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A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács pályázatot ír ki tehetségfejlesztő 

jó gyakorlatok beadására. Célunk a Somogy megyei köznevelési intézmények, Tehetség-

pontok működő jó gyakorlatait egybegyűjteni. A beérkező írásokat értékeljük, közülük a leg-

jobbakat elektronikusan, egy szerkesztett szakmai kiadványban megjelentetjük. Továbbá lehe-

tőséget biztosítunk a legjobb írások személyes bemutatására is a tavaszi Somogy Megyei Te-

hetségpontok Módszertani Találkozója rendezvény keretén belül. 
 

A jó gyakorlat elkészítésének váza: 

- jó gyakorlat neve: 

- jó gyakorlat gazda: 

- elérhetősége (e-mail, telefonszám, munkahely): 

- ötletadó (ha volt): 

- megvalósításban résztvevő szakemberek (ha volt más): 

- absztrakt (max. 2000 karakter): 

- kulcskifejezések: 

- jelenleg hol alkalmazzák (intézmény típus és korosztály) 

- jó gyakorlat részletes bemutatása max. 10 oldal terjedelemben (ábrákat, grafikono-

kat, táblázatokat tartalmazhat az írás). Többek között tartalmazza: 

 célok 

 megvalósítás lépései 

 fejlesztendő területek (képesség, tehetség, kompetencia területek) 

 ellenőrzés – értékelés formái (indikátorok) 

 eredményesség (siker kritériumok) 

 humán és tárgyi erőforrások 

 adaptációs algoritmus az átadáshoz 

 korábbi publikációk 

 felhasznált irodalom (a pedagógia területén elfogadott hivatkozások alkal-

mazásával) 

- mellékletben: dokumentumok, formanyomtatványok a jó gyakorlathoz kapcsolódóan; 

fotók a személyiségi jogokat tiszteletben tartva a jó gyakorlat beválásához kapcsoló-

dóan) 
 

Formai követelmények:  
12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, teljes sorkizárt szerkesztés, 1,5 sorköz, 2 

cm-es oldalmargók, szövegközi hivatkozások alkalmazása 
 

Határidő: 

2017. január 30. 22.00 óráig e-mailben kérjük elküldeni a jó gyakorlatot (Word formá-

tumban a szerkeszthetőség miatt) a tehetseg.somogy@gmail.com címre „Jó gyakorlat pá-

lyázat” tárgy megjelöléssel. A dokumentumot kérjük a készítője nevén csatolni! 
 

Kaposvár, 2016. december 5.  
 Elnökség 

 

mailto:tehetseg.somogy@gmail.com
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Tisztelt TehetségBarát Kolléga! 

Rövid tájékoztató levelünkben szeretnénk fölhívni figyelmét néhány decemberi, illetve ja-
nuárra átnyúló pályázati hírre. 
 
Felfedezettjeink 2017 
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács évek óta nagy érdeklődés mellett hirdeti meg „Felfede-
zettjeink” pályázatát. Idei felhívásunkkal a 2015, illetve 2016 folyamán felfedezett fiatal te-
hetségekre szeretnénk figyelmet fordítani. 
A pályázat megjelenése: 2016. december 12. 
Jelentkezési határidő: 2017. január 15. 
 
Vállalatok tehetségsegítő aktivitása – a MATEHETSZ kérdőíves felmérése 
November 25-én küldtük el a Tehetséghálózat tagjainak a vállalatok tehetségsegítő aktivi-
tását vizsgáló kérdőíves felmérésben való részvételre hívó levelünket. Kérjük, hogy legyen 
kedves segíteni munkákat azzal, hogy amennyiben még nem tette meg, 2016. december 
11-e éjfélig kitölti Vállalati támogatás kérdőívünket. 
 
50 tehetséges magyar fiatal 
A már két ízben nagy sikerrel megszervezett 50 tehetséges magyar fiatal program ismét 
elindul. Várják a jelöléseket olyan 16-30 év közötti fiatalok személyére, akik képességeik, 
vagy már eddig elért eredményeik alapján átlagon felül tehetséggel és szorgalommal ren-
delkeznek. A pályázatokat 2016. december 15-ig lehet leadni a programot szervező La 
femme magazin online jelentkezési felületén. 
 
SciChallenge 
A SciChallenge projekt célja röviden, hogy 10 és 20 év közötti fiatalok egy STEM (termé-
szettudományok, műszaki és mérnöki tudományok, illetve matematika) tudományterüle-
tekhez tartozó témakör kidolgozásával kreatív pályamunkát nyújtsanak be, amellyel esély-
lyel pályázhatnak az európai megmérettetés döntőjébe való bekerülésre. A BioTalentum 
Kft. régóta elkötelezett a tudományos életpálya népszerűsítése iránt, jelenleg - egy nem-
zetközi konzorcium (H2020) tagjaként - a SciChallenge versenyben szeretnénk minél több 
fiatalt mozgósítani. További információk a SciChallenge hivatalos honlapján találhatóak, 
illetve a BioTalentum Consulting üzletága is készséggel válaszol az esetlegesen felmerült 
kérdésekre. A pályamunkák feltöltésére 2017. január 1. és április 30. között lesz lehetőség, 
de a regisztrációs lehetőség már él. 
 
