
Balassagyarmati Törvényszék
      Sajtóosztály
 
        

1

S a j t ó h í r

Díjazták az “Az igazság arcai – a jog és a bíróság színesben” elnevezésű rajzpályázat
legkiválóbb alkotásait a Balassagyarmati Törvényszéken

A Nyitott Bíróság Program keretein belül a Balassagyarmat Törvényszék a ZOOM Egyesülettel
közösen  a  társadalmi  felelősségvállalás  jegyében  rajzpályázatot  hirdetett  az  általános  és
középiskolás korosztály, illetve speciális intézmények részére. A műsorral egybekötött hivatalos
díjátadóra 2019. május 23-án került sor a Balassagyarmati Törvényszéken.

A  pályázat  célja  a  pályázó  gyermekek  igazságszolgáltatással  kapcsolatos  szemléletének
megismerése,  a  jogi  tudatosság  elősegítése  és  a  felnövekvő  generációk  jogi  érzékenyítése,
továbbá  az  egészséges  és  a  fogyatékkal  élő  vagy  tartósan  beteg  gyermekek  közötti
kommunikáció segítése volt.
A törvényszék rajpályázatára 7 intézmény 96 tanulójától összesen 108 alkotás érkezett a megye
minden pontjáról, amelyek a legkülönfélébb technikákkal készültek.

Dr.  Tatár-Kis  Péter,  a  Balassagyarmati  Törvényszék  elnökének  megnyitóját  dr.  Mangó
Gabriella, a ZOOM Egyesület alapítójának beszéde követte. Mindketten hangsúlyozták, hogy
kiemelkedő alkotások érkeztek a pályázatra ráadásul igen nagy számban.
Fenes Andrea Anna, a salgótarjáni Illyés Gyuláné Készségfejlesztő Iskola intézményvezetője
elmondta, hogy a gyereknek nem jelentett akadályt a pályázati témakörökben alkotni már csak
azért  sem,  mert  azokat  a  gyerekek  számára  is  érthető  közegen,  a  népmeséken  keresztül
igyekeztek feldolgozni.
Palaticzkiné Veder Veronika, a somoskőújfalui Dr. Krepuska Géza Általános Iskola pedagógusa
kiemelte, hogy a rajzokon keresztül könnyebben lehet kommunikálni a gyermekekkel a jogi
témákat illetően mint bármely más tanóra vagy foglalkozás keretein belül.

A díjátadón 10 általános iskolás, míg a középiskolai korosztály alkotói közül az első 5 helyezett
részesült  elismerésben.  A  fentieken  túlmenően  a  törvényszék  elnökének  különdíja  és  a
törvényszék dolgozóinak szavazat alapján odaítélt közönségdíj is kiosztásra került.
A díjak átadásában Keszthelyi  László,  a  ZOOM Egyesület  elnöke,  valamint  a pályázatokat
elbíráló zsűri tagja, Farkasné Kiss Krisztina működött közre.

A  jelenleg  a  Balassagyarmati  Törvényszéken  megtekinthető  kiállítás  2019.  június  11-én
átköltözik a Salgótarjáni Járásbíróságra, ahol az érdeklődők 2019. június 14-ig tekinthetik meg
az összes pályaművet. 

Balassagyarmat, 2019. május 30.

– Balassagyarmati Törvényszék Sajtóosztály –
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