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Az együttműködési megállapodás teljes terjedelmében az alábbiakban olvasható: 
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A TEHETSÉGGÁLA ÉS AZ ELŐVÁLOGATÓK IDŐPONTJAI 
időpont esemény helyszín 

2017.02.28 kedd 14:30 óra 
Előválogató                                                     
Vers- és prózamondó kategória 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimná-
zium Kaposvár, Kossuth L. u. 48. 

2017.03.01 szerda 15:00 óra 
Előválogató                                                                      
Tánc kategória 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimná-
zium Kaposvár, Kossuth L. u. 48. 

2017.03.06 hétfő 15:00 óra 
Előválogató                                                                     
Színjátszás és dráma kategória 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimná-
zium Kaposvár, Kossuth L. u. 48. 

szervező iskola értesítése szerint 
Előválogató                                                                  
Klasszikus zene kategória 

Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú 
Művészti Iskola                                                            
Kaposvár, Kossuth L. u. 21. 

szervező iskola értesítése szerint 

Előválogató                                                                       
Zenekarok, együttesek kategó-
ria 

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma                                                                                   
Kaposvár, Pázmány P. u. 17. 

2017.02.28 kedd 16:00 óra 
Előválogató                                                                               
Egyéb kategória 

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai 
Kollégium                                                                         
Kaposvár, Álmos vezér u. 1. 

2017.03.23 csütörtök 17:00 óra Tehetséggála 
Szivárvány Kultúrpalota                                          
Kaposvár, Noszlopy G. u. 5-7. 
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KAPOSVÁR-SOMOGY MEGYEI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS 

  Telefon: +36/30/2670-411  e-mail:  tehetseg.somogy@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

 

FELHÍVÁS 
 

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács felkérése alapján szeretettel várjuk azo-

kat a középiskolás diákokat, akik az alábbi kategóriában szeretnék megmutatni tehetségüket, 

szívesen részt vennének ezen a megmérettetésen. A kategória értékelését a szervező által fel-

kért zsűri fogja végezni. A kategória legjobbjainak az előválogatót követően fellépési lehető-

séget biztosítunk a Somogy Megyei Tehetséggála rendezvényen, 2017. március 23-án 

(17:00-19:00 óra között) a Szivárvány Kultúrpalotában. 

 

Kategória: egyéb 

Időpont: 2017. február 28. (kedd) - 18:00 óra 

Helyszín: Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 

 7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1. 

 

Kategória leírása:Olyan kiemelkedő műsorszámokat várunk, amelyek nem il-

leszkednek a hagyományos kategóriákba, viszont a művészetekhez közel áll-

nak (pl. mazsorett, bűvészet, ugrókötél, látványsport). 

 

Jelentkezési határidő:2017. február 15. 

 

Szervező neve és elérhetősége: 

Hujber Tamásné 

Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács alelnöke 

e-mail: hujbergabi@gmail.com 

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium  

7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1.  

telefon: 30/484-7512 

Jelentkezési lapot kitöltés után kérjük a fenti címre küldeni. 
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Jelentkezési lap 

Somogy Megyei Tehetségnap - egyéb kategória 
 

 

 

 

Iskola neve: ______________________________________________________________________________ 

 

 

Felkészítő tanár neve, e-mail címe, telefonszáma: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tanuló neve: _____________________________________________________________________________ 

 

 

A bemutatásra kerülő mű szerzője, címe, műfaja: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Pontos műsoridő: ________________________________________________________________________ 

 

 

Technikai igény: __________________________________________________________________________ 

 

 

Dátum: 

 

 

 

 

 

           

igazgató aláírása 

         pecsét   
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JÓ GYAKORLAT PÁLYÁZAT 

 

A Jó gyakorlat publikációs pályázat határidejét - az intézmények kérésére - 

meghosszabbítottuk 2017. február 20-ig.  

Pályázati kiírás a Tehetségsegítő Tanács decemberi hírlevelében 

olvasható.Eddig 9 jó gyakorlat érkezett, várjuk még a publikálási és minősítési 

lehetőség iránt nyitott intézmények jó gyakorlatait. 

___________________________________________________________________________ 

 

Szakmai előadások, publikációk 

2017. január 15-16-án Párkányban (Szlovákia) rendezték meg az V. Nemzetközi Neveléstu-

dományi és Szakmódszertani Konferenciát. A konferencia programjában látható, hogy a 

Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács két szakembere is részt vett a rendezvé-

nyen: Bencéné Dr. Fekete Andrea, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar oktatási 

dékánhelyettese és Hujber Tamásné, a Tehetségsegítő Tanács alelnöke.Az előzetes jelentke-

zéshez a kutatás absztraktját kellett elküldeni, amit független szakmai bizottság tekintett át 

minősítés céljával. A beérkező tartalmi összefoglalók 14%-át elutasítva, összesen 81 előadás-

nak adott helyet a kétnapos szakmai rendezvény. A hozzákapcsolódó kiadványba 56 publiká-

ció került be. Szakembereink írásai: 

Bencéné Fekete Andrea (2017): Másság, elfogadás és befogadás. In: Karlovitz János Tibor 

(szerk.) (2017): Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. 