Kérjük, hogy a lehetőségeket osszák meg intézményük szakembereivel, az érdekelt fiatal 
tehetségekkel. 
Köszönjük együttműködésüket, 
Szántó Judit 
igazgató, Nemzeti Tehetségpont 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39 

Telefon: +36 (1) 799-7970 

Honlap: www.tehetseg.hu 

 

http://korlevel.tehetseg.hu/page.php?link=ka621115&id=671&b=1&x=211765&y=1633&z=248&dt=1480949874
http://korlevel.tehetseg.hu/page.php?link=39b15b58&id=672&b=1&x=211765&y=1633&z=248&dt=1480949874
http://korlevel.tehetseg.hu/page.php?link=ed7887k6&id=673&b=1&x=211765&y=1633&z=248&dt=1480949874
mailto:consulting@biotalentum.hu
tel:+36%201%20799%207970
http://korlevel.tehetseg.hu/page.php?link=772fkb16&id=674&b=1&x=211765&y=1633&z=248&dt=1480949874
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A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács hírei 
 
Fórumot és közgyűlést tartott a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma 

A Kollégium Elnöksége beszámolt a 2015-2016 években végzett munkáról, és több aktuális felada-
tot tárgyalt. Az Elnöki beszámolóból kitűnt, hogy a Tanácsok munkájában jelentős különbségek 
alakultak ki. Több Tanács újszerű gondolkodás keretei között dolgozik, de sajnos vannak, akik csak 
formálisan működnek. A feltárt okok között megtalálható a kapcsolatok hiánya, de az oktatás terü-
letén tapasztalható átrendeződés is. Érdekes jelenség, hogy az ország nyugati megyéiben és Pest 
megyében az átlagosnál jóval alacsonyabb szervezettség tapasztalható. 

A Fórumon és a Közgyűlésen a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanácsot Sárdi Péter el-
nök és Hujber Tamásné alelnök képviselte. 

A jól működő, főként térségi, regionális és tematikus tanácsok a tehetségsegítő hálózat valódi cso-
mópontjaivá váltak. Örömünkre szolgál, hogy Kormos Dénes elnök úr beszámolója során többször 
is említésre került a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács együttműködése, gyakorlata, 
tagozati szerveződése. Követendő példaként szolgál a szervezetek számára a Tanács és a KLIK Me-
gyeközponti Tankerület Együttműködési megállapodása. 

Fontos információt kaphattunk arról is, hogy országos lefedettséggel kezdte meg munkáját a Ma-
gyarországi Református Egyház Tehetségsegítő Tanácsa, melynek munkáját önálló koordinátor is 
segíti a jövőben. 

A tehetségsegítő munkához elengedhetetlenek a források. Az elmúlt két év során a hazai Tanácsok 
munkájának segítésére közvetlenül 75 millió Ft támogatás jutott. Több esetben kritikával éltünk a 
pályázatok kiírói felé, a megvalósítás időkeretének és a pályázatok bürokratikus voltának tárgyában. 
Mára már elmondható, hogy a pályázatok megjelenése, a szükséges döntések időben megtörtén-
nek és igazodnak a tanévben vállalt feladatokhoz. Ugyanakkor önkritikusan kellett megállapítani, 
hogy a pályázati aktivitás javításra szorul. A Tanácsok nem használtak ki egy sor pályázati lehetősé-
get, kevés volt közöttük az információáramlás, de a mentor tehetségsegítő tanácsok is adhattak 
volna nagyobb szakmai segítséget a pályázók részére. Csak a pályázatoktól azonban nem lehet el-
várni, hogy biztosítsa a térség tehetségeinek segítését. Ehhez pótlólagos forrásokra is szükség van. 
Ilyen lehetőségek az önkormányzati, gazdasági partnerkapcsolatok. E téren is kiemelhető a Kapos-
vár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács gyakorlata, melynek során rendezett együttműködés 
alakult ki mind Kaposvár város, mind Somogy megye önkormányzataival és a város egyre több vál-
lalkozásával. Jelenleg 24 kaposvári székhelyű vállalkozás segít a tehetségek támogatásában. 

A jövőbeni források lehetőségéről szólt Bajor Péter a MATEHETSZ ügyvezető elnöke. Előadásában 
szólt arról, hogyan kapcsolódhatnak a Tehetségsegítő Tanácsok a Tehetségek Magyarországa Prog-
ramhoz. A pályázat valójában 2016. január 4-től 2020. december 31.-ig tart, melynek célcsoportjai 
az 5-25 év közötti gyermekek és fiatalok, valamint a pedagógusok, tehetségsegítő szakemberek. 
Elsősorban az egyedi, személyes támogatásra helyezi a hangsúlyt. A támogatás során fontos terület 
a gyermek – pedagógus – szülő együttműködés, amelyre az egyéni fejlesztést alapítani lehet. 

A program során újdonság a korábbiakhoz képest, hogy a hazai valamint EU források összeilleszthe-
tők. Fontos feladat hárul a Tehetségpontokra, Tehetségsegítő Tanácsokra valamint az Új Nemzedék 
Központra is. Ma hazánkban mintegy 1,5 millió gyermek tanul a közoktatásban és kb. 300 ezer 
gyermek van a MATEHETSZ rendszerébe. A számokból látszik, hogy óriási a feladat és minden szer-
vezetnek bőségesen jut a munkából. Jól kell élni a lehetőségekkel és eredményesen, felelősséggel 
kell a gyermekek lehetőségeit javítani. Példaként említette Bajor Péter, hogy a zenei programok, 
vagy a fiatalok bemutatkozási lehetőségei kiemelt támogatásban részesülhetnek. 
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A Közgyűlés több olyan fontos témakört is tárgyalt, amelyek a tehetségsegítő tanácsok működésé-
vel, esetenként napi gondjaival is kapcsolatosak. Nagyon fontos egyértelműsíteni a tehetségpontok 
és a tehetségsegítő tanácsok feladatrendszerét, egymás közötti munkamegosztását. Ma sok eset-
ben jelentős átfedések vannak, melynek egy része nem elkerülhető. De az együttműködő partnerek 
számára is fontos, ki kinek a partnere. Talán a legfontosabb, ugyanakkor a legnehezebb a megyei, 
térségi koordináció, ami egyértelműsítheti a helyzetet. Minden megye, minden kistérség más, a 
lehetőségek is jelentősen eltérnek egymástól. Ezért a partnerek információcseréje, az együttműkö-
dés, a jó gyakorlatok átadása illetve átvétele lehet célravezető. A legfontosabb rendező elv mindig a 
tehetséges tanuló segítése, felkészítése a következő megmérettetésre. Legyen az tanulmányi ver-
seny, továbbtanulás itthon vagy külföldön, de lehet egy kiváló, szakmát tanuló fiatal lehetőségeinek 
feltárása. 

