Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás, békesség!
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Tisztelt Polgármester Úr!
A történelmi egyházak tiszaújvárosi lelki vezetői nevében fordulok Önhöz!
A 2008. évet a történelmi egyházak vezetői a Biblia évének nyilvánították. Célunk,
hogy az embereket minél szélesebb körben megismertessük a „könyvekkönyvével” és annak tanításaival. Ebből az alkalomból a tiszaújvárosi történelmi
egyházak lelki vezetői irodalmi-képzőművészeti pályázatot írtak ki, melynek
legsikerültebb műveit 2008. június 15-én mutatjuk be az érdeklődőknek. Ez
alkalomból nemcsak a díjakat adjuk át, hanem tervezzük egy, a beérkezett
pályaműveket tartalmazó kiadvány összeállítását, és amennyiben lehetősége
kapunk rá, néhány pályamű helyi médiákban való megjelentetését is. A pályázati
kiírást levelemhez mellékelem.
Kérjük Önt és a testület tagjait, hogy ösztönözzék erkölcs i megújulásunkért
elkötelezett polgáraikat, hogy ha közülük bárki írásával, vagy képzőművészeti
alkotásával szeretne hozzájárulni a kezdeményezés sikeréhez, akkor a megadott
határidőig nyújtsa be pályaművét. Kérjük továbbá, hogy támogassa a helyi
médiákban való megjelentetési szándékunkat is.
Ismert Ön előtt, hogy az Egyházak adományokból tartják fenn magukat, így
minden új kezdeményezés megvalósításához a szükséges pénzeszközeik
korlátozottan állnak rendelkezésre. Ahhoz, hogy tervünket megfelelő színvonalon
meg tudjuk valósítani, támogató segítségre számítunk mindazoktól, aki
elkötelezettek és kezdeményezésünket elfogadják, mint az erkölcsi megújulás
egyik lehetséges gyújtó szikráját.
Kérjük ezért, hogy ha az Önkormányzat anyagi lehetőségei lehetővé teszik,
adományukkal járuljanak hozzá a pályázat sikeréhez. Az adományokat a
Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért alapítvány javára, a mellékelt csekken befizetve,
vagy a 11731114-20077356 sz. OTP számlára átutalva juttathatják el részünkre.
Kérjük jelezzék, hogy az adomány a Tékozló fiú című pályázatot illeti.
Megköszönve figyelmét és támogató segítségét remélve, kérem Önre Isten
áldását!
Melléklet: pályázati kiírás
Tiszaújváros, 2008. március 6.
Varga Bertalan
esperes-plébános

P Á L Y Á Z A T!
A tiszaújvárosi történelmi egyházak pályázatot hirdetnek a Biblia éve alkalmából
TÉKOZLÓ FIÚ
címmel.
A pályázat célja, egy adott téma kapcsán annak a bemutatása, hogy az ember számára milyen
jelentőséggel bír a Biblia tanulmányozása, milyen útmutatást adhat számára mindennapi problémáinak
megoldásában, függetlenül attól,hogy hívő vagy nem hívő az illető.
Pályázni lehet olyan erkölcsi tanulságul szolgáló művel vagy művekkel, melyek kapcsolódnak a Lukács
Evangéliuma 15. fejezet 11-32 versében található „tékozló fiúról” szóló történethez. A pályázat az ott leírtak
egyedi szemszögből történő feldolgozását vagy egy ahhoz kapcsolódó, képzelt vagy megtörtént eset
bemutatását kell, hogy tartalmazza.
A pályamű lehet egy maximum A3 (420mm*297mm) méretű rajz, festmény vagy grafikai alkotás, illetve
legfeljebb 3 gépelt oldal terjedelmű irodalmi mű (pl. novella, rövid színpadi mű, vers, stb.) attól függően, hogy
a pályázóhoz melyik kifejezési mód áll a legközelebb.
Pályázhat bárki, aki nem tagja a bíráló bizottságnak. Nem szükséges, hogy a pályázó bármelyik felekezethez
tartozzon.

A pályázatot nagy alakú borítékban, a Tiszaújvárosi Római Katolikus plébánián,
kell leadni legkésőbb 2008. május 15-ig.
A borítékon kérjük feltüntetni a következőt: „Tékozló fiú c. pályázat”. A borítékra feladót nem szabad írni. A
pályázó azonosító adatait (neve, születési dátuma, címe, telefonszáma) külön kis alakú zárt borítékban a
pályamű mellé kell helyezni, melyet csak az elbírálás után bont fel a bíráló bizottság. Ezen a kis alakú
borítékon csak a pályamű címét kell és szabad feltüntetni. (Ez a cím nem lehet azonos a pályázat címével!)
A pályaművek elbírálása korcsoportonként elkülönítve történik.
A korcsoportok:
1.
2.
3.

korcsoport: 14 éves korig
korcsoport: 14-25 éves korig
korcsoport: 25 éves kor fölött

Mindhárom kategóriában értékes jutalmak kerülnek kiosztásra.
A pályaműveket a 2008. június 15-i díjkiosztó ünnepségen mutatjuk be
az érdeklődőknek.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a történelmi egyházak lelki vezetőinél, a hitoktatóknál és a
Tiszaújvárosi Római Katolikus Plébánián.

Tiszaújváros, 2008. február 29.
Varga Bertalan
esperes-plébános
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