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HÍRLEVÉL 
2016 december 
 

 

 

Aranyosi Ervin: Az új esztendőre…  
című versével kívánunk egy szebb, boldogabb 

új évet! 

 
Elballag az Óév, 

egy új jön helyébe. 

Mit kívánjak neked 

egy új évbe lépve? 

 

Légy az, aki voltál, 

csak kezdj másképp látni, 

kezdd el a világod 

szeretni, csodálni! 

 

Feledd félelmeid, 

koncentrálj a jóra! 

Tartalmasan teljen 

mától minden óra. 

 

Legyen a mosolyod 

büszkén hordott ékszer, 

örömöd és hálád 

fejezd ki elégszer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szíved bocsásson meg 

annak, aki bántott, 

félelmeid vesd le, 

mint egy rossz kabátot! 

 

Akard, hogy világod 

végre szebbé váljon, 

siker és szerencse, 

gyakran rád találjon! 

 

Akard, hogy változzunk, 

legyen jobb az ember! 

Gondolj a világra 

értőn, szeretettel! 

 

Hagyd, hogy vezessenek 

csodaváró álmok, 

az új esztendőre 

minden jót kívánok. 
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Híreink 
 
2016. december 19-én Magyarország Miniszterelnöke a Nemzetiségekért Díj kitüntetést 

adományozta Bogdán Imrének, a Napkerék Egyesület elnökének és a Somogy Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Ház vezetőjének. A díjat Balogh Zoltán emberi erőforrások mi-

nisztere és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ál-

lamtitkár adta át. 
 

 
 

 
Gratulálunk Bogdán Imrének!  
További eredményes munkát kívánunk! 

TST Elnöksége 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Emlékeztetőül ismételten felhívjuk a figyelmet az alábbi pályázati kiírásra! 

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács pályázatot ír ki tehetségfejlesztő jó gyakor-

latok beadására. Célunk a Somogy megyei köznevelési intézmények, Tehetségpontok működő jó 

gyakorlatait egybegyűjteni. A beérkező írásokat értékeljük, közülük a legjobbakat elektronikusan, egy 

szerkesztett szakmai kiadványban megjelentetjük. Továbbá lehetőséget biztosítunk a legjobb írások 

személyes bemutatására is a tavaszi Somogy Megyei Tehetségpontok Módszertani Találkozója ren-

dezvény 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, grafikonokat, táblá-

zatokat tartalmazhat az írás). Többek között tartalmazza: 

 célok 

 megvalósítás lépései 
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 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 alkalmazásá-

val) 

- mellékletben: dokumentumok, formanyomtatványok a jó gyakorlathoz kapcsolódóan; fotók a 

személyiségi jogokat tiszteletben tartva a jó gyakorlat beválásához kapcsolódóan) 

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

dalmargók, szövegközi hivatkozások alkalmazása 

Határidő: 

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

szerkeszthetőség miatt) a tehetseg.somogy@gmail.com címre „Jó gyakorlat pályázat” tárgy meg-

jelöléssel. A dokumentumot kérjük a készítője nevén csatolni! 

 

Kaposvár, 2016. december 5.  

 Elnökség 

 

 

Pályázati felhívás 
A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium pályázatot hirdet középiskolás diákok számára 

 

Téma: Nyelvtanulási technikám 

 

Feladat: Legfeljebb 4 oldalas magyar nyelvű leírás, amiben a pályázó bemutatja, milyen tanulási 

technika segítette hozzá leginkább az eredményes nyelvtanuláshoz és miben mérhető az eredmé-

nye. (A pályázat szövegéből derüljön ki, melyik nyelv tanulásában alkalmazza.)   

A legjobb munkák szerzői 5 percben bemutathatják bevált technikájukat érdeklődő középiskolás 

diákok számára. A leírás mellé kérjük mellékelni a bemutatáshoz szánt ppt-t vagy egy rövid vázla-

tot az előadás felépítéséről, eszközigényéről.   

Forma: A leírást magyar nyelven, 12-es betűmérettel, egy példányban kérjük benyújtani. Terjedelme 

legfeljebb 4 oldal.   

Beküldés módja: Postai úton: Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, Hoffman-Fekete Jan-

ka, 7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1.  

Elektronikusan: fekete.janka.86@gmail.com   

Beérkezés: 2017. február 03-ig.   

Beküldendő dokumentumok: adatlap, leírás, szükség szerint mellékletek (pl. kép, hanganyag, ábra), 

ppt / vázlat az előadáshoz.   

