
 
 

 

A szabadkai Politechnikai Iskola és a Székely Tibor Eszperantó 

Egyesület  

irodalmi, képzőművészeti és 

fényképpályázatot 

hirdet 

 

SZÉKELY TIBOR NYOMDOKAIN – PUTEVIMA TIBORA SEKELJA – 

LAŬ LA SPUROJ DE TIBOR SEKELJ 

Székely Tibor halálának 30. évfordulója alkalmából  

  

A pályázat leírása 

Székely Tibor olyan sokoldalú volt, hogy nehéz lenne minden tevékenységét felsorolni. 

Ismert volt mint író, költő, fordító, újságíró, világutazó, hegymászó, etnológus, 

muzeológus és eszperantista... 

Felhívjuk az érdeklődőket, hogy neki tisztelegve, vegyenek részt ezen a pályázaton. Ihlet 

az ő műveiből meríthető (útirajzok, regények, novellák és versek), melyek közül magyar 

nyelven a következőket ajánljuk: 

1. Kumevava, az őserdő fia 

2. Brazília őserdeiben 

3. Éjfélkor dőlnek a pálmák 

4. A Pápuák szigetén 

5. Vihar az Aconcaguán 

6. Gyambo Rafiki: a barátság karavánja Afrikában 

7. A lármás szellemek éjszakája 

8. Emberevők között (útirajz) 



 
 

 

9. Patagóniától Alaszkáig (útirajzok) 

10. Utam a világban – vers (amely a Politechnikai Iskola honlapján található, ezen 

pályázat szövege mellé csatolva) 

Az általános iskolás pályázóknak az 1. szám alatti ifjúsági regényt javasoljuk, azzal, hogy a 

7. és 8. osztályosok a középiskolásokkal együtt szabadon választhatnak egyet a felsorolt 

(vagy egyéb) művek közül.  

 

A pályázat általános feltételei 

1. A pályázat határideje:  2019. január  28. 

2. Az irodalmi, képzőművészeti és fényképpályázaton részt vehetnek Szabadka község 

általános és középiskoláinak tanulói egyaránt (beleértve a Politechnikai Iskola tanulóit 

is). A tanulónkénti munkák száma nem korlátozott. 

3. Az irodalmi munkákat e-mail-ben  (Word formátum, Times New Roman betűtípus, 

12pt betűméret), valamint nyomtatott formában is kérjük beküldeni (három 

példányban).  

A képzőművészeti alkotások mérete és technikája szabadon választható. 

A fényképek esetében javasolt a magas felbontás, valamint a 20x30 cm-es méret. A 

fényképeket előhívott képként is és e-mail-ben is kérjük beküldeni (ez utóbbit JPG 

formátumban). 

4. A beküldött pályázati munka mellé kérjük feltüntetni a munka címét, a pályázó 

teljes nevét, címét és telefonszámát, az iskolát és osztályt, valamint a mentor 

nevét.  

5. A pályázati munkákat egy szakmai zsűri értékeli. 

6. A pályázat eredményhirdetésére a Politechnikai Iskolában, egy zárórendezvény 

keretében kerül majd sor 2019. február folyamán. 

 

A munkák beküldése 

Postán vagy személyesen a következő címre: Politechnikai Iskola, Maksim Gorkij 38, 

24000 Szabadka (SZÉKELY TIBOR NYOMDOKAIN c. PÁLYÁZAT), az irodalmi munkákat és 

a fényképeket pedig elektronikus formában is (e-mail cím: es.tiborsekelj@gmail.com). 

Az esetleges kérdésekkel forduljanak László Arankához e-mail-ben: 

es.tiborsekelj@gmail.com, vagy telefonon: 060/8554-097 

mailto:es.tiborsekelj@gmail.com

