
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

MEGHOSSZABÍTVA!!!! 
A ROTARY CLUB SOPRON  

 

 
 

TALENTUM DÍJ 
 

PÁLYÁZATOT HÍRDET 

 
művészeti, tudományos és szakmai tehetség díjak elnyerésére 2020-ban. 

 
A Rotary Club Sopron 2019-ben „Talentum Díj” elnevezéssel az alapszabályában foglalt 
célkitűzéseinek megfelelően díjat, illetve díjazási lehetőséget alapított, amelyet a sop-
roni lakóhellyel vagy képzési hellyel rendelkező és a városban élő 12-25 év közötti fiatal 
érdemelheti ki, aki a település kulturális-, művészeti-, oktatási-, tudományos, szakmai 
életében maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, magas színvonalú 
tevékenységével hozzájárult Sopron jó hírnevének növeléséhez.  

 

„Talentum Mester” elnevezéssel díjat, illetve díjazási lehetőséget alapít azon felkészítő 
tanárok, művészek, mesterek elismeréseként, akik az évek során bizonyíthatóan tehet-
séges fiatalokat neveltek fel illetve képeztek ki.  

  



A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA 

A Rotary Club Sopron szándéka, hogy elősegítse a fiatal, tehetséges magyar művészek, tudó-
sok, szakemberek kibontakozását a következő kategóriákban: 

A) Klasszikus zene 
• Ének 
• Hangszer 
• Zeneszerzés 

B) Tánc 
• Balett 
• Néptánc 
• Versenytánc 

C) Képzőművészet, alkalmazott művészet  
• Festészet 
• Szobrászat 
• Éremművészet 
• Grafika 
• Textilművészet 
• Fotóművészet 
• Filmművészet 
• Színházművészet 
• Irodalom, költészet 
• Építészet 

D) Oktatás, tudományos élet, szakmai munka 
E) Hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékkal élők díja 

 

Díjazottak: Díjazásban részesülhet akár egy személy vagy csoport is. A díjazás megismételhe-
tő. 

A pályázat beadása, jelölés  

A felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Pályázni egyénileg és csoportként is le-
hetséges, továbbá jelölést tehet a jelölt intézménye vagy művészeti műhelye (általános iskola, 
középiskola, egyetem, művészeti iskola, művészeti-, tudományos műhely). A pályázatban be 
kell mutatni a jelölt művészeti/tudományos/szakmai munkásságát, elért eredményeit, jövő-
beni terveit (mennyiségi korlát A4, 10 oldal, 1,15 sortáv), továbbá a felkészítésében kiemelke-
dő támogatást nyújtó pedagógust, művészt (maximum 30 sorban). A pályázatban meg kell je-
lölni mind a pályázó, mind a felkészítő pedagógus, művész elérhetőségeit (név, cím, e-mail, 
telefonszám) és a pályázati kategóriát. A pályázat adatait bizalmasan kezeljük. 

  



A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció: 

a. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat, melyben a pályázó kijelenti, 
hogy odaítélés esetén a díjat átveszi, vállalja, hogy az átadó ünnepségen részt vesz, 
róla hang, kép és videó felvétel készülhet, továbbá nevével kommunikációs hír jelenhet 
meg. Nyilatkozataiban, elektronikus felületein megjeleníti a Talentum Díjat. 

b. a soproni lakóhely vagy képzési hely igazolása (lakcímkártya hátoldala, képző hely, mű-
vészeti műhely igazolása); 

c. a jövőben megvalósítani tervezett művészeti vagy kutatási vagy szakmai elképzelés 
d. a pályázó eddigi művészi vagy tudományos vagy szakmai munkásságát ismertető szak-

mai önéletrajz, művészeti, tudományos, szakmai elismeréseket igazoló dokumentu-
mok saját kezűleg hitelesített másolata (emellett benyújthatók további, a pályázó e-
redményeit, tevékenységét alátámasztó dokumentumok is saját kezűleg hitelesített 
másolati formában); 

e. az eddig kifejtett tevékenységet reprezentatív módon bemutató digitális dokumentá-
ció (portfólió, videó, fényképek). Maximum 1 videó, maximum 15 fénykép, maximum 
5 dokumentum; 

f. amennyiben a jelölő szervezet intézmény vagy művészeti műhely, akkor a c. pont egy, 
az érintett területen ismert és elismert szaktekintély ajánlásával helyettesíthető; 

g. a pályázó/jelölt felkészítő pedagógusának, művészeti mentorának neve (maximum két 
fő) és elérhetőségei. 

A pályázatok benyújtásának módja, határideje: MEDGHOSSZABÍTVA! 
A pályázat 2020. március 16 – 2020 június 30. között adható be, de legkésőbb 2020. június 30. 
16.00, e-mailben, pdf formátumban a következő címre elküldve: talentum@rotarysopron.hu  
A pályázat beérkezéséről és formai megfelelőségéről visszaigazoló e-mailt küldünk. 