Eredményhirdetés:  A díjak márciusban, a legjobb munkák bemutatásával egybekötötten kerülnek 

átadásra. A bemutatás időtartama 5-8 perc, célközönsége nyelvtanulás iránt érdeklődő középiskolás 

diákok. Javasolt a kép- vagy hanganyaggal támogatott előadásmód. 

 

 

 

 

mailto:tehetseg.somogy@gmail.com
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Pályázati adatlap 

 

Pályázó neve:  

Pályázó e-mail címe:  

Pályázat idegen nyelve (angol/német):  

Felkészítő tanár/kapcsolattartó neve:  

Felkészítő tanár/kapcsolattartó e-mail címe:  

Felkészítő intézmény neve:  

Felkészítő intézmény címe:  

 

Kérjük az adatlapot vázlatosan vagy rövid mondatokban, az megadott terjedelem túllépése 

nélkül kitölteni! 

A pályamű címe: 

 

 

A leírt technika alkalmazásának céljai: 

 

 

Megvalósítás időtartama (alkalmazás kezdetétől az első pozitív élményig): 

 

 

Elért eredmény: 

 

További lehetőségek: 
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Személyi változás 
 

Kiss Szilvia bemutatása 
Kiss Szilvia 1990-től kezdett el irodai környezetben dolgozni 
adminisztrátorként. Az elmúlt 26 évben megismerte több in-
tézmény, vállalkozás és civil szervezet működését, a háttérben 
levő segítő környezetet, a szervezetek struktúráját és feladat-
kezelését. Tapasztalattal rendelkezik – többek között – kiad-
ványok szerkesztésében, irodai adminisztrációban, pályázat-
írásban, nyertes pályázatok megvalósításában, pénzügyi el-
számolás koordinálásában.  
Kiemelt munkaterületei: ügyvédi iroda, népegészségügyi szol-
gálat, szerkesztőség (kiadvány készítés: KISOKOS, MEGOL-
DÁS), általános iskola, civil szervezet. 
Tanulmányait 2016-ban folytatta, jelenleg a Kaposvári Egye-
tem Pedagógia Kar Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) 
szakos I. éves hallgatója, a Roma Szakkollégium tagja. 

Tanulmányai befejezését követően hosszú távú céljai között szerepel köznevelési intéz-
ményben, vagy szociális területen való elhelyezkedés. 
A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács munkáját, programjait, szakmai tevé-
kenységét a Roma/Cigány Tagozaton keresztül ismerte meg és kapcsolódott be a munkába. 
Jó kommunikációs készsége és hatékony problémamegoldó attitűdje révén hasznos tagja 
lesz tehetségsegítő tanácsunk vezetőségének. 
Hitvallása: „Látva a célkitűzéseket szeretnék munkámmal hozzájárulni a sikeres megvalósí-
táshoz!” 
2017. január 2. 
           Elnökség 
 

Ismerjük meg tehetségeinket! 
 

KUTATÓ DIÁKOK A KLEBIBEN 

Kutatás iránt érdeklődő középiskolások mindig is voltak, és mindig is lesznek a Kaposvári Klebels-

berg Középiskolai Kollégiumban. Sok diák úgy érkezik hozzánk az általános iskolából, hogy komoly 

tapasztalattal rendelkezik TDK-s dolgozatok terén. Mindig van olyan motivációjú tanuló, aki szívesen 

olvas szakirodalmat, végez kutatást, mélyre ás, és publikálja is vizsgálatát.  

Az előző évben komoly eredményt értünk el Orsós Viktória személyében a XVI. TUDOK Humán- és 

Társadalomtudományi Tematikus Konferenciáján, hiszen Serdülőkori depresszió témakörében készí-

tett kutatásával Viki eljutott és különdíjasként jutalmazottja is lett a TUDOK Kárpát-medencei döntő-

jének. Mellette indult a Kaposvári Egyetem Dunántúli Mandulafa rendezvényén, ahol a középiskolás 

szekcióban 1. helyezést ért el. A tanuló és felkészítő tanára közös publikációja az alábbi linken megta-

lálható: 

http://etdk.ke.hu/files/tiny_mce/File/PK_mandulafa/dunantuli_mandulafa-gyokerek.pdf  

Idén sok diáktársat motivált ez az eredmény, akik még belső elkötelezettségükből adódóan is szívesen 

foglalkoznak egy-egy kutatásra érdemes témakörrel. Jelenleg a következő 4 tanulóval készülünk az 

idei XVII. TUDOK Humán- és Társadalomtudományi Tematikus Konferenciára: 

 

1. GERGELICS NOÉMI, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium végzős tanulójaként érdeklő-

dést mutat a pszichológia iránt. Kutatásának címe: Siker-teljesítmény- eredményesség-

megfelelés a 21. századi Magyarországon (Vizsgálat középiskolások körében)  

http://etdk.ke.hu/files/tiny_mce/File/PK_mandulafa/dunantuli_mandulafa-gyokerek.pdf
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Miért foglalkozol ezzel a témával? 

