maximum 5 alkotással nevezhet. A 

http://www.omlit.hu/
mailto:omlit@hotmail.hu
http://www.mecslaszlotarsasag.webnode.hu/palyazatok/a-lelek-unnepe-2016/
http://www.mecslaszlotarsasag.webnode.hu/palyazatok/a-lelek-unnepe-2016/
http://www.a-lelek-unnepe2.webnode.it/palyazatunk/
mailto:mecslaszlotarsasag@gmail.com
mailto:mecslaszlotarsasag@gmail.com


prózák nem lehetnek hosszabbak 4 gépelt oldalnál. 
A pályázat nem jeligés, ám lehet írói nevet is használni. 
A pályázó a pályázaton történő részvételével 
automatikusan hozzájárul, hogy műve 
térítésmentesen megjelenjen a kiíró valamely 
elektronikus, vagy nyomtatott kiadványában. 
A pályázathoz kérjük megadni: a pályázó /szerző/ 

nevét, címét, elérhetőségét. 

Amennyiben szeretné, rövid önéletrajzot is küldhet. 

Nevezési díj:  nincs  

Pályázati regisztrációs díj – adomány : 1000 ft / Pályázó  
 
Az Országos Mécs László Irodalmi Társaságnak 
szánt adományokat kérjük, az alábbi számlaszámra 
utalják: 
Számlaszám: 
11600006-00000000-48175065 
Közleménybe írandó: adomány A lélek ünnepe 2016 
Irodalmi pályázathoz 
 
Regisztrációs díjat-adományt a kiíró nem fizet vissza.  
A befolyt regisztrációs díjat-adományt kizárólag 
irodalmi és kulturális, közművelődési rendezvényeink, 
pályázataink finanszírozásához, elektronikus 
webfelületeink fenntartására fordítjuk.  
A kiíró a meghirdetettektől eltérően is dönthet , 
indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a 
pályázati határidőket és feltételeket módosíthatja. 
A pályázó a pályázaton történő részvételével 
hozzájárul, hogy alkotását, alkotásait a kiíró korlátozás 
nélkül-a szerzői jogokat tiszteletben tartva;  
honorárium, royalty fizetése nélkül- felhasználhassa 
nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban. 
 
 

A pályaművek zsűrizése szakmai zsűri : a kiíró által felkért 
magánszemélyek 
 
Várjuk a kedves olvasók szavazatát is! (2016. 
május 15-ig) 
 
A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek 
helye nincs, jogi út kizárva.  
 
 

A pályázati anyag publikálása:  MINDEN PÁLYÁZÓNK válogatott ALKOTÁSA 
folyamatosan MEGJELENIK A  

 
www.a-lelek-unnepe2.webnode.it/beerkezett-

palyamuvek/  
  WEBOLDALON! 

 
Díjazás: Eredményhirdetés:  

a végeredményt a www.omlit.hu weboldalunkon 
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közöljük, 2016.május 20-ig. 
 
A díjazottakat emailben is értesítjük! 
 
 
1.helyezett: Elismerő Oklevél +könyvajándék + 
ingyenes megjelenési lehetőség a 2016.évben megjelenő 
valamely antológiánkban + 10 000 Ft 
2.helyezett: Elismerő Oklevél + könyvajándék + 5000 Ft 
3.-4.-5.helyezett: Elismerő Oklevél  
  
 
A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat pluszban, 
továbbá Különdíjat is adományozhat.  
 
Szponzorációt , tárgyjutalom-felajánlást szeretettel és 
szívesen fogadunk! 
 
 
 

Gyermekjóléti Alapítvány , 
Országos Mécs László Irodalmi Társaság, Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság 
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 https://www.facebook.com/mecslaszloirodalmitarsasag   
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JELENTKEZÉSI ÉS REGISZTRÁCIÓS LAP 

„A LÉLEK ÜNNEPE /2016 / c. pályázathoz és irodalmi antológiához” 

NÉV  

Postai cím:  

Telefon:  

Email:  

A pályázatra küldött irodalmi műveim:  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. NYILATKOZAT 

A pályázati feltételeket elolvastam, megértettem és 

elfogadom. Kijelentem, hogy a beküldött irodalmi 

művek saját szellemi termékeim. 

O IGEN 

O NEM 

A regisztrációs díjat (1000 Ft/Pályázó) az alábbi 
számlaszámról utalom , és önként felajánlom 
adományként a  
Gyermekjóléti Alapítvány / OMLIT kulturális, 
közművelődési céljainak megvalósításához. 
 

 

Számlatulajdonos :_______________________ 

Számlaszám:____________________________ 

2. NYILATKOZAT 

A lélek ünnepe c. irodalmi antológia (2016) 
 

Nyilatkozom, hogy  2016.év folyamán 
megjelenő  A LÉLEK ÜNNEPE c. antológiában 
(mérete: A5) szeretnék megjelenni, a 
hozzájárulási díjat (8000 Ft postaköltséggel 
együtt /pályázó) legkésőbb 2016.június 1-ig 
befizetem. 
Számlaszám: ERSTE BANK 11600006-
00000000-48175065 (számlatulajdonos: 
Rátz Ottó) 
Tudomásul veszem, hogy  
- az antológiába a Szerkesztőség választja ki 
azt a pályaműve(ke)t, amelyik nyomtatásban 
is megjelenik. 
- a kötet megjelenését követően  2 db 
tiszteletpéldányt kapok postán  
A hozzájárulást az alábbi számlaszámról 
utalom: 

Kérjük, jelölje be az Ön által választani kívánt 

lehetőséget! 

1. Kérem a T. Szerkesztőséget, hogy a 2015.évi A 

lélek ünnepe c. pályázatra küldött írásaimból 

válogasson 

2. Kérem a T. Szerkesztőséget, hogy a jelen  

pályázatra küldött írásaimból válogasson 

 

 

 

 

Számlatulajdonos:____________________________________ 

Számlaszám:__________________________________________ 

 

 

Dátum: Aláírás: 

 


