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Kedves Zuglói Fiatalok! 

A III. Zuglói Tehetségkutató Verseny nevében keresünk meg Titeket! Úgy véljük sokatok számára már nem idegen 
a „ZTK” fogalma, hiszen két éve már kezdetét vette a versenysorozat, amin már az első alkalommal is igazán 
tehetséges diákokat fedeztünk fel. Biztosak vagyunk benne, hogy ez idén sem lesz ez másképpen! J 

Akiknek viszont mégis új lenne a rendezvény, azoknak itt egy rövid ismertető, hogy miről is szól ez az egész, 
hogyan jelentkezhettek, miket nyerhettek az idei évben... 

A ZTK-nak nincsenek műfajbeli korlátai: bármilyen produkcióval jelentkezhettek. A tavalyi évi döntőt is színessé 
tette az, hogy minden fellépő más és más stílust és műfajt képviselve léphetett a színpadra ahol bármilyen 
táncstílust, hangszert vagy a hangját használva tehetségét megmutatta. De további különleges produkcióval 
készülő fiatalokat is várunk: bűvésztrükkök, vicc mesélés, akrobatika, sportok, szavalás, vagy amit úgy gondolsz, 
kiemelkedően csinálod... Bármivel jelentkezhetsz, amiben nagyon jó vagy, korlátok nincsenek! J  

A III. ZTK verseny menete  

A versenyre egészen március 27 éjfélig online felületen jelentkezhettek egy űrlap kitöltésével és videóra vett 
produkciótok belinkelésével a (www.zugloitehetsegkutato.hu/jelentkezes) oldalon. A jelentkezők közül a 
zsűritagok online választják ki azt a 10 versenyzőt, akik a legjobban tetszettek nekik és majd akiket élőben is látni 
szeretnének április 6.-án a 14:00 órakor kezdődő, a Zuglói Civil Házban megrendezendő döntőn. 

A döntő: Egy rövid megnyitó után a fellépők egyesével mutatják be produkcióikat, melyeket a zsűri minden 
fellépés után szóban értékel, ezután minden zsűri szavaz 1-10-ig. Végül eredményhirdetés és a nyeremények 
átadása zárja az eseményt. 

Az esemény meghívottjai: 

Műsorvezető: Dávid Ferenc, a Kék Pont Alapítvány projekt koordinátora és a Tilos Rádió műsorkészítője. 
(Amennyiben az első három helyezett egyike leszel és elmúltál 15 éves és még kedved is van, elmehetsz a Tilos 
Rádióba egy egyeztetett időpontban és elmondhatod a véleményed, tapasztalataid a versenyről. De persze nem 
kötelező!) 

• Zsűritag: Turczi István, József Attila, Babérkoszorú és Prima Primissima díjas költő, ezen felül író, 
műfordító 

• Zsűritag: Bogdán Péter, a BTS igazgatója 
• Zsűritag:  Lang Györgyi, a Pa-Dö-Dő énekesnője 

Nyeremények: 

A tíz élő versenybe továbbjutók mindegyike kap egy ajándékcsomagot, így senki sem távozhat tőlünk üres kézzel: 
többek között mindenki belépőjegyet kap a Paskál Gyógy-, és Strandfürdőtől, rengeteg mozijegyet a Sugár 
Bevásárlóközpont jóvoltából, valamint müzli és zabkása válogatást a Cornexi felajánlásával. 
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Aki viszont dobogóra is állhat, az természetesen még értékesebb nyereményekkel gazdagodhat majd a III. ZTK 
döntőjén. 

Főnyeremények: 

I. Helyezett: 90.000 Ft készpénz + 20.000 Ft értékű Aranyhal étterem étkezési utalvány 
 

II. Helyezett: 60.000 Ft készpénz + 15.000 Ft értékű Aranyhal étterem étkezési utalvány 
 

III. Helyezett: 30.000 Ft készpénz + 10.000 Ft értékű Aranyhal étterem étkezési utalvány 

*A dobogósok a Tilos Rádióban is szerepelhetnek, de ezt korhatárhoz kelett kötnünk, amennyiben nem lesz 
olyan a I., II. vagy III. helyezett között olyan aki betöltötte a 15.életévét, úgy ez a nyeremény sem él.  

*Az ajándékcsomagok tartalma még folyamatosan, eddig a pillanatig is bővül, tehát a "lista" még mindig nem 
végleges!!! J 

Kritériumok 

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik: 

• már betöltötték a 13. életévüket, de még nem múltak el 20 évesek, 
• zuglói lakosok, vagy zuglói iskolába járnak, és ezt egy fényképes igazolvánnyal igazolni tudják. 

Bármilyen kérdéssel kapcsolatban bizalommal forduljatok felénk az info@zugloitehetsegkutato.hu  
e-mail címen, vagy bármikor hívjatok telefonon a 06 20 238 2916 telefonszámon, vagy írjatok ránk Facebook 
Messengeren. J 

 

Kérünk Titeket, hogy a jelentkezési határidőre figyeljetek, tehát legkésőbb 
március 27., éjfélig jelentkezzetek. J 

 

 

Jelentkezéseiteket túlontúl vára üdvözöl Titeket a ZTK Team nevében, 

Csurgay Sára 
Projektmenedzser  

 