 Azért választottam ezt a témát, mert úgy érzékelem, hogy rengeteg olyan ember vesz körül, 

akiket valamilyen kényszer hajt, legyen az kívülről vagy belülről fakadó. Az iskolai elvárásokhoz való 

hozzáállás, az azoknak való megfelelés többféle lehet, ami érdekes kérdéseket vet fel. Miért van az, 

hogy egyesek sikerorientáltak, míg mások csak a kudarcokat akarják elkerülni, mégis mindegyik kap-

csolatban áll a teljesítménykényszerrel? Miben különbözik és hasonlít a két attitűd? Mit lehetne tenni 

azért, hogy ezeknek az embereknek csökkentsük a stressz-szintjét, növeljük az önértékelését? Kutatá-

sommal fel kívánom hívni a figyelmet a téma aktualitására és szeretnék segítséget nyújtani a változta-

tásra kész diáktársaimnak.  

Hogyan készülsz az országos tematikus konferenciára? 

Témavezetőm segítségével szakirodalmat gyűjtöttem, kortársaimmal folyamatosan veszünk fel 

egy saját készítésű önreflexiós kérdőív mellett standardizált teszteket, leginkább a motiváció, teljesít-

ményigény, és önértékelés témakörökben. Nagy munkában vagyunk, hiszen 160 tanuló társam vizsgá-

latát végzem jelenleg is. Célom a kutatáshoz illeszkedő kortárs segítő program létrehozása. 

 

2. MALANOVIC VANESSZA a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 10. évfolyamos tanulója, 

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának diákja.  Érzelmeink 

sodrásában címmel készíti kutatását a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban. 

Így beszél saját témája iránti elkötelezettségéről:  

Engem legfőképpen a saját történetem motivál, azok a dolgok, amiket átéltem életem során. 

Azért választottam ezt a témát, mert szeretnék minél több ilyen embernek, tinédzsernek segíteni, hogy 

könnyebben átéljék azokat az időszakokat, amik megnehezítik egy ember életét. Érdekelnek emberek 

érzelmei, gondolatai, véleményei, hogy ki milyen érzelmi stílussal bír és vajon ezeket, hogy tudják 

megváltoztatni. Vajon ki hogy tud megküzdeni környezete körülményeivel és nyomásával? 

Miért tartod fontosnak ezzel foglalkozni?  
El szeretném érni azt, hogy az emberek, boldogak legyen és legyen céljuk, amiket meg szeret-

nének valósítani életük során. Későbbiekben is mindenképp ezzel szeretnék foglalkozni, hogy tudjak 

segíteni problémákat megoldani. 

Hogyan készültél erre a kutatási feladatra?  

Témavezetőm segítségével szakirodalmat gyűjtöttem. Standardizált tesztet töltetek ki, amivel 

megvizsgálom kortársaim érzelmi stílusát, érzelmi intelligenciáját. Feladatokon keresztül szeretném 

megtudni, hogy ki hogy reagál dolgokra és ki az, aki meg tud oldani bonyolult helyzeteket, hogy má-

sok érzelmeit felismerik-e és önmaguk érzéseivel tudnak-e bánni. 

 

3. ORSÓS MIRELLA a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 10. évfolyamos tanulója, a Hátrá-

nyos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának diákja.  Kutatásának címe: 

Olvassunk a sorok között! - (Problémamegoldás a kortárs ifjúsági irodalom segítségével) 

Így beszél saját témája iránti elkötelezettségéről:  

Célom: Középiskolásokat érintő problémákat kortárs ifjúsági irodalom segítségével feldolgoz-

ni. Felhívni az olvasó figyelmét a könyv mélyebb tartalmára. Tudatos olvasásra ösztönzés. Szeretnék 

segíteni társaimnak abban, hogy az eléjük kerülő problémákat minél gyorsabban és hatékonyabban 

tudják megoldani. Ezáltal kevesebb stresszes pillanatuk legyen és éljék át az önmagukkal való elége-

dettség érzését.  

Mit jelent számodra az olvasás? 

