
 

 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 a TOP-7.1.1-16-H-080-4 azonosító számú „Törökszentmiklós 300 arculat kialakítása, megjelenése” 
című projekt keretein belül 

 
 

 
A pályázat címe: „Törökszentmiklós 300” - A város arca 
A pályázat célja: 
Törökszentmiklós városa 2020.ban ünnepeli újratelepítésének 300. évfordulóját. Ennek 
tiszteletére a  Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a 2020. január 1. napjától a 2021. évi 
Szentmiklósi Napok-ig tartó időszakot emlékévvé nyilvánította, melynek szeretnék 
megterveztetni állandó logóját, mely az Emlékév eseményein, plakátokon, roll-up formájában, 
programfüzetekben emléktárgyakon megjelenhet. A konkrét logót grafikus fogja kidolgozni, de a 
logó tartalmi elemeire Törökszentmiklós Városi Önkormányzat megbízásából a Rádió Horizont 
Kft. ötletpályázatot hirdet 2019. szeptember 20. – október 21. között. Az ötletpályázatra bárki – 
diák, és felnőtt, amatőr, és profi - (pl.: grafikus, művésztanár, kézműves) is jelentkezhet, 
korhatár nélkül. A pályázatra benyújtott ötletet nem kell művészi módon kidolgozni, ez majd a 
logó elkészítésével megbízott grafikus feladata lesz. Ezenkívül a pályázat kiírója felhívja a 
figyelmet, hogy a végleges logó, mely végigkíséri az emlékévet, több benyújtott ötlet elemeit is 
tartalmazhatja.  
A pályázat témája: 
A 300 éves Törökszentmiklós. 
A logó hordozza magában a város elmúlt 300 évének üzenetét, de a jövőjét is.  
Pályázható művészeti ág: 
A pályaművek bármilyen technikával, bármilyen méretben elkészíthetők, - kézzel – pl.: rajz, 
grafika – de akár számítógéppel is.  
Kik pályázhatnak? 
o Az ötletpályázatra törökszentmiklósiak, Törökszentmiklósról elszármazottak, 

törökszentmiklósi oktatási intézményben tanulók, jelentkezhetnek.  
o A pályázóknál nincs korhatári megkötés, lehet gyerek, és felnőtt egyaránt. 
o A pályázók köre független az előképzettségtől és foglalkozástól, lehet amatőr, és profi 

egyaránt. 
o A pályázat során kategóriákat nem különböztetünk meg. Egy pályázó több pályaművel is 

pályázhat, de csak egy JELIGE alatt.  
 
 
A pályázat benyújtási módja: 
o az elkészített ábrát, rajzot, (grafikát) papíron, a lap hátulján JELIGÉVEL ellátva, vagy 

elektronikusan pdf formátumban, a pdf neve szintén a JELIGE legyen – kell benyújtani. 
 
 

A pályázat részét képezi a jelentkezési lap, a pályázó nevével, címével, telefonszámával és e-
mail címével, diák esetén az iskola nevével, a törvényes képviselő adataival, aláírásával, és a 
JELIGÉVEL. A jelentkezési lap letölthető a www.radiotorokszentmiklos.hu oldaláról, de 
személyesen is igényelhető a Kossuth tér 6. szám alatt, a Rádió Törökszentmiklós székhelyén. 
 

 
 

http://www.radiotorokszentmiklos.hu/


 

 

 
 
 
 
A pályázat benyújtása: 

o A pályázatot 2019. október 21 - ig zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – 
lehet eljuttatni a következő címre: Törökszentmiklós, 5200 Rádió Horizont Kft. (Rádió 
Törökszentmiklós) Kossuth tér 6. A borítékra rá kell írni a következő szöveget: 
„Törökszentmiklós 300 – A város arca” 

o Email: miklos-radio@t-online.hu. A tárgy mezőben kérjük feltüntetni „Törökszentmiklós 
300 – A város arca” 

 
Részvételi feltételek: 
A pályázat nyilvános. A beérkezett pályaműveket a Törökszentmiklós 300 Emlékbizottság, és egy 
szakmai bírálóbizottság véleményezi – az ebben szereplők nem ismerhetik a pályázók kilétét. 
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat jogosultságot szerez a győztesként kiválasztott 
pályamunka/pályamunkák teljes és kizárólagos felhasználására, használatára. 
A győztes/győztesek kiléte csak a végeredmény kihirdetésekor derül ki, mely 2019. november 14 
– én lesz, ahol egy kiállítás keretében minden beérkezett pályaművet bemutatunk. 
A pályamű benyújtásával a pályázó vállalja, hogy a kiírók a művet külön díjazás nélkül 
felhasználhatják a Törökszentmiklós 300 emlékévvel kapcsolatos kommunikációjuk, és a 
programok során, online, nyomtatott, social media felület stb. változatban.  
 
Értékelés, és díjazás: 
A beérkezett pályaműveket a zsűri 10 napon belül értékeli. A zsűri döntése ellen fellebbezés 
nem lehetséges. 
A zsűri az első 3 pályaművet jutalmazza. 

I. Laptop + PhotoShop szoftver 
II. Laptop + PhotoShop szoftver 
III. Laptop + PhotoShop szoftver 

A zsűri tagjai: 
A pályaművek sorrendjéről a Törökszentmiklós 300 Emlékbizottság határoz. 
Tagjai: OPERATÍV BIZOTTSÁG, melynek elnöke a mindenkori polgármester, titkára a mindenkori 
jegyző, tagok: Szegő János, Medgyessy Klára, Dr. Bischof Zsolt, Csőke Tibor, Babochay György, 
Dr. Boros G. László, továbbá a szakmai albizottságok elnökei: Galsi Zoltán, Csikós Sándor, Édes 
Krisztina, Hajnal László, Sarkadi Imre, Szakál Károlyné, Országh László, Nagy Gyula, Szabó József.  
 
Eredményhirdetés: 
2019. november 14. A nyerteseket e-mailben, illetve telefonon értesítjük.  
 
A pályázat kapcsolattartója: Szecsei Veronika 06/20/416-7307 

 

mailto:miklos-radio@t-online.hu
https://palyazatok.org/category/allashirdetesek/kommunikacio/