83-89.p. International Research Institute s.r.o.Komárno. ISBN 978-80-89691-40-1 

Hujber Tamásné (2017): Tanulói életút tervezése óvodától a felsőoktatásig. In: Karlovitz Já-

nos Tibor (szerk.) (2017): Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok 

köréből. 116-123.p. International Research Institute s.r.o.Komárno. ISBN 978-80-89691-40-1 

A konferencia 11 tagú tudományos bizottságába szlovák, román, ukrán, ghánai, magyar, szerb 

szakemberek kaptak megbízást. A magyarországi felsőoktatást az Óbudai Egyetem, az ELTE 

és a Kodolányi János Főiskola képviselte.  
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS                                                                                         
Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete,                                                             

a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti                                                                                                                
a 40.  Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot,                                      

és 2017. április 18 – április 21 – ig Sárvár városában megrendezi az irodalmi 
pályázat táborát. 

 

Pályázni vers-, próza- és tanulmány-kategóriában lehet. Várjuk minden 14 - 18 év 
közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. Egy pályázat maximális 
terjedelme műfajonként 15 kéziratoldal lehet (számítógéppel, 14 pontos betű-
nagysággal írva, de ugyanilyen terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható írásokat is elfogadunk).    
A pályázat benyújtási határideje: 2017. február 27. 
A pályázatok beküldhetők:  
         --e-mailben, csatolt mellékletként (word-dokumentum file formátumban), az 
iroszak@t-online.hu címre. Kérjük, hogy minden mellékletként küldött file elején   
tüntesse fel a pályázó a nevét, címét, e-mail címét, esetleg telefonszámát is. A 
pályázatban, kérjük, mindenki írja meg iskolája nevét, címét is. Fontos: ha valaki pl. két 
kategóriában pályázik, két külön e-mail-mellékletet küldjön (külön pl. a verseket és 
külön a prózákat, az ezt tükröző elnevezéssel: „XY versei”, „XY prózái”. Kérjük, hogy 
ne küldje senki minden egyes versét vagy minden egyes novelláját stb. külön file-
ban! És az is fontos, hogy minden írás fölött szerepeljen az író neve!) 
          --postai úton, egy példányban. Aki több kategóriában küld pályaműveket, külön 
borítékban küldjea vers-, a próza- ill. a tanulmány pályázatát. A borítékra kívülről 
írja rá, hogy mi található benne (pl. „verspályázat”, „prózapályázat” stb.). A postán 
érkező pályázatban is kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, e-mail címét, esetleg 
telefonszámát is, iskolája nevét, címét, e-mail címét, esetleg telefonszámát.                                     
A pályázatokat postán az Írók Alapítványa, 1093 Budapest, Lónyay u. 43. fszt. 1. 
címre várjuk. 
           A pályázat nem jeligés.                                                                                                                 
           Apályázatok visszaküldését nem tudjuk vállalni. 
            Az ötven legjobb pályázat szerzőjét meghívjuk a sárvári irodalmi táborba, 
ahol a műhelymunka során neves írókból, költőkből álló zsűri értékeli a 
pályaműveket, és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is. A meghívót 2017. április 2-ig 
juttatjuk el a meghívottakhoz. A meghívottak számára a sárvári irodalmi  
tábordíjmentes, szükség  esetén úti-költségtérítést is biztosítunk részükre.                                                                                                                          
A rendezők nevében minden érdekeltnek jó munkát kíván:  
 

Mezey Katalin  sk. 
szervező 

Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa 

mailto:iroszak@t-online.hu
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XVII. TUDOK Humán- és Társadalomtudományi Konferencia Kaposváron 

 

2017. február 17-18-án kerül megrendezésre a Kutató Diákok Alapítvány által szervezett 

XVII. TUDOK Humán- és Társadalomtudományi Tematikus Konferencia Kaposváron, a 

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban. A rendezvény a kollégium és az 

alapítvány együttes rendezésében kerül megvalósításra. A konferencián 8 szekcióban adnak 

elő kutatásokat a jelentkező középiskolás diákok, akik Magyarország mellett a határon túli 

magyar anyanyelvű vidékről is érkeznek. Szekciók: Helytörténet 1-2., Társadalomtudomány-

szociológia, Néprajz-oktatástörténet-film, Pszichológia 1-2., Irodalom-nyelvészet, 

Történelem. 

Az előadók 10 perces prezentáció keretén belül mutatják be kutatásukat, amit 5 perc kérdések, 

vélemények időszak követ. A három tagú zsűri döntése értelmében a legkiválóbbak 

továbbjutnak a Kárpát-medencei döntőre. Nagy a tét, hiszen itt már a felsőoktatás irányába 

továbbtanuló fiatalok értékes felvételi plusz pontokat kaphatnak a nagydíjasra és a szekció 

első helyezettre minősített előadásokkal. 

A zsűriben a Kaposvári Egyetem oktatói mellett helyi szakemberek, középiskolai tanárok is 

részt vesznek. A rendezvény megnyitója a Városházán lesz, a záró eredményhirdetéshez pedig 

a Kaposvári Egyetem rektori tanácsterme szolgál helyszínül.  
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Szürrealista álmok – Országos Rajzpályázat 

 

 

 

A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium Országos Rajzpályázatot hirdetett Szürrealista 

álmok címmel Frida Kahlo születésének 110. és René Magritte halálának 60. évfordulója alkal-

mából! 

