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A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács hírei 
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ROTARY CLUB – BÁL 
2017. március 04. szombat 

 

 

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács együttműködési megállapodás keretében 
részt vesz a Rotary Club munkájában, több alkalommal közreműködik rendezvényein.  

2017. március 4-én nagyon hangulatos bált szervezett a Rotary Club. 

Ezen a rendezvényen a Senior Együttes és a díszvendég Charlie mellett felléphetett Keresztes 
Viktória és Török Renáta, akik már több alkalommal is bizonyították nagyszerű tehetségüket. 
Ez alkalommal is sikert arattak ismert, népszerű dalok előadásával. 

 

Ezúton is köszönjük a Rotary Club vezetésének, hogy támogatják a tehetséges 
fiatalokat és lehetőséget adnak számukra. 
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XVII. TUDOK Humán- és Társadalomtudományi Tematikus Konferencia 
Kaposváron 

2017. február 17-18. 

 

Sikeresen lezajlott a XVII. TUDOK Humán- és Társadalomtudományi Tematikus Konferencia 
2017. február 17-18-án Kaposváron, a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban, akik 
a házigazda szerepét látták el és a szervezést együtt végezték a Kutató Diákok Országos 
Szövetségével és a Kutató Diákok Alapítványával. A két nap során közel 100 fő fordult meg az 
intézményben az ország minden tájáról és a Vajdaságból. Hét szekcióban 41 előadás hangzott 
el középiskolás fiataloktól, akik itt mutatták be tematikus kutatásaikat.  
 

A konferencia szakmai programjában négy kaposvári diák is részt vett. 
 

Kutatásaik: 

 Orsós Mirella 10. évfolyam:  
Olvassunk a sorok között! (Problémamegoldás a kortárs irodalom segítségével) 

 Malanovic Vanessa 10. évfolyam:  
Érzelmeink sodrásában 

 Németh Patrik 10. évfolyam:  
1944-1945 tragédiája Somogy megyében 
 

A három tanuló a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó programjának 
diákja, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium és a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai 
Kollégium tanulói. 
 

 Gergelics Noémi 12. évfolyam:  
Siker-teljesítmény- eredményesség-megfelelés a 21. századi Magyarországon 
 

A tanuló a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai 
Kollégium kutató diákja. 
 

A diákok példaértékű hozzáállásról, nagy szakmai felkészültségről tettek tanúságot. Gergelics 
Noémi továbbjutott a Székesfehérváron 2017. március 31-április 1-jén megrendezésre kerülő 
Kárpát-medencei döntőre. Kutatását a kollégiumi tehetséggondozás keretén belül készítette 
el, a tanulók felkészítő tanára: Hujber Tamásné pszichológus - tehetségfejlesztő tanár, a 
Klebelsberg Európai Tehetségpont szakmai vezetője. 
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A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: 
 

 Kaposvári Tankerületi Központ 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 Kaposvári Egyetem 
 Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
 Puskás Béla ügyvezető igazgató – Somogy Temetkezési Kft. 
 Ojtó Lajos ügyvezető igazgató – Slendy Pékség 
 Kometa '99 Zrt. 
 Magyar Cukor Manufaktúra Kft. 
 Gyermelyi Vállalatcsoport 
 Central Press ’99 NYOMDAIPARI ÉS KIADÓI KKT 
 Tourinform Iroda Kaposvár 
 Makai – Bakos Natália képzőművész 
 Kurucz Miklós festőművész  
 Holló és Társa Kft. 

 
MÉDIA PARTNEREK: 

 
 KAPOS TV 

 Fiatal kutatók Kaposváron  
 http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-02-17/fiatal_kutatok_kaposvaron.html 
 

 KAPOSVÁR MOST 
 Tudós középiskolások versengenek Kaposváron 

http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/02/17/tudos-kozepiskolasok-
versengenek-kaposvaron.html 

 
 RÁDIÓ MOST 

 
 SOMOGYI HÍRLAP 

 Javít-e a javítóintézet? Komoly kérdések nyomában a diákok 
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/javit-e-a-javitointezet-komoly-kerdesek-
nyomaban-a-diakok-709351/ 

 

http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-02-17/fiatal_kutatok_kaposvaron.html
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/02/17/tudos-kozepiskolasok-versengenek-kaposvaron.html
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/02/17/tudos-kozepiskolasok-versengenek-kaposvaron.html
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/javit-e-a-javitointezet-komoly-kerdesek-nyomaban-a-diakok-709351/
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/javit-e-a-javitointezet-komoly-kerdesek-nyomaban-a-diakok-709351/
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FIATAL TEHETSÉGEK DOBOGÓS HELYEZÉSEI 

