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IRODALMI – MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 

PEDAGÓGUSSORSOK A NAGY HÁBORÚBAN 
„Európa történelme tornyán 

zeng a vér, mint víz esőcsatornán.” (Mécs László: Imádság a nagy lunatikusért) 

PÁLYÁZATUNK FŐVÉDNÖKE: 

HANESZ JÓZSEF, 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke 

 

Az ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG és a PÁLFFY DÉNES 

NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG közös felhívása  

Pályázatunk témája A Nagy Háború ideje alatt élt, dolgozott , a háborúban 

szolgálatot teljesített, harcolt pedagógusok sorsának 

bemutatása; A Nagy Háborúhoz kapcsolódó irodalmi 

értékű írások ( versek, próza) , visszaemlékezések, interjúk, 

illetve képzőművészeti alkotások ( grafika, képeslap, 

festmény, rajzok , fotók stb.) 

A pályázat weboldala  

és  email címe:  
www.anagyhaboru.webnode.hu/pedagogussorsok-
a-nagy-haboruban/  
mecslaszlotarsasag@gmail.com  
 

A pályázók köre: A pályázatunkra amatőr és rendszeresen publikáló szerzők 

tollából is várunk pályázatokat  a fent megfogalmazott és 

kibontott témában. 

Alsó életkori határ: 18.év 
 

Célunk:  

Emléket állítani a Nagy Háború ( 1914-1918) ismert és ismeretlen pedagógusainak; 

tiszteletünket leróni azon pedagógusok előtt, akik száz éve is szolgálták a hazát, szolgálták 

munkájukkal tanyán, faluban, városban az oktatást, vagy a frontvonalakon harcoltak.  

Beküldési határidő: 2016.június 30.  

A beérkezett pályaművek  ( írások, fotók, rajzok stb.) közül válogatunk, s a válogatottak 
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megjelennek a www.anagyhaboru.webnode.hu  pályázati weboldalon.  

Nevezési díj nincs. 

Adományokat tisztelettel és szeretettel várunk: Az Országos Mécs László Irodalmi 

Társaságnak (Regisztrált Tehetségpont) szánt adományokat kérjük, az alábbi számlaszámra 

utalják: 

Számlaszám: 

11600006-00000000-48175065 

(számlatulajdonos: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus-tanár,igazgató) 

Közleménybe írandó: adomány  

 A pályázó a pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy alkotását, alkotásait a kiíró 

korlátozás nélkül- honorárium, royalty fizetése nélkül- felhasználhassa nyomtatott vagy 

elektronikus kiadványaiban. 

A pályázatot kizárólag word dokumentumban  kérjük beküldeni emailben. 

E-mail: mecslaszlotarsasag@gmail.com  

A tárgyhoz szíveskedjenek odaírni: Pedagógussorsok a Nagy Háborúban 

Egy pályázó maximum 5 pályaművel nevezhet. A prózák nem lehetnek hosszabbak 5 gépelt 

oldalnál. 

A pályázat nem jeligés, ám lehet írói nevet is használni. 

A pályázó a pályázaton történő részvételével automatikusan hozzájárul, hogy beküldött 

műve térítésmentesen megjelenjen a kiíró valamely elektronikus, vagy nyomtatott 

kiadványában. 

A pályázathoz kérjük megadni: a pályázó /szerző/ nevét, címét, elérhetőségét. 

Az OMLIT és a PDNT köszönetét fejezi ki előre is minden kedves pályázónak, aki e 

hiánypótló felhívásunkhoz hozzájárul.  

Amennyiben lehetőségünk lesz rá, kötet formátumban is kiadjuk a beérkezett művekből 

szerkesztett válogatást. 

 

Országos Mécs László Irodalmi Társaság, Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság 

www.omlit.hu  

www.anagyhaboru.webnode.hu    

http://www.irodalmipalyazat.webnode.hu   

https://www.facebook.com/mecslaszloirodalmitarsasag  
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