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Pályázati felhívás

"ILLYÉS GYULA -kultúránk új évezredében"

"így maradok meg hírvivõnek
õrzeni ki"n.cses temetõket.
Homlokon lõhetnek, ha tetszik,
mi ott fészkel, égbemenekszik."

(Részlet o Hozo, o magasban c. versbõl)

Illyés Gyula, 1970

Mit mondanánk, ha a kicsit huncut, mégis történelmi felelõsséget sugalló

tekintetével valóban ránk nézne és megkérdezné: hogyan állunk ma emberség,

mûveltség, irodalmi ízlés dolgában?

A Magyar Mûvelõdési Társaság

pályázatot hirdet rövid terjedelmû esszé vagy tanulmány írására

Illyés Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából.

Illyés Gyula elsõ verse 1920-ban jelent meg egy országos napilapban. Ettõl

kezdve 1983-ban bekövetkezett haláláig -tehát több mint hat évtizeden át! -,

a nagyszerû költõ, szociográfiO; esszé- és drámaíró a magyar irodalom és a

hazáról való gondolkodás sugárzó erejû és meghatározó jelentõségû

személyisége. Ehhez képest az új évezredben mintha egyre kevesebbet
tudnánk rála. --
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Pályázatunk célja: annak szómbovétele., hogy mit õrzünk azokból akincsekbõl,

amit Illyés ránk hagyott., mi és miért fontos .ebbõ) O gozdog hogyotékból

-o horsánynok ígérkezõ -új evezredben.l és hogyan segíthet[ük ezeknek az

értékeknek a fennmaradását.
A pályózóktól olt kérjük tehát, hogy 5-15 gépelt o.lda.lon fogalmazzák meg

gondolataikat arrólr hogy 2002-ben milyen aktuáJis mondanivalót rejt

Illyés Gyula munkássága.

A pályózaton bárki résztvehet nevének és címének feltüntetésével.

A pályázók segítõ tanácsadókat kérhetnek fel pólyázatuk elkészfteséhez.

A nyertesek közül oz elsõ helyezett pályad~a 100.000 Ft, a második dfj 60.000 Ft,

a harmadik dí[ 30.000 Ft..

Különdíjat ajánlott fel és támogatja a pályázatot

.a Honismereti Szövetség,

.a Magyar írószövetség,

.a Magyar Mûvelõdési Intézet,

.a Móricz Zsigmond Társ~.ság

.a Nemzeti Kulturális Orökség Minisztériuma

.és több jeles országos intézmény, szervezet és vállalat, akikke! még

tárgyalósokat folytatunk.

.A p61yózat beküldésének hatóridefe: 2002. november 2.

-a költõ 100. születésnapjQ
A pólyázatokot az alábbi címre kérjûk beküldeni:

Magyar Mûvelõdési Társaság
1011 Budapest Corvin tér 8,

Tejefon: 201-37-66, fax: 201- 57-64
E-mail: foldesdyga@katonaj-bp..sufinet,hu vagy: fo.ldiaka@mmi.hu,

A www.mmi.hu/org/mmint.

honlap pályázatok, fe)hívások rovotón folyamatosan közzéteszünk híreket.

.
Eredményhirdetés és dífkiosztás: 2003. január 22-én,

a Magyar Kultúra Napjón.

A legjobb írásokat iroda-lmi, illeNe közmûvelõdési lopokban kívánjuk megjelentetni.

Budopest, 2002 júniuso

Földesdy GobrieUa Földiók Andrós
elnökségi fog, a pályázat gondozója társelnökJ a pályázat egyik szervezõje
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