A pályázatok formai vizsgálata 

A pályázatok érvényességének formai vizsgálatát a kuratórium titkára végzi el. A formailag hi-
bás (hiányos) pályázatok érvénytelenek. A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, 
amennyiben azt nem a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelő módon nyújtotta be a pá-
lyázó, 

a) a pályázó személye nem felel meg a pályázati kiírásnak (pl. kor, lakhely, intézmény), 
b) a benyújtott pályázati dokumentáció hiányos, 
c) a pályázati adatlap vagy a nyilatkozat kitöltése hiányos, vagy a pályázatból kitűnik, 

hogy az a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, 
d) határidőn túl történik a benyújtás. 

 
Hiánypótlás nem lehetséges. A már benyújtott pályázatok kiegészíthetők! 
  



Talentum Díj odaítélése, szakmai döntés 

A díjak odaítéléséről kuratórium dönt.  

A kuratórium tagjai 2020-2022 között: 
• Rakovszky Zsuzsa - Kossuth-, Príma Primissima- díjas író, költő, műfordító, Sopron dísz-

polgára 
• Dr. Szilágyiné Dr. Fodor Zsuzsanna - Sopron Kultúrájáért- és Gubcsi Lajos (Magyar Mű-

vészetért díj) Ex Libris díjas, tulajdonos igazgató  
• Füzi Boglárka – A Földművelésügyi Miniszter elismerő oklevelének tulajdonosa a tehet-

séggondozásban végzett magas színvonalú munkája elismeréseként  
• Horváth Kornél - Kossuth-, Artisjus díjas, A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagke-

resztje tulajdonosa, ütőhangszeres művész 
• Horváth Marcell - Artisjus-díjas szaxofon és klarinét művész 
• Józsa Dávid - Wälder József-, Winkler Oszkár-, a Megye Építészetéért díjas építész,  
• Dr. Csoba Sándor - ügyvéd, gitárművész, elnök Rotary Club Sopron, 2013/2014 

 
A pályázatokról hozott döntés ellen, fellebbezésnek nincs helye. 
 
Talentum Díj (maximum 5 díj) 
A díj összege: 100.000 Ft/kategória (a kategóriák összevonhatók vagy kategóriánként keve-
sebb/több díj is kiadható). A pénzdíj mellé minden díjazott üveg/kristály emlékplakettet kap, 
míg a felkészítő tanárok oklevél díjazásban részesülnek. 

 
Talentum Mester díj (maximum 1 díj) 
A díj mértéke: 200.000.-Ft. A pénzdíj mellé minden díjazott üveg/kristály emlékplakettet is 
kap.  

 
Díjak átadása 
Mind a „Talentum Díj”, mind pedig a „Talentum Mester” díj 2020. szeptemberben kerül áta-
dásra, ünnepélyes keretek között. 

 
A díj nyitott.  
A díjazási keret bővíthető, bárki csatlakozhat (magánszemély, vállalat, civil szervezet, állami 
intézmény, szervezet) és tehet anyagi felajánlásokat a díj pénzügyi kereteinek kibővítésére. A 
csatlakozni szándékozók kérjük vegyék fel a kapcsolatot a kuratórium titkárával, Józsa Dávid-
dal (talentum@rotarysopron.hu).  
 
 
 
Sopron, 2020. március 8.  
 
       Rotary Club Sopron 
  



PÁLYÁZATI ADATLAP (kérjük olvashatóan kitölteni) 

A pályázó/jelölt neve  

Választott kategória (pl. hangszer, grafika, stb.)  

Születési ideje és helye  

Lakcíme  

e-mail címe  

Telefonszáma  

Intézményének/műhelyének neve  

Felkészítő tanár/művész/mester neve  

e-mail címe  

Telefonszáma  

A díj odaítélése esetén a díjat elfogadom (aláhú-
zandó)              igen                            nem 

Hozzájárulok, hogy rólam a díjátadó ünnepségen 
hang, kép, videó felvétel készüljünk, továbbá ró-
lam kommunikációs hír jelenjen meg. (aláhúzan-
dó)  

             igen                            nem 

Odaítélés esetén vállalom, hogy nyilatkozataim-
ban, elektronikus felületeimen megjelenítem a 
Talentum Díjat. (aláhúzandó) 

             igen                            nem 

A csatolt dokumentumok felsorolása, leírása 

• videó anyag 
• fénykép 
• dokumentum 
• egyéb 

 

Amennyiben a jelölő intézmény, műhely, szerve-
zet, úgy a jelölt kategóriájában ismert és elis-
mert szaktekintély neve, elérhetőségei (e-mail, 
telefonszám) 

Ajánlást csatolt-e a jelölő? (aláhúzandó) 

 

 

              

            igen                            nem 

 


