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A FERENCVÁROSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 

A magyar költészet napja alkalmából meghirdeti 2022-ben is, tizennyolcadik alkalommal, 

versillusztrációs pályázatát budapesti 1–12. osztályos tanulóknak. 
 

 A legjobb versillusztrációkat (kb. 200) kiállításokon mutatja az alábbiak szerint: 

▪  virtuális kiállításon 2022. április 11-től a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület és a 

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény közös honlapján:  www.ferencvaroskalauz.hu, a 

link http://egyesulet.ferencvaroskalauz.hu/versillusztracios-palyazat/ 

▪  időszaki kiállításon 2022. szeptember 1. és október 1. között  

   a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben, 1092 Budapest, Ráday u. 18.  

Év végén a díjazott alkotásokból válogatás jelenik meg a 2023. évi versillusztrációs 

naptárban.  

  JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJA A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 
 

Sivó Viktória 10. o. 
Tóth Árpád: Körúti hajnal - 2021. április 11. 

 

http://www.ferencvaroskalauz.hu/
http://egyesulet.ferencvaroskalauz.hu/versillusztracios-palyazat/
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Az előző két év tapasztalatait és tanulságait összegezve, az idén is maradnak a 2021-es 
évben bevezetett változások a pályázat benyújtásának módját (ld. a Pályázatai feltételek 4. 
pontját), a pályaművek kiállítását/megjelentetését és a jutalmazást illetően. 
 

 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 

1. A pályázók köre: a pályázaton budapesti 1–12. osztályos tanulók vehetnek részt.  
Pályázhatnak bármelyik budapesti iskolából vagy alkotócsoportból.  
Iskolánként / alkotócsoportonként maximum 30 alkotás benevezését fogadjuk el! 
A versillusztrációs pályázat egyéni pályázat, és egy diák csak egy alkotással pályázhat! 

 

2. A pályamű témája: a magyar irodalomból vagy a világirodalomból választott vershez  
készített illusztráció. 
 

3. Formai követelmény, technikák: 
 

▪ A pályamunka A3-as formátumban készüljön rajzlapon,  
   a rajzlap mérete (A3-as): 297 X 420 mm. 
▪ A pályázó a rajz, a festészet, a grafika, a kollázs bármelyik technikájával 

megjelenítheti a versillusztrációt. 
Javasolt technikák 
a) Festmény: bármilyen színes technikával készült kép. (Pl. akvarell, tempera, pasztell. 

A színes ceruzát inkább mint kiegészítő eszközt javasoljuk.) 
b) Grafika: bármilyen sokszorosítható eljárással készült alkotás (pl. monotípia) vagy 

eredeti rajz. (Pl. szén, tus, diófapác.) 
c) Vegyes technika: kollázs, montázs. 

 

4. A pályázat benyújtásának módja 
 

▪ A rajzokat a pályázati határidőig kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. 
▪ Az elektronikus úton megérkezett rajzok értékelésének I. fordulója egy előválogatás. 

Az előválogatáson a kiállításra kijelölt rajzokat a zsűri a II. fordulóban részletesen 
is értékeli, pontozza (ld. az Értékelésnél leírtakat). A kiállításra kiválogatott rajzok 
jelennek meg egy virtuális kiállításon az egyesület honlapján.  A rajzokat május 
végén eredeti formájukban is bekérjük, hogy szeptember elején valós, kiállítótermi, 
időszaki kiállításon mutassuk be. 
Az előválogatáson a kiállításra be nem válogatott rajzok a versillusztrációs pályázat 
Facebook oldalán jelennek meg. Tehát a pályázatra minden beérkezett rajz 
megjelenik a Facebook oldalon, akkor is, ha zsűri a kiállításra nem válogatta be! 
 

Hogyan lehet 2022-ben pályázni és a rajzokat elektronikus úton eljuttatni? 
 

▪ A pályázat nagyon egyszerű, és ugyanolyan módon történik, mint a 2021. év 
pályázata. 

