Budapest, 2012. december 6.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ünnepélyes keretek között díjazták a „Média a Tehetségekért Díj” nyerteseit. A MOL Új
Európa Alapítványa által életre hívott díjat azok az újságírók nyerhették el, akik a sport, a
tudomány és a kultúra területén tevékenykedő fiatal tehetségeket bemutató munkával
sikeresen pályáztak. A díjazott újságírók az okleveleket az Új Európa Alapítvány kurátoraitól
valamint Csányi Sándor színművésztől az alapítvány jószolgálati nagykövetétől és Szilágyi
Áron olimpiai bajnok kardvívótól az alapítvány korábbi támogatottjától vehették át a
december 6-ai eseményen.
Ünnepélyes keretek között díjazták a Média a Tehetségekért Díj nyerteseit. Az Új Európa
Alapítvány 2012-ben első alkalommal hirdetett pályázatot újságíróknak. A felhívásra a sport, a
tudomány és a kultúra területén már eredményeket elért, 25 év alatti fiatal tehetségeket és
mestereiket bemutató anyagokkal lehetett pályázni a tv, a rádió és a nyomtatott vagy online
sajtóban szeptember 30-ig megjelent anyagokkal.
- A “Média a Tehetségekért Díj” célja, hogy a fiatal tehetségek minél szélesebb nyilvánossághoz
jussanak. Ezek a fiatalok kiemelkedő értékeket képviselnek nemcsak a tehetségüket, hanem a
küzdeni tudásukat, a kitartásukat és a céltudatosságukat tekintve is. Ilyen értelemben igazi
példaképek lehetnek kortársaik számára. – mondta el a díjátadón Somlyai Dóra, az alapítvány
kurátora, a MOL Társasági kommunikációs igazgatója.
A közel száz pályázó közül a nyerteseket háromfős szakmai zsűri választotta ki, amelynek
Keresztes Ilona és Mezei Dániel az MTVA munkatársai és Stumpf András, a Heti Válasz
újságírója voltak a tagjai.
A rádiós pályamunkák között első díjat kapott Kiss Bea, a Kossuth rádió munkatársának Veres
Richárd kick-box világbajnokról és mesteréről készített, több évtizedet felölelő egyedülálló riportösszeállítása. A print-online kategóriában Szalay Attila a Képes Sport munkatársa lett a nyertes a
magyar származású Richárd Magyar svéd utánpótlás labdarúgóval készített anyagával. A tv-videó
kategóriában megosztott első díjat nyertek el Bárány Dániel és Krisztián az mno.hu munkatársai
Ősi Attila paleontológus kutatóról készített kisfilmjükkel valamint Takács Mária, az origo.hu
munkatársa Szilágyi Áron pályafutását bemutató rövid összefoglalója.
Az internetes szavazás eredményként a közönségdíjat Farkas Erika és Kiss Bea, a Kossuth
Rádió munkatársai nyerték el a kolozsvári Nyilas Misi Egyesület tevékenységéről készített
anyagukkal.
A Média a Tehetségekért Díj elismeréseit az Új Európa Alapítvány kurátorai, Csányi Sándor
színművész, az alapítvány jószolgálati nagykövete és Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó, az
alapítvány korábbi támogatottja adták át.
Az Új Európa Alapítvány 2006 óta segíti a fiatal tehetségek fejlődését MOL Tehetségtámogató
Programjával valamint ismeri el a fiatalokkal, utánpótlás sportolókkal foglalkozó tanárok, edzők
munkáját a MOL Tehetséggondozásért Díjjal.
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