
X. Lidércfény pályázat
„A Világegyetem
Vándorló

Vámpírjai”
A Lidércfény Online kulturális magazin és

a Lidércfény amatőr kulturális folyóirat szerkesztősége
NOVELLAPÁLYÁZATOT hirdet.

A pályázat témája:
2201-et írunk. Az emberiség már megoldotta a 

rövid távú űrutazás alapvető problémáit, és a bátor 
szívű kozmonauták keresztül-kasul bejárták a Nap-
rendszert. Állandó kolóniák épültek a Holdon, és fo-
lyamatban van a Mars terraformálása. Több égitesten 
rég letűnt civilizációk nyomaira bukkantak a kuta-
tók, és megtörtént a földönkívüli élet felfedezése is.

A hatalmas léptékű tudományos fejlődés ellenére 
a mélyűr és az idegen égitestek még mindig számos 
életveszélyes helyzetet tartogatnak az űr meghódí-
tói számára. Ebben a sötét és hideg világban komoly 
előnyt jelent, ha az űrhajós vámpír. Természetesen 

a közönséges emberek is nap mint nap felszállnak a 
XXIII. századi technika csúcsát képviselő űrhajókra 
– már amennyire hétköznapi lénynek lehet tartani 
egy bátor űrjárót.

A pályázatra olyan műveket várunk, amelyek az 
itt ismertetett jövőbeli világban játszódnak. Vámpír 
űrhajósok, megvadult robotok, őrült tudósok, vér-
szomjas idegenek vagy pusztító marsi baktériumok – 
minden jöhet. A történet lehet komor, de természe-
tesen vevők vagyunk a humoros írásokra is, hiszen 
reméljük, hogy az emberiség a jövőben is megőrzi a 
humorérzékét.

Pályázhatnak: 
Magyarországon és határainkon túl élő, magyar nyelven alkotó amatőr írók, kizárólag saját maguk által 

írt, még sem elektronikusan, sem nyomtatásban meg nem jelent, magyar nyelvű novellákkal.
Egy személy több novellával is nevezhet.

Beküldési határidő: 2019. szeptember 30., éjfél.

Nevezési díj nincs, a pályázaton való részvétel ingyenes!

A pályázat célja:
A pályázat célja a tehetségkutatás és -gondozás, hogy teret adjunk a tehetséges, feltörekvő, amatőr íróknak.

Díjazás:
Amennyiben megfelelő mennyiségű és minőségű pályamű érkezik, azok legjobbjaiból 

a Lidércfény szerkesztősége ingyenes elektronikus könyvet (e-bookot) készít.



A beküldés feltételei:
•  Csak és kizárólag olyan novellákat fogadunk el, 

amikben legalább 1 db vámpír szerepel.
•  Fontos, hogy kerek, önmagukban megálló, lezárt történeteket várunk.
•  A pályaműveket csak a www.lidercfeny.hu oldalra feltöltve fogadjuk el, 

az alábbi feltételek szerint:
 –  a pályamű címének elején a következő szerepeljen: 

„X.LFP.Vámpírok-” (teljes formátum: X.LFP.Vámpírok-Novella címe),
 –  a pályamű első sorában csak és kizárólag az alábbi szöveg szerepeljen: 

„Nevezés a X. Lidércfény pályázatra”,
 –  egy novella terjedelme maximum 55.000 karakter lehet (szóközökkel), 

leszámítva a címet és a fent kért első sort.

Egyéb FONTOS tudnivalók:

•  A Lidércfény szerkesztősége fenntartja a jogot, hogy a fenti feltételeknek nem meg-
felelő, azoknak eleget nem tevő pályaműveket a pályázatból értesítés nélkül, azonnali 
hatállyal kizárja.

•  A Lidércfény szerkesztősége kijelenti, hogy ha a pályázatra nem érkezik megfelelő 
számú és minőségű novella, akkor a pályázatot nem díjazzák.

•  A műveket a Lidércfény szerkesztősége, mint zsűri bírálja el.
•  Az eredményhirdetés határideje a pályázati anyagok mennyiségétől függően legkésőbb 

november első fele.
•  A nyerteseket e-mail címeiken értesítjük, ezért fontos, hogy a regisztráció során, vagy a 

regisztrációs adatok módosításával, vagy nem publikus e-mail cím esetén a pályázat szö-
vegén belül (vagyis a novella elején, vagy végén), működő, valós e-mail címet adjatok meg.

