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„Muzsikál az erdő” – Jókai Anna  

irodalmi pályázat, 2022 
 

 

A Muzsikál az Erdő Alapítvány irodalmi pályázatot hirdet a „Muzsikál az erdő” 

2022 évi rendezvénysorozatának alkalmából. 

Várjuk minden olyan alkotó pályázatát, akinek a műveit az erdő, a természet, a táj, 

élménye, a természeti környezet és az ember viszonya inspirálta. Olyan verseket, prózákat, 

drámákat, meséket várunk, amelyek összhangban állnak a rendezvénysorozat szellemiségével.  

 

A „Muzsikál az erdő” irodalmi pályázata 2014-ben Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író 

javaslatára indult el, aki a zsűri elnöke és a pályázat védnöke volt, aki „erdő-ünnepnek” 

nevezte a rendezvénysorozatot. A pályázat az írónő emléke és munkássága előtt is tiszteleg. 

Az idei évtől viseli Jókai Anna nevét is. 

 

A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat fő céljai: a környezettudatos életmód 

népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés az erdő, a zene, a művészet erejével; a klasszikus 

és a népzene, az irodalom, a kultúra támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi 

természeti és kulturális értékek, az erdő, a természet védelme, a helyi közösségek építése. A 

rendezvénysorozatra látogatók új impulzusokat meríthetnek természeti környezetünk és 

kultúránk megismeréséhez. Az erdő, a természet teret ad a szabadidő eltöltésének, a sportnak, 

a családi sétáknak, testi-lelki feltöltődési lehetőséget nyújt.  

 

Életkori kategóriák: 

1. felnőttek: 
A pályaművek műneme és műfaja szabadon választható.  

Terjedelmi korlát lírai mű esetén 2 oldal, epika esetén 10, dráma esetén 50 oldal 12-es 

betűmérettel, másfeles sorközzel. 

Várjuk olyan alkotók munkáit is, akik már részt vettek a rendezvényen és élményeiket, 

benyomásaikat írják meg. Az ilyen esszék terjedelme 3 oldal. 

 

2. gyermekek: 8 -18 éves korig.  

A gyermekektől meséket várunk max. 3 oldal terjedelemben.  

A témát a „Muzsikál az erdő” szellemiségéből merítsenek, amelyhez támpontot ad 3 

rajz a korábbi „Muzsikál az erdő” Gyermekrajzpályázat alkotásai közül. (A rajzok 

mellékelve.) 

Egy pályázó egy pályaművel jelentkezhet.  

Az alkotásokat e-mailben, csatolt file-ként world dokumentum formájában kérjük beküldeni. 

e-mail: muzsikalazerdopalyazat@gmail.com  

A file név tartalmazza a szerző nevét és a mű címét pl.: Kiss János „Zene” című műve 

esetében: kissjanos.zene.  

Minden alkotó köteles mellékelni a nevezési lapot, aláírva szkennelve vagy lefotózva, ami 

tartalmazza az alkotó nevét, címét, e-mailcímét, telefonos elérhetőségét. 

A nevezési díjmentes. 
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A művek beküldési határideje: 2022. május 31. 

 

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. 

A zsűri elnöke: Győrffy Ákos, József Attila-díjas költő 

A zsűri tagjai: Vasvári Csaba, színművész 

Matúz Viktória, a Muzsikál az Erdő Alapítvány titkára, magyar szakos tanár 

 

Díjazás:  

A kategóriák első helyezettjei Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, a 

Magyar Kultúra Lovagja sorszámozott, erre az alkalomra készült emlékplakettjét 

kapják. 

A díjazottak szállásutalványokat, tárgyjutalmak, könyvcsomagokat nyernek. 

A díjazott alkotások elhangzanak a „Muzsikál az erdő” - Mátrai Művészeti Napok, 

illetve a „Muzsikál az erdő” az ország egyéb régióiban szervezett rendezvényein, 

közzétesszük azokat honlapunkon, közösségi oldalunkon.  

A szerkesztőség által arra érdemes művek megjelennek a Magyar Naplóban, a Magyar 

Írószövetség irodalmi folyóiratában.  

A helyezett alkotásokból elektronikus formában hozzáférhető kötetet készítünk. 

 

Az eredményeket várhatóan 2022. június 27-én közzé tesszük a www.muzsikalazerdo.hu 

honlapunkon.  

Terveink szerint az ünnepélyes eredményhirdetést a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti 

Napok egyik rendezvénynapján tartjuk, 2022. július 2-10. között. Az eredményhirdetés pontos 

időpontját később közöljük az online felületeinken. 

  

Információ:  Matúz Viktória 

 muzsikalazerdopalyazat@gmail.com  

 
2022. évi programjaink: 2022. április 22-24. „Muzsikál az erdő” a Pannontáj szívében 

                            2022. május 28-29. "Muzsikál az erdő" a Hírös városban 

                                          2022. július 02-10. "Muzsikál az erdő" - Mátrai Művészeti Napok                 

                                          2022. szeptember 02-04. "Muzsikál az erdő" a Kárpátok bércein  

                                          2022. október 1-2. "Muzsikál az erdő"  a Körösök völgyében 

   

Szeretettel várunk rendezvényeinken minden eddigi  

és újonnan csatlakozó alkotót és érdeklődőt! 

 

2022. április 28. 
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