Az olvasás által minél több karakterbe, szerepbe, helyzetbe próbálja ki magát az ember, annál 

jártasabb, „tapasztaltabb”, rutinosabb lesz, jobban tudja kezelni azokat a saját életében is felmerülő 

gondokat, problémákat. Ez a könyvek által lehetséges. Hisz úgy olvasunk könyvet, hogy beleképzeljük 

magunkat, felvesszük a szereplők perspektíváját. Továbbá tájékozottabbak, empatikusabbak lehetünk 

a történet megismerése során. Mégpedig úgy, hogy a könyv segít mások helyzetét jobban átérezni. 

Segít saját magunk kiismerésében, a véleményalkotást fejleszti. Más jellegű, jó vagy rossz példákat 

mutat az olvasónak, ezzel segítve az olvasót élete, szokásai, stílusa, egyénisége alakításában.  

 Hol tartasz a kutatásodban? 

Kiválasztottam a kortárs ifjúsági irodalomból három kötetet, ami erőteljes, mély érzelmeket 

hozott bennem felszínre. A könyveket egy mátrix segítségével elemeztem: problémaköröket emeltem 

ki belőlük, amit összevetettem korosztályom aktuális beszédtémáival, valamint a művek szereplői által 
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közvetített értéket a mai fiatalok értékrendjével. Ezután fókuszcsoportos interjú segítségével beszéljük 

meg és ütköztetjük véleményünket az írásokban megjelenő karakterekről, értékekről és problémahely-

zetekről. Társaim pszichés megsegítését abban látom, hogy egyéni vérmérséklettől függetlenül kap-

hatnak segítséget egyrészt az írott műből, másrészt az általam tartott foglalkozásból. Támogatva ezál-

tal egy kihívásokkal teli folyamatot a középiskolás korosztálynál: probléma érzékenység, feltárás, 

megoldásra törekvés. 

 

4. NÉMETH PATRIK, szintén a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 10. évfolyamos tanulója, 

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának diákja.  Kutatásának 

címe: 1944-45 tragédiája Somogy megyében 

Mi motivált ennek a témának a választásában? 

Azért ezt a témát választottam, mert érdeklődési köröm szerves része a történelem, azon belül is a II. 

Világháború. Helytörténeti szempontból érdekelnek a Somogy megyei események, Kutas, Nagybajom, 

Mesztegnyő vonatkozásában a polgári lakosság Don utáni megtört állapota, a Margit-vonal stratégiai 

helyzete. Mivel Somogy megyéből, Kutasról származom, ezért kiemelten érdekel, hogyan éltek, hogy 

élték meg az emberek ezt a II. világháborús időszakot.  

Hogyan építed fel a kutatásodat? 

Interjúkat készítek Somogy megyei szakemberekkel, dokumentum-elemzéssel tárom fel a rendelkezés-

re álló levéltári adatokat, terepmunka során szerzek saját élményt a Margit-vonal máig fennálló szaka-

szairól. Kiemelten kívánok foglalkozni a térségben található katonasírokkal, épített emlékművekkel. 

Témavezetőmmel gyűjtött szakirodalomban megtalálhatók – többek között – Papp Árpád, Szakály 

Sándor, Kanyar József és Puskás Béla írásai. 

A kutató tanulók felkészítő tanára: Hujber Tamásné tehetségfejlesztő tanár,  

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 
 

Kaposvár, 2017. január 03. 

 
Tagozatok hírei 

 

Felsőoktatási Tagozat 
 

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara 2016. november 30-án rendezte meg Kari Tudományos Diák-

köri Konferenciáját.  A hallgatók a már kész dolgozatukkal jelentkezhettek. A konferenciát megelő-

zően a kutatások eredményét opponensek bírálták, akik 13 dolgozatot engedtek tovább a szóbeli 

megmérettetésre. 

Három szekcióban a Pedagógiai Kar oktatói és a Hallgatói Önkormányzat képviselőiből álló négyta-

gú zsűri hallgatta meg az Óvodapedagógia, Gyógypedagógia, Tanító és Csecsemő- és kisgyermek-

nevelő BA szakos hallgatók prezentációját. Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 11 

pályamunka jutott tovább.  

A XXXIII. OTDK 14. Tanulás- és Tanításmódszertan, Tudástechnológia szekcióját 2016. március 23-

25. között rendezik meg Győrben a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. 

A továbbjutott hallgatóknak sikeres felkészülést kíván a Pedagógiai Kar Tudományos Diákköri Ta-

nácsa! 
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Eredményeink: 

I. helyezett: Süveggyártó Tiborné – Gyógypedagógia BA szak III. évfolyam 

Dolgozat címe: Diktálás vagy digitálás? - hogyan hatnak az informatikai eszközök a 

gyermekek írásbeli fogalmazási készségére? 