SZIVÁRVÁNYHÍD ORSZÁGOS LEVELEZŐ OLVASÓVERSENY 
 
 

 A Szivárványhíd Országos Levelező Olvasóversenyen a Kaposvári Tankerületi Központ intéz-

ményeiből 3 tanuló ért el dobogós helyezést a 9-12. évfolyamosok egyéni kategóriájában:  

 Nagy Fanni 11. évfolyamos tanuló országos 1. helyezést,  

 Fekete Eszter 12. évfolyamos tanuló országos 2. helyezést 

 Ficsor Enikő 10. évfolyamos tanuló országos 3. helyezést ért el  

a 33 induló között. A többfordulós olvasóversenyen kortárs ifjúsági irodalom feldolgozását vé-

gezték a tanulók kimagasló eredményességgel. Mindhárman jogot szereztek 2017. március 

10-én a kategória győztesek személyes döntőjén való részvételre, ahol értékes különdíjakért 

versenyeznek majd. Valamennyien a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium, Arany János Te-

hetséggondozó Programban résztvevő tanulói. A versenyen a Kaposvári Klebelsberg Középis-

kolai Kollégium tehetséggondozása keretén belül vettek részt a diákok.  

Felkészítő tanáruk:  

 Hujber Tamásné pszichológus - tehetségfejlesztő tanár,  

a Klebelsberg Európai Tehetségpont szakmai vezetője 
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A KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM MEGKAPTA AZ 
„OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” CÍMET 

2017. MÁRCIUS 01-TŐL 

 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím birtokosa lett 2017. március 1-től a Kaposvári 

Klebelsberg Középiskolai Kollégium.  

Az Oktatási Hivatal által kiírt felhívásra beküldött pályázati dokumentáció a nevelőtestület 

2003 óta tartó minőségi munkáját mutatja be a kollégiumi nevelés innovatív megvalósítása 

által.  

Az elkészített magas színvonalú pályaművet a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló 

bizottság javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a bázisintézményi 

cím adományozásával ismerte el.  
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TEHETSÉGPONTOK, TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK, 
ÉRDEKLŐDŐ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 

A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium Tehetségpontja és a Kaposvár-Somogy Me-
gyei Tehetségsegítő Tanács tisztelettel meghívja Önöket a  
 

SOMOGY MEGYEI TEHETSÉGPONTOK III. MÓDSZERTANI TALÁLKOZÓJÁRA. 
 

A Módszertani Találkozót a jelentkező szakemberek előadásaiból építjük fel.  
Előadásra jelentkezni 2017. április 03-ig az alábbi linken lehet:  
 
https://goo.gl/forms/hXHwBaked2M5ofRD2  

 

Az előadások témájukat tekintve a tehetségpontok szakmai munkájához, a köznevelési felada-
tokhoz, módszertani fejlesztésekhez kapcsolódnak. Általános pedagógiai, szakmódszertani is-
mereteket közlő, jó gyakorlatokat bemutató max. 15 perces előadásokat várunk. Az előadásra 
jelentkezés fenti linkjén meg kell adni az előadó(k) nevét, előadás címét, technikai igényét, az 
előadás rövid vázlatát (max. 1000 karakterben).  
A beérkező előadások függvényében állítjuk össze a végleges programot, amit 2017. április 
10-ig kiküldünk minden regisztrált résztvevő és előadó számára. Az előadók előadói díjban 
nem részesülnek. 
Az érdeklődő résztvevők jelentkezését 2017. április 20-ig az alábbi linken várjuk:  
https://goo.gl/forms/hXHwBaked2M5ofRD2 

 
A szakmai program tervezett kerete: 
 

Időpont: 2017. április 26. szerda 
 

Tervezett program: 
09.30-10.00 Regisztráció (kávé, pogácsa, ásványvíz) 
10.00-10.15 Köszöntők 
10.15-10.45 Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács bemutatkozója  
 Előadó: Sárdi Péter elnök 
10.45-11.15 Beszámoló a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács pályázati  
 munkájáról  
 Előadó: Hujber Tamásné alelnök 
11.15-13.45 Szekció előadások 
13.45-14:30 Szendvicsebéd 
14.30-tól  a program zárása, hazautazás 

https://goo.gl/forms/hXHwBaked2M5ofRD2
https://goo.gl/forms/hXHwBaked2M5ofRD2
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A program ideje alatt lehetőséget biztosítunk a Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok 
számára, hogy poszter kiállítás keretén belül mutassák be szervezeteiket, annak szakmai mű-
ködését.  
 