A Közgyűlés is felhívta a tehetségsegítő tanácsok figyelmét, hogy változik az oktatási rendszer, vál-
toznak a körülmények és változnak a partnerek. Ezen kihívásoknak meg kell tudni felelni a taná-
csoknak. Fontos feladat korrekt szakmai kapcsolatot kialakítani az Új Nemzedék Központ munka-
társaival, helyi képviselőivel. A cél azonos, a források szakszerű felhasználása a tehetségsegítés ér-
dekében. E téren vélhetően jelentős segítség lesz a Kollégium szervezeti rendszerében kialakítandó 
térségi koordinátorok, akiknek feladata lesz az együttműködés elősegítése, a jó gyakorlatok átadá-
sa, a párhuzamosságok minimalizálása mellett a pályázatok szakmai segítése is. 

Érdekes és újszerű gyakorlattal is megismerkedett a Kollégium. Bagi István elnök úr bemutatta az 
Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács munkáját, gyakorlatát. A 22 alapító által 
létrehozott Tanács (ÉReTT) a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola kezdeményezésére alakult. Köz-
vetlen hatása is van e speciális területen dolgozó szervezetnek, mivel a rendészeti területen végez-
nek tehetségsegítést, tehetséggondozást, szakmai bemutatókat, tanulmányutakat. Erre a speciális 
területre kívánják a fiatalok figyelmét felhívni. 

A Közgyűlés feladata volt az is, hogy tisztségviselőket – mivel a 2014-ben megválasztott tisztségvi-
selők mandátuma a Közgyűlés napjával lejárt – válasszanak. A Tanácsok képviselői a szavazási pro-
cedúra lebonyolításával elnököt és alelnököt választott, melyek mandátuma ismét kettő év. A sza-
vazás eredményeként a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégium elnökeként ismét 
Kormos Dénes, alelnökként Sarka Ferenc kapott felhatalmazást a Közgyűléstől. A tisztségviselők 
rövidesen összehívják az Elnökséget és a korábbiakban jelzett térségi koordinátorok megbízását 
megadják. 

Elnök úr rövid bemutatása: 

Kormos Dénes, mint tanár, mint kutató-fejlesztő pedagógus a tehetségsegítés, tehetséggondozás 
szakterületén meghatározó személyiség szerte az országban. A Tehetségsegítő Tanácsok megala-
kulásának elméleti alapjait kidolgozva, azt szakirodalomban közreadva, számos tanács létrejötté-
ben vállalt meghatározó szerepet. A Magyar Tehetséggondozó Társaságban évtizedek óta dolgozik 
azért, hogy a gyermekek lehetőségei mind magasabb szinten jelenhessenek meg. Nem érdemtele-
nül és nem véletlenül birtokosa a Tehetségek Szolgálatáért díjnak. Az elmúlt két évben elnöki mun-
kája eredményes volt, bár nem volt elég idő arra, hogy kiépüljön az általa is elvárt szervezet. A te-
hetségsegítés nagyrészt a megszállott pedagógusoknak köszönhető. Kormos Dénes egyike azoknak 
a pedagógusoknak, akik élethivatásnak tekintik a tehetséges gyermekek segítését, támogatását. A 
Tehetségsegítő Tanácsok küldöttei egyhangúlag választották meg Kormos urat a szervezet elnöké-
nek, és hitet tettek a mellett, hogy mellé állva felelősséggel dolgoznak a tehetségsegítés céljaiért. 

Alelnök úr rövid bemutatása: 

Sarka Ferenc matematika-fizika szakos tanár ismét bizalmat kapott a Közgyűléstől. A tehetséggon-
dozás iskolai és iskolán kívüli formái volt a területe számtalan kutatásának. Mint közoktatás-vezető, 
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pedagógiai szakértő hosszú ideje meghatározó egyénisége az oktatási ágazatnak. A Miskolci Egye-
tem külső óraadó tanáraként nem csak az általános és középiskolások, de a fiatal felnőttek problé-
maköreit is jól ismeri, szívesen vesz részt azok megoldásában. A Magyar Tehetséggondozó Társaság 
alelnöke, ahol hosszú idő óta fő feladata a lehetőségek megteremtése és azok javítása. Kutatási 
eredményeinek publikálásával hozzájárul, hogy mind többen megismerhessük a tehetségsegítés, 
tehetséggondozás aktuális feladatait és hozzájuthassunk a megoldási javaslatokhoz. Élettapasztala-
ta, bölcsessége garanciát jelent a Tehetségsegítő Tanácsok számára, hogy a napi problémák meg-
oldásában lehet rá számítani, biztos pont a szervezet munkájában. 

 

 

2016. november 15-én a Kaposvár-
Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
nyertes NTP-HTT-16-0007 számú, „Te-

hetséges Somogyért” című pályázatának keretében Barcson jártunk a Városi Önkormányzat és a 
KLIK képviselőivel szakmai megbeszélést, majd a helyi köznevelési intézmények delegáltjai számára 
Megyei Infó Napot tartani. Téma a tehetséggondozás, hálózatépítés, Tehetségpont alakítás, lehető-
ségek feltárása, együttműködési pontok megtalálása volt. 

Köszöntőt mondott Vekkeli Józsefné a Barcsi Önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sport Bizott-
ságának elnöke. Az Önkormányzat nevében támogató együttműködéséről biztosította a tehetség-
gondozás szakmai ügyét. A testület a továbbiakban is kiemelten segíti a városban működő közneve-
lési intézményeket.  

Sárdi Péter elnök úr bemutatta a tehetségsegítés megyei rendszerét, kiemelt figyelemmel a Tehet-
ségsegítő Tanács működésének elmúlt több, mint 5 évére, a szervezet immár hagyományosan meg-
rendezésre kerülő rendezvényeire. Szólt a tagozati felépítés országos jó gyakorlat jellegéről, az ak-
tuális tanévet érintő változásokról.  

