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HÍRLEVÉL 
2016. július-szeptember 
 

 

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács tago-
zati ülése 
 
2016. szeptember 12-én a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ, Általános Iskola, Speciális Szakis-
kola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény adott helyet a Kaposvár-
Somogy a Tehetségsegítő Tanács tanévnyitó értekezletének. 
 

Dr. Benczéné Csorba Margit Bárczi Gusztáv Módszertani Központ igazgatója  köszöntötte a 
résztvevőket. 
Sárdi Péter elnök a Tehetségsegítő Tanács személyi, szervezeti változásairól számolt be: 
Ettől a tanévtől Hujber Tamásné alelnökként dolgozik a Tanácsban a tőle megszokott akti-
vitással. 
Györfi Vera helyett Varga Ilona, a Kaposvári Egyetem nyugalmazott munkatársa vette át a 
titkári teendőket. 

Új tagozat jött létre: az Óvodapedagógiai Tagozat. Élén Bekesné Porczió Margit, a Toponári 
Festetics Karolina Központi Óvoda vezetője, aki nagy gyakorlattal, elhivatottsággal folytat-

ja szakmai tevékenységét a Tehetségsegítő Tanácshoz tagozatvezetőként csatlakozva . 
A Művészeti Tagozat vezetését Nagyné Soltra Monika helyett Nagy Tamás, a Liszt Ferenc 

Zeneiskola igazgatója vette át. Sárdi Péter elnök Nagyné Soltra Monika eddigi munkáját 
méltatta és megköszönte. Monika ígérte, hogy támogatni fogja tovább is szervezetünk 

munkáját Nagy Tamásnak nyújtott segítséggel. 
 

Sárdi Péter elnök a Tehetségsegítő Tanács legfontosabb 2016-2017 tanévi célkitűzéseit is-
mertette, amit hamarosan a Tehetség Naptár kiadványunkban mindenki olvashat.  

Hujber Tamásné alelnök nyertes NTP-HTT-16 pályázatot ismertette, és tájékoztatott ben-
nünket a megvalósítandó feladatokról  

Ezt követően a tehetségpontok együttműködését, munkájuk koordinációját vázolta fel  
A tagozatvezetők tagozatuk tanévi feladatainak rövid összefoglalóját mondták el.  

 
Dr. Kovács Zoltán alelnök felhívta a figyelmet a stratégiai célokra, a pályázat fontosságára, az 

eltervezett tagozati rendezvények megvalósítására. Ezt követően megköszönte dr. Benczéné 
Csorba Margit igazgatóasszonynak, hogy vendégül látta a tanévnyitó ülésünk résztvevőit  
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Tisztelt Hölgyem / Uram! 

Felhívom szíves figyelmét, hogy megnyílt a Nemzeti Tehetség Program keretében az egy-
séges, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer működtetésének és továbbfejleszté-

sének támogatására kiírt NTP-ENK-M-16-0001 pályázat megvalósításának keretében kifej-
lesztett TehetségKapu portál. 

Az informatikai rendszer hosszú távú célja a tehetségügy eddigi szerteágazó kezdeménye-

zéseinek és fejlesztéseinek összefogása. A rendszer rövid távú célja a tehetségek megisme-
résének támogatása, a hatékony tehetséggondozó módszerek megismertetése, terjeszté-
se, valamint segítségnyújtás a tehetségek számára legmegfelelőbb programok, mentorok 
megtalálásához. 

A köznevelési intézmények közvetlenül a www.tehetsegkapu.hu portálon regisztrálhatnak 
a rendszerbe, míg a tehetséggondozással foglalkozó szervezetek – egyesületek, alapítvá-
nyok, egyéb szervezetek – regisztrációjukat a területileg illetékes POK-on keresztül kez-
deményezhetik. 

Amennyiben Önök is csatlakozni kívánnak a programhoz, és a szervezet saját tehetséggon-
dozó programjainak a portálon keresztül történő meghirdetésével, népszerűsítésével hoz-

zájárulnának a tehetségek kibontakoztatásához, a szervezet TehetségKapu rendszerbe tör-
ténő regisztrálásához a jelen levelemmel megküldött regisztrációs lapot szükséges kitölte-

niük. A kitöltött, aláírt és a szervezet bélyegzőjével ellátott regisztrációs lapot a területileg 
illetékes POK kijelölt munkatársaihoz postai úton vagy szkennelt formában elektronikus 

úton kérjük eljuttatni. 

A regisztrációs lap beküldését követően a területileg illetékes POK szakmai szempontok 
alapján megvizsgálja a beérkező regisztrációs kérelmet, majd megküldi az online regisztrá-

cióhoz szükséges e-mailt a szervezet regisztrációs lapon megadott e-mail címére. Az online 
regisztrációt a www.tehetsegkapu.hu portál jobb felső sarkában található „Regisztráció” 
menüpontban végezhetik el. A regisztrációs lapon is szereplő e-mail cím, valamint egy sza-

badon választott jelszó megadását követően a program ellenőrzi, hogy a felhasználó e-mail 
címe szerepel-e a regisztrációt kezdeményezett szervezetek között. A regisztráció sikeres 

befejezéséhez a szervezet e-mail címére küldött üzenetben szereplő aktivációs linkre kell 
kattintani. A szervezet tehetséggondozó programjait a TehetségKapu rendszerbe törté-

nő sikeres regisztrációt és bejelentkezést követően a „Programok” menüpontban rög-
zíthetik. A regisztrációt és a rendszer egyes funkcióinak használatát részletes útmutató 

segíti, mely a nyitó oldal alján található „Felhasználói útmutató” linkre kattintva érhető el. 