•  A Lidércfény szerkesztősége fenntartja a jogot, hogy az e-bookba bekerült novellákat, az 
e-book megjelenése után leghamarabb 3 hónappal térítésmentesen megjelentesse a Lidérc-
fény Online kulturális magazinban (www.lidercfeny.hu), és a Lidércfény amatőr kulturális fo-
lyóiratban (AKF), feltüntetve, hogy a novella a X. Lidércfény pályázaton díjazásban részesült.

•  A pályázatra beküldött, és az e-bookba bekerült novellák a megjelenés után fél évig máshol 
nem közölhetőek sem elektronikusan, sem nyomtatásban.

•  A Lidércfény szerkesztősége a lenti nyilatkozatok alapján fenntartja a jogot a beküldött, 
de a pályázaton nem díjazott írások térítésmentes megjelentetésére a Lidércfény Online 
kulturális magazinban (www.lidercfeny.hu), valamint a nem díjazott, de jobban sikerült 
novellák térítésmentes megjelentetésére a Lidércfény amatőr kulturális folyóiratban (AKF), 
feltüntetve, hogy a novella a X. Lidércfény pályázaton vett részt.
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Nyilatkozat a kiíró részéről:

A Lidércfény szerkesztősége kijelenti, hogy a pályázat során esetlegesen kért személyes ada-
tokat harmadik félnek nem adja át, azokat a vonatkozó törvények értelmében titkosan kezeli. 
Ez alól kivétel, ha hatósági személy jogosan kéri ezen adatokat.

A Lidércfény szerkesztősége kijelenti továbbá, hogy a megadott adatokra kizárólag az ered-
ményről való értesítés miatt van szükség.

A Lidércfény szerkesztősége elismeri, hogy minden beérkezett pályamű a nyilatkozat értel-
mében a szerző saját tulajdona, így arra a szerzői jogi törvények megfelelő passzusai érvénye-
sek. A szerző a helyezést el nem ért alkotását a továbbiakban bárhol és bármikor publikálhat-
ja, a Lidércfény szerkesztősége semmilyen módon nem kívánja azt kisajátítani.

Nyilatkozat az alkotó részéről:

Az alkotó kijelenti, hogy a pályázatra megküldött kézirat kizárólagos szerzője, az saját 
szellemi terméke, és egyéni, eredeti jellegű.

Az alkotó hozzájárul, hogy amennyiben novellája mindenben megfelel ezen pályázati ki-
írásnak, és a Lidércfény szerkesztőségéből álló zsűri díjazásban részesíti, az térítésmentesen 
megjelenhet a Lidércfény szerkesztősége által készített elektronikus könyvben (e-bookban), 
majd leghamarabb 3 hónappal később térítésmentesen a Lidércfény Online kulturális maga-
zinban (www.lidercfeny.hu), valamint szintén térítésmentesen leközlésre kerülhet a Lidérc-
fény amatőr kulturális folyóiratban (AKF).

Elfogadja, hogy a pályázaton díjazásban részesült novellája általa csak a fent meghatározott 
időtartam után közölhető máshol (vagyis az e-bookban történt megjelenés után fél évvel), 
feltüntetve, hogy a novella a X. Lidércfény pályázaton díjazásban részesült.

Az alkotó hozzájárul, hogy amennyiben alkotását a Lidércfény szerkesztősége, mint zsűri, 
nem részesíti díjazásban (vagyis nem válogatja bele az e-bookba), azt térítésmentesen meg-
jelentetheti mind a Lidércfény Online kulturális magazinban (www.lidercfeny.hu), mind a 
Lidércfény amatőr kulturális folyóiratban (AKF), feltüntetve, hogy a novella a X. Lidércfény 
pályázaton vett részt.

Az alkotó a pályázatra küldött novellájával kijelenti, 
hogy a fenti kiírást teljes egészében elolvasta és megértette, 

elfogadta, az abban foglaltakkal mindenben egyetért.

A felhasznált képek forrásai:
Klaus Wittmann: iron vampire - https://www.artstation.com/artwork/QZNB

Mentalfloss: http://mentalfloss.com/article/65022/11-potential-benefits-exploring-deep-space
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