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

címre reflektálnak. 

 

Pályázni két kategóriában lehetett: 

-általános iskola felső tagozat 

-középiskola 

 

A beérkezett pályaművekből kiállítást rendeztünk és mindkét kategóriában az első három helye-

zettet díjaztuk, illetve két különdíjat is kiosztottunk. A kiállítás megnyitó és díjátadó 2017. január 

31. 17:00-kor volt a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium földszinti aulájában. A kiállítás 

március elejéig tekinthető meg. 

Összesen 75 pályamű érkezett be, 7 városból (Ócsa, Aba, Eger, Kisújszállás, Nyíregyháza, Sze-

rencs, Kaposvár). 
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Eredmények: 
Általános iskolai kategória: 
Különdíj – Sztankovics Zalán, Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola és 
AMI 
III. hely – Bottlik Csenge, Baptista Alapfokú Művészeti Iskola, Kisújszállás 
II. hely – Balogh Lili, Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola és AMI 
I.hely–Lesó Anna, Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola és AMI 
Középisskolai kategória: 
Különdíj – Fülöp Liza, Atilla Király Gimnázium, Aba 
III. hely – Mezei Hajnalka, Eventus Művészeti középiskola, Eger 
II. hely – Hegedűs Boglárka, Eventus Művészeti Középiskola, Eger  
I.hely – Fülöp Liza, Atilla Király Gimnázium, Aba 
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FITOS EMESE 

Fitos Emesének hívnak és 2000. 

április 22-én születtem Kaposváron. Az 

általános iskolámat lakhelyemen, 

Kadarkúton végeztem el és jelenleg is ott 

folytatom tanulmányaimat egy 

vendéglátással foglalkozó 

szakközépiskolában.Az írás mellett a 

rajzolás, és az olvasás is nagy 

szenvedélyem. Az előbbit egyfajta 

önkifejezésként használom, így azzal nem 

is törődőm komolyabban, mindössze csak 

úgy húzom a vonalakat, ahogyan jól esik. Az olvasás már az óvoda utolsó évében is kijutást 

biztosított számomra a valóvilágból, így nem is volt kérdéses, hogy egy nap én is ilyen 

„menedéket” szeretnék nyújtani másoknak.  

Nyolc évesen belekezdtem egy rövid életű, folytatásosnak tervezett állatmesébe, amit 

négy apró fejezet után meguntam. Egy év kihagyás után, az engem körülvevő lovas könyvek 

hatására, elkezdtem írni egy lovardában játszódó történetet, amelyet információ és tapasztalat 

híján fel is függesztettem. Ezt követően áttértem a novellaíráshoz főként romantika témában, 

de „alkottam” már horror és fantasy kategóriában is. A jövőben leginkább az utóbbit kívánom 

fejleszteni, mert az engem magával ragadó művek is általában ebben a műfajban születnek. 

Az olvasás, mint ahogyan azt már említettem, mindig is egy új világot, menedéket jelentett 

számomra. 

A múlt év sikereket hozott számomra, hiszen a Kölcsey Versmondó Versenyen 2. 

helyezést értem el és én kaptam meg a Közönségdíjat is. Az idei tanévben sikeresen 

szerepeltem az Irodalmi Rádió „Az év diák írója és költője 2016” című pályázatán.  

Írásaimat állandó szerzőként publikálhatom a rádió blog-szerzőjeként, illetve 

kiválasztott műveimet hangzó vagy nyomtatott/elektronikus formában kiadják. 

http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/author/fitosemese/ 

 

http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/author/fitosemese/
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségtanács  

Tagozati hírei 

Művészeti Tagozat 

 

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. 

 

 

 

 

2017. JANUÁR HAVI 
HANGVERSENY PROGRAM 

KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA – ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  

 
 

mailto:lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu
http://www.kaposvarizeneiskola.hu/
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Január 16. hétfő (17.30 óra) – Fúvós tanszak önálló est 

 

 

Január 20. péntek - Magyar Kultúra Napja 

Délután tanulóink közreműködtek a városi szervezésű rendezvényen a Magyar 

Kultúra Napja alkalmából a rendezvény helyszíne a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár volt. 
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Január 17. kedd – Együttműködési megállapodás 

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társasággal 

 

 

Megállapodásunk célja, hogy a kultúra közös erővel, a pályázati 

lehetőségek együttes kiaknázásával, a közös célok érdekében a 

kaposvári polgárok javát szolgálja. A pályázati források 

kiaknázása napjainkban elengedhetetlen. A kulturális 

szervezetek, művészeti iskolák bázisa a Nemzeti Tehetségpont. 