A regisztrációval, belépéssel, és a portál használatával kapcsolatos egyéb kérdésekben a 

területileg illetékes POK tehetségkoordinátorai állnak rendelkezésre.  

Pedagógiai Oktatási Köz-
pont 

Illetékességi terület E-mail cím 

Békéscsabai Pedagógiai 
Oktatási Központ 

Békés megye POKBekescsaba@oh.gov.hu  

http://www.tehetsegkapu.hu/
http://www.tehetsegkapu.hu/
mailto:POKBekescsaba@oh.gov.hu
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Budapesti Pedagógiai Ok-
tatási Központ 

Budapest, Pest megye 12 tan-
kerülete (Aszód, Budakeszi, 

Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Pilis-
vörösvár, Ráckeve, Szentend-

re, Szigetszentmiklós, Szob, 
Vác, Vecsés) 

POKBudapest@oh.gov.hu  

Debreceni Pedagógiai Ok-
tatási Központ 

Hajdú-Bihar megye POKDebrecen@oh.gov.hu 

Egri Pedagógiai Oktatási 
Központ 

Heves megye POKEger@oh.gov.hu 

Győri Pedagógiai Oktatási 
Központ 

Győr-Moson-Sopron megye, 
Komárom-Esztergom megye 

POKGyor@oh.gov.hu 

Kaposvári Pedagógiai Ok-
tatási Központ 

Somogy megye, Tolna megye POKKaposvar@oh.gov.hu  

Miskolci Pedagógiai Okta-
tási Központ 

Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye 

POKMiskolc@oh.gov.hu 

Nyíregyházi Pedagógiai 
Oktatási Központ 

Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye 

POKNyiregyhaza@oh.gov.hu  

Pécsi Pedagógiai Oktatási 

Központ 
Baranya megye POKPecs@oh.gov.hu 

Salgótarjáni Pedagógiai 

Oktatási Központ 
Nógrád megye POKSalgotarjan@oh.gov.hu  

Szegedi Pedagógiai Okta-
tási Központ 

Csongrád megye, Bács-Kiskun 
megye 

POKSzeged@oh.gov.hu 

Székesfehérvári Pedagógi-
ai Oktatási Központ 

Fejér megye, Veszprém me-
gye 

POKSzekesfehervar@oh.gov.hu 

Szolnoki Pedagógiai Okta-
tási Központ 

Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye, Pest megye 6 tankerülete 
(Cegléd, Dabas, Gyál, Monor, 
Nagykőrös, Nagykáta) 

POKSzolnok@oh.gov.hu 

Zalaegerszegi Pedagógiai 
Oktatási Központ 

Zala megye, Vas megye POKZalaegerszeg@oh.gov.hu  

A TehetségKapu információs rendszer egy folyamatosan bővülő, a tanulók számára érdekes 

és értékes, tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához nagyban hozzájáruló szol-
gáltatás nyújtásának szándékával jött létre. Bízunk benne, hogy a tehetségek kibontakozta-

tása érdekében minél több intézmény, pedagógus és tanuló, valamint tehetséggondozással 
foglalkozó szervezet veszi igénybe szolgáltatásunkat. 

Tisztelettel: 

Urbán Ferenc Ábel 
főosztályvezető 
Oktatási Hivatal 
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 

mailto:POKBudapest@oh.gov.hu
mailto:POKDebrecen@oh.gov.hu
mailto:POKEger@oh.gov.hu
mailto:POKGyor@oh.gov.hu
mailto:POKKaposvar@oh.gov.hu
mailto:POKMiskolc@oh.gov.hu
mailto:POKNyiregyhaza@oh.gov.hu
mailto:POKPecs@oh.gov.hu
mailto:POKSalgotarjan@oh.gov.hu
mailto:POKSzeged@oh.gov.hu
mailto:POKSzekesfehervar@oh.gov.hu
mailto:POKSzolnok@oh.gov.hu
mailto:POKZalaegerszeg@oh.gov.hu
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Regisztrációs űrlap a TehetségKapu információs rendszerbe  

Jelen űrlap kitöltésével kérelmezem az általam képviselt szervezet az Oktatási Hivatal által kifejlesztett  

TehetségKapu nevű, a tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenységek és azok eredményeinek 

rögzítésére alkalmas web-alapú szoftverbe történő regisztrációját. 

Tudomásul veszem, hogy a regisztrációt bármikor lehetőségem van törölni.  

 

Szervezet neve: 
 

Kapcsolattartó neve:  

Szervezet címe: 
 

Szervezet telefonszáma: 
 

Szervezet e-mail címe: 
 

Szervezet feladatköre: 

 

 

Egyéb információk, a 

regisztrációs kérelem 

indoklása: 

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

…………………………………………… 

A szervezet képviselője 

 

 

 

 

…………………………………………… 

A szervezet bélyegzője 

 

Kelt: ………………………………,…………………………… 
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Tehetségpontok 
 

Tisztelt Partnereink! 

