
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Az ember – jobb esetben – felnő egy családban, aztán felnőve új családot alapít. A család az 

elmúlt időszakban az érdeklődés homlokterébe került, ezért érdemes átgondolnunk, s 

megfogalmazni személyes viszonyunkat hozzá, hiszen ez az, ami valójában számít. Ezt a 

gondolkodást szeretnénk elősegíteni pályázatunkkal, ahol az alábbi kérdésekre várjuk a 

választ: Milyen is lenne a család nélküli élet? Mi hiányozna, mi az, ami pótolhatatlan? 

Milyennek képzeljük életünket a családunk nélkül? Egyáltalán, el tudjuk-e képzelni? 

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete szépirodalmi pályázatot hirdet  

„Ha nem lenne családom…” –  címmel.  
 

Pályázati témakör:  

A pályázatra olyan írásokat várunk, amely bemutatja, hogy a pályázó milyennek képzeli az 

életét család nélkül, egyáltalán el tudja-e képzelni. Fiatalok pályázatait éppúgy várjuk, mint 

azokét, akik már önálló családot alapítottak. Utóbbiak írhatnak arról a családról is, amelyben 

felnőttek, és írhatnak az általuk alapított családról is. 

 

Pályázók köre:  

16 éves kor felett várjuk a pályázatokat. Nem NOE tagok is pályázhatnak! 

Beadható pályázatok száma:  

Pályázónként egy pályázat (egy családból többen is pályázhatnak). 

Beadás módja:  

Elektronikusan a noe@noe.hu e-mail címre várjuk a pályázatokat. A tárgymezőbe kérjük írják 

be: „Pályázat – Ha nem lenne családom”. Postai úton nem fogadunk be pályázatot! 

Formátum: 

Géppel írt dokumentum esetén maximum 10 A/4-es oldal, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz 

formátumban. (Kézzel írt pályázatokat nem fogadunk el!) 

 

Beadási határidő: 2022. január 9. (vasárnap) éjfél 

További tudnivalók: 

A beérkezett műveket szakmai Bíráló Bizottság bírálja el. A pályázat tartalma nem sérthet 

személyiségi és adatvédelmi jogokat. A Pályázó kérheti, hogy ne eredeti, hanem az általa 

megjelölt néven jelenjen meg írása a nyilvánosság előtt. A Pályázó dönthet arról is, hogy 

szereplői ne eredeti nevükön szerepeljenek a szövegben. Az ezzel kapcsolatos döntés és 

felelősség teljes egészében a Pályázót terheli. 

A legjobb három mű díjazása:  

1. helyezett: bruttó 150 000 Ft 2. helyezett: bruttó 100 000 Ft 3. helyezett: bruttó 50 000 Ft  

 

A legjobb pályaművek közlésre kerülnek a NOE Levelek című magazinban, illetve önálló 

kötetben történő közlésüket is tervezi. A pályamű kizárólag a Pályázó (szerző) saját alkotása, 

szellemi terméke lehet. A Pályázó tudomásul veszi, hogy pályázata benyújtásával a pályamű 

felhasználási jogát automatikusan átadja a Kiírónak, azt a Kiíró a Pályázó külön, további 

engedélye nélkül nyilvánosságra hozhatja (terjesztés), a nyilvánosság számára bármilyen 

módon hozzáférhetővé teheti, illetve a szerző nevének feltüntetése mellett átdolgozhatja 

(fordítás, színpadi feldolgozás).  

 

 

Budapest, 2021. november 10. 

Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöksége 


