Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola,
Általános Iskola és Kollégium OM: 200312
5000 Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2. Tel.: 21/2511-400

Tisztelt Iskolavezetés! Kedves Kollégák!

November 13-át az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította a magyar nyelv napjává, lehetővé téve, hogy évente
egyszer a közfigyelem ráirányuljon a magyar nyelvre, amely kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapja.
A Magyar Nyelv Napja hazánkban évről évre alkalmat ad az oktatási, tudományos és a kulturális intézményeknek a
magyar nyelv megünneplésére, a hagyományőrzéssel kapcsolatos rendezvények megtartására, és újabb
kezdeményezések elindítására.
Ebben az évben iskolánk, a Dr. Hegedűs T. András Középiskola is szeretné folytatni a 2013-ban elkezdett
hagyományát, mely szerint „Nyelvünk kincsei” címmel a magyar nyelv ápolására, az irodalom mélyebb
szeretetére, az olvasás fontosságára, az identitástudat alakítására fektetünk nagyobb hangsúlyt.
2015-ben novellaíró versenyre hívjuk és várjuk Szolnok város és vonzáskörzetének érvényes diákigazolvánnyal
rendelkező diákjait.
A kiírás, megyénk szülöttjének, HUBAI GRUBER MIKLÓS (1949-2014) író, publicista, újságíró
munkásságának állít emléket, halálának 1 éves évfordulóján.
Egy évvel ezelőtt, ilyenkor, még az Ő műveiből rendeztünk szépolvasó versenyt, sajnos, ma már csak az emlékének
tisztelgünk…
HUBAI GRUBER MIKLÓS témáit mindig a prímér közösségi életből, a családból vette, a mindennapokból, a
köznapi emberi sorsokból merítette. Utolsó kötete is (Nyaklánc) érzelmekkel teli írásokat, családtörténeteket
tartalmaz. Hűen az íróhoz, mi is olyan novellákat várunk, melyek emberi értékeket, példákat állítanak elénk!
A pályázók köre: Szolnok város és vonzáskörzetének érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diákjai.
A pályázat feltételei: 1, Minden nevező egy novellával vehet részt a versenyen, olyan művel, mely sem
elektronikus, sem pedig nyomtatott formában nem jelent még meg!
2, A mű terjedelme lehetőleg ne haladja meg az 5 db A/4-es oldalt!
3, A gépelt forma nem feltétel, CSAK az olvasható íráskép!
4, Olvasható személyes adatok, illetve iskola megadása szükséges!

Beérkezési határidő: 2015. december 10. csütörtök 15 óra.
Címek: Postai úton:
Dr. Hegedűs T. András Szakiskola Könyvtára
5000. Szolnok, Bajcsy-Zs. út 2.
Elektronikusan:
htakonyvtar@gmail.com email címre.
Díjazás: A három legjobb novella szerzője igényes könyvcsomaggal, illetve a monogramjával gravírozott
ajándéktárggyal lesz gazdagabb.
Minden nevező emléklapot és édességcsomagot kap.
A szakértő zsűri által történő díjkiosztás: 2015. december 15. kedd, 15 óra.

További felvilágosítás Hubai Ibolya könyvtárostól kérhető a htakonyvtar@gmail.com email címen, vagy
a 20/342-0304-es telefonszámon.

Bízva az együttműködésben, üdvözlettel:

Szolnok, 2015-11-10.

………………………………………
Teleki József
Ig. h.