 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. október 1-jén Somogy megyéből 3 intézmény is 

Európai Tehetségpont regisztrációs oklevelet vehetett át Budapesten.  
Az intézmények:  

 Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Tehetségpontja.  
Képviselője: Bekesné Porczió Margit intézményvezető),  

 Kaposvári Munkács Mihály Gimnáziumban működő tematikus Lóczy Lajos Geográfus 
Tehetségpont.  

Képviselője: Dr. Kerese Tibor szakmai vezető és a  

 Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium Tehetségpontja 
Képviselője: Hujber Tamásné szakmai vezető  

 
Az ünnepségről szóló beszámolót, fotókat csatoltan küldöm az Önök számára.  
 

 
Köszönettel: 

 
 Hujber Tamásné 

 Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács  
 alelnöke 
 

 

Az oklevél átadó ünnepség résztvevői 
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Európai Tehetségponttá váló intézmények képviselői 

 

 

Lóczy Lajos Geográfus Tehetségpont oklevele 
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Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium oklevele  

 

 

2016. október 1-jén került megrendezésre a Tehetségpontok idei őszi találkozója, aminek a 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium adott otthont. A magyarországi Tehetségpontok 
képviselői szakmai előadások keretében hallhatták a tanévet érintő legfontosabb szakmai 

terveket, projekteket, pályázati lehetőségeket. Személyesen vehették át továbbá a tavasz-
szal sikeresen lezajlott akkreditációt tanúsító elismeréseket, valamint az Európai Tehetség-

ponttá váló intézmények is most kapták meg a regisztrációjukról szóló okleveleket.  

Somogy megyéből Európai Tehetségponttá három intézmény vált. A Kaposvári Festetics 
Karolina Központi Óvoda Tehetségpontja, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban 
működő tematikus Lóczy Lajos Geográfiai Tehetségpont, valamint a Kaposvári Klebelsberg 
Középiskolai Kollégium Tehetségpontja. Az Európai Tehetségháló zat egy újonnan felálló 
rendszer, a három Somogy megyei tehetségpont a hazai sikeres akkreditációkon túl mától 
az európai hálózatépítés feladatellátásba is becsatlakozik.  

Gratulálunk a sikeresen akkreditált és regisztrált megyei Tehetségpontoknak!  

    Kaposvár – Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Elnöksége 
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Egy konferencia margójára 
 
2016. szeptember 16-án Tehetség konferenciát szervezett a Kaposvári Klebelsberg Közép-

iskolai Kollégium. 

A rendezvényre az ország különböző pontjairól érkeztek érdeklődő  szakemberek. A városon 
és a megyei településeken túl – többek között – jöttek Székesfehérvárról, Csongrádból, 

Pécsről, Vásárosdombóról, Szekszárdról, Budaörsről, Magyarmecskéből, Szolnokról, Makó-
ról, Hőgyészről, Sásdról, Budapestről. A résztvevők száma: 198 fő volt.  

A plenáris nyitó előadást dr. Balogh László tartotta. A témájához megjelent „Az egyéni te-
hetségfejlesztő programok alapjai” című könyve, ami egy kézikönyv az egyéni tehetségfej-
lesztő programok kidolgozásához és megvalósításához. Legfontosabb fejezetei: 

1. Az individualizáció szerepe a tehetségfejlesztésben: pszichológiai és pedagógiai as-
pektusok 
- hazai előzmények, jelenlegi helyzet  
- nemzetközi kitekintés 
- a tehetségesek jellemzői 
- rendszerszemlélet az egyéni tehetségfejlesztő programok alkalmazásában 

2. A tehetség keresése, azonosítása 
- alapelvek 
- fázisok 
- módszerek 

3. Az egyéni tehetségfejlesztő programok kidolgozásának tartalmi szempontjai  
- erős oldal fejlesztése 

- gyenge oldal fejlesztése (motiváció, kreativitás, információfeldolgozási stratégi-
ák kiemelt fejlesztésével) 

- lazító programok 
4. Pedagógiai és pszichológiai módszerek, eszközök az egyéni tehetségfejlesztő prog-

ramok megvalósításához 
- gazdagítás, dúsítás 

- gyorsítás 
- differenciált fejlesztés 

- tanácsadás 
5. Az egyéni programtervek készítése és a „szereplők” együttműködése a megvalósí-

tásban 
- alapelvek 

- lépések 
- példák 

- a pedagógus, a tanácsadó, a pszichológus, a mentor és a szülő közötti együtt-
működés 

A könyv 2016-ban jelent meg Debrecenben, a Didakt Kiadó gondozásában. A Debreceni 
Egyetem „Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás” pedagógus szakvizsga programjához 
kapcsolódó sorozat eddig megjelent köteteit is ajánljuk az érdeklődők figyelmébe:  
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Dr. Balogh László (2011): A tanulási stratégiák fejlesztésének pszichológiai alapjai 
Dr. Tóth László (2011): Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény  

Turmezeyné dr. Heller Erika (2011): A tehetséggondozás lehetőségei a kooperatív tanulás-
ban 