Dr. Kalózné Pápa Ágnes a Kaposvári Tankerületi Központ tanügy-igazgatási referense a fenntartó 
oldaláról mondta el eddigi tapasztalatait a Tanács működésével kapcsolatban, méltatva a fennálló 
együttműködési megállapodás tartalmi megvalósulását. Felhívta az intézmények figyelmét a hazai 
tehetséghálózat Európában is egyedülálló működésére, kiemelve az Európai Tehetségpontként 
működő kaposvári intézmények magas színvonalú munkáját.  

Dr. Kovács Zoltán a Tanács alelnöke hangsúlyozta a misszió jellegű küldetésvállalást a köznevelési 
intézmények esetében. Kapcsolódási pontokra, együttműködési lehetőségekre erősített rá mind a 
Kaposvári Egyetem, mind a Napkerék Egyesület és az általa működtetett Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház oldaláról. Szólt a tehetségponttá válás előnyeiről, szoros együttműködést kínálva a 
jelenlevő intézmények képviselői számára. 

Hujber Tamásné a Tanács alelnöke tájékoztatást adott a Tehetségpontok regisztrációs folyamatáról. 
Javasolta a tehetseg.hu és a tehetsegkapu.hu szakmai oldalak látogatását. Áttekintette a résztve-
vőkkel közösen azokat a lehetőségeket, amelyek segítik az intézmények napi gyakorlati működését 
a tehetségfejlesztés területén. A figyelembe ajánlotta az EFOP.3.2.1-es konstrukciójú pályázatát, 
amelynek alprojektjei szakmai kihívást, lehetőséget jelentenének az iskoláknak.  

A szakmai megbeszélést követően frissítettük partneri címlistánkat, és ígéretünkhöz híven eljuttat-
juk az intézmények számára a Tanács saját kiadású tanévre szóló Tehetségnaptárát, a havi rendsze-
rességgel megjelenő Hírlevelet, valamint a nap szakmai prezentációját. Megállapodtunk abban, 
hogy a regisztráció technikai támogatásában, a pedagógusok tehetséggondozáshoz kapcsolódó 
attitűdjében, a továbbiakban felmerülő szervezeti szintű kérdésekben folyamatosan tudnak a Ka-
posvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanácshoz fordulni. Mert számunkra ez egy küldetés… 

A szakmai programon résztvevő köznevelési intézmények: 
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- KSZC Dráva Völgye Középiskola 
- Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola 
- Barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium és Kollégium 
- Barcsi Általános Iskola Arany János Tagiskola 
- KSZC Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző iskolája 
- KSZC Nagyatádi Szakképző Iskolája 
- Barcsi Vikár Béla AMI 

Képek a szakmai programról: 

      

 

 

 
Pengame 

 
Az „Utca-projekt” következő programelemeként 2017.11.10-én a Kaposvári Klebelsberg Középisko-
lai Kollégium média és grafika szakkörös diákjai egy magyar fejlesztésű számítógépes játékkal is-
merkedhettek meg, ez a Pengame. A készítők közül Czuder Tamás grafikus - képzőművész kalau-
zolta el a fiatalokat az animáció világában. Egy logikusan felépített előadást hallgathattak meg a 
kíváncsi tanulók, bepillantást nyerhettek egy kis animáció történetbe hazai illetve külföldi példákon 
keresztül. A digitális képek mellett, kézzel fogható rajzokat is láthattak a diákok, mivel az alkotó 
elhozta pár játékbeli karakter tervét és fázis rajzait. Az előadás végén a bátrabbak kipróbálhatták a 
játék demo változatát is. Nagyon jó és szerethető tárlatvezetés volt egy rajzolt játékos világban, a 
további feladatok tekintetében, pedig mindenképpen hasznos tapasztalatszerzés volt. Ennek kö-
szönhetően előképet kaptak a szakkörösök az animáció készítés folyamatáról, izgalmairól és bukta-
tóiról. 
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Média megjelenések: 
http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2016-11-24/hirado_2016_november_23_szerda.html 
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2016-11-23/kepkockarol_kepkockara.html 
 
 
 

Ismerjük meg tehetségeinket! 
 
Hagyományainkhoz hűen, az idei tanév elején is megjelent a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetség-
segítő Tanács kiadványa, a Tehetségnaptár. Fontos ez a programfüzet, mert ez úton is információt 
adhatunk az iskoláknak, pedagógusoknak, érdeklődő gyermekeknek, támogatóinknak arról, hogy 
melyek a Tehetségsegítő Tanács és tagozatai legfőbb rendezvényei a tanév során. 
Hiszünk abban, hogy a határidőnaplóba már előre bekerülnek a rendezvények és fontos eseménnyé 
válnak az érintettek számára. 
Mint minden alkalommal, az idei naptárban is bemutattunk néhány kiemelkedő tehetséget. Nem 
lehet vitatni, hogy a megjelenteknél sokkal többen vannak. De a kiadvány terjedelmi és sajnos 
anyagi okai korlátozzák lehetőségeinket. 
Éppen e korlátok miatt döntöttünk úgy, hogy a havonta megjelenő Hírlevélben is bemutatunk egy-
egy tehetséges gyermeket, akinek nevét érdemes megjegyezni, hiszen ha kellő szorgalommal páro-
sul a tehetsége, akkor szép jövő előtt áll. A siker mindig a pedagógus, a tanuló és természetesen a 
szülő közös munkájának eredménye. Remélem, hamarosan lesz lehetőségünk arra is, hogy ezt a 
hármast közösen mutassuk be és példát adjunk mások felé, hogy a tehetség önmagában csak esély, 
csak lehetőség. A közös munka hozza meg az áhított sikert, a remélt eredményt. 
Kérem, hogy javaslatunkat gondolják tovább és minden bizonnyal saját szakterületén, iskolájában, 
intézményében, munkahelyén van olyan fiatal, akinek bemutatása, megismertetése a széles közvé-
leménnyel indokolt és fontos lenne.  
E gondolatok jegyében indítom útjára új sorozatunkat. Tegyünk meg mindent, hogy tehetséges 
fiataljainkat, munkájukat, eredményeiket egyre többen ismerjék meg!  
 
