
„ÍRD KI MAGADBÓL”  

ÍRÓPÁLYÁZAT 

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 A pályázat kiírója:  

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok Televízió, Szolnok Városi Diákok 
Tanácsa 

 Korosztály:  

Felnőtt: 

A kiíró a 18. életévüket betöltött, Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakcímmel rendelkezők számára 
irodalmi pályázatot hirdet. 

Ifjúsági: 

A kiírók a Jász-Nagykun-Szolnok megyei középiskolák diákjai számára irodalmi pályázatot hirdetnek. 

 Kategória: 

- versíró 

- prózaíró  

 

 A pályázat tartalmi és formai követelményei: 

- Tartalmi követelmények: 

Lírai műfajok esetében a pályázatokat saját verssel tetszőleges témában várjuk (bármely forma 
elfogadott: szonett, dal, szabadvers, slam, prózavers, haiku, stb.). 

A prózai műfajok közül novellát, rövidprózát, elbeszélést, regényrészletet várunk. 

Csak olyan pályamű küldhető be, ami eddig még semmilyen kiadásban, felületen, platformon nem 
jelent meg! 

- Terjedelmi elvárás: líra és próza esetében max. 10 oldal, regényrészletnél max. 15 oldal. 

- Formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 2,5-ös margó, 

szimpla sorköz. 

A pályázatra egy alkotó műfajonként egy műalkotást adhat be. 

 A pályázat beküldése: 

A műveket csak e-mailben lehet beküldeni csatolmányként pdf-formátumban úgy, hogy egy 

szerkesztett előlapot kell a mű elé csatolni, amely tartalmazza:  
- név 

- lakhely (város)/iskola neve 

- életkor 

- elérhetőség (e-mail cím) 

- műfaji megjelölés 



 A pályaművek beadási határideje: 

- 2022. május 10. 

A következő e-mail-címre várjuk a pályázatokat: iropalyazat@vfmk.hu 

Az e-mail tárgy mezőjébe a verspályázat ill. prózapályázat, valamint a felnőtt kategória kifejezéseket 
kell beírni. 

Az írópályázatra történő jelentkezésével a pályázó elfogadja a Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény adatkezelési szabályát is az alábbiak szerint: 
 

"A pályázat beküldésével elfogadom az intézmény adatkezelési elveit, mely megtekinthető annak 
honlapján (https://vfmk.hu/adatvedelem), valamint hozzájárulok az itt megadott adataim 

kezeléséhez a pályázat lezárultáig.” 
 

 A pályázat elbírálása: 

A pályázatot szakmai zsűri értékeli, illetve a közönség is szavazhat rá. A szakmai zsűri 
korosztályonként és kategóriánként választja ki a legjobb alkotásokat. A közönségszavazatok alapján 

pedig különdíjban részesülnek a legtöbb szavazatot elérők. 

A közönségszavazáshoz a vfmk.hu/irdkimagadbol oldalon lehet elolvasni az alkotásokat, amelyekre 

bárki szavazhat 2022. május 11 - június 5. között.  

Felnőtt kategória: 

A zsűri elnöke:  Kemény István, József Attila-díjas költő 

Zsűritagok: Jenei Gyula költő, szerkesztő, újságíró, tanár, az Eső irodalmi lap alapító főszerkesztője 

                     Szekrényes Miklós, a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársa, Pannon Tükör Díjas író 

Ifjúsági kategória: 

A zsűri elnöke:  Szirmay Ágnes, dramaturg, író 

Zsűritagok: Szécsi Annamária, a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársa 

                     Kovács Györgyi, a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársa 

 

 A pályázat díjazása: 

- fődíj: kerékpár és wellness hétvége 

- könyvutalvány 

- plakett 

- ajándékcsomagok 

Fő támogatónk: a Béres Zrt. és az Accell Hunland Kft. 

 

Az eredményhirdetés mind a két műfajban várhatóan az Ünnepi Könyvhéten történik 2022. június 9-

én.  A díjazottakkal élő műsort készít a Szolnok TV az eredményhirdetés napján. A pályázók a 

rendezvényről értesítést kapnak. 

https://vfmk.hu/adatvedelem/

