
„Benned a létra” mese- és novellaíró pályázat
pályázati kiírás - 2021

1. A pályázat elnevezése: „Benned a létra” mese- és novellaíró pályázat cserkészek számára.
2. Az pályázat célja: Kéry Lídia emlékére alapítjuk ezt a pályázatot, aki lelkes őrstársunk és őrsvezető

volt a 32. Sz. Dévai Bíró Mátyás Cserkészcsapatban. Célunk, hogy a pályamunkákon keresztül
fenntartsuk Lídia személyiségének szellemiségét, aki fantáziadús humorával minden helyzetet fel
tudott dobni. A pályázat jelmondatául Weöres Sándor versének egy részletét választottuk:
„Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra.” Ez a kép két szempontból is meghatározó gondolat
számunkra. Látjuk benne Lídiát, aki a földi, hétköznapi dolgokat fantáziájának „létrája”
segítségével tette értékesebbé környezete számára, másrészt a pályázat megalkotása is egyfajta
„létra” számunkra Lídia emlékéhez.

3. A pályázat résztvevőinek köre: a Magyar Cserkészszövetség aktív tagjai. Három korcsoportban
kerül a pályázat meghirdetésre.

I.: kiscserkész korosztály
II.: cserkész korosztály
III.: kósza, rover, felnőtt cserkész korosztály

4. Pályázatkiírás: Az I. kategória mesével, a II. és III. kategória mesével és/vagy novellával indulhat a
pályázaton. Egy pályázó legfeljebb két pályaművel indulhat. A pályaművek alapjául minden évben
kijelölésre kerülnek kulcsszavak, melyeket szerepeltetni kell a műben. Ezek egy-egy hétköznapi
eseményhez vagy tárgyhoz kapcsolódó fogalmak. A pályázat szellemiségének megfelelően azokat
az alkotásokat díjazzuk, melyek a hétköznapi kereteket túllépve valami fantáziadúsat vagy
meglepőt hoznak létre a kulcsszóval kapcsolatban.

5. 2021 kulcsszavai: ketchup, magasles, teafilter
Ezen kulcsszavak mindegyikének szerepelnie kell valamilyen formában az alkotásokban.

6. Nevezési díj nincs.
7. Formai követelmények:

● Microsoft Word dokumentum (.docx), Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1x
sorköz

● Maximum 5 db A/4-es oldal
● A dokumentum elején legyen feltüntetve a szerző valódi neve és emailcíme.
● A pályázat kiírás szerinti emailcímre (bennedaletrapalyazat@gmail.com) adható be a fent

meghatározott formátumban, az alább részletezett mellékletekkel. A pályázat beérkezéséről
visszaigazolást küldünk.

● A pályázathoz mellékelni kell egy kézzel aláírt nyilatkozatot arról, hogy a pályamű saját
alkotás, és a szerző hozzájárul írása közléséhez, illetve hozzájárul a személyes adatok
kezeléséhez.

8. A pályaművek elbírálásának szempontjai:
● A kulcsszó kreatív értelmezése, fantáziadús környezetbe helyezése
● A formai követelmények betartása
● Műfaji, irodalmi szempontok
● Igényes nyelvi megalkotottság, egyéni hangvétel, fantáziavilág

9. A pályázat díja: Mindhárom kategóriában első, második és harmadik helyezett kerül díjazásra. A
kategóriánkénti fődíj bronz emlékplakettből és utalványban átadott pénzjutalomból áll, a
kategóriánkénti második és harmadik helyezett oklevélben és jelképes ajándékban részesül.
A díjazott pályaműveket a pályázat facebook oldalán bemutatjuk.

mailto:bennedaletrapalyazat@gmail.com


10. A pályázati zsűri tagjai
● Kéry Bálint Bence, Lídia édesapja
● Cseresznye őrs (Kengyel Borbála, Lenkei Mandula, Skultéty Hanna, Stumpf Tünde és Végh

Anna)
● Szakmai zsűri:

o Stumpf Adrás, újságíró
o Hoppál Bulcsú, egyetemi oktató

11. Fontosabb időpontok:
● Meghirdetés: 2021.október.31.
● Pályázatok leadási határideje: 2022. január 15.
● Eredmények kihirdetése: az Országos Cserkészbálon (február közepe)

A díjazottakat a bál előtt emailben értesítjük.

Szeretettel hívunk titeket a pályázaton való alkotásra!
Jó munkát!

Cseresznye őrs és Kéry Bálint Bence

Kelt: Budapest, 2021. október 15-én.