Konzulens: dr. Laczkó Mária, egyetemi docens 

II. helyezett: Burján Zsófia – Gyógypedagógia BA szak IV. évfolyam 

Dolgozat címe: A hallgató kiégés jelensége a gyógypedagógia hallgatók körében 

Konzulens: dr. Szalai Katalin, adjunktus 

III. helyezett: Kasza-Kiss Brigitta – Óvodapedagógia BA szak III. évfolyam 

Dolgozat címe: Komplex esztétikai nevelés kora gyermekkorban 

Konzulens: dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 

  dr. Nagyné dr. Mandl Erika, egyetemi docens 

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára továbbjutott hallgatók: 

Burján Zsófia – Gyógypedagógia BA szak IV. évfolyam 
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Dolgozat címe: A hallgató kiégés jelensége a gyógypedagógia hallgatók körében 

Konzulens: dr. Szalai Katalin, adjunktus 

Jelsik-Szabó Judit – Csecsemő és kisgyermeknevelő BA szak III. évfolyam 

 Dolgozat címe: Az anya-gyermek kapcsolat és a család hatása a kisgyermek fejlődésére 

 Konzulens: Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, főiskolai tanár 

Kasza-Kiss Brigitta – Óvodapedagógus BA szak III. évfolyam 

 Dolgozat címe: Komplex esztétikai nevelés kora gyermekkorban 

 Konzulens: dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 

         dr. Nagyné dr. Mandl Erika, egyetemi docens 

Mérges Noémi Kata – Gyógypedagógia BA szak IV. évfolyam 

 Dolgozat címe: Nyelvi fejlettség vizsgálata, összehasonlító elemzése tipikus beszédfej-

lődésű és hallássérült tanulók esetén 

 Konzulens: dr. Kovácsné Nagy Ibolya, gyakorlatvezető 

Miklós Ágnes – Gyógypedagógia BA szak II. évfolyam 

 Dolgozat címe: Táplálási/táplálkozási zavarok Down-szindróma esetén 

 Külső konzulens: dr. Takács István, egyetemi docens 

 Belső konzulens: Kovács Attila, gyakorlatvezető 

Reichardt Jázmin – Csecsemő és kisgyermeknevelő BA szak I. évfolyam 

 Dolgozat címe: Anyanyelvi játékok és használatuk gyakorisága a bölcsődékben 

 Belső konzulens: Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, főiskolai tanár 

 Külső konzulens: Túri Katalin 

Süveggyártó Tiborné - Gyógypedagógia BA szak III. évfolyam 

Dolgozat címe: Diktálás vagy digitálás?- hogyan hatnak az informatikai eszközök a 

gyermekek írásbeli fogalmazási készségére? 

Konzulens: dr. Laczkó Mária, egyetemi docens 

Szarka Bernadett – Óvodapedagógus BA szak III. évfolyam 

 Dolgozat címe: Lélektükör – a hátrányos helyzetű családok bevonása az óvodai nevelés-

be a biblioterápia eszközeivel 

 Konzulens: dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 

       dr. Vörös Klára, egyetemi docens 

Troppert Alexandra – Óvodapedagógia BA szak III. évfolyam 

 Dolgozat címe: Japán mindenhol? - egy futótűzként terjedő szubkultúra elemeinek meg-

jelenése az óvodások és kisiskolások körében 

 Konzulens: dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 

Varga Tünde – Gyógypedagógia BA szak II. évfolyam 

 Dolgozat címe: Esélyegyenlőség és Integrált Oktatás Magyarországon – előítélet az isko-

lákban a sajátos nevelési igényű gyermekekkel szemben 

 Külső konzulens: dr. Takács István, egyetemi docens 

 Belső konzulens: dr. Kovácsné Nagy Ibolya, mesteroktató 

Vörös Róza – Csecsemő és kisgyermeknevelő BA szak III. évfolyam 

 Dolgozat címe: A nagyszülők szerepe a család életében és a gyermeknevelésben 

 Konzulens: dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 
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Idegen nyelvi Tagozat 
 

1. Halloween Party  
 
Az idei tanévben ötödik alkalommal megrendezett Munkácsy Halloween Party rémisztően jól sike-
rült. 34 csapat vetélkedett egymással a közel háromórás rendezvényen. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a kaposvári általános iskolák idén is elfogadták meghívásunkat, és 14 csapattal képviseltették 
magukat.  
A diákok ötletes sminkekkel és rémisztő jelmezekbe bújva érkeztek meg, és már a csapatnevek (pl. 
Sírok Urai, Véres Négyes, Vérpónik, Rémisz-tök) is azt sugallták, hogy idén is lesz okunk a rettegés-

re. 
 