Az általuk meghirdetett pályázatok célja, hogy a társművészetek 

bevonásával olyan programok megvalósítása történjen meg, 

amelyben az együttgondolkodás, együttmunkálkodás konkrét 

szakmai programokban tud kibontakozni. Fontosnak tartjuk 

Kaposvár Megyei Jogú Város életében a kultúrafolyamatos 

terjesztését. A saját lehetőségeink és együttműködő partnereink 

segítségével, közös összefogással, jelentős erőt képviselve még 

hangsúlyosabban kívánunk részt venni Kaposvár kulturális 

életében. 
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Január 27. péntek 18.00 óra  
Farsangi Hangverseny 
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Műszaki-gazdasági Tagozat 

A tagozat munkáját nagymértékben meghatározza a szakképzésben zajló éves tevékenység, a 

szakképzési intézményekben folyó munkához való igazodás. Mivel a szakképzésben az elmúlt 

tanév kezdetén nagymértékű átszervezések történtek, új oktatási formák kerültek bevezetésre, 

nekünk is alkalmazkodni kellett a változásokhoz. Kaposvár és környékén 11 intézmény 

fenntartója a Kaposvári Szakképzési Centrum lett, amellyel nagyon jó együttműködés alakult 

ki az elmúlt tanévben, ezért szerettük volna, ha ezt hivatalossá is tesszük a további 

tehetségsegítő munka gördülékenysége érdekében. A Szakmai –Gazdasági Tagozat 

vezetőjének szervezésében ezért sor került 2017. január 17-én a Kaposvári Szakképzési 

Centrummal az Együttműködési Megállapodás aláírására, amelyet a Centrum részéről Csiba 

Ágota Főigazgató Asszony, a Tanács részéről Sárdi Péter Elnök Úr írtak alá. A rendezvényre 

az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziumban tartott igazgatói értekezlet során került sor, 

melyen minden szakképző intézmény igazgatója jelen volt, valamint a tagozat meghívására, 

vendégként sokan jelentek meg a Tehetségsegítő Tanácsból is. Az együttműködés 

reményeink szerint elősegíti a gyorsabb információáramlást, a programokról és 

eredményekről történő kölcsönös értesüléseket, a Tehetségpontok számának növekedését, 

valamint a „Légy a szakmád mestere!” című kiállításon a részt vevők számának további 

növekedését. A rendezvényen a Tanács számos Tagozatának vezetői is részt vettek és 

beszámoltak az általuk irányított tehetségsegítő munkáról, programokról, rendezvényekről.  

 

 

 

 

 

 

Az együttműködés megvalósítására a tagozat létrehozta a Kapcsolattartók munkacsoportját, 

amelynek alakuló ülésére 2017. január 19-én került sor. Az ülésen minden a KSZC 

fenntartása alá tartozó szakképző intézményből egy pedagógus, szakmai vezető vagy 

szaktanár jelent meg, akik a továbbiakban közvetlenül értesülnek a Tanácsban zajló munkáról, 

általuk tudjuk az intézményeket értesíteni a tehetségsegítésben rejlő lehetőségekről, 

segítségükkel szervező és összekötő munkát folytathatunk az intézményekben. Célunk, hogy 

a segítségükkel minél több tehetségpontot tudjunk alakítani a megyében valamint, segítsük a 

továbbiakban a Tehetségpontok akkreditációját is. E tevékenység által növekedni fog azoknak 

az iskoláknak a száma, akik a MATEHETSZ által tehetségpontok számára meghirdetett 

pályázatokon is részt vehetnek. A munkacsoport alakuló ülésén Dr. BögölynéRóber Judit 

ismertette az idei tanévben ötödik alkalommal megrendezésre kerülő „Légy a szakmád 

mestere!”kiállítás kiírását, valamint bemutatta a tagozat korábbi tehetségsegítő munkáját. 

Meghívott vendégként Hujber Tamásné beszélt a tanácsban folyó tehetségsegítő munkáról. 
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Tisztelt Igazgató Úr/ Asszony! 

Kedves Szakoktató Kollégák! Kedves Diákok! 

 

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Műszaki- Gazdasági 

Tagozata 2017-ben, ÖTÖDIK alkalommal rendezi meg megyénkben a 

 

„LÉGY A SZAKMÁD MESTERE!” 

című szakmai kiállítást, 

 

amelynek helyszíne a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma épületében található  

aula lesz. 

 

Ideje: 2017. április 3-től 7-ig terjedő időszak /hétfőtől–péntekig/. 

 

Tisztelettel felkérjük Önöket, hogy tehetséges, szakmájában, munkájában 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóikkal vegyenek részt Önök is a 

kiállításon. Célunk, hogy a tanulók bemutatásával, kiállított munkáikkal, 

produktumaikkal, eredményeikkel segítsük a tehetségek bemutatkozását, 

azok megismertetését a gazdasági vállalkozásokkal. Valamint a szakmák 

szépségének megismertetése a nagyközönséggel és a pályaválasztás előtt 

álló általános iskolás tanulókkal. 

 

A jelentkezés és bemutatkozás feltétele többféle módon megvalósulhat: 

 A tehetséges tanulóik a szakoktatóikkal együtt mutatkoznak be, ennek 

formája, hogy a szakoktató fényképes szakmai önéletrajzot, a diák 

fényképes elhivatottsági levelet készít saját magáról. Ez kötelező elem! 

 A bemutatkozás formája:  

● Írásbeli tervekkel, rajzokkal, fényképek, fotósorozatok a szakmai 

munkájáról, és annak fázisairól, olyan anyagot állítsanak össze, 

amely jól reprezentálja a tanuló tehetségét. 

