
                                 

A velünk élő Petőfi 

előadó és alkotóművészeti versenyek Nyékládházán 

 

Kortárs Petőfi – irodalmi verseny 

 

A Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár versenyt hirdet irodalmi kategóriában. 

A versenyre kortárs szerzők műveit várjuk, melyekben felismerhető Petőfi Sándor 

költészetének valamely stílusjegye, mint a romantika, a családi líra, a hitvesi, házastársi 

szerelem ábrázolása, tájköltészet (az Alföld méltó leírása). A magyar hazafias költészet, a 

világszabadság stílusjegyei is megjelenhetnek a kortárs alkotásokban. 

 

A pályamű bármilyen irodalmi műfajban írható. 

 

Korosztályi kategóriák: 

- gyermek: általános iskolások 14 éves korig 

- ifjúsági: közép-, főiskolások, fiatal felnőttek 14-26 éves korig 

- felnőttek 26 éves kor felett 

A szakmai zsűri által értékelt alkotásokat megjelentetjük a Nyékládházi Krónikában, a 

gálaműsorban bemutatásra kerül, a szerzőket értékes díjakkal jutalmazzuk. 

 

 

Regisztráció ideje: 2023.01.09. hétfőtől - 2023.02.28. kedd. 

Regisztrációs űrlap kitölthető személyesen a művelődési házban vagy online felületen. 

Pályaművek beérkezési határideje 2023.02.28. kedd. 

Beérkezett pályaműveket a 3 fős szakmai zsűri értékeli. 

 

A verseny és a gálaműsor a NKA támogatásával valósul meg. 

 

Információ: Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár, 3433 Nyékládháza, Kossuth utca 56. 

Telefon: 06(46) 591-253, email: konyvtar(kukac)nyekladhaza.hu  



                                 

A velünk élő Petőfi 

előadó és alkotóművészeti versenyek Nyékládházán 

 

Megzenésített Petőfi – zenei verseny 

 

A Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár versenyt hirdet zenei kategóriában. 

A versenyre kortárs szerző(k) azon műveit várjuk, mely bármely Petőfi Sándor által írt mű 

hangszerelt változata. 

 

A műfaja nem kötött, minden zenei irányzat megjelenhet a pályaművekben. 

 

Verseny kategóriák: 

- Egyéni 

- Kis zenekar 

- Nagy zenekar 

 

A szakmai zsűri által értékelt alkotások a gálaműsorban bemutatásra kerülnek, a Nyékládházi 

TV adásában szerepel, a szerzőket értékes díjakkal jutalmazzuk. 

 

Regisztráció ideje: 2023.01.09. hétfőtől - 2023.02.28. kedd. 

Regisztrációs űrlap kitölthető személyesen a művelődési házban vagy online felületen. 

Pályaművek bemutatása 2023.02.28. kedd. 

Beérkezett pályaműveket a 3 fős szakmai zsűri értékeli. 

 

A verseny és a gálaműsor a NKA támogatásával valósul meg. 

 

Információ: Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár, 3433 Nyékládháza, Kossuth utca 56. 

Telefon: 06(46) 591-253, email: konyvtar(kukac)nyekladhaza.hu 

  



                                 

A velünk élő Petőfi 

előadó és alkotóművészeti versenyek Nyékládházán 

 

Petőfi képekben – rajz, vizuális verseny 

 

A Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár versenyt hirdet rajz, vizuális kategóriában. 

 

A versenyre kortárs alkotók műveit várjuk, bármelyik Petőfi Sándor által írt mű képi változata. 

 

A pályamű bármilyen képi ábrázolásban készülhet. 

 

Korosztályi kategóriák: 

- óvodás gyermekek 

- alsó tagozatos általános iskolások 

- felső tagozatos általános iskolások 

- középiskolások  

- főiskolások, fiatal felnőttek 18-26 éves korig 

- felnőttek 26 éves kor felett 

 

A szakmai zsűri által értékelt alkotásokat megjelentetjük a Nyékládházi Krónikában, a 

gálaműsor kiállításán szerepeltetjük, a szerzőket értékes díjakkal jutalmazzuk. 

 

Regisztráció ideje: 2023.01.09. hétfőtől - 2023.02.28. kedd. 

Regisztrációs űrlap kitölthető személyesen a művelődési házban vagy online felületen. 

Pályaművek beérkezési határideje 2023.02.28. kedd. 

Beérkezett pályaműveket a 3 fős szakmai zsűri értékeli. 

 

A verseny és a gálaműsor a NKA támogatásával valósul meg. 

 

Információ: Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár, 3433 Nyékládháza, Kossuth utca 56. 

Telefon: 06(46) 591-253, email: konyvtar(kukac)nyekladhaza.hu 