Harmatiné dr. Olajos Tímea (2011): Tehetség és szocio-emocionális fejlődés 
Dr. Tóth László (2012): A tehetséggondozás és kutatás története  

Dr. Balogh László (2012): Komplex tehetségfejlesztő programok  
Harmatiné dr. Olajos Tímea (2013): Tehetség, alulteljesítés és tanulási zavar 

Dr. Gömöry Kornélia (2013): A tehetséges tanulók integrált és differenciált fejlesztésének 
eredményei egy kutatás tükrében 

Dr. Czeizel Endre -  Páskuné dr. Kiss Judit (2015): A tehetség definíciói, fajtái  
 

Dr. Dávid Mária az előadásában részletesen érintette a pedagógiai tanácsadás és 

mentorálás folyamatát, bepillantást engedve annak módszertani sajátosságaiba. Az elő-
adáson bemutatásra került adatlapok, módszertani írások letölthetők a 

www.klebi.sulinet.hu oldalról. Mária ajánlott egy tanulásfejlesztéshez kapcsolódó online 
diagnosztizáló és fejlesztő feladatbankot, amit a szakemberek irányításával a tanulók tölt-

hetnek ki. Az oldal eléréséhez adnak segítséget a következő fotók: 

http://tanulasfejlesztes.ektf.hu/ 

 

http://www.klebi.sulinet.hu/
http://tanulasfejlesztes.ektf.hu/
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A konferencián elhangzott előadások folyamatosan kerülnek feltöltésre az alábbi honlapon, 

kérem, keressék őket: www.klebi.sulinet.hu  

Délutáni rendezvényként a Somogy Megyei Tehetségpontok II. Módszertani Találkozójára 
került sor. Az előadásokra regisztrálhattak az előadók jó gyakorlatok bemutatásával és in-
tézményi bemutatkozásokkal. Kettő szekcióban hallgathatták az érdeklődők a módszertani 
előadásokat: külön kerültek bemutatásra az óvodákat és általános iskol ákat érintő témák, 

valamint a középiskolákat és a felsőoktatás területét érintő témakörök. Külön öröm szá-
munkra, hogy határon túli partner Tehetségpontok és szakemberek is jelentkeztek előadni: 

http://www.klebi.sulinet.hu/
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így körünkben volt az Ausztriai Magyar Pedagógusok Tehetségpontja Bécsből, valamint a 
Vajdaságból topolyai partnereink.  

A rendezvény a Kaposvár – Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács támogatásával valósult 
meg, az NTP-HTT-16-0007 számú, „Tehetséges Somogyért” című pályázatának terhére. 

Kaposvár, 2016. október 05. 

 Hujber Tamásné 

 Klebelsberg tehetségpont szakmai vezetője 

 

 

 

Szürrealista álmok – Országos Rajzpályázat 
 

 
 

A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium Országos Rajzpályázatot hirdet Szürrealista álmok 

címmel Frida Kahlo születésének 110. és René Magritte halálának 60. évfordulója alkalmából! 

Olyan pályaműveket (grafika, festmény, kisplasztika) várunk, amelyek a Szürrealista álmok címre 

reflektálnak. 

 

Pályázni két kategóriában lehet: 

- általános iskola felső tagozat 
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- középiskola 

A pályaműveket a következő címre várjuk:  

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 7400 Kaposvár, Álmos vezér utca 1.  

Makai-Bakos Natália részére 

Beküldési határidő: 2016. november 30. 

A beérkezett pályaművekből kiállítást rendezünk és mindkét kategóriában az első három helyezet-

tet díjazzuk. A kiállítás 2017. január 31-ig lesz megtekinthető. 

 
 
Tagozatok hírei 
 
 
 

Művészeti Tagozat 
 

2016. szeptember 14. 

A hagyományokhoz hűen a Somogy megyei művészeti iskolák vezetőivel, és az óvodák kép-
viselőinek a részvételével megtartottuk a művészeti tagozat tanévnyitó értekezletét. A megbeszé-
lés a különböző művészeti ágak részvételével zajlott le. Megegyeztünk abban, hogy a 2016/2017 

tanévben 17 programmal szeretnénk szolgálni. 

2016. október 1. – A Zene Világnapja 

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 2016. szeptember 30-án immár 
ötödször - a zene világnapja alkalmából – ismét nagyszabású eseményt valósít meg. Pedagógusaink 
hite és munkássága szerint a zene alapvető értéke és velejárója életünknek. Így ezen a napon Ka-
posvár Megyei Jogú Város különböző pontjain: iskolákban, óvodákban, hivatalokban, parkokban és 
köztereken, szeretnénk ismét közös összefogással, különlegesen és méltón megünnepelni a zenét. 
A rendezvény célja, - melyet hagyományteremtő céllal indítottunk útjára - az összefogás erősítése 
városunkban a zene erejével. A programban részt vesznek Kaposvár város gyermek, ifjúsági és fel-
nőtt kórusai, vonós és fúvós zenekarai, kamaracsoportjai, néptáncosai, művésztanárai. A teljes lét-

szám 600-700 főre tehető. 

A rendezvény Szita Károly Polgármester Úr fővédnökségével és Kaposvár Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának támogatásával valósul meg. 