● Saját szakmai produktumokat, kész termékeket és azokból álló 

bemutató anyagot készítsen, amelyek mint kiállítási tárgyak, 

tárlókban helyezhetők el, esztétikusak, a tanuló saját munkáját 

dicsérik, és élményt jelentenek a látogatók számára is, valamint a 

szakmai érdeklődők számára a tanuló szakmai tehetségét mutatják 

be.  
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● Szakmai versenyeken való részt vétel és annak eredményeinek 

bemutatása: A nem kiállítható szakmai tevékenység 

eredményességét a szakmai versenyeken nyert helyezések, 

oklevelek, érmek és fotók is reprezentálhatják. 

 A kiállítás időtartama alatt a bemutatott tárgyak őrzésre kerülnek. 

 A kiállított anyagot a kiállítás utolsó napján déli 12 óra után kérjük 

elszállítani. 

 

Jelentkezési határidő:  2017. február 15. 

 

Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: roberjudit@gmail.com,  vagy a 

mellékelt jelentkezési lap postai visszaküldésével (cím: 7400 Kaposvár, 

Pázmány Péter u. 17. - KSZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégium.) 

Megjegyzés: 

Bővebb tudnivalók a februári számban olvashatók. 

 

Kaposvár, 2017. 01. 19.  

 

   

  

  

 

 _____________________________  ________________________ 

 Sárdi Péter Dr. Bögölyné Róber Judit 

 KSMTST elnöke  műszaki-gazdasági tagozat vezetője 
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Jelentkezési lap 

 

Alulírott szakmai képzésben részt vevő tanuló és szakmai tanára/szakoktatója 

jelentkezik a „Légy a szakmád mestere!” szakmai kiállításra: 

 

Tanuló neve:_______________________________________________________________ 

Szakoktató neve:__________________________________________________________ 

Intézmény neve és címe:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Szakmai tanár telefonos 

elérhetősége:______________________________________________________________

____________ 

ése-mail címe:____________________________________________________________ 

 

 

 

 _____________________________  ________________________ 

 tanuló szakoktató 

 

 

Jelentkezési határidő:  2017. február 15. 

Beküldendő az alábbi címek valamelyikén: 

e-mailben: roberjudit@gmail.com  vagy  

postai úton: 7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 17.  

KASZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

  

mailto:roberjudit@elmki.sulinet.hum
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Roma/Cigány Tagozat 

Minden hétköznap 13:00 és 17:00 között felzárkóztató foglalkozásokat tartunk a tanulásban 

elmaradó, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. január 18-án a Nemzetőr Sori Központi Óvodában, 2017. január 25-én a Petőfi Sándor 

Központi Óvodában, tartott Esélyórákon 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. 

 

 

 

 

 

 

2017. január13-án A Napkerék Egyesület, Gige település önkormányzatával közösen 

szervezett szakmai fórumot. A tájékoztatón a 2017-es EFOP-1.6.2-16 pályázatról, a "Szegregált 

élethelyzetek felszámolása komplex programokkal" című felhívásról esett szó. Az eseményen 

többek között előadást tartott Langerné Victor Katalin, társadalmi felzárkózásért felelős 

helyettes államtitkár asszony és Bíró Norbert, a Megyei Közgyűlés elnöke is. 
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2017. január 26-iszakmai fórumunkona Biztos Kezdet Gyerekházak megyei képviselőit láttuk 

vendégül Kaposszerdahely, Csököly, Kadarkút és Kaposvár településekről. Előadóként jelent 

meg Dr. Benczéné Csorba Margit, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója, Táskai 

Erzsébet, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató helyettese és Juhász Szilvia, 

a Járási Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. Fő téma az együttműködési lehetőségek kialakítása 

volt. 

 

 

 

 

 

 

2017. január 17-énaz 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 Kaposfőre, ahol egy workshop alkalmával kerültek bemutatásra a 

fenti témakörök. 
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Felsőoktatási Tagozat 

 

 

 

Tisztelt Intézményvezetők! 

Tisztelt Tantestületek! 

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

nagy sikert aratottDunántúli Mandulafa című tehetséggondozó programját.Célunk az ifjúság 

tudományos tevékenységének felpezsdítése, felhívás közös munkálkodásra, motiváció és gya-

korlat kialakítása, jövőbeni potenciális szellemi pályafutások megalapozása. A bemutatkozás-

ra 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 címűkiadványban, amelyet az aktuális, tudományos folyóiratok számára előírt szabá-

lyok szerint hozunk létre, ily módon az indulók lehetőséget kapnak tapasztalatot szerezni pub-

likációs 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 ösztö-

nözni fogják a részvételben: 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

Bencéné Dr. Fekete Andrea     Dr. Belovári Anita 

dékánhelyettes, programvezető    programkoordinátor  

tanár 
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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 terjedelem-

ben 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. február 15.  

- 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! 



 

26 

 

 

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 

 



 

27 

 

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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A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma tá-

mogatásával valósul meg, a 201107/00060 azonosítószámú projekt keretében. 

Kedves Felkészítő Kollégák, kedves Ifjú Tudósok! 

 

Az alábbi követelmények a szerkesztő számára irányadóak, segítséget jelent, ha ebben a 

formában kapja kézhez a munkát. Az sem probléma azonban, ha nem sikerül teljesen 

előállítani ezt a formát, a végleges formázás a mi feladatunk. Ami azonban feltétlenül 

fontos: az adatok pontossága. Kérünk ezekre figyelmet fordítani! 