 
A már jól ismert feladatok mellett újdonság 
volt a ’szabadulós’ feladat, ahol a diákok-
nak rejtvények megoldásával kellett meg-
találniuk a kulcsot, amivel kiszabadulhattak 
egy sötét, bezárt teremből, vagy az  ’akasz-
tás’, ahol bonyolult tengerészcsomók se-
gítségével kellett fellógatni néhány plüss 
kedvencet. 
 
 
 

Az idei rendezvény egyik különlegessé-
gének számított, hogy a 7. és 8. osztályos 
csapatok bepillantást nyerhettek a né-
met, francia, spanyol és orosz nyelvek 
világába is. Változatos feladatokkal mér-
tük a tanulók általános műveltségét és 
problémamegoldó képességét. A leg-
eredményesebb csapatokat ezeken az 
állomásokon külön jutalomban részesí-
tettük.  
A versenyen való szereplés egyik feltétele 
volt, hogy a csapatoknak nem túl biza-
lomgerjesztő, de ehető ételeket kellett 

készíteniük. Kreativitásban itt sem volt hiány, a verseny végére pedig az utolsó morzsa is elfogyott.  
 

 
 
Természetesen a Halloweent jelképező töklámpás készítése sem maradhatott el. A kísértetiesen 
"bámuló" példányok a rendezvény után kikerültek az iskola bejáratához. 
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A zsűrinek nem volt könnyű dolga, de meg-
fontolt mérlegelés után a következő 7-8. 
osztályos csapatokat jutalmazta:  
1. helyezett a Rémisz-tök ( Munkácsy, 7.a 
osztály)  
2. helyezett a Halloween Thugz ( Munkácsy, 
8.a osztály)  
3. helyezett a Hell-or-Win ( Zrínyi, 8.osztály) 
 
 
 

 
 
A felsőbb évfolyamokon az alábbi csapatok 
nyújtották a legjobb teljesítményt:  
1. helyezett a Rémes Négyes ( 10.D osztály)  
2. helyezett a Hatok ( 9.E osztály)  
3. helyezett az Intim Zuhany ( 9.E osztály)  
 
 
 
 
 

 
 
 
A szervező 9. C osztály nevében reméljük, 
hogy valamennyi résztvevőnek kellemes 
borzongásban volt része.  
 
Kaposvár, 2016. október 27.  
 
 
 
 
 

 

2. A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács nyelvi tagozata 2016 decemberében 
csatlakozott a Kaposvári Egyetem által szervezett Creative Cafe programhoz, melynek kere-
tében Kaposvár általános iskoláiból és középiskoláiból jöttek össze angol szakos pedagógu-
sok. A rendezvény célja az angolszász kultúrákhoz köthető ismeretanyagok felhasználásának 
bemutatása tanórai keretek között, módszertani ismeretek bővítése, jó gyakorlatok átadása 
volt. 

Az előadók, Kusz Viktória, a Kaposvári Egyetem oktatója (a rendezvény főszervezője) és 
Mark Andrews az IATEFL-Hungary képviselője érdekes tanórai elemekkel ismertette meg a 
jelenlévőket, akik örömmel váltak diákokká az interaktív foglalkozások során.  



12 
 

A rendezvény kéthavonta kerül megrendezésre. A következő állomás a Kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimnázium lesz, ahová az érdeklődőket szeretettel várjuk 2017. január 31-én 17.00 
órakor. 

 

 

Művészeti Tagozat 

2016. december HANGVERSENY PROGRAM 
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA – ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  

2016. december 2. 

Pécsi Regionális Ütőhangszeres Szóló- és Kamaraverseny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külön köszönöm Várfalvi-Fodor Éva munkáját, aki az összes hangverseny korrepetitori munkáját, a 

városi és vidéki szerepléseket, ezen kívül a helyi, regionális és országos versenyeket is korrepetitori mun-

kájával végig támogatja. 

2016. december 4. vasárnap Kossuth tér, Pajtaszínház 
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17.00 órától a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Kamarakórusa és magánénekes növendékeinek 

műsora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönöm szépen a Kamarakórus és a magánénekes növendékek műsorát, melyet a Pajtaszínházban a 

tegnapi nap folyamán, nagy lelkesedéssel adtak elő. Zongorán kísért Várfalvi-Fodor Éva, a kórus felké-

szítésében Kutiné Majnay Judit és a magánénekesek felkészítésében Lukácsi Enikő tanárnő vállalt kivá-

ló szerepet. 