8.00 órától 18.00 óráig felváltva 15 percenként különböző hangszeres és énekes produkciók szóra-
koztatják a városban sétálókat, mintegy 35 helyszínen, köztereken, parkokban és a kultúrával szoro-
san együttműködő intézményekben.  

A Kossuth téren mintegy 1000 m2-en, a kisebb helyszíneken, 10-20 m2-en valósul meg a program. 

Terveink alapján, a Kossuth téren 9.30 órától óvodás csoportok közreműködnek; 10.00 órától fúvós-
zenekarok szórakoztatják a járókelőket; majd 11.00 órától várhatóan 300 fős kórussá alakulnak Ka-
posvár általános és középiskolai diákjai, valamint az amatőr felnőtt kórusok. Oláh Lajosné Alpol-
gármester Asszony beszéde után, együtt ünnepeljük a zene közösségformáló lényegét azáltal, hogy 
néhány percre megállva, egymásra és a dalra figyelünk. A járókelőkkel együtt várhatóan 300-400 fő 
lesz jelen egy időben a Kossuth téren. 
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Idegen Nyelvi Tagozat 
 

Kaposvár-Somogy Megyei TST—nyelvi tagozat éves beszámoló --2015/2016. 
A Kaposvár- Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács nyelvi tagozata teljesítette éves vállalásait.  
Nagy köszönet Berzsánné Csajághy Nóra tagozatvezető helyettesnek, Tamásné Horváth Katalin és 
Dr. Benkőné Berta Zsófia (Katolikus Gimnázium), Türgyei Krisztina, Fülöpné Király Tünde (Munká-
csy Gimnázium), Kulcsár József (Gépipari SZKI), Hanzel Ágnes, Karlovics Péterné, t valamint Fekete 
Janka (Klebelsberg Kollégium) pedagógusoknak a kiemelt feladatok ellátásáért.  
Tapasztalatok: 
A programok szervezése egyre nehezebb. A pedagógusok és tanulók túlterheltsége korlátozza a 
lehetőségeket. Nem valósítható meg a korábbi rendszeres tagsági találkozó sem, így a tagozat mű-
ködését a jövőben újra kell gondolni.  
Programjainkról: 
Népszerű volt a próbanyelvvizsga ajánlat, melyet jövőre is szeretnénk folytatni.  
A Szólalj meg bátran nyelvi versenyen 4 intézményből összesen 36 fő vett részt, mely nagyban elma-
radt a korábbi évek látogatottságától. A program a jövőben megújítást igényel. Mind emellett a 
vállalkozók és a KLIK továbbra is támogatták a versenyt. Köszönet érte. 
 
 

Óvodai Tagozat 
 
2016. szeptember 19. 
Intézményünkbe felkérés érkezett a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának Szakmódszer-

tani Tanszékétől az óvodapedagógus hallgatók zenei tehetséggondozó műhelyfoglalkozá-
son való hospitálásra. 

 
2016. október 1. 

Tehetségpontok őszi találkozója: Budapest 
Ünnepélyes keretek között vették át az alábbi intézmények vezetői az akkreditáció eljárás 

eredményének okleveleit: 
 Bekesné Porczió Margit, a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda intézményve-

zetője, az Európai Tehetségpont és az Akkreditált Kiváló Tehetségpont okleveleket, 

 Tavali Gabriella, a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda intézményvezetője a Búza-

virág Tagóvoda részére az Akkreditált Kiváló Tehetségpont oklevelet. 
 

2016. október 3. 
Megtartottuk az óvodai tagozat tanévnyitó megbeszélését. A megbeszélésen jelen voltak a 

kaposvári óvodavezetők, a Tehetségpontok képviselői.  
 

2016. október 17. 
A Somogy megyében működő Tehetségpontok képviselőinek, óvodai intézményvezetők-

nek a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Óvodai tagozatának munkájáról, a 
tervezett programokról tájékoztató értekezlet megtartása. 

 

2016. október-november  
Szervezés alatt álló tanfolyam óvodapedagógusok számára!  
A továbbképzés megnevezése: Tehetséggondozás az óvodában 
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Előadó: Nagy Jenőné főiskolai adjunktus, az Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő 
Tanácsának elnöke 

Helyszín: Komló 
Óraszám: 30 óra 

Tervezett időpont: november vége 
A jelentkezésekről bővebb információval rendelkezik a Kaposvári Festetics Karolina Köz-

ponti Óvoda kapcsolattartó pedagógusa: Kollárné Kiss Márta (tel.: 82/413-454). 
 