        Köszönettel: A szerkesztő  

 

RÉSZLETES FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

A) Cím, szerző 

Szerző(k) neve(i): Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, középre zárva 

(Kérjük, hogy a név/nevek alatt tüntessék fel intézményük nevét). 

Cím: Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, középre zárva. 

A név és cím között 1 sorköz kihagyás, alatta „Absztrakt” félkövér, balra zárva. 

Absztrakt: a tanulmány nyelvével azonos nyelvű, max. 10 soros összefoglaló, 12-es 

betűmérettel. (Ez lehet azonos a Dunántúli Mandulafa rendezvényre már beküldött ösz-

szefoglalóval.) 

Ez után egy sor kihagyással kezdődik a tanulmány szövege. 

B) A szövegtörzs tagolása 

Tanulmány szövege: 
Betűtípus: Times New Roman 

Betűméret: 12-es 

Sorköz: 1,5 

Sorkizárt bekezdések 

Új bekezdés: új sorba kerüljön,  behúzás nem kell, az új bekezdést csak az En-

ter jelöli! 

A kézirat ne tartalmazzon oldalszámozást, és ne legyen benne elválasztás! 

Alcímek jelölése: 

1. Félkövér (előtte és utána egy sorköz kihagyás legyen. 

1.1 DŐLT (előtte egy sorköz kihagyás van, utána nincs) 

(A számok csak az alárendelést mutatják, nem kötelező számozni!) 

Felsoroláshoz az alábbi mintákat használja: 

Pl. 

(1) legalább két ember szemtől szembe jelleggel érintkezik egymással; 

(2) ugyanarra a tárgyra fókuszálják a figyelmüket; 

(3) ugyanabban az érzelmi-hangulati állapotban vannak; 

VAGY: 

- legalább két ember szemtől szembe jelleggel érintkezik egymással; 
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- ugyanarra a tárgyra fókuszálják a figyelmüket; 

- ugyanabban az érzelmi-hangulati állapotban vannak; 

 

C) Táblázatok, ábrák 

Táblázatokat, ábrákat, képeket illesszék bele a szövegbe. Kérjük, hogy a tanulmá-

nyokban csak táblázatokat és ábrákat (esetleg képeket) illesszenek be! 

A táblázatok és ábrák címe a táblázatok alatt, középre zárva, folyamatos arab számo-

zással legyen (félkövér, 12-es Times New Roman betűtípus). 

A táblázatok, ábrák, képek forrását (amennyiben nem saját készítésű), az adott táblázat, 

ábra, kép alatt, középre zárva, dőlt, 11-es betűvel kérjük megjelölni: 

Pl. 

FORRÁS: PUKÁNSZKY (2001): A GYERMEKKOR TÖRTÉNETE. 41. O. 

E) Terjedelem 

A tanulmány szóközökkel maximum 3-5000 karakter terjedelmű lehet (szöveggel, 

táblázatokkal, ábrákkal, irodalommal együtt). 

F) Bibliográfia 

A tanulmány végén egy sor kihagyással Bibliográfia (félkövér, balra zárva) cím alatt 

következzen a hivatkozott irodalom. Az irodalomjegyzékben sem felsorolást, sem 

számozást nem kell alkalmazni. A szerzők betűrendben kövessék egymást. Ha egy 

szerzőnek több művét szerepeltetjük a jegyzékben, úgy a műveket a megjelenés idő-

rendjében kell felsorolni.  

 

AZ ÍRÁS BIBLIOGRÁFIAI RÉSZÉBEN KÖZÖLT FORRÁSOK FORMAI KÖVE-

TELMÉNYEI (PÉLDÁK): 

  

1. A KÖNYV 

            Torgyik,  J. (2005). FEJEZETEK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS-

BŐL. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó. 

2. KÖNYVFEJEZET 

Nádasi, M. (2004 a). A kikérdezés. In: Falus, I. (Ed.), BEVEZETÉS A PEDAGÓGI-

AI KUTATÁS MÓDSZEREIBE, (pp. 171–211). Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 

3. FOLYÓIRATCIKK 

Bognár, A. (2005). A tartalom fontossága az idegen nyelvek oktatásában – is. ÚJ PE-

DAGÓGIAI SZEMLE,  9. évf. 3. sz. pp. 37–45. 

4. ÚJSÁGCIKK 

Dobszay, J. (2013). SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA: MAGYAROK ÉS A BEVÁN-

DORLÁS. Heti Világgazdaság,  25. sz. pp. 28–29. 

5. ELEKTRONIKUS FORRÁS 

a.) Internetes forrás 
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            Morvai, M. (2008). AZ INTERKULTURÁLIS NEVELÉS ÓVODAI GYA-

KORLATA A VÁROSI ÓVODÁK FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI TAGÓVODÁ-

JÁBAN.[online] 

            http://varosiovodakpapa.hu/dokumentumok/az-interkulturalis-neveles-

ovoda... [2014. március 9.] 

             

RÉSZLETES FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

(Középiskolások részére) 

  

A) Cím, szerző 

Szerző(k) neve(i): Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, középre zárva 

(Kérjük, hogy a név/nevek alatt tüntessék fel titulusukat, beosztásukat, intézmé-

nyük, karuk, intézetük nevét, valamint a szerző(k) e-mail-címét). 

