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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  

Esélyteremtési Főosztálya 

pályázatot hirdet: 

 

„A BOLDOGSÁG KÉK MADARA II.” 

 

„A Kék madarat nem kell távoli országokban kergetni. A Kék madár mindig velünk van, ha 

szeretjük egymást, és örülünk az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk 

egymást, ha irigykedve figyeljük mások örömét. Mert a Kék madár maga a boldogság és kalitkája 

az emberi szív.”  
Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck 

 

Pályázat célja:  

Az előző azonos elnevezésű pályázat nagy sikerére való tekintettel valamint hagyo-

mányteremtő módón, a  pályázat lehetőséget ad arra, hogy az intézmények lakói be-

mutathassák, hogy mi foglalkoztatja őket. Mi teszi őket boldoggá, mit jelent szá-

mukra a boldogság? Hogyan tudják ezt egy irodalmi alkotáson keresztül kifejezni, 

másoknak feltárni?  

 

Pályázat témája: 

A pályázat kiírásánál arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy az ellátottak hogyan látják a 

saját életüket, és a velük törtnt eseményeket, a társadalomban, valamint a mikróközös-

ségekben elfoglalt helyük és kapcsolataik, illetve társadalmi részvételük szemszögé-

ből. 

 

Pályázni lehet:  

- vers 

- mese  

- novella 

- egyéb rövid terjedelmű a formai követelményeknek megfelelő irodalmi mű  

 

A pályázatban nem vehetnek részt azok a pályaművek, amelyek már korábban publikálásra ke-

rültek vagy részt vettek egyéb más pályázaton. 

 

Pályázat résztvevői: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott 

szociális intézményeinek felnőtt korú ellátottjai.  
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Pályamű formai követelményei:  

• Kizárólag eredeti mű.  

• 2021-22 évi alkotás, és korábban még nem jelent meg sehol. 

• Legfeljebb tíz A/4-es oldal terjedelemben* 

• Csak jól olvasható, géppel vagy kézírással írt pályamunkákat tudnak a bírálók 

értékelni. 
 

*géppel írt mű esetén formai követelmény: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, 

2,5 cm margó  

 

Pályázat benyújtásának módja: 

• személyesen  

• ellatottjog@szgyf.gov.hu e-mail címre 

• postai úton az SZGYF Esélyteremtési Főosztály (1132 Budapest, Visegrádi utca 

49.) Kérjük a borítékra ráírni – „BOLDOGSÁG KÉK MADARA II.”  

 

Pályázat leadási határideje: 2022. május 01. 

Határidőn túl (személyesen vagy e-mailben) érkező, vagy határidőn túl postára adott 

pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.  

 

Pályázat elbírálási határideje: 2022. május 29. 

 

A pályázatok elbírálása az SZGYF Esélyteremtési Főosztály, Ellátottjogi és Gyermek-

jogi Osztály munkatársai valamint az SZGYF más főosztályainak munkatársai és külső 

szakértő(k) közreműködésével fog megtörténni.  

 

Pályázat díjazása:  

1. helyezett: 100.000,-Ft 

2. helyezett:   75.000,-Ft 

3. helyezett:   50.000,-Ft 

 

A pályázatban résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat mellékleteként benyúj-

tott nyilatkozatban szereplő személyes adatait  Szociális és Gyermekvédelmi Fő-

igazgatóság  a pályázattal összefüggésben kezelje, azokat  a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerhessék, valamint hogy a nyilatkozat alapján pályaművet az 

SZGYF szerző megnevezésével vagy név nélkül közzétegye honlapján, esetleg 

egyéb módón publikálja. 

 

Pályázattal kapcsolatos további információ: 

Erdősi Gábor ellátottjogi referens 

e-mail: erdosi.gabor@szgyf.gov.hu; telefon: +36 70 9789064 
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