
 

FELHÍVÁS 

A „Mentortanács” címmel elismert  Szatmári Kistérségi 

Tehetségsegítő Tanács (tagja a Kárpát-medencei Tehetségsegítő 

Tanácsok Kollégiumának) felhívása az általános iskola végzős diákjai 

számára  

 az NTP-HTTSZ-21-0001 számú pályázat keretében  

 

A Tehetségsegítő Tanács a Mátészalkai Önkormányzat támogatásával 2017 

decemberében létrehozta tehetségalapját  a szatmári térség tehetséges fiataljainak 

támogatásra. Ez az alap ugyan még szerény, de folyamatosan szeretnénk a felkutatni  a 

bármilyen területen tehetségesnek mutatkozó 13-20 éves fiatalokat, bemutatkozási 

lehetőséget biztosítani számukra és szerény díjazásban részesíteni őket. 



Az elmúlt évben díjat alapítottunk az  általános és középiskolák végzősei számára, 

„Egyedi tehetség”-díj néven. 

Nevezési feltételek: 

 a tanuló az általános iskola utolsó évfolyamán tanul és felvették valamilyen 

középfokú intézménybe 

 valamilyen területen már eddig is megmutatkozott a  tehetsége és ebben 

eredményei vannak (művészetek (alkotó vagy előadói), mesterségek (fafaragás, 

bőrművesség, stb), tudományágak, együttműködési és vezetési készségek, inter- 

és intraperszonális tehetség, a sport területére nem érvényes a felhívás). 

 A jelöltnek nem kell kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkeznie, nem 

azokat várjuk, akik 3-4 tantárgyból versenyeztek folyamatosan, hanem olyan 

pályázókat, akik valamiben nagyon jók és nem szokványos, amit csinálnak. (Eddig 

pl. egy bűvész, egy népi hangszereken játszó néptáncos és egy digitális zenéket és 

dalokat szerző matematikus kapta meg a díjat.) 

 Felterjesztés eljuttatása a pályáztatóhoz 2022. június 03-ig történik, 1200-1500 

karakterben a  (postai úton  vagy személyesen leadható a Mátészalkai Esze Tamás 

Gimnázium portáján), a pályázat mellett szerepeljenek a tanuló és intézményének 

adatai a mellékelt jelentkezési lapon. 

 Az elbírálás június 12-ig megtörténik, a díjakat az intézmény ballagási ünnepségén 

adunk át. 

Jutalmazás: Minden résztvevő kap emléklapot 

                         Két tanuló kap tárgyi jutalmat oklevéllel 

  

 

 



Felterjesztés a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács   

„Egyedi tehetség”- díjára 

 

Tanuló neve: …………………………………………………………………… 

Tehetségterülete:………………………………………………………… 

Értesítési lehetőség(tel. vagy e-mail):…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Iskolája:………………………………………………………………………… 

Felkészítő:……………………………………………………………………… 

Elérhetősége:…………………………………………………………………… 

A tanuló bemutatása, eredményeinek, elképzeléseinek felvázolása (1200-

1500 karakter szóköz nélkül): 

Igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

………………………., 2022……………..   

                                                                 

                                                    P.H       

                                                                        ……………………….    

                                                                            intézményvezető                         

                                                                                                                 



Szülői nyilatkozat 

Alulírott………………………………………………………………

…………………….(szülő neve) hozzájárulok, hogy 

………………………………………………………nevű gyermekem 

részt vegyen a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács pályázatán. 

Hozzájárulok, hogy a rendezvényeken gyermekemről fotó készüljön és 

azok a szervezet közösségi oldalán vagy a médiában megjelenjen. 

…………………………………….., 2022.…………………………… 

                                                                                                         

…………………………………………………… 

                                                                                                                          

szülő aláírása 