2016. december 4-én az Evangélikus templomban a cselló kvartettünk kiválóan szerepelt, melyhez 

gratulálok a szereplőknek és természetesen a felkészítő tanárnak, Csuka Tímeának. 

Nagyné Soltra Monika és Antalfai Ottó kollégák és növendékeik, a horvát "Nemzetiségek napja" kultu-

rális rendezvény című esten működött közre. 

  

2016. december 5-én, 17.30 órakor, Vonós Mikulás hangverseny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság szervezésében Bartók Béla munkásságáról egy 

előadást állított össze Csuka Tímea kolléganőnk, melyet a tőle megszokott minőségben prezentált a 

résztvevőknek. Tanítványaival együtt emelte a rendezvény színvonalát. 
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2016. december 7-én, 9.00 és 10.30 óra között, Óvodások karácsonyváró hangversenye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodások karácsonyváró hangversenye december 7-én és 8-án került megrendezésre. Szeretném 

megköszönni azt az összefogást, amellyel a fellépő gyermekeket támogattátok, köszönöm Barabás Edit 

korrepetitori munkáját, mely a hangversenyeinket színesítette. Mintegy 800 gyermeket láttunk vendé-

gül. 

 

2016. december 7-én, 18.00 órakor a Magánének és Ütős tanszak adventi hangversenye, Lukácsi 

Enikő és Horváth Virág felkészítő tanárok közreműködésével került megrendezésre. 

Zongorán kísért: Várfalvi-Fodor Éva 
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2016. december 8-án, 9.00 és 10.30 óra között, Óvodások karácsonyváró hangversenye 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. december 9-én, 17.30 órától, Jótékonysági Hangverseny a Szent Imre templomban 

Közreműködik: a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Kamarakórusa, 

Vonószenekara és csellistái, valamint a Kaposvári Fúvószenekar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hospice Alapítványnak 123.000 Ft-ot gyűjtöttünk össze. 

 

2016. december 15-én, 18.00 órakor Ünnepi karácsonyi hangverseny 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

2016. december 22-én, 18.00 órakor, Szilvásszentmártoni Református Templom 

Karácsonyi Hangverseny 
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Közreműködnek: a Liszt Ferenc Zeneiskola művésztanárai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Club Karácsonyi családi estje 
Tehetségsegítő Tanácsunk együttműködési megállapodás keretében dolgozik a Rotary Club So-

mogy megyei szervezetével.  A megállapodásban azt is rögzítettük, hogy a rendezvényeken közre-

működnek a fiatal tehetséges tanulók, számot adva tudásukról és a Club tagjai is meggyőződhetnek 

arról, érdemes támogatni a tehetségek kibontakozását. 

December 20-án szervezte meg a Rotary Club karácsonyi családi estjét, melyen a művészeti tagoza-

tunk két iskolája adott nagyon színvonalas és a meghitt hangulatot megalapozó műsort. 

A Liszt Ferenc Zeneiskola részéről Sütő Boglárka és Németh Júlia hegedű tanszakos tanulók adtak 

elő angol karácsonyi dalokat illetve a Csendes éj közismert dalt. Felkészítőjük Kopsz Csilla tanárnő. 

A Munkácsy Mihály Gimnáziumot szintén két tanuló képviselte. Török Renáta előadásában halhat-

tuk Szekeres Adrien: Szeretet Ünnepén és Wolf Kati-Pély Barna: Karácsonyi álom számait. Őt követ-

te Keresztes Viktória, aki az Abigél című musicalből a Karácsony esti dalt valamint a Santa Claus is 

coming to town dalaival szerzett nagyon kellemes perceket a hallgatóságnak. Felkészítőjük Katona 

Erika tanárnő. 

Somogyvári Erika elnök asszony nagyon elégedett volt a tehetségek produkcióival és kedves aján-

dékokat adott át a fellépőknek.  

 

SNI 
 

SNI tagozat anyaga a hírlevélbe 

Decemberben az SNI tagozat tehetséges 

sportolói számos versenyen, eseményen 

vettek részt. Összefoglalónkban rövid átte-

kintést nyújtunk néhány esemény kiemelésé-

vel, bemutatásával. 