A poszterek javasolt mérete 50x70 cm (álló vagy fekvő, dróttal rögzíthető legyen). A kiállítandó 
posztereket a módszertani nap reggelén 10.00 óráig várjuk a helyszínen.  
 
Sok szeretettel várjuk az előadásra bejelentkező és az érdeklődő résztvevőket egyaránt. 
 
A program a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács által nyert NTP-HTT-16-0007 
számú „Tehetséges Somogyért” elnevezésű pályázat támogatásával valósul meg. 
 
         

 

  Klebelsberg Tehetségpont 

Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő 

Tanács 
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A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium meghirdeti  

„Mester és tanítványa”   
bemutatkozó rendezvényét  

Példaértékű lehetőséget biztosítunk a középiskolai tanároknak, tehetséggondozó szakembereknek, mentoroknak, 

hogy tanítványaikkal együtt bemutatkozhassanak, elmondhassák együttműködésük eredményeit, megmutathassák 

a befektetett energiát. A hangsúly a közös munkán van. 

A verseny időpontja:  

2017. április 05. szerda 16.00 – 18.00 óra 

 
Helyszín:  

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 

Kaposvár, Álmos vezér u.1. 
 

Program:  

Minden érdeklődő és tehetséges diákot, mentor tanárával együtt szeretettel várunk. Bízunk ab-

ban, hogy minden intézményben vannak olyan kincsek, életutak, együttműködések, amit érde-

mesnek tartanak diákok, pedagógusok együttesen bemutatni, szóljon ez az évek óta tartó sikeres 

útról, vagy egy kiemelkedő eredményről. A rendezvény a város/megye diákközösségének 

együttes kapcsolati tőkéjét is erősíti.  

Kérjük, amennyiben elfogadják meghívásunkat a „Mester és tanítványa” bemutatkozó rendez-

vényre, szíveskedjenek a nevezési/jelentkezési lapot 2017. március 30-ig visszaküldeni az 

alábbi e-mail címre: hujbergabi@gmail.com.  

 

Kaposvár, 2017. március 06. 

 

 

 

 

 Hujber Tamásné      Dr. Giber Vilmos 
     Klebelsberg Tehetségpont        intézményvezető 

 szakmai vezetője 

 

mailto:hujbergabi@gmail.com
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VERSENYKIÍRÁS, A VERSENY RÉSZLETEI 

„MESTER ÉS TANÍTVÁNYA” c. bemutató 

 

A verseny kettő részből áll, melyre egyéni tanulói, vagy csoportok jelentkezését várjuk. Min-

den esetben kérjük a tanuló/csoport mentorát (felkészítő tanárát, tehetséggondozó szakembert 

stb.) is megjelenni.  

Korosztály: 9-12. évfolyam 

 

1. Előzetes feladat:  
 kérjük a tanuló/csoport tehetségterületének és eredményeinek bemutatását, akár 

poszter, akár film, vagy bárminemű kiállítás keretén belül (pl. elkészült produktumok 

kiállítása) 

 az előadásokat kísérő kiállítások elrendezése, poszterek felállítása (maximális méret: 

120x120 cm). Kiállító paravánokat, posztamenseket, üvegvitrineket – a bemutatandó 

anyag sajátosságához illeszkedve – biztosítunk. Előzetes technikai egyeztetés szükséges. 

2. Mester és tanítványa bemutatkozó rendezvény: 

 

Bemutatkozás: 

 15 perces közös előadások (Mester és tanítványa) – prezentációval kísért (a bemutat-

kozó prezentáció jellege: tanulói eredményesség bemutatása, akár több éven keresztül, 

több területet érintve diákportfólió keretén belül – mentor munkájának kiemelése, a kö-

zösen végzett munka, a mentor segítségadásának bemutatása, kiemelve az egymástól 

tanulás lehetőségét) 

 2-3 perces reflektálási lehetőség a hallgatóság és a zsűri részéről, kérdések megválaszo-

lása 

 

Értékelés: 

 Szakmai zsűri értékelése (prezentáció és kiállítás együttesen) és minősítése (arany, 

ezüst, bronz minősítések odaítélése) 

 A résztvevők szimpátia szavazatainak leadása, összesítése – közönségdíj odaítélése 

 A zsűri véleménye alapján Rendezvény díj odaítélése egy „Mester és tanítványának” 

 

Díjazás:  

 minden résztvevő minősítésben részesül – oklevél díjazással 

 meglepetés díjak 

 

A verseny szervezője:  

A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium Tehetségpontja: 

 Hujber Tamásné (30/48-47-512), e-mail: hujbergabi@gmail.com 

 

A program a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács által nyert NTP-HTT-16-0007 

számú „Tehetséges Somogyért” elnevezésű pályázat támogatásával valósul meg. 

