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FELHÍVÁS
IRODALMI PÁLYÁZATRA

A Dugonics Társaság Elnöksége és Ifjúsági Tagozata irodalmi pályázatot ír ki a szegedi középiskolások
számára . A diákok az alábbi témák közül választhatnak:

1. A mi folyónk – az áldást hozó és a romboló Tisza
140 évvel ezelőtt, március 12-én a „szegedi nagyárvíz” óriási erővel sodorta el a Dél-Alföld akkori
legjelentősebb városát, Szegedet. A nagy katasztrófában a feljegyzések szerint mintegy ötven ország,
Európa számos városa a segítségére sietett. Jeles művészek is tettek a városért, Liszt Ferenc például
egész hangversenykörutat szervezett városunk megsegítésére. S Szeged újjáépült, szebb lett, mint
valaha. A folyó haragja azóta is többször fenyegette már a várost, sikertelenül. A Tisza mindig is az
életet, s ugyanakkor a pusztítást is jelentette a városnak. Az építő és romboló Tisza nekünk mégis
kedves, szeretjük. Miért? Mit jelent, mit nyújt nekünk, miért szeretjük? Mit tehetünk érte?

2. A diáknyelv helye a mai kommunikációban
A magyar nyelvújítás vezéralakjának, Kazinczy Ferenc születésének 260. évfordulójára
emlékezünk. Tevékenységével a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. Az
eltelt évszázadok alatt a világ sokat változott, s vele együtt mi is, anyanyelvünk is. Sokan
szóltak arról, hogy anyanyelvünk az egyik legszebb, leggazdagabb nyelv, s valóban gyönyörű
a mi anyanyelvünk.
Érdekes lenne körbejárni, megvizsgálni milyen is a mai nyelvünk, s benne elsősorban a
diáknyelv. Milyen értékei vannak, hol a helye a mai kommunikációban? Értelmezzétek,
fejtsétek ki a kérdést.
A pályázat témáját, műfaját szabadon megválaszthatja a pályázó. Megkötöttség nincs,
szabadon választható mind az epika, mind a líra műfaja.
A pályázat terjedelme maximum 5000 karakter.
A pályamű jeligés.
Nevezés és a pályamű beküldésének határideje: 2019. március 20.
Beküldési formátum: e-mail csatolmányban, Word vagy pdf formátumban, rklari@korosy.hu
címre. A Tárgy sorban kérjük megjelölni, hogy „Dugonics Társaság irodalmi pályázat”.

A pályázatok jeligések, külön csatolmányban kérjük a jelige feloldását a pályázó adataival
(jelige, név, iskola, osztály, e-mail-cím).
A beérkezett munkákat szakmai zsűri értékeli. Az eredmények közzététele, a díjak átadása a
Dugonics Társaság városházi ülésén 2019 márciusában lesz. Értesítést e-mail-ben küldünk.
További kérdésekkel Dr. Révészné dr. Papp Klára tanárnőhöz fordulhatnak.
( rklari@korosy .hu )
Minden pályázónak hasznos gyűjtő- és sikeres alkotómunkát kívánunk!
Szeged, 2019. január 24.

Dr. Révészné dr. Papp Klára
a Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozatának vezetője
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