 

Roma/Cigány Tagozat 
 

2016. augusztus 

08. 12-én a Napkerék Egyesület, illetve a Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, 
civil esélyórát, tájékoztató fórumot szervezett Gige településen. Célunk az önkéntesek, a fiatalok, a 
családok és a civil szervezetek vezetőinek körében az elfogadás és a tolerancia erősítése egymás, a 
romák, a fogyatékossággal élők és az idősek iránt. Folyamatos együttműködést alakítottunk ki So-
mogy megye és Kaposvár közoktatási intézményeivel, valamint szervezeteivel, illetve a megyei ön-

kormányzatokkal, ami megkönnyíti az információátadást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 08. 22-23-24-én a Napkerék Egyesület önkéntesei, a Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégis-
tái, valamint a Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház munkatársai, a Bárdudvar-
nok-Petörke helyszínen megvalósuló KERSZ Táborban, általános és középiskolás gyerekeknek tar-
tottak esélyórákat, kézműves, illetve játékos foglalkozásokat. A résztvevők ellátogattak a Pécsi Ál-
latkertbe és a Kaposvári Virágfürdőbe, majd bemutatásra került az EH tevékenysége is. 
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2016. 08. 1-6. között került megrendezésre a „Roma Art – 2016.” Holokauszt Emlék- és Alkotótá-
bor. Az egész országból érkező, főként roma származású szakkollégistákat (2016.08.01-én) egy 
hivatalos megnyitó keretein belül Dér Tamás, Kaposvár Megye Jogú Város alpolgármestere, Prof. 
Dr. Szávai Ferenc a Kaposvári Egyetem rektora, Dr. Kovács Zoltán a Kaposvári Egyetem Roma 
Szakkollégium vezető tanára, Dr. Hatos Pál a Kaposvári egyetem Művészeti Kar dékánja, Bogdán 
Imre a Napkerék Egyesület elnöke, valamint a Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium szakmai 
vezetője és Balogh Péter a Jézus Szíve Plébánia káplánja köszöntötte. Az ebédet követően, a dél-
után folyamán Puskás Béla a Mártírok és Hősök Közalapítvány kutatója tartott prezentációt a cigány 
holokauszt és a II. Világháború témakörében, majd Bogdán Imre „Múltunk és jelenünk a cigányság-
ban” című előadását hallgathatták meg a résztvevők. Vacsora után Káli-Horváth Kálmán festőmű-
vész egy interaktív bemutató keretein belül mutatta be gondolatait a festészetről, a roma képzőmű-
vészetről és a cigány holokausztról. 

A tábor második napján (2016.08.02-án) Káli-Horváth Kálmán és Kakas József kosárfonó népmű-
vész műhelyfoglalkozásán, a hallgatók is bekapcsolódhattak a pénteken kiállításra kerülő alkotás 
elkészítésébe. Az ebéd már Fonyódon került elfogyasztásra a Fővárosi Roma Oktatási Kulturális 
Központban, ahol fiatal tehetséges cigány művészjelöltekkel beszélgettek a táborozók, akik az estét 

vacsorával, majd kötetlen programokkal zárták. 

Szerdán (2016.08.03-án) délelőtt, a reggelit követően Szuhay Péter néprajzkutató  „Kultúrák, nem-
zetek együttélése, a cigányság művészete – fájdalmak és érzelmek” című előadásán vett részt a 
hallgatóság. Ebédre Kakas József látott minket vendégül hagyományos cigány ételekkel (húsos le-
csó és punya) Kisbajom településen, majd a népi gyógyászatban használatos gyógynövények gyűj-
teményét lehetetett megtekinteni. A következő állomás Babócsa volt, ahol Bíró Norberttel a Megyei 
Közgyűlés alelnökével közösen egy-egy virággal és főhajtással emlékeztünk a holokauszt roma ál-

dozataira. A napot közös vacsorával, valamint beszélgetéssel zárták a táborozók. 

A következő napon (2016.08.04-én) reggeli után az alkotómunkáé és a pihenésé volt a főszerep, 
majd az ebédet követően a tehetséges cigány fiatalok a kaposvári Virágfürdőben lazíthattak. Az esti 

vacsora végén a magyarországi roma szakkollégiumok tagjai mutatták be szervezetüket. 

A korai reggeli után, hiánypótló rendezvényként, Kaposváron első alkalommal került megrendezés-
re (2016.08.05-én) roma holokauszt megemlékezés. Kakas József vesszőfonatokból készített em-
lékműve és a hozzá kapcsolódó műsor, a megyei médiumok mellett a kaposvári emberek elismeré-
sét is kivívta. Az ünnepi műsort Kovács Dezső cigány hegedűművész játéka kísérte. Az eseményen 
beszédet mondott Dér Tamás Kaposvár Megye Jogú Város alpolgármester, Bogdán Imre a Napke-
rék Egyesület elnöke, valamint a Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium szakmai vezetője és Ba-
logh Péter a Jézus Szíve Plébánia káplánja is. A tárlat megtekintését követő sajtótájékoztató és va-

csora után a Kanizsa Csillagai művészeti csoport fellépése színesítette az estét. 

A heti program zárására Bogdán Imre és Kovács Zoltán közreműködésével szombaton (2016.08.06-