Sárdi Péter s.k. 
elnök 
 
 

Lóki Ráhel 5 éve fuvolázik a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában, 

Bálintné Farkas Kitti növendékeként. Egészen kis kora óta elszánt és 
töretlen a lelkesedése az irányba, hogy zenei szakirányú intézmény-
ben folytassa megkezdett pályafutását. Elmondása szerint, azért 
lasztotta a fuvolát, mert hallotta a Kaposvár Helyőrségi Fúvószenekar 
egyik hangversenyét, ahol nagyon megtetszett neki a fuvola. Ráhel 
zenei tehetsége korán megmutatkozott. Maximalizmusa és kitartása 
pedig nem csak a zenei tárgyakban jelenik meg, az általános iskolában 
is jeles tanuló. Nagy hatást gyakorolnak rá az intézményünkben 

http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2016-11-24/hirado_2016_november_23_szerda.html
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2016-11-23/kepkockarol_kepkockara.html


9 
 

dezett szakmai napok, kurzusok, ahol aktív résztvevőként vesz részt. A 2017/2018-as tanévben sze-
retne felvételt tenni a Budapesti Bartók Béla Konzervatóriumba, Romos Zsolt fuvolaművész tanszak-
ára. 

 Fuvolából eddig elért eredményei: 

 
2013 – II. Apró Fúvósok Találkozója – Különdíj 
2014 – V. Csupor László Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. hely 
2015 – VIII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny – III. hely 
2015 – V. „Bridge of Music" Nemzetközi Hangszeres Ifjúsági Verseny – II. hely 
2015 – Somogy megyei hangszeres Ki Mit Tud – I. hely 
2016 – I. Országos „Nyitni – Kék" Fuvolaverseny – II. hely 
2015 – Polgármesteri Dicséretben részesült 
2016 – Polgármesteri Dicséretben részesült 
2016 –  "Az év legeredményesebb tanulója" díj - (Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola díja)   
 

 

Tagozatok hírei 
 

Felsőoktatási Tagozat 
 

Tisztelt Intézményvezetők!  
Tisztelt Tantestületek! 
 

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara ebben a tanévben is megrendezni az elmúlt tanévben nagy 

sikert aratott Dunántúli Mandulafa című tehetséggondozó programját. Célunk az ifjúság tudományos 

tevékenységének felpezsdítése, felhívás közös munkálkodásra, motiváció és gyakorlat kialakítása, 

jövőbeni potenciális szellemi pályafutások megalapozása. A bemutatkozásra 2017. március 21-én 

kerül sor a Kaposvári Egyetemen. A szóbeli prezentációk mellett reményeink szerint mód nyílik az 

elkészült munkák megjelentetésére írásban, a programmal azonos című kiadványban, amelyet az aktu-

ális, tudományos folyóiratok számára előírt szabályok szerint hozunk létre, ily módon az indulók lehe-

tőséget kapnak tapasztalatot szerezni publikációs tevékenység terén is. A program és a jelentkezés 

pontos adatai a mellékelt felhívó levélben szerepelnek.  

Annak reményében, hogy programunk elnyerte az Önök érdeklődését és tanítványaikat ösztönözni 

fogják a részvételben: 

Üdvözlettel: 

 Bencéné dr. Fekete Andrea Dr. Belovári Anita 

dékánhelyettes, programvezető tanár programkoordinátor  
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FELHÍVÁS!     

A Kaposvári Egyetem Mandulaképző Konferenciára hívja a kutatni vágyó diákokat!  

A konferencián egy kutatási terület, érdeklődési kör „tudományos” alapú bemutatására van 

lehetőség. 

Korosztály: 3-12. évfolyam 

Időpont: 2017. március 21. 

Az előadást prezentációként lehet bemutatni, mely 5-8 percben valósítható meg. A bemutatott munkát 

tanulmány formájában meg is szeretnénk jelentetni, melyet a következő terjedelemben várunk majd a 

konferencia napjáig: 

alsó tagozat: min. 2 oldal 

felső tagozat: min. 5 oldal 

középiskola: min.: 10 oldal 

A formai követelményeket és a jelentkezési lapot a mellékletben csatoljuk. 

 

NAGYON FONTOS!  Jelentkezési határidő: 2017. január 31. (vasárnap) 

- tanuló neve, osztálya, iskolája 

- kapcsolattartó pedagógus neve, email címe, mobilja 

- tartalmi összefoglaló (500-2000 karakter) 

- a kutatási terület megnevezése 

Jelentkezni a következő címen lehet: geiger.livia@ke.hu  

Várjuk jelentkezésüket! 

 

MELLÉKLET 

 
Formai követelmények a tartalmi összefoglalóhoz: 

 12-es betűtípus 

 Times New Roman 

 1,5 sortávolság 

Segítség a tartalmi összefoglalóhoz: 

 Bevezetés: Miért választottam ezt a témát? 

 Főrész: Mit olvastál róla? Milyen kísérletet figyeltél meg? Következtetéseid? 

 Befejezés: Mit javasolsz? További terveid? 

Kutatási terület megnevezése: 

 Természettudomány (környezetismeret, természetismeret, matematika) 

 Humántudományok (irodalom, történelem) 

 Művészetek (ének, technika, rajz) 

 Sport- és egészségtudomány (testnevelés, egészségtan, erkölcstan) 

 Szabadidős tevékenységek 

 Egyéb 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geiger.livia@ke.hu
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Jelentkezési lap  

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 

Dunántúli Mandulafa II. 

 

A dolgozat címe:  .............................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Készítője 

Név:  ..................................................................................................................................................  

Iskola neve:  ......................................................................................................................................  

Iskola címe: 

Évfolyam/osztály:  .............................................................................................................................  

 

Konzulens oktató 

Név:  ..................................................................................................................................................  

E-mail cím:  .......................................................................................................................................  

Telefonszám:  ....................................................................................................................................  

 

Előadás megtartásához szükséges technikai eszköz:  ...................................................................  