 

Országos Judo verseny 
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December 3-án került megrendezésre az MSOSZ szervezésében az Országos Judo verseny, melyen 

Hegedűs Dominik és Bogdán Tamás A Bárczi DSE sportolói első és második helyezést értek el. A 

Magyar Speciális Olimpiai Szövetség által megrendezett rangos versenyen megközelítőleg 100-120 

ifjú judoka mérhette össze erejét. A résztvevő sajátos nevelési igényű és a többségi sportolók egyes 

súly-és korcsoportokban integrált versenyeken mérkőztek meg. 
 

Országos Műkorcsolya verseny 

Budapesten, az FTC jégpályán került megrendezésre az Országos Műkorcsolya verseny, ahonnan szép 

érmekkel tértek haza a somogyi korcsolyázók. 

Ügyességi versenyen: 2-es szinten:  2. helyezett lett Schwáb Márk 

                                4-es szinten:  2. helyezett Orsós László 

                                                      3. helyezett lett Teszenyi Tamás 

Műkorcsolya szakágban a korábbi olimpiai bajnok, Markotány Márk 1. helyezést ért el. 
 

Terematlétika Diákolimpia Országos döntő 

December 10-én Máté János Balázs és Károlyi Jázmin képviselte Somogy megyét a FODISZ által az 

I-II. korcsoport számára megrendezett Terematlétika Diákolimpia Országos döntőjén, melyet Buda-

pesten, a BEAC Sportcsarnokában rendeztek. 

Máté János az 1. korcsoportban 4. helyezést ért el 4 kg-os medicinlabda-hajításban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felkészülés a Speciális Olimpiai Téli Világjátékokra 

Árok Csaba, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ volt tanulója Ausztriában folytatta felkészülését a 

2017-es Speciális Olimpia Téli Világjátékokra. 

Edzőtársként elkísérte Szinyéri Adorján (8. osztályos tanuló), akire utánpótlás sportolóként számíta-

nak. A tanulók felkészülését, utókövetését támogatta Szőke Andrea tehetséggondozó szakember, men-

tor. 

Ausztriai felkészülés képei 
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Roma/Cigány Tagozat 
 
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. december 7-én az Honvéd Utcai Tagóvodában, 2016. december 14-én a Kaposfüredi 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016. november 30-án a Kaposvári Klebelsberg Kollégiumban szerveztünk “Láthatatlan vacsorát” 
látó kollégiumi diákok, egyetemi hallgatók számára. A résztvevők bekötött szemmel fogyasztották 
el a felszolgált vagy félkész ételeket. Célunk az esélyegyenlőség elősegítése mellett, hogy a látó 
személyek is átéljék, átérezzék a fogyatékossággal élő személyek életének egyik fontos részét, az 
étkezést. Hosszú János születése óta vak, az előadása segítségével kaptunk életközeli információkat 
a vakok és gyengénlátók mindennapjairól, emellett bemutatásra került a fehérbot, a vakok órája és 
a helyes vakvezetés is. 
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2016. december 5-én az Önkéntesség Világnapja alkalmából Télapó ünnepséget szerveztünk a Bo-
rostyánvirág Anyaotthon lakóinak. A zenés, verses programot a Kaposvári Egyetem Roma Szakkol-
légium önkénteseinek segítségével valósítottuk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. december 6-i Esélykerekasztal megbeszélésünket Kaposváron, a Napkerék Egyesület 

irodájában tartottuk. Az SMCSEÖH munkatársai az Arany János Tehetséggondozó Program 

nyújtotta lehetőségekről és a jelentkezés feltételeiről beszélgettek meghívott vendégeikkel, 

Kaposvár környéki iskolák vezetőivel vagy képviselőivel. A Táncsics Mihály Gimnázium és a  

 

Kaposvári Klebelsberg Kollégium jól működő programja is bemutatásra került a résztvevők-

nek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. december 6-án a Napkerék Egyesület Hangya Tanodájában járt a Mikulás, aki gyümölccsel és 
édességgel megrakott puttonnyal érkezett a kaposvári hátrányos és halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermekek körébe. 
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2016. november és december hónapban az NTP-CSSZP-M-16-2016-00003. pályázat keretein belül, 
a Napkerék Egyesület szervezésében, a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanáccsal 
együttműködésben, tehetséggondozás és tehetségazonosítás témakörben látogattak el szakértő 
munkatársaink taranyi és törökkoppányi közoktatási intézményekbe, valamint Kaposvárra, ahol 
workshop-ok alkalmával kerültek bemutatásra a fenti témakörök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kaposvár, 2016. december 31. 

Tisztelettel: 
 

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