án), reggeli után került sor. 
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2016. 08. 12-én Bogdán Imre a Napkerék Egyesület elnöke, meghívást kapott Sárkeresztúrra, ahol 
Czibere Károly az Emberi Erőforrások Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Fele-
lős Államtitkár, Varga Gábor országgyűlési képviselő és Csutiné Turi Ibolya Sárkeresztúr polgármes-
tere, egy sajtótájékoztató keretein belül beszélt a településen sikeresen megvalósult komplex te-
lepprogramról. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2016. szeptember  
Minden hétköznap 13:00 és 17:00 között felzárkóztató foglalkozásokat tartunk a tanulásban elma-
radó, egyéni fejlesztést igénylő hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma/cigány 
diákoknak. A fejlesztés egyénileg, vagy néhány fős csoportokban szaktanárok, gyógypedagógusok 
és egyetemi hallgatók bevonásával zajlik. 
2016. szeptember 14-én a Béke Utcai Tagóvodában és 2016. szeptember 21-én a Jutai Úti Tag-
óvodában tartott Esélyórán célunk volt, az elfogadás és a tolerancia erősítése a fogyatékossággal 
élők irányába, az óvodások körében. Játékos feladatok segítségével, ép fiatalokkal ismertettük meg 
azokat a hátrányokat, amelyekkel, a fogyatékossággal élők nap, mint nap kénytelenek megbirkózni, 
emellett kézzelfogható, személyes élményekhez is juttattuk a résztvevőket a Mozgáskorlátozottak 
Somogy Megyei Egyesületének segítségével. Külön köszönet Szántó Gábornak és Hosszú Jánosnak 
az izgalmas előadásokért. 
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2016. szeptember 3-án a Baranyai Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szervezésében 
valósult meg a “Családi Játszódélután” rendezvény, valamint az esemény keretein belül a térség 
házainak regionális találkozója. A formális beszélgetések után, a Somogy Megyei Család Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház kötetlenebb keretek között hívta életre a “Somogyi Roma Vár” gasztro-
nómiai kóstolót, ahol csirkés lecsóval kínálta a résztvevőket. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016. szeptember 3-án a Zenés, Családos, Gyalogos Zarándoklaton vettünk részt Kapos-

vár-Kaposszentbenedek útvonalon. Az egész napos program egyik célja volt, hogy bemu-
tathassuk azokat a családpolitikai intézkedéseket, ami a családokra,  nagycsaládokra és a 

fiatal házaspárokra vonatkoznak. A zarándoklaton nagyon sok fiatal házaspár és házasság 
előtt álló fiatal vett részt, ami lehetőséget adott a részletesebb és lényegre törőbb informá-

ciók átadására. A kormány családpolitikai programját az egyházi vezetők is támogatták. 
Másik célunk volt, a hátrányos helyzetű, információ hiánnyal küzdő rétegek megszólítása. A 

zarándoklat, a Kaposvári Szent Imre Plébániával közös szervezésben valósult meg. A részt-
vevők zenés istentiszteleten, illetve kötetlen beszélgetéseken vehettek részt. A rendezvé-

nyen törekedtünk a generációk közötti, valamint a családon belüli kapcsolatok kialakításá-
ra, elmélyítésére is. 
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2016. szeptember 5-én önkéntesek közreműködésével a Balatonboglári Kikötő Gyermekotthonban 
jártunk, ahol játékos vetélkedőt szerveztünk az otthonban élő gyermekek számára. Az esős időjárás 
miatt kinti programjainkat nem tudtuk megvalósítani. Az esemény célja volt, hogy a gyerekeket új 
élményekhez juttassuk, és pozitív ingerekkel gazdagítsuk, valamint az önkéntesség kultúráját nép-
szerűsítsük a fiatalok körében. Az önkénteseink segítségével szervezett programok mellett, a nap 
végén apró ajándékokkal is kedveskedünk a gyerekeknek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016. szeptember 13-án a Napkerék Egyesület és a Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és Ön-
kéntes Ház az idei évben is megrendezte az „Esélyteremtés az önkéntesség jegyében” elnevezésű 
nagy sikerű programját a Kaposvári Sportcsarnok területén. Rendezvényünkön kaposvári általános 
iskolás diákok vettek részt, akik az önkéntesen együttműködő partnereinknek köszönhetően, kü-
lönböző játékos feladatokat oldhattak meg a helyszínen. Az Új Nemzedék Közösségi Tér révén pá-
lyaorientációval, iskolaválasztással és munkavállalással kapcsolatos beszélgetéseken, az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság közreműködésével gyermeknyelvű jogi tanácsadáson, a Somogy Megyei Kaposi 
Mór Oktató Kórház szervezésében pedig egészségügyi méréseken vehettek részt az érdeklődők. 
Elfogadták meghívásunkat a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a honvédség kapos-
vári képviselői, akik izgalmas bemutatókkal színesítették a délelőttöt. Kitelepült a Meistro 
Lovastanya, ahol a gyerekek belekóstolhattak a lovaglás nyújtotta élményekbe. Lehetőséget bizto-
sítottunk a diákoknak, hogy megismerkedjenek az önkéntesség örömeivel, valamint megtapasztal-
ták mennyit lehet  tanulni az önkénteskedés segítségével. Az eseményen az önkéntes munka súlyá-
nak és felelősségének tudatosítása mellett, célunk volt még a tanulók közötti tolerancia erősítése, a 
diszkrimináció csökkentése. A program eleji közös zumba után, a rendezvényen köszöntőt mondott 
Dér Tamás, Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere. 
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2016. szeptember 16-án játékos feladatok segítségével, hátrányos helyzetű gyerekeknek 
mutattuk be az Új Nemzedék Közösségi Teret és az iroda munkatársai révén betekintést 

nyerhettek a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaiba. Olsovszky Árpád ÚNK megyei 
koordinátor, egy előadás keretein mesélt a paralimpiáról, a paralimpiai sportolók eredmé-