 

A pályamunka összefoglalóját mellékelem. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, hitele-

sek. 

Megjegyzések, kiegészítések:   .........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Dátum:  
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Idegen nyelvi Tagozat 
 
Idegen nyelvi délután a Katolikus Gimnáziumban 

Immár harmadszor került megrendezésre a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium jóvol-

tából olyan idegen nyelvi alkalom, amelyen külföldi cserediákok vagy külföldön hosszabb időt töl-

tött magyar diákok számolhattak be tapasztalataikról, élményeikről idegen nyelven.  

Idén a beszámolók köre túllépte a rendező iskola kereteit, hiszen a város másik iskoláiból – a Mun-

kácsy Gimnáziumból és a Táncsics Mihály Gimnáziumból – is érkeztek előadók. Az előadások több-

ségét angol nyelven hallgathattuk, de elhangzott beszámoló németül is. A kiselőadások alkalmat 

nyújtottak arra, hogy a hallgatóság személyes tapasztalatokat hallgatva ismerjen meg nyelvtanulási 

lehetőségeket. Hallhattunk beszámolót testvérvárosi kapcsolat révén három hetes hajóútról a Balti-

tengeren , cserediákként eltöltött egy évről Mexikóban és az Egyesült Államokban és testvériskola 

kapcsolatból született németországi egy hónapos iskolai tapasztalatokról. Egy chilei cserediákunk 

bemutatta nekünk hazáját, sőt a mai Kubába is bepillanthattunk. Tanulságos volt ez a délután az 

egész hallgatóság számára. 

(Siska Dorottya 11.b) 
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Művészeti Tagozat 
 

7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. 
Tel.: 82/512-762 

E-mail: lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu 
Honlap: www.kaposvarizeneiskola.hu  

Az időpont- és műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
 

 

 

 

 

 

November 3., csütörtök 18.00 óra  Dr. Berta Gyula beszélgetett Lesták Bedő  

      Eszter hegedűművésszel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10., csütörtök 17.00 óra  Versenyre készülő gitáros növendékek hangversenye 

mailto:lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu
http://www.kaposvarizeneiskola.hu/
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14., hétfő  18.00 óra Lukácsi Enikő énekművész dalestje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönettel tartozom Lukácsi Enikő kolléganőnknek a tegnapi estért. Kiváló szervezést, ötletes, 
kreatív megvalósítás követett. Nagyon jó volt látni, hogy ennyien  eljöttek és megtöltötték a hang-
versenytermet. Ki volt találva, meg volt tervezve és sikerült egy különleges miliőt teremteni Enikő-
nek és barátainak. Köszönöm minden résztvevőnek és közreműködőnek a munkáját. Külön hálás 
vagyok, hogy Pável és Virág végig segítették Enikőt. Köszönöm Monikának, hogy ennyit készült, és 
ezért sok mindent megtudhattunk a szerzőkről és az adott művekről. Rengeteg gratuláció hangzott 
el ezen az estén. Szükség van ilyen hangversenyekre, ahol kapunk egy pluszt a szürke hétköznapok-
ra. Jó volt a koncert után kapcsolatokat építeni, baráti, kötetlen beszélgetéseket folytatni. A koncert 
után pazar volt a fogadás. 

 

November 17., csütörtök 17.30 óra  Versenyre készülő növendékek hangversenye 

 

 

Művészetek találkozója, Balatonszemes 

Somogy Megyei Művészetek Találkozója a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Házban 
2016. november 21-én megvalósult. A Balatonszemesi Iskola és Önkormányzat kiváló szervezéssel, 

méltó körülmények között rendezte meg a Művészeti találkozót. 

Kedves kollégáink képviselték igen magas szakmai színvonalon a Zeneiskolánkat: 

- Vikol Judit 
- Antalfai Ottó 

- Kápolnás Attila 
- Lukácsi Enikő 

- Nagyné Soltra Monika 
- Várfalvi-Fodor Éva 

- Szabó Klaudia 
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24., csütörtök 17.30 óra Növendékhangverseny 

 

28., hétfő 8.45 óra  „Rév Lívia” III. Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny 

     – tanítás nélküli munkanap 

 

 

 

 

 

 

  

Óvodai Tagozat 
 
110 éves a Lengyeltóti Óvoda 

Elindultak a tehetségsegítés felé 

A Lengyeltóti Kincsem Óvoda 2016. november 26-án ünnepelte 110 éves évfordulóját, melyen a déle-

lőtti köszöntéseken túl, a délutáni „Óvodai Disputa” címmel meghirdetett szakmai fórumon több is-

mert előadót hallgattunk meg. A meghitt ünnepségen Wohl Zsuzsanna óvodavezető köszöntötte a 

megjelent vendégeket. 
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A Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács óvodai tagozatának elnöke, Bekesné Porczió Margit a Ka-

posvári Festetics Karolina Központi Óvoda vezetője megtisztelő felkérést kapott a Kincsem Óvoda 

vezetőjétől, hogy mutassa be a tehetséggondozást annak fényében, hogy előbb Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont, aztán Európai Tehetségpont lett a toponári óvoda. Tehetségműhelyeik országosan 

ismertek, s az elmúlt évek során közel 10 millió forint pályázati pénzt tudtak céljaik sorába állítani, 

amelyre másként nem lett volna lehetőségük. Bekesné Porczió Margit elmondta sokat lendített a célja-

ikon, hogy a törvényhozó is belátta, kiemelt cél a nevelés és oktatás eszközeivel történő tehetséggon-

dozás, ettől kezdve újabb lendületet kapott közel 20 éves munkájuk.  