Cím: Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, középre zárva. 

A név és cím között 1 sorköz kihagyás, alatta „Absztrakt” félkövér, balra zárva. 

Absztrakt: a tanulmány nyelvével azonos nyelvű, max. 10 soros összefoglaló, 12-es 

betűmérettel. 

Ez után egy sor kihagyással kezdődik a tanulmány szövege. 

B) A szövegtörzs tagolása 

Tanulmány szövege: 

Betűtípus: Times New Roman 

Betűméret: 12-es 

Sorköz: 1,5 

Sorkizárt bekezdések 

Új bekezdés: új sorba kerüljön,  behúzás nem kell, az új bekezdést csak az En-

ter jelöli! 

A kézirat ne tartalmazzon oldalszámozást, és ne legyen benne elválasztás! 

Alcímek jelölése: 

1. Félkövér (előtte és utána egy sorköz kihagyás legyen. 

1.1 DŐLT (előtte egy sorköz kihagyás van, utána nincs) 

(A számok csak az alárendelést mutatják, nem kötelező számozni!) 

Felsoroláshoz az alábbi mintákat használja: 

Pl. 

(1) legalább két ember szemtől szembe jelleggel érintkezik egymással; 

(2) ugyanarra a tárgyra fókuszálják a figyelmüket; 

(3) ugyanabban az érzelmi-hangulati állapotban vannak; 

VAGY: 

- legalább két ember szemtől szembe jelleggel érintkezik egymással; 

- ugyanarra a tárgyra fókuszálják a figyelmüket; 

- ugyanabban az érzelmi-hangulati állapotban vannak; 

http://varosiovodakpapa.hu/dokumentumok/az-interkulturalis-neveles-ovodai-gyakorlata.pdf
http://varosiovodakpapa.hu/dokumentumok/az-interkulturalis-neveles-ovodai-gyakorlata.pdf
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C) Táblázatok, ábrák 

Táblázatokat, ábrákat, képeket illesszék bele a szövegbe. Kérjük, hogy a tanulmá-

nyokban csak táblázatokat és ábrákat (esetleg képeket) illesszenek be! 

A táblázatok és ábrák címe a táblázatok alatt, középre zárva, folyamatos arab számo-

zással legyen (félkövér, 12-es Times New Roman betűtípus). 

A táblázatok, ábrák, képek forrását (amennyiben nem saját készítésű), az adott táblázat, 

ábra, kép alatt, középre zárva, dőlt, 11-es betűvel kérjük megjelölni: 

Pl. 

FORRÁS: PUKÁNSZKY (2001): A GYERMEKKOR TÖRTÉNETE. 41. O. 

D) Jegyzetek 

Lsd. hivatkozások. A hivatkozásokon kívül  

E) Terjedelem 

A tanulmány szóközökkel maximum 8-10000 karakter terjedelmű lehet (szöveggel, 

táblázatokkal, ábrákkal, irodalommal együtt). 

F) Bibliográfia 

A tanulmány végén egy sor kihagyással Bibliográfia (félkövér, balra zárva) cím alatt 

következzen a hivatkozott irodalom. Az irodalomjegyzékben sem felsorolást, sem 

számozást nem kell alkalmazni. A szerzők betűrendben kövessék egymást. Ha egy 

szerzőnek több művét szerepeltetjük a jegyzékben, úgy a műveket a megjelenés idő-

rendjében kell felsorolni.  

G) Hivatkozások 

Az írás szövegében közölt idézetet a mű bibliográfiai adataival a SZERZŐ NEVE ÉS 

A MŰ MEGJELENÉSI ÉVE KÖTI ÖSSZE, azaz e két adat képezi a hivatkozás alap-

ját. Ezeket az adatokat kérjük lábjegyzetben feltüntetni. Az adatok felsorolása hasonló-

képp történjen, mint a bibliográfiában.  

pl.Torgyik,  J. (2005). FEJEZETEK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS-

BŐL. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.  

Amennyiben egy bekezdésen belül már hivatkoztunk egy szerző ugyanazon művére, a 

hivatkozás formája: (uo.) vagy (i. m. 57.o.). Szó szerinti idézéskor mindig idézőjelben 

kell közölni azt a szövegrészt, amely más szerzőtől származik. Az idézet után a vissza-

kereshetőség érdekében a szerzőn és az idézet (kutatási eredmény) közzétételének év-

számán kívül meg kell adni az IDÉZET PONTOS OLDALSZÁMÁT is, Az idézetet 

idézőjellel kell lezárni és ezután következik a hivatkozás.  

pl.Torgyik,  J. (2005). FEJEZETEK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS-

BŐL. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó. 101.o. 
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AZ ÍRÁS BIBLIOGRÁFIAI RÉSZÉBEN KÖZÖLT FORRÁSOK FORMAI KÖVE-

TELMÉNYEI (PÉLDÁK): 

  

1. A KÖNYV 

            Torgyik,  J. (2005). FEJEZETEK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS-

BŐL. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó. 

2. KÖNYVFEJEZET 

Nádasi, M. (2004 a). A kikérdezés. In: Falus, I. (Ed.), BEVEZETÉS A PEDAGÓGI-

AI KUTATÁS MÓDSZEREIBE, (pp. 171–211). Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 

A kezdő és utolsó oldalszám között nagykötőjelet használjunk! 