 

Eredményes felkészülést kívánunk! 

 

 

 

 

mailto:hujbergabi@gmail.com
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JELENTKEZÉSI LAP 

Mester és tanítványa bemutatkozó rendezvény - KAPOSVÁR, 2017. ÁPRILIS 5. 

AZ INTÉZMÉNY NEVE: 

A jelentkező tanuló(k) és mentor(ok) neve (A táblázat tetszés szerint bővíthető!): 

Tanuló neve Évfo-

lyam 

Felkészítő tanár/ 

mentor/mester neve 

Szakterülete 

 

 

   

 

 

   

Felkészítő tanár elérhetősége: 

 

 

Technikai igény: 

 

 

Egyéb, speciális kérés: 

 

 

 

 

 

Dátum: 
 

 

  

 

aláírás 
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ESÉLYTEREMTŐ ÁPRILIS PROJEKT  
rendezvényei 

 

 
Április 3-tól április 28-ig: a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából                                        
„Hozz egy könyvet” – gyermekkönyv gyűjtés 0-10 éves korú rászoruló gyermekek számára.  
A könyveket kérem a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium portáján leadni név 
megjelöléssel.  

 
 
Április 06-án 16.00 órától vendégeink a NEO Segítő Kutya Egyesület szakemberei és kutyáik. 
A beszélgetést vezeti: Erdős Adrienn okleveles pszichológus, klinikai szakpszichológus 
aspiráns. A segítő kutyák bemutatójára is sor kerül.  
 
Helyszín: Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium előadó terem 

 
 
Április 10-én 17.00 órakor az Autizmus Világnapja alkalmából „Esőember az iskolában” című 
előadásra és az azt követő beszélgetésre kerül sor.  
Előadó: Hadi Karolina Autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár 
 
Helyszín: Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium előadó terem 

 
 
Április 11-én 19.00 órától a hang (beszédhang) világnapja alkalmából integrált önismereti 
foglalkozásra kerül sor a Somogy Megyei Duráczky EGYMI és Kollégium valamint a Kaposvári 
Klebelsberg Középiskolai Kollégium tanulóival.  
 
Helyszín: Somogy Megyei Duráczky EGYMI és Kollégium előadó terem 

 
 

 
Kérjük az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat a következő címen előzetesen jelezzék: 

hujbergabi@gmail.com 
 
 
A rendezvény része a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium – a MATEHETSZ által 
meghirdetett EFOP-3.2.1-15-2016-00001 pályázatának keretén belül kiírt: Csoportos 
tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása című (OPER 12557 számú) – nyertes 
programjának.  

 

 

 

mailto:hujbergabi@gmail.com
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A PÉLDAKÉPEK KÖZTÜNK JÁRNAK 

2017. március 29-én 18.00 órai kezdettel pódiumbeszélgetésre kerül sor 
 

BECZE TIHAMÉR 
jégkorongozó 

 

sportolóval. A sportoló pályafutása példaértékű, kitartásból, motiváltságból igazi 
követendő minta lehet a mai fiatalok számára. A beszélgetés a sportkarrier 
alakulása mellett szól a mindennapi küzdelmekről, magyarság tudatról, az erdélyi 
gyökerekről, távlati célokról, jövőképről. Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a fenti időpontban a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium előadójában.  
 
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amit az alábbi e-mail címre tudnak 
az érdeklődők eljuttatni: hujbergabi@gmail.com 
 
A rendezvény része a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács – a 
MATEHETSZ által meghirdetett EFOP-3.2.1-15-2016-00001 pályázatának 
keretén belül kiírt: Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása című 
(OPER 12437 számú) – nyertes programjának. 

 
  

mailto:hujbergabi@gmail.com
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„BARÁTUNK AZ INTERNET” 
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI RAJZPÁLYÁZAT 

 

A KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 
PANNON ART LINE ALKOTÓMŰVÉSZETI EGYESÜLET- KAPOSVÁR 

pályázatot hirdet középiskolás tanulók számára. 
 
A pályázat témája: 
Az internet haszna, pozitív oldalai, lehetősége (kapcsolatépítés, információ áramlása, tudás 
gyarapítása stb.) 
 

Pályázati feltételek: 
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű, bármely technikával készített rajz és festmény 
beküldhető. Egy alkotó maximum 2 alkotással pályázhat. 
 

