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Versenyfelhívás 

 
A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma versenyt hirdet középiskolás 
és egyetemista diákok számára az ökumenizmust népszerűsítő médiatartalomra. 

A versenyre nevezni olyan saját készítésű, eddig még nem publikált médiatartalommal 
lehet, amely az ökumenikus mozgalmat népszerűsíti, és/vagy a hazai református és római 
katolikus egyházak közötti testvéri kapcsolat erősítésére kíván bátorítani.  

A versenyre egy legfeljebb 5 perc hosszúságú, magyar nyelvű, a 15-25 év közötti kor-
osztályt megcélzó, kész online médiatartalommal lehet jelentkezni. A témát, a műfajt és a 
terjedelmet a versenyző szabadon választhatja meg. Jelentkezni egyénileg vagy csapatban 
lehet. 

A pályamunkákat elektronikus adathordozón (pendrájv) kell a kuratóriumhoz benyúj-
tani, az alábbi címre:  

                     Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  

A pályamunkához csatolni kell az alábbi nyomatott dokumentumokat:  

o egy rövid bemutatkozást (1 oldal), benne a versenyző email- és postacímével, 
o a pályamunka rövid leírását, üzenetének megfogalmazását (1–1,5 oldal), 

nyilatkozatot arról, hogy 

o a pályamunkát a versenyző (egyén vagy csapat) maga készítette, az saját alkotása, 
nem tartalmaz olyan szöveget, zenei, képi vagy egyéb anyagot, melynek felhaszná-
lása mások szerzői vagy személyiségi jogait sértené, azt eddig a versenyző sehol 
nem tette és a pályázat elbírálásáig nem is teszi közzé, 

o a pályamunkát a kuratórium és a bírálatra felkért egyéb személyek megismerhetik, 
o díjazás esetén a versenyző a pályamunkát közzétételre 2025. december 31. napjáig 

a kuratórium kizárólagos rendelkezésére bocsájtja. 

A pályamunkák beadási határideje: 2023. szeptember 30.   

A pályamunkák elbírálására a kuratórium saját tagjaiból, középiskolás és egyetemista 
diákokból, valamint médiaszakemberekből zsűrit állít fel.  

A zsűri javaslata alapján a kuratórium az első három, legjobbnak ítélt munkát az alábbiak 
szerint díjazza:  

o első helyezett: 300.000.- forint,  
o második helyezett: 200.000.- forint,  
o harmadik helyezett: 100.000.- forint.  

A díjak átadására ünnepélyes formában az alapítvány székhelyén, a Debreceni 
Református Kollégiumban kerül majd sor. 
 
Kelt: Debrecen, 2023. február 15. 
 
 
       sk. 

Dr. Kustár Zoltán 
            kuratóriumi elnök 