3. FOLYÓIRATCIKK 

Bognár, A. (2005). A tartalom fontossága az idegen nyelvek oktatásában – is. ÚJ PE-

DAGÓGIAI SZEMLE,  9. évf. 3. sz. pp. 37–45. 

A kezdő és utolsó oldalszám között nagykötőjelet használjunk! 

4. ÚJSÁGCIKK 

Dobszay, J. (2013). SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA: MAGYAROK ÉS A BEVÁN-

DORLÁS. Heti Világgazdaság,  25. sz. pp. 28–29. 

A kezdő és utolsó oldalszám között nagykötőjelet használjunk! 

5. ELEKTRONIKUS FORRÁS 

a.) Internetes forrás 

            Morvai, M. (2008). AZ INTERKULTURÁLIS NEVELÉS ÓVODAI GYA-

KORLATA A VÁROSI ÓVODÁK FÁY ANDRÁS LAKÓTELEPI TAGÓVODÁ-

JÁBAN.[online] 

            http://varosiovodakpapa.hu/dokumentumok/az-interkulturalis-neveles-

ovoda... [2014. március 9.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://varosiovodakpapa.hu/dokumentumok/az-interkulturalis-neveles-ovodai-gyakorlata.pdf
http://varosiovodakpapa.hu/dokumentumok/az-interkulturalis-neveles-ovodai-gyakorlata.pdf
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MATEHETSZ HÍRLEVÉL - 2017. JANUÁR 

AKTUÁLIS HÍREK 

 

TÁMOGASSA ADÓJA 1+1%-ÁVAL A TEHETSÉGGONDOZÁST! 

2017-ben is lehetőség van arra, hogy a Nemzeti Tehetség Program és 
a MATEHETSZtámogatására fordítsa adója 1+1%-át 
Bővebben 

TÖBB MINT 80 FIATAL VERSENYEZ A 26. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS 
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYEN 

A szakmai zsűri a beérkezett pályázatok 70%-át továbbjutásra javasolta 
Bővebben 

EURÓPÁBAN MA A HÁLÓZATOSODÁS AZ EGYIK JELLEMZŐ FEJLŐDÉSI IRÁNY 

Interjú Fuszek Csillával, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatójával, az Európai Tehet-
ségsegítő Hálózat koordinátorával 
Bővebben 

PROGRAMOK 

IMMUNOLÓGIA NAPJA - MEGHÍVÓ 

A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának Immunológiai Osztályközi 
Tudományos Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság előadássorozata 
Bővebben 

REPÜLŐ ISKOLA 

Matektehetségeket keres a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Rényi Alfréd Matematikai Ku-
tatóintézet Didaktikai Csoportja 
Bővebben 

DUE TEHETSÉGKUTATÓ DIÁKMÉDIA PÁLYÁZAT 2017 

A DUE Médiahálózat idén is meghirdeti a Tehetségkutató Diákmédia Pályázatát melyben bárme-
lyik iskolatípus tanulói, szerkesztőségei indulhatnak 
Bővebben 

SZÉKELYFÖLDI KINCSKERESŐ - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016/17 

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács pályázati kiírása általános és középiskolás diákoknak, 
valamint egyetemistáknak 
Bővebben 

http://tehetseg.hu/aktualis/tamogassa-adoja-11-aval-tehetseggondozast-1
http://tehetseg.hu/aktualis/tobb-mint-80-fiatal-versenyez-26-ifjusagi-tudomanyos-es-innovacios-tehetsegkutato-versenyen
http://tehetseg.hu/aktualis/europaban-ma-halozatosodas-az-egyik-jellemzo-fejlodesi-irany
http://tehetseg.hu/rendezveny/immunologia-napja-meghivo
http://tehetseg.hu/palyazat/repulo-iskola
http://tehetseg.hu/palyazat/due-tehetsegkutato-diakmedia-palyazat-2017
http://tehetseg.hu/palyazat/szekelyfoldi-kincskereso-palyazati-felhivas-2016-17
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II. ORSZÁGOS OBOA KAMARAFESZTIVÁL ÉS TEHETSÉGNAP 

Az alap-, közép-, és felsőfokú művészetoktatás oboa tanszakainak országos tehetségnapja, ka-
marazenei szakmai fesztiválprogramja 
Bővebben 

ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI 

A Gyermekjóléti Alapítvány Országos Mécs László Irodalmi Társaság 2017 tavaszán meghirde-
tett pályázatai 
Bővebben 

INTERJÚK 

 

HA TE VAGY A LEGOKOSABB EMBER A TEREMBEN, AKKOR ROSSZ TEREMBEN 
VAGY 

Interjú Vámi Tamás Álmossal 
Bővebben 

www.tehetseg.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tehetseg.hu/tehetsegnap/ii-orszagos-oboa-kamarafesztival-es-tehetsegnap
http://tehetseg.hu/palyazat/orszagos-mecs-laszlo-irodalmi-tarsasag-aktualis-palyazatai
http://tehetseg.hu/interjuk/ha-te-vagy-legokosabb-ember-teremben-akkor-rossz-teremben-vagy
http://www.tehetseg.hu/

