
„S megered tolla lázas éjszakákon, 
és növekedve ír és írva nő. 
Amit leír, a századokba csendül, 
sors lesz belőle, szellem és erő.” 

Áprily Lajos: Kálvin, 1535 

 

„Századokba csendül” 

novellaíró pályázati felhívás 

a magyar protestáns középiskolák diákjai számára 

a Reformáció Emlékéve alkalmából, 2016. július 6. 

 

A Tatai Református Egyházközség – a Reformáció Emlékbizottság támogatásával, a 

Református Pedagógiai Intézet, a Romániai Református Pedagógiai Intézet és a Tatai 

Református Gimnázium szakmai közreműködésével – novellaíró pályázatot ír ki a 

Reformáció 500. évfordulója alkalmából. 

 

A versenyek pontos részleteit, útmutatóit a www.reftata.hu honlapon is közzétesszük. 

 

1. A pályázat címe: 

„Századokba csendül” 
 

2. A pályázat célja: 

 A fiatal korosztály sajátos hangjával hozzájárulni a Reformáció 500. évfordulójának 

megünnepléséhez; 

 teret adni ifjú irodalmi tehetségeknek; 

 erősíteni az egyháztörténet iránti érdeklődést, a tudomány és a művészet eszközeivel. 

 

3. A novellák, elbeszélések javasolt témája: 

 Az egyháztörténet drámai fordulópontjai, ihletett pillanatai és/vagy 

 hitvalló életek, keresztyén döntések bemutatása a novella / elbeszélés műfaji keretei 

között. 

 A novella / elbeszélés egyaránt épülhet történelmi tényekre és az írói fantáziára. 

 A novella / elbeszélés szereplői felekezetre való tekintet nélkül lehetnek a keresztyén 

egyháztörténet ismert alakjai vagy éppen névtelen hősei. A novella legalább egy fő- 

vagy mellékalakja legyen valós egyháztörténeti jelentőségű személy, akinek hívő 

életpéldája vagy hitvalló helytállása emlékezetre méltó. 

 

4. A pályázat meghirdetése: 

 A Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák Találkozójának záró 

istentiszteletén, Tatán (2016. júl. 6.). 

 A pályázati kiírás érvényes változata minden esetben a www.reftata.hu honlapon 

közzétett változat. 

 

5. A pályázat beküldési határideje: 

2016. október 31. 
 

6. A pályázat beküldési módja: 

6.A.) A pályázatra jelentkező 2016. október 25-ig hozzáférést kér a pályázati mappához a 

szazadok.novella@refpedi.sulinet.hu e-mail címen. 

 

http://www.reftata.hu/
http://www.reftata.hu/
mailto:szazadok.novella@refpedi.sulinet.hu
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6.B.) A pályázó a megkapott link és jelszó segítségével 2016. október 31. 23:59-ig töltheti fel 

jeligés azonosítással a pályamunkáját. A novellát csak elektronikusan kell beküldeni, de 

két formátumban: szerkeszthető szövegfájl (pl. doc vagy rtf) és pdf formátumban. 

Az elbírálás a pdf-fájl alapján történik. 

A feltöltés 2016. október 1. után kezdhető meg. 

6.C.) Eredeti példányban, postai úton kell beküldeni az alábbi dokumentumokat zárt 

borítékban, a feladó megnevezésével: 

1. A novella feltöltésének kinyomtatott visszaigazolása 

2. A pályázati kiírásban kért szerzői nyilatkozat (kiskorú pályázó esetén szülői 

hozzájárulással) 

3. A pályázó személyes adatai (az adott űrlap szerint) 

4. Nyilatkozat a Csillagponton való kedvezményes részvétel elfogadásáról vagy 

elutasításáról (csak 16 éven felülieknek). 

A pályaműveket és a pályázat résztvevőinek adatait elkülönítetten kezeljük az 

értékelési folyamat zárásáig. 

6.D.) A postai dokumentumok beküldési határideje: 2016. november 11. 

 A borítékon kérjük feltüntetni a „Századokba csendül” pályázati címet. 

 Beküldési cím: Tatai Református Egyházközség, 2890 Tata, Kocsi utca 15. 

 

7. A pályázaton indulók köre: 

Pályázatot nyújthat be felekezetre való tekintet nélkül minden diák, aki 2016. október 

25-én a Kárpát-medence bármelyik protestáns egyházi fenntartásában működő 

középiskolával tanulói jogviszonyban áll. 

 Egy pályázó csak egy művet küldhet be. 

 

8. A pályamunka formai jellemzői: 

 A pályamunka nyelve magyar. 

 Pályázni csak önállóan elkészített, más pályázaton még nem indított pályaművel lehet, 

a művel kapcsolatosan harmadik félnek jogigénye nem lehet. 

 A novella/elbeszélés maximális terjedelme 10.000 karakter (kb. 4 oldal). A zsűri 

kisebb túllépést elfogadhat (kb. 10%). 

 Forma: 2,5 cm-s margó, Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, 

sorkiegyenlített szöveg. Ettől eltérni csak művészileg indokolt esetben lehet. 

 A novellához grafika, illusztráció nem kapcsolható, indokolt esetben egyedi tipográfiai 

megoldások lehetnek. 

 

9. A pályázat védnökei: 

 Dr. Márkus Mihály ny. református püspök, professzor emeritus teológiai tanár 

 Tóth-Máthé Miklós író 

 

10. A pályázat elbírálói: 

 A zsűri elnöke: Dr. Pompor Zoltán gyermekirodalom-kritikus. 

 A zsűri tagjai: 2 középiskolai tanár, 5 középiskolás diák, 2 gyülekezeti tag. 

 

11. Az elbírálás szempontjai: 

A zsűri arra törekszik, hogy elsősorban az alábbi szempontokat vegye figyelembe: 

 esztétikum, művészeti érték (40-50%) 

 történetszövés, jellemábrázolás (30-40%) 

 emberi és történelmi hitelesség (10-20%). 
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12. A pályázat elbírálása 2016. 12. 05-ig tervezett. 

 

13. Díjazás: 

 Díjak: Az 1-4. helyezettek részére: 1-1 tablet (ezek értéke a helyezésektől függően 

eltérő). 

 5-10. hely: gravírozott pendrive. 

 6 főnek hozzájárulás a 2017. évi Csillagpont református ifjúsági találkozón való 

részvételhez. Ezt a díjat csak a Csillagpont megkezdése napján 16. éven felüli 

pályázók nyerhetik el. A hozzájárulás kedvezmény formájában kerül átadásra. 

 

14. A pályaművek nyilvánossága: 

 A Tatai Református Egyházközség médiakapcsolatait kihasználva segíti a pályaművek 

nyilvánosságra hozatalát. 

 Jelen pályázati kiírás keretei között az Egyházközség a novellák elektronikus 

kiadványban történő megjelenését tervezi. 

 

15. Díjátadás: 

 A díjátadásra Tatán kerül sor, 2016. december 10-15 között, egy író-olvasó találkozó 

keretei között. 

 A díjátadón a díjazottak saját szervezésben, saját költségükre vehetnek részt. 

 Azok részére, akik a díjátadón nem vesznek részt, a díj postai úton kerül megküldésre. 

A 4 fődíj csak személyesen vehető át, a személyes átvétel lehetőségének 

kialakításában az RPI közreműködhet. 

 

 

Tata, 2016. augusztus 26. 

 

 

 …………………………………. 

Márkus Gábor, 

a pályázat titkára 

 …………………………………. 

Dr. Szabó Előd 

tatai lelkipásztor 

 

 

 

 


