
 
 

 
 

Irodalmi pályázat középiskolás diákok számára 
 

Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola magyar nyelv és irodalom munkaközössége a 

Szegedi Tudományegyetem kettős – a szegedi egyetem létrejöttének 100 éves, illetve a szegedi 

"összegyetem" megalakulásának 20 éves - évfordulójához kapcsolódóan irodalmi pályázatot hirdet 

középiskolás diákok számára.  

Nevezni egyénileg vagy 2-3 fős csapatokban lehet. 
A versenyt 3 témakörben és 3 fordulóban szervezzük meg. 

 
1. téma: antológia készítése 

Készítsetek egy 20-25 költeményt tartalmazó antológiát a szegedi egyetemen 

korábban tanult legalább 5 költő műveiből „a gondolat szabad” témakörében! 

Adjatok címet a válogatásnak, és csoportosítsátok a műveket 3-4 tematikus ciklusba, 

amelyeket szintén lássatok el címmel! Írjatok hozzá egy kb. egyoldalas bevezető 

ajánlást! 

(A szóba jöhető költők: Baka István, Berczeli Anzelm Károly, Danyi Zoltán, Dobozi Eszter, Géczi 

János, Grecsó Krisztián, Háy János, Jenei Gyula, József Attila, Julesz János, Karig Sára, Nagyfalusi 

Tibor, Németh Ferenc, Orcsik Roland, Papp Lajos, Perkátai László, Petri Csathó Ferenc, Polner 

Zoltán, Radnóti Miklós, Rigó Béla, Simai Mihály, Szíjj Ferenc, Téglásy Imre, Turi Tímea, Veress 

Miklós, Zalán Tibor) 

2. téma: könyvborító tervezése  

Készítsetek új könyvborítót Grecsó Krisztián Vera vagy Szilasi László A 

harmadik híd című művéhez tetszőleges technikával (grafika, festmény, montázs, 

fotó, stb.)! 

Egy pályázó egy teljes (első és hátsó oldalú) borítótervet adhat be. 

 
3. téma: Hogy került a kolozsvári egyetem Szegedre? – dramatizálás 

Olvassátok el Tompa Andrea Fejtől s lábtól című regényének első három fejezetét 

(A mi egyetemünk, Be van jelentve, Évnyitó fent Kolozsvárt), valamint az Egy jó 

magyar ember Lechner intézetében és a Kettő üzenet Kolozsvárról címűt, és írjatok 

belőle egy drámai művet (max. 50 oldalban)!   



 
 

 

 
A verseny menete: 

1. forduló: pályamunka elkészítése (határidő: 2021. január 22.) 

2. forduló: kritika – a pályázónak egy véletlenszerűen kiválasztott másik pályázó alkotására 

kell reflexiót készítenie (határidő: 2021. február) 

3. forduló: védés – a pályamunka szóbeli védése szakmai bizottság előtt (ha a járványhelyzet 

lehetővé teszi, 2021. április 11-én; más esetben a harmadik forduló virtuális lebonyolításáról 

gondoskodunk) 

 
A pályamunkákat az alábbi címre kérjük beküldeni: 

irodalmipalyazat.sztegyakorlo@gmail.com 
 
A zsűriben munkaközösségünk tagjai mellett a támogató szervezetekből felkért szakértők is részt 
vesznek. 
 

A könyvborítók terveit szükség esetén postai úton is beküldhetik az alábbi címre. 

Irodalmi pályázat, SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, 

6722 Szeged, Szentháromság u. 2. 

 
 
Pályadíjak:  
 

 
 
A legjobbnak ítélt 
pályamunkák megjelennek a 
Tiszatáj folyóirat online, 
illetve nyomtatott diák-
mellékletében. 
 
 
 
 

Mindhárom kategória első 
helyezettje egy háromnapos 
kolozsvári kiránduláson 
vehet részt az SZTE Rektori 
Hivatala támogatásával.

A zsűri által kiemelkedőnek 
tartott pályázók értékes 
könyvjutalmat kapnak a 
Magvető Kiadó 
felajánlásából.

Várjuk pályamunkáitokat! 
 
A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel Laklia Márta magyar szakos tanárnőhöz lehet fordulni a 

irodalmipalyazat.sztegyakorlo@gmail.com címen. 

 
Szeged, 2020. november 11.  
 
az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola magyar nyelv és irodalom munkaközössége
 