▪ Az alábbi linken elérhető egy regisztrációs űrlap, címe: Jelentkezés a 2022. évi 
fővárosi költészet napi versillusztrációs pályázatra. 

▪ Ezt az űrlapot kell kitölteni, az előző években is bekért adatokkal. Figyelem! Minden 
mező kitöltése kötelező, kivétel a telefonszám megadása, ami megadható (célszerű), 
de nem kötelező. 

▪ A jelentkezési lapot a Google űrlap (Google Forms) segítségével szerkesztettük. 
Semmi nem szükséges, csupán Google fiókkal kell rendelkezzen a beküldő személy.  
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▪ Minden Pályázónak külön Jelentkezési lapot kell kitölteni, de egy ímélcímről több 
Jelentkezési lap is beküldhető. Tehát egy Google fiókkal rendelkező felkészítő tanár 
vagy akár egy iskola egyetlen ímélcímről is beküldheti az összes pályázó 
jelentkezési lapját, de természetesen külön-külön minden pályázóét. De beküldheti a 
diák saját maga, vagy a pályázó tanuló szülei.  

▪ A rajz feltöltése a Jelentkezési lap kitöltésének utolsóelőtti lépése. Kérjük, úgy 
készítse a pályázó a rajzot, mint máskor, amikor valós kiállító térbe szánta. Ezt 
kérjük beszkennelni vagy lefotózni.  Kérjük, a szkenner/fényképezőgép/telefon 
felbontásást állítsák be 300 dpi-re! A cél, hogy jó minőségű, nyomdai felbontásnak 
is megfelelő (300 dpi) képet kapjunk. A kép formátuma .JPG legyen! Kérjük, 
óvakodjanak a túlzottan nagy méretű állományoktól. A feltöltendő fájl mérete 
maximálisan 10 MB lehet! Továbbá kérjük szíves közreműködésüket abban, hogy a 
rajz fotózásakor lehetőleg ne kerüljön be a képbe zavaró háttér pl. asztal, abrosz 
stb. Természetesen egy jelentkezési laphoz egy kép tölthető fel. A rajz fotóját, a 
JPG képet még feltöltés előtt nevezzék el: Pályázó neve, osztálya. 

▪ A Jelentkezési lap kitöltésének utolsó lépése a jelölő négyzet bejelölése, amivel 
hozzájárul a pályázat feltételeihez. 

▪ A jelentkezési lap beküldését követően visszaigazolást kap a beküldő az ímélcímére. 
▪ A pályázati bizottság a beérkező jelentkezési lapokat időbélyeggel kapja meg.  

 

A jelentkezési lap itt érhető el: 
 

Jelentkezési lap a 2022. évi versillusztrációs pályázatra 

 
 

5. A pályázat benyújtásának határideje. 
 

A pályázatok beérkezésének, azaz a Jelentkezési lap és egyben a rajzok feltöltésének 
határideje: 2022. március 1., kedd, 24.00 óra. 
Ha egy pályázat nem felel meg a fent leírt pályázati feltételeknek  
(ld. Pályázati feltételek 1–5. pont), a pályázatból kizáródik. 
 

ÉRTÉKELÉS 
 

o A beérkezett pályamunkákat a zsűri korcsoportonként értékeli: 
 I. kategória: 1–2. oszt., II. kategória: 3–4. oszt., III. kategória: 5–6. oszt.,  
 IV. kategória: 7–8. oszt., V. kategória: középiskolás tanulók. 

 

o Az értékelés szakaszai: 
I. forduló: Előválogatás (2022. március 4–8.) 
II. forduló: Részletes értékelés (2022. április 16–24.) 
 

o A részletes értékelés – II. forduló 
Az előválogatás után a kiállításra kiválasztott munkákat a zsűri részletesen is értékeli. 
 

Az értékelés szempontjai: 
▪ Anyag-és eszközhasználat: 5 pont 
▪ Formaalkotás: 5 pont 
▪ Téralkotás: 5 pont 
▪ Kompozíció: 5 pont 
▪ Az illusztrált vers tartalmi kifejezése (kreativitás): 10 pont. 