                                                        

Alapvető kérdés, hogy mikortól is beszélhetünk tehetségről? Az óvodáskor ebben döntő időszak. Te-

hetségígéreteknek nevezi Nagy Jenőné országos programszerző ezt a korosztályt, ám helyesen meg-

állapítja: hogy ha ekkor elmarad a tudatos fejlesztés, később nagyon nehezen pótolható be. Az óvónők 

munkája így döntő fontosságú a tehetségnevelés folyamatában. A tehetségígéret sokszor és hamar 

elsikkad, ha a gyermek- pedagógus-szülő háromszög rosszul működik. A mai világban ez a legna-

gyobb harc, hiszen ellenünk dolgozik, hogy csak néhányat soroljak, a rengeteg csonkacsalád, az időhi-

ány, szociális helyzet, a mindent lebutító internet és sokszor a türelmetlenség is. Mindezek az átlag 

felé/alá kényszerítik a gyermeki tehetséget. Ezért fontos a személyes példa, az egyedi gondozás, a 

tehetségműhelyek sokrétűsége. Ebben lehet nagyszerű segítség a Somogy Megyei Tehetségsegítő 

Tanács Sárdi Péter vezetésével, amelynek már az óvodai tagozata is megalakult, ahova várják a 

Kincsem Óvoda pedagógusait is. Ezután egy tartalmas Power Pointos bemutatóval mutatta be az Eu-

rópai Tehetségpont címet is elnyert toponári óvoda ezirányú szakmai munkáját, amelyet kollégájával, 

Kollárné Kiss Mártával állítottak össze. Tóthné Keszeg Ildikó a Festetics Karolina óvoda tehetség-

gondozó pedagógusa, Tücsök Zenekar zenei tehetségműhely jó gyakorlatát mutatta be.  
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A délután további előadói is jeles óvodapedagógusok voltak: Körmöci Katalin mestertanár, címzetes 

főiskolai oktató, az Óvodai Nevelés főszerkesztője, Szabóné Gondos Piroska a Kaposvári Egyetem 

Pedagógiai Karának nyugalmazott főiskolai docense, Táskai Erzsébet a Somogy Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat főigazgatója, végül Körösi Beáta pszichopedagógus, szupervizor a lelki egészség vé-

delméről az óvodapedagógusok körében címmel tartott élvezetes előadást” 

       

                                                                

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket kívánunk a 

 Festetics Karolina Központi Óvoda dolgozói és kisgyermekei nevében! 
 

 

„Legyen veled Karácsony Angyala, 

legyen áldás és ünnep az Ünnep, 

szeretet simítsa lelkedet, 

mikor a csengők megcsendülnek.” 

(Ara Rauch) 
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SNI 
 
 

A nyerő páros 

November hónapban két tehetséges 

fiú mutatkozik be, akik eltérő tehet-

ségprofillal rendelkeznek, szemé-

lyiségükben is nagy eltérésekkel, 

mégis nyerő párost alkotnak. 

Különbözőségeik mellett közös 

bennük a kitűnni vágyás, moti-

vált feladatvégzés, törekvés a 

fejlődésre.  

 

 

Bogdán Tamás szakiskolás tanuló, szabálytalan tehetség, aki művé-

szeti és sport tevékenységekben is eredményeket mutat fel. Elsősorban 

mozgásos képességei alapján tűnt ki, így lehetőséget kapott az atléti-

ka, judo, futball és egyéb sportágak megismerésére, képességei kibon-

takoztatására. A kosárlabda és focicsapat tagjaként megyei 3. helye-

zett, míg asztaliteniszben 2. helyezést ért el a FODISZ Somogy me-

gyei diákolimpiai versenyén. Tamás dinamikus személyiség, további 

energiáit a dobverők segítségével vezeti le, a Kiskőrösön megrende-

zett országos Ki mit tud? versenyen 3. helyezést ért el társaival. 

 

Horváth László 7. osztályos, ő is több tehetségterületen mutatta meg kivá-

lóságát.  Az előző tanévben a komplex tanulmányi verseny megyei fordu-

lóján első helyezést ért el iskolánk csapata, s ő az egyéni verseny győztese 

volt évfolyamában. Kiváló tantárgyi tudása mellett motivált feladatvégzés, 

együttműködési készség jellemzi, udvarias, tisztelettudó fiú. 

Az elmúlt évek során intézményi tehetséggondozás keretén belül atlétiká-

ban, asztaliteniszben is próbára tehette képességeit, míg szülői támogatás-

sal ökölvívó edzésekre jár. Az idei tanévben jelentősebb sporteredményei: 

FODISZ megyei mezei futó diákolimpia 1. hely, FODISZ őszi atlétikai 

diákolimpia 5 aranyérem, a kosárlabda csapat tagjaként megyei 2. helye-

zés, a FODISZ Somogy megyei diákolimpiai versenyén III. korcsoportban első helyezett. 

A nyerő páros asztaliteniszben a párosok versenyében állhatott fel a dobogóra, újabb, közös területen 

bemutatkozva sokoldalú tehetségük és kitartásuk eredményeként. 
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Roma/Cigány Tagozat 
 
 

Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 

Roma/Cigány Tagozatának 2016. október-november havi beszámolója 

 
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. október 5-én az Arany János Utcai Tagóvodában, 2016. október 19-én a Rét Utcai Központi 
Óvodában, 2016. november 2-án a Szigetvár Utcai Tagóvodában és 2016. november 16-án a Ma-
dár Utcai Tagóvodában tartott Esélyórán célunk volt az elfogadás és a tolerancia erősítése a fogya-
tékossággal élők irányába, az óvodások körében. Játékos feladatok segítségével, ép fiatalokkal is-
mertettük meg azokat a hátrányokat, amelyekkel, a fogyatékossággal élők nap, mint nap kénytele-
nek megbirkózni, emellett kézzelfogható, személyes élményekhez is juttattuk a résztvevőket a 
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének segítségével. Külön köszönet Szántó Gábor-
nak és Hosszú Jánosnak az izgalmas előadásokért. 
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2016. október 15-én és 2016. október 24-én Patalomban és Hetesen megtartott Idősek Napja ren-
dezvényünk célja a nagyszülők, a szülők és az unokák közötti érzelmi kapcsolatok erősítése volt. Az 
ünnepi műsoron a szülők, a nagyszülők, az unokák közösen verssel, énekkel, zenével készültek 
egymásnak és egymás örömére. Köszönjük az önkéntes közreműködést Kovács Dezső cigány hege-
dűművésznek és Bogdán Eszter énekesnőnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. október 27-én Kaposváron a Bárczi Gusztáv Módszertani Intézményben, a helyszínt biztosító 
iskolával együttműködésben került megrendezésre az Esélyteremtési Nap elnevezésű program. A 
megye több városából érkeztek fogyatékosokkal foglalkozó civil szervezetek, alapítványok, akik 
külön standok felállításával kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, így a nyilvános rendezvényen, a 
kaposvári iskolák pedagógusai mellett a szülők és a lakosság is megismerhette a megyében lévő 
fogyatékossággal élő személyek szervezeteinek programjait. A program célja egymás megismeré-
sének, tolerancia erősítésének, másság elfogadásának, előítélet csökkentésének az elősegítése volt. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2016. november 16-án A Napkerék Egyesület által működtetett Somogy Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház az Egyenlő Bánásmód Hatósággal együttműködve a Nemzetközi Toleran-
cia Nap alkalmából konferenciát szervezett a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán. A rendezvény 
fókuszába idén az oktatást állítottuk. A szakmai program célja a gyermekek esélyegyenlőségét elő-
segítő kezdeményezések, a jó gyakorlatok bemutatása, a megoldandó problémák és az együttmű-
ködési lehetőségek feltárása volt. Az előadók között köszönthettük Hujber Tamásnét a Kaposvár-
Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács alelnökét, Bogdán Imrét a Napkerék Egyesület elnökét, dr. 
Berdár Valériát az Egyenlő Bánásmód Hatóság Somogy megyei referensét, dr. Benczéné Csorba 
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Margitot a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatóját, Gyurina Évát a Somogy Megyei 
Duráczky EGYMI és Kollégium főigazgatóját, dr. Faragó Melindát az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
hatósági főreferensét, Juhász Szilviát a SZOCIONET szakmai vezetőjét és Bontovics Balázst a So-
mogy Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház irodavezetőjét. 
A rendezvényt Dér Tamás Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. október és november hónapban Esélykiegyenlítő Sportalkalmat szerveztünk a Bárczi Gusz-
táv Módszertani Intézmény diákjainak és más iskolák hátrányos helyzetű roma/cigány tanulóinak. 
Az események célja az egymás irányába történő elfogadás erősítése volt. 

 

 

 

 

 

 
 
 
2016. november 23-án a Napkerék Egyesület olyan hátrányos helyzetű gyerekeket jutalmazott, 
akiknek az anyagi körülményei nem teszi lehetővé a játékkonzolok mindennapos használatát, de 
tanulmányi eredményeik vagy a sportban nyújtott teljesítményük révén megérdemlik a felhőtlen 
kikapcsolódást. Az Új Nemzedék Közösségi Térben térítésmentesen próbálhatták ki az általuk vá-
lasztott játékokat. 
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2016. november 24-25-én a Nők Elleni Erőszak Megszüntetésének Világnapja alkalmából a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitányság, a Napkerék Egyesület által működtetett Somogy Megyei Család 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház, a Borostyánvirág Anyaotthon, a Somogy Megyei Kormányhivatal, 
valamint az Egyenlő Bánásmód Hatóság sajtótájékoztatóval, kiállítással, a témához kapcsolódó 
filmvetítésekkel, illetve előadásokkal hívta fel a figyelmet a téma fontosságára a Kaposvár Plázában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaposvár, 2016. november 29. 

Tisztelettel: 
 

            Bogdán Imre Bontovics Balázs 
 Napkerék Egyesület, elnök Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és 
 Roma/Cigány Tagozat vezető Önkéntes Ház, irodavezető 
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Sport Tagozat 
 

A RIÓI NYÁRI OLIMPIA A SPORTRIPORTEREK SZEMÉVEL 

 

Az MTVA riói olimpiát megjárt négy fiatal sportriportere – a Kaposvárról indult Varga Péter, 

továbbá Székely Dávid, B. Németh Péter és Vásárhelyi Tamás – osztotta meg az élményeit a 

szépszámú hallgatósággal a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Sport Tagozata 

által rendezett közönség-találkozón, a Táncsics Mihály Gimnázium aulájában.  

Az egészen biztos, hogy a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium patinás épületében még 

soha nem volt egyszerre ennyi népszerű tv-s sportriporter. A Kaposvár-Somogy Megyei Te-

hetségsegítő Tanács Sport Tagozata által jegyzett november végi rendezvényen Reőthy Fe-

renc igazgató és Orosz Ferenc tagozatvezető köszöntője után, Varga Péter, Székely Dávid, B. 

Németh Péter és Vásárhelyi Tamás osztotta meg az élményeit a középiskolásokkal. Mindany-

nyian beszéltek riói benyomásaikról, emlékeikről és persze közvetítéseikről is. Aligha megle-

petés: mind a négyük számára örökre kitörölhetetlen élményt jelentett a riói nyári olimpiai 

játékok. Varga Péter azt mondta, hogy egy meccsre legalább egy, de inkább másfél napot ké-

szül. Rióban volt olyan, hogy előző este tudta meg: másnap délelőtt két kézilabda, délután 

pedig két kosárlabda mérkőzést kell kommentálnia. 

Számunkra különösen a Kaposvárról indult Varga Péter életútja érdekes, akinek a Táncsics 

Gimnáziumban kezdődött a sportriporteri karrierje. Az első sport témájú cikkei a gimnázium 

újságjában, a Voluntasban jelentek meg, majd nem sokkal később a Somogy Sportja című 

hetilapnak dolgozott, aztán a Kapos Televízióban volt szerkesztő-riporter, illetve műsorveze-

tő. A kaposvári sportriporter – akinek példaképe idősebb Knézy Jenő – első M4-es közvetíté-

se viszont a röplabdához kapcsolódik: a Dunaferr SE–Dági KSE meccset kommentálta. 

A beszélgetés az alábbi linkre kattintva megtekinthető: http://kapos.hu/hirek/sport/2016-11-
28/riobol_jelentettek.html 
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