nyeiről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016. szeptember 27-én a Napkerék Egyesület és a Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és Ön-
kéntes Ház szakmai fórumot szervezett Csurgó településen. Célunk az intézmény- és civil szervezet 
vezetőinek körében az elfogadás és a tolerancia erősítése, a problémák felszínre kerülése, az 
együttműködés kialakítása, megerősítése volt. A megbeszélésen, a SMCSEÖH munkatársai mellett 
többek között Dr. Benczéné Csorba Margit a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ vezetője, Vassné 
Huszics Bernadett a Napsugár Szociális Intézmény vezetője, Buzásné Megyer Bernadett a Csurgó 
Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat vezetője, Gerencsér Viktória a Csurgó Napsu-
gár Egyesület elnöke, Bogdán Péter a Vízvári RNÖ elnöke, Balogh Imre a Somogy Megyei RNÖ el-
nöke és Lakatos Mária a Csurgói RNÖ elnöke vett részt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016. szeptember 23-25. között nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Roma/ Cigány Ke-
resztény Ifjúsági Találkozó. A három napos rendezvényen roma civileknek és nemzetiségi önkor-
mányzat tagoknak/vezetőknek szóló szakmai fórum, cigány származású gyerekeknek pedig zenés 
istentisztelettel egybekötött hitéleti találkozó valósult meg. A résztevők a közös főzés mellett töb-
bek között zenés istentiszteleten vettek részt és az íjászkodást is kipróbálhatták. 
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2016. szeptember 28-án együttműködési megállapodást írt alá Bogdán Imre a Napkerék Egyesület 
és Sárdi Péter a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács elnöke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Természettudományi Tagozat 
 
A természettudományos tagozat vezetését e tanév elején vettem át. Nagy lelkesedéssel vágtam a 
munkába. Számos sikeres rendezvény, illetve felkészítés jellemezte a tanévet. A teljeség igény nél-

kül kiemelnék egy két eredményt, melyet röviden be is mutatnék a beszámolómban.  

Az év elején bemutattunk két tehetséges diákot, akik nem hazudtolták meg magukat, és igen fé-
nyes eredményeket értek el a matematika területén. Borbényi Márton, és Tóth Viktor, mindketten a 
közép európai matematika diákolimpián arany minősítést értek el. Ezzel az iskola történetében 
mintegy 50 éves eredményességet döntöttek meg. E mellet Viktor első, Márton 11. helyezést ért el a 
matematika OKTV-ben. A két sikeres diák mellett természetesen még számos nagyszerű eredmény 
született a különböző természettudományos versenyeken, melyek pontos listáját, sajnos az iskola-
vezetés nem bocsájtotta rendelkezésemre. Az eredmények azonban nem csak a Táncsics gimnázi-
umra korlátozódnak, bár erősen központosul itt, de a fonyódi gimnáziumban is tanul nagy Dávid, aki 

szintén diákolimpiai csapattag, de ő fizikából. 

A tanév első félévében iskolánkban megrendezésre került a Fény a Táncsicsban című projekt, mely-
nek főszervezője, és szakmai vezetője én voltam. A projekt keretében a régió középiskolái is képvi-
selték magukat. A tornacsarnokban, diákok mutattak be kísérleteket, tanáraik vezetésével. Itt lehe-
tősége volt az érdeklődőknek is megismerkedni az érdekesebbnél érdekesebb kísérletek tudomá-
nyos hátterével. Mintegy 20 mérőállomás volt a tornacsarnokban. Az aulában 3 előadást hallgathat-
tak az érdeklődők. Köztük a Magyar Tudományos Akadémia kutatója Dr. Réti Pál tartott előadást. A 
termekben pedig 8 színhelyen egyéb tudományterületekről szóltak a stúdió-előadások, mindegyik 
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esetében a fénnyel a középpontban. Az esemény egy lézershow-val zárult. A rendezvényen mintegy 

2500 látogató vett részt. 

A tanévben a Nemzeti Tehetséggondozó Program keretében kiírásra került egy pályázat, melyet 
sikerült megnyernem. Ennek keretében egy 10 fős társaság számára tartottam tehetséggondozó 
szakkört. Ez a szakkör állt egy 45 órás tanórai feladatmegoldások, illetve emelt szintű kísérletek 
bemutatásából elemzéséből álló részből, valamint egy egynapos és egy kétnapos tanulmányi kirán-
dulásból. Az egynapos kirándulás során meglátogattuk a Központi Fizikai Kutató Intézete néhány 
laborját, ahol a diákok világ színvonalú tudományos kutatásokba nyerhettek bepillantást. A kétna-
pos kirándulás Pécsen volt. Ott meglátogattuk az egyetemhez tartozó kutató laboratóriumokat, 
ahol a terrahertzes kísérletek folynak. Jelenleg ezen a területen a pécsi laboratórium nagyjából 10 
évvel jár a világ előtt. Valamint Pécsett Dr. Pálfalvi László tanár úr tartott egy 10 órás feladatmegol-

dó órát. 

Az év elején kitűzött célokat sajnos nem tudtam maradéktalanul megtartani, de úgy érzem, hogy 

hasznosan telt az év. 

  


