
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 
6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 75. 

Tel/Fax: 62/245-066 
E-mail: iskola@szentistvanisk.hu 

ÍRÓ-DEÁK 

PÁLYÁZAT 10-18 ÉVESEKNEK 
 

 

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 24. alkalommal hirdeti meg a hagyományos 

ÍRÓ-DEÁK országos vers-és novellaíró pályázatát.  

KATEGÓRIÁK: 

Novella: Vers: 

10-14 éves korig (általános iskola) 10-14 éves korig (általános iskola) 

14-18 éves korig (középiskola) 14-18 éves korig (középiskola)  

 A pályaműveket 2021. március 1-ig várjuk a következő e-mail címekre:  

NOVELLA 10-14 éves korig:  irodeaknovella1014@gmail.com 

NOVELLA 14-18 éves korig:  irodeaknovella1418@gmail.com 

VERS 10-14 éves korig:  irodeakvers1014@gmail.com 

VERS 14-18 éves korig:  irodeakvers1418@gmail.com 

 

A döntőt 2021. május 14-én, pénteken 13 órától tartjuk, ahova – az előzsűrizés után – a legjobb munkák 

szerzőit hívjuk meg iskolánkba. Ezen a délutánon a döntőbe jutott művek ismertetése után lesz az eredményhirdetés 

és a díjak átadása. A helyezésekről szakértőkből álló zsűri dönt. Amennyiben a járványügyi helyzet miatt a szóbeli 

döntőt nem lehet megtartani, a zsűri döntése alapján online hirdetjük ki az eredményt, és postán küldjük a jutalmakat.  

Minden pályázót legkésőbb 2021. május 3-ig értesítünk arról, hogy megrendezhetjük-e a döntőt, és bejutott-e a 

pályázó a szóbeli fordulóra. 

 A pályaműveket (max.10 vers, 1 novella) elektronikus úton várjuk.  

 A pályaművek témája szabadon választható. 

 Egy levélben csak egy pályázó szerepeljen! A levélben a pályázó tüntesse fel nevét, életkorát, címét (lak- és 

e-mail cím), telefonszámát, tanintézményét, felkészítő tanárának nevét! Hiányos adatok esetén nem tudjuk 

értékelni a pályaműveket.  

 A személyi adatokat tartalmazó levélhez csatolja a pályaművet! Egy pályázó az összes, azonos 

kategóriába tartozó művét egy fájlban küldje el! Formai követelmények: .docx formátum, Times New 

Roman betűtípus, 12-es méret. A fájl elnevezése ilyen formájú legyen:  

 

név_műcím_kategória     (pl. KisPéter_A naphoz_vers1014) 

 

A levél tárgya is ez legyen!  

 Amennyiben több kategóriában is pályáznak, mindegyiket a megfelelő e-mail címre küldjék! 

 

  Bővebb felvilágosítást munkaidőben a 62 / 245-066-os telefonszámon vagy a purgel.beata@szentistvanisk.hu 

e-mail címen kérhetnek a magyar szakos szervezőtanároktól.  

Minden pályázónak sok sikert kívánunk! 
Purgel Beáta      Walterné Böngyik Terézia 

    szervező           igazgató 
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