 

https://forms.gle/XJTFeKDA3YapNKbU7
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Korcsoportonként a színvonal mértékében, a zsűri szakvéleménye alapján döntjük el a 
díjak számát és a kiállítandó művek számát (ez utóbbi kb. 180-250). 

 

A zsűri elnöke: Sipos Endre művészetpedagógus, festőművész. 
Zsűritagok: 

o Füriné Babits Ágnes rajzpedagógus 
o Szommer Edit irodalomterapeuta 
o Vincze Angéla művésztanár. 

 

Az eredménylistát 2022. április 6-tól továbbítjuk a Jelentkezés a 2022. évi fővárosi 
költészet napi versillusztrációs pályázatra című regisztrációs lapon megadott ímélcímekre, 
illetve 2022. április 11-ig közzé tesszük a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület és a 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény közös honlapján, a http://www.ferencvaroskalauz.hu/ 
honlapon, a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület oldalon, 
a link: http://egyesulet.ferencvaroskalauz.hu/versillusztracios-palyazat/ 
 
 

A MŰVEK KIÁLLÍTÁSA, MEGJELENTETÉSE, JUTALMAZÁSA 
 

A zsűri által kiválogatott rajzokból  
 

- virtuális kiállítás nyílik 2022. április 11-től a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület és a 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény közös honlapján:  www.ferencvaroskalauz.hu, a link 
http://egyesulet.ferencvaroskalauz.hu/versillusztracios-palyazat/ 
 

- időszaki kiállítás nyílik 2022. szeptember 1. és október 1. között  
a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermeiben, 1092 Budapest, Ráday u. 18. 
 

A díjazott alkotásokból válogatás jelenik meg a 2023. évi versillusztrációs naptárban.  
 

A kiállításra nem kerülő rajzok a Versillusztrációs pályázat Facebook oldalán fognak 
megjelenni. 
 

Jutalmazás: 
 

▪ A díjazottak névre szóló oklevelet és különböző jutalmakat kapnak (nyomtatott 
és/vagy elektronikus könyvek, vásárlási utalványok a Művészellátó üzletekbe). Az 
okleveleket a megadott ímélcímeken keresztül juttatjuk el április 11-ét követően, a 
jutalmakat, ha olyan jellegűek, online juttatjuk el, ha nem, átvehetők lesznek 
székhelyünkön, a Ráday utcában, megbeszélés szerint. 

▪ Valamennyi kiállításra kerülő alkotás készítője oklevet kap, amelyeket ímélcímeken 
keresztül juttatunk el április 11-ét követően, ezen kívül megkapják a Ferencvárosi 
Helytörténeti Egyesület egyedi ajándékát, amit májusban vehetnek át, amikor 
behozzák rajzukat a szeptemberi kiállításra.  

▪ Minden résztvevő tanuló számára eljuttatjuk szintén ímélcímeken keresztül 
Emléklapunkat. 

 

A pályázó/képviselője a Versillusztrációs pályázat 2022 c. pályázaton való részvételével 
hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött alkotás a meghirdető szervezet és társszervezői 
kiállításain, honlapján, Facebook oldalán szerepeljen. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a 
pályamunkáról készült felvételek a meghirdető szervezet és társszervezői nyomtatott és 
elektronikus kiadványaiban megjelenjenek (a pályázatot és a kiállítást népszerűsítő 
szórólapok, plakátok, meghívók, oklevelek, Versillusztrációs naptár 2023, a IX. kerületi 
tanulók rajzai esetében pedig a IX. kerületi önkormányzat ingyenes tanszerein). 

http://www.ferencvaroskalauz.hu/
http://egyesulet.ferencvaroskalauz.hu/versillusztracios-palyazat/
http://www.ferencvaroskalauz.hu/
http://egyesulet.ferencvaroskalauz.hu/versillusztracios-palyazat/
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További információ és segítség: versillusztraciospalyazat@gmail.com tel: 36 20 475 70 53. 

 

 
 

Valamennyi pályázónak sikeres szereplést kíván a 
 

 
 PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG  
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