
IRODALMI PÁLYÁZAT 

AZ EMBERI JOGOK NEMZETKÖZI NAPJA 
ALKALMÁBÓL 

Szabadka város polgári jogvédője december 10.-e az emberi jogok nemzetközi napja 
alkalmából pályázatot hirdet Szabadka város középiskolás diákjai számára.  
A pályázat célja, hogy a tanulók kifejtsék gondolataikat az emberi jogokról, a mai 
társadalomban tapasztalható egyenlőségekről, hasonlóságokról és különbségekről. 
  
A pályázat címe: 

1. És erről miért hallgatunk? 

2. Azt álmodtam, hogy élni öröm 

A pályamunka lehet fogalmazás, esszé vagy vers. Az alkotásokat szerb, magyar, illetve horvát 
nyelven várjuk. 

A pályaműveket 2016. októbar 25.-étől november 25-éig  küldhetik be .doc 
formátumban a következő e-mail címre: emberijogok@subotica.rs  

Az első három legjobb szerb, magyar és horvát nyelvű alkotások díjban részesülnek. 

Az első helyezett díja 10 000,00 dinár 
A második helyezett díja 5 000,00 dinár 
A harmadik helyezett díja 3 000,00 dinár 

A díjazott alkotásokat Szabadka város hivatalos honlapján jelentetjük meg a www.subotica.rs,  
polgári jogvédő cím alatt, a szerzőket pedig e-mail útján értesítjük. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjkiosztásra december 9.-én, kerül sor a szabadkai új 
városháza 1. számú termében, december 10.-e az emberi jogok nemzetközi napja alkalmából, 
ahol a szerzők felolvassák első díjazott munkáikat. 

Tudnivalók: 

- a pályamunka legfeljebb 1000 szót tartalmazhat (két, géppel írott, A4-es oldal), 
- a pályázók a következő adatokat mellékeljék: vezetéknév, keresztnév, lakcím, iskola, 
osztály, e-mail cím és telefonszám, 
- a beérkező munkákat nyolctagú bizottság bírálja el. 

További információ: 024/626-898. 

Az irodalmi pályázat szövege megtalálható minden szabadkai középiskola hirdetőtábláján, 
továbbá Szabadka város hivatalos honlapján is: www.subotica.rs . 
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Szabadka, 2016. 10. 24. 
Szabadka Város Polgári Jogvédője 

Marosiuk Zlatko 
 

A bizottság tagjai: 

Elnök: Marosiuk Zlatko polgári jogvédő 

Tagok:        -  Bogdan Laban polgármester, 
                              -  Bunford Tivadar, a városi képviselő-testület elnöke, 
                              -  Tóth Szalai Erika, a polgári jogvédő helyettese, 
                              -  Vuković Simić Ljiljana, a polgári jogvédő helyettese, 
                              -  Laura Kovač szerb nyelv és irodalom szakos tanár, 
                              -  Roncsák Petrovics Erika, polgári nevelés tanára, 
                              -  Ana Gakić, horvát nyelv és irodalom szakos tanár. 


