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XI. Vajdasági Tehetségnap 

2023. június 7. 

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács pályázatot hirdet a kiemelkedően tehetséges magyar 

anyanyelvű diákok díjazására. Ajánlásokat iskolák, intézmények, egyesületek, egyéni személyek 

nyújthatnak be.   

1. SZÜLETETT TEHETSÉG kitüntetés 

Keressük azt a csodagyereket, akiben már felismerték a született tehetséget (4‒6 éves korig)  

2. TEHETSÉGES DIÁKOK kitüntetés  

a. KISTEHETSÉG – 7‒8. osztályos diákok jelölhetők az öt kategóriában (2 személy részesül 

kategóriánként) 

b. ÍGÉRETES TEHETSÉG – középiskolás diákok jelölhetők az öt kategóriában (2 személy 

részesül kategóriánként) 

Jelölési kategóriák: 

- Természettudományok 

- Társadalomtudományok, magyar és idegen nyelvek 

- Zeneművészet 

- Képzőművészet ‒ filmművészet 

- Sport és mozgáskultúra 

3. KIVÁLÓ TEHETSÉG, TEHETSÉGES FIATAL kitüntetés 

a. KIVÁLÓ TEHETSÉG – felsőoktatási hallgató a tudomány területén (1 alapszint, 1 

mesterszak és 1 doktorandusz részesülhet kitüntetésben) 

b. TEHETSÉGES FIATAL 19‒27 éves fiatal, aki kiemelkedő eredményeket ért el valamely 

területen, átlagon felüli tehetséggel és szorgalommal rendelkezik. A jelölt lehet tehetséges 

színművész, hegedűművész, mérnök, üzletember, sportoló, énekes, mesterember, 

képzőművész… nincsenek kategóriák, csak a tehetség számít.  

Mindhárom kategória pályázatának a célja olyan tehetséges fiatalok díjazása, akik 

tehetségükkel, adottságukkal, munkájukkal kiemelkedő eredményeket értek el versenyeken, 

fesztiválokon, és kitűnnek társaik közül.  

A jelölés az adatlap kitöltésével történik, egy pályázó intézmény maximum 2 diákot jelölhet 

kategóriánként.   

4. TEHETSÉG NAGYKÖVET CÍM  

Vajdasági felnőtt, közéleti személy jelölését várjuk, aki életpályája, munkája során a 

tudomány, a gazdaság, a kultúra, a művészetek terén kimagasló eredményeket ért el, és példaképül 

szolgál a jövő nemzedékének.  
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A jelölés az adatlap kitöltésével történik, amely letölthető a www.tanar.org.rs, illetve a 

csatolmányban megtalálható. 

A jelöléseket postai vagy elektronikus úton, e-mailben (aláírva, szkennelve) várjuk.  

Beadási határidő: 2023. április 6. 

Postai cím: Vajdasági Tehetségsegítő Tanács, 24000 Szabadka, Sonja Marinković u. 26. 

E-mail cím: vatt@talentum.org.rs 

Érdeklődni lehet az 024/524-678-as telefonszámon. 

 

Nemzeti kincsünk a tehetség. 

                                                                                                       VATT elnöksége 


