
A kiírás részletei:

1. A pályázat jeligés; a kiírás és a szervezés
gondoskodik az elbírálás alatti teljes anonimi-
tásról.
2. A pályázó egy csomagban (l. később) csak
egy pályaművel pályázhat.

3. A pályaműnek a jelenleg folyó Váci
 Egy házmegyei Zsinat bármely helyi üléséről,
vagy a zsinat egészéről kell szólnia.

4. A pályamű formája és műfaja teljesen sza-
bad (újságcikk, internetes írás vagy prezentá-
ció, képriport, rádió-, videó- vagy televíziómű-
sor). Terjedelme legfeljebb 6000 leütés, legfel-
jebb 12 kép (aláírással), ill. legfeljebb 6 perc
video-, vagy hanganyag lehet.

5. A beküldő a művet papíron és CD-n; a
hang-vagy videoanyagot CD-n vagy DVD-n
juttassa el egy példány-
ban, postai úton vagy sze-
mélyesen, az alábbi címre:
Püspöki Iroda, Magyar
Bertalan; 2600 Vác,
Migazzi tér 1.; vagy 2601
Vác, Pf. 167.

5. A pályaművet tartalmazó csomagot az aláb-
bi módon kérjük összerakni:
a.) Egy külső, nagyalakú (A/4, LC/4 stb.) borí-
ték, amelyen postázás esetén a feladó neve is
rajta lehet.
b.) Ezen belül egy másik, lezárt és felirat nél-
küli, azaz semmilyen módon nem azonosítha-
tó boríték tartalmazza:

ba./ a pályaművet (amelyen szerzőként
csak a pályázó jeligéje szerepelhet); illet-
ve
bb./ egy külön, lezárt, kisméretű boríté-
kot, amelyen kívül a jelige, belül a jelige
és a pályázó neve, lakcíme, plébániájá-
nak neve és a pályamű címe szerepel.

6. A beküldés határideje: 2014. március 31.

7. Az elbírálást az országos katolikus sajtó
jeles vezető munkatársaiból álló zsűri végzi,

szakmai szempontok szerinti, pon-
tozásos értékeléssel.

8. A zsűri a verseny eredményét a 2014. évi
Váci Egyházmegyei Találkozó második nap-
ján, 2014. június 28-án 11 órakor, Dunavar -
sányban hirdeti ki. 

9. Nyeremények: Az I-X. helyezett elismerő
oklevelet kap. Az első három helyezettet érté-
kes technikai nyereményekkel jutalmazzuk.
A IV-X. helyezettek – a további felajánlások-
tól függően, katolikus kiadók műveit vagy
előfizetéseit nyerik.

Bízva a minél nagyobb érdeklődésben, és
abban, hogy közös ügyünket, az Egyházat vala-
mennyien szolgálni szeretnénk a saját tehetsé-
günkkel, szeretettel Krisztusban:

Dr. Beer Miklós
                                  megyéspüspök,  fővédnök

Molnár Zsolt
irodaigazgató

Magyar Bertalan
sajtóreferens

szakmai felelős

Vác, 2014. január 28.

Kedves Testvérek!
Újságíró szakmai versenyt szervezünk egyházmegyénk helyi sajtóorgánumainak szerkesztői,

illetve minden, a sajtómunkához kedvet érző kedves testvérünk részére!


