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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY 

MEGSZÜLETETT A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZÉPIRODALMI 
PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYE 

 

2020-ban úgy határoztunk, hogy korábbi évek gyakorlatát folytatva ismételten szépirodalmi 
pályázatot hirdetünk azzal a céllal, hogy megmutassuk, hogyan éltük meg a vírushelyzet 
okozta új helyzetet, és mit tanultunk a megváltozott körülmények között egymásról, 
önmagunkról, szüleinkről, gyermekeinkről.  

„Amit megtudtam a családomról – Családtörténetek a vírushelyzetben” című kiírásunkra 
százharminc pályamű érkezett. Hatalmas öröm számunkra, hogy a pályázat ennyi embert 
mozgatott meg országszerte. Korábbi pályázatainkra érkezett írásokból eddig négy kiadványt 
jelentetett meg egyesületünk: Küzdelem a gyermekért – Élettörténetek a meddőségről (2020); 
Mindent köszönök! – Élettörténetek az örökbefogadásról (2019); Nagycsaládosok meséi – 
gyermekeink ajánlják (2018); nagycsaládos lettem! (2017). Elképzeléseink szerint az év 
folyamán e pályázat legjobb írásait is kötetbe rendezzük. 

Öttagú szakmai zsűri választotta ki a legjobbnak ítélt írásokat, melynek tagjai voltak:  Erős 
Kinga (kritikus; a Magyar Írószövetség elnöke); Kapot Ildikó (NOE elnökségi tag), Schäffer 
Erzsébet (Pulitzer-díjas újságíró), Szentmártoni János (Babérkoszorú-díjas költő; igazgató, PIÜ – 
Kárpát-medencei Igazgatóság) és Ulicsák Péter (NOE elnökségi tag) voltak. 

A zsűri választása a következő pályaművekre esett: 

1. helyezett: Gável András: A nagycsaládban sosem vagyunk egyedül 
2. helyezett: Varga Virág: Covid19 és az újrakezdés 
3. helyezett: Király Csenge: A családi kripta 

 
Különdíjban részesült: Bereczk Imola: Az elfelejtett angyalok; Béla (írói álnév): Amit 
megtudtam a családomról; Benkéné Hanich Györgyi: Hogyan NE tanítsd otthon a gyerekedet?; 
Polyák-Pásztor Diána: Egy csík 

A díjazott írásokat a honlapon, illetve a NOE Levelek hasábjain közöljük. Mindenkinek köszönjük a 
részvételt! A díjazottaknak ezúton is gratulálunk! A mellékelt fotót Gável Ráhel készítette. 

Budapest, 2021. március 16. 
 

További információ: Forgács Laura, NOE sajtó, +36 70 417 7508, forgacs.laura@noe.hu   
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 15.000 

tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az 
1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet 

védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein 
vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.  