Fontos! 
A rajzok hátulján jól olvashatóan tüntessék fel: 

 az alkotás címét,  

 a pályázó nevét, osztályát 

  iskolája nevét, postai címét, 

 a pályázó telefonszámát 
 
A pályázók tüntessék fel a kép jobb alsó sarkában az alkotó nevét és osztályát! 
A meghirdető a beküldött pályamunkák kiállítási, felhasználási jogát fenntartja, a beérkezett 
műveket nem küldi vissza. Amennyiben egy pályázó a pályaművét vissza szeretné kapni, azt 
csak személyesen, a pályázatot követő kiállítás bezárása után – 2017. március hónaptól 
teheti meg, előzetesen egyeztetett időpontban. 
 A nyerteseket kiértesítjük! 
 

Díjazás: 
Az alkotások 1-2-3. díjként kerülnek értékelésre. 
A pályázat támogatói, díjadói: 
KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 
PANNON ART LINE ALKOTÓMŰVÉSZETI EGYESÜLET- KAPOSVÁR 
 

Beérkezési határidő: 2017.03.25. szombat 
 

Postacím:  
„Barátunk az internet”országos középiskolai rajzpályázat 
KAPOSVÁRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM  
Kaszti Gyula rajztanár részére 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. 
                                                                               
 

                                                                               Tóthné Berzsán Gabriella 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségtanács  

Tagozati hírei 
Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Művészeti Tagozata 

 

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. február 2. csütörtök - 17.00 óra 

A kiemelt tehetséggondozásban részesülő b-tagozatos növendékeink vizsgahangversenye 

zártaszámukra az I. félév tanulmányait. 

2017. február 9. csütörtök - 17.30 óra   

Billentyűs tanszak önálló est 

2017. FEBRUÁR HAVI 
HANGVERSENY PROGRAM 

KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA – ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 

mailto:lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu
http://www.kaposvarizeneiskola.hu/
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2017. február 13. hétfő - 17.30 óra 

Bartók és kortársai hangverseny az iskola és az MZMSZ szervezésében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. február 15. szerda - 17.30 óra  

Csuka Tímea önálló estje „Bartók az Emigrációban” című előadás,  
nyitott zeneirodalom óra 
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2017. február 16. csütörtök - 17.30 óra 

Zrínyi telephelyen tanulók hangverseny 

 

2017. február 22. szerda 

IX. Országos Zenekari Verseny Előválogató 
Döntőbe jutottak:  

 Kaposvári Ifjúsági Vonószenekar 

 Kaposvári Csellóegyüttes 

 

2017. február 23. csütörtök - 17.30 óra 

Kodály-telephelyen tanuló növendékek hangversenye 
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2017. február 24. péntek 

V. Somogy Megyei Furulyaverseny – Lengyeltóti 

Elért eredmények: 

 Aranyérmesek:  

 Sándor Katinka 

 Tátrai Dorka 
 
 Kiemelt aranyérmesek:  

 Bereczki Lili 

 Szőke Zsombor 
 
2017. február 27. hétfő - 17.30 óra 

Versenyre készülők hangversenye 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Nyelvi Tagozata 
 

Második alkalommal került sor az IATEFL- Magyarország Térségi Szervezete és a Kaposvár-
Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Nyelvi Tagozata által megrendezett 
 

Creative Cafe programra, 
 

melyen helyi angoltanárok népes csapata vett részt. Az est során Rajnai László és Maráczi 
Árpád elismert nyelvtanárok mutatták be, miként lehet sokoldalúan támaszkodni a daltanítás 
módszereire a hatékonyság érdekében. 
 
Rövid teaszünet után Frank Prescott Shakespeare drámák alkalmazásával győzte meg 
közönségét a nyelvoktatás sikerességéről a tizenévesek körében. 
A rendezvénynek a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium adott otthont. 
 
A következő program 2017 márciusában lesz a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Zrínyi 
Ilona Tagintézményében. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Óvodai Tagozata 
 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 
 
Múzeumpedagógia foglalkozáson vettek részt a Gyöngyös koszorú tehetségműhelybe járó 
gyerekek „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó 
programok támogatása” című, az NTP-KKI-16-0368 számú „Járjunk táncot, ripegő-ropogót” 
pályázat keretében.  Fergeteges farsangi hangulatot teremtettek a Szennai Skanzen 
munkatársai, melynek során a fejünket tudással, az éhes kis pocakunkat fánkkal töltötték meg.  
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Köszönjük Farkas Gergő múzeumpedagógusnak segítőkész munkáját! 
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„Mozogj velünk” 

A Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Tallián Gyula utcai Tagóvodája, sikeres 

pályázatot nyújtott be „Köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó 

programok támogatása” címmel.  

Az NTP-KKI-16-0317 számú mozgás-sport pályázatnak köszönhetően, „Pattogtatók” 

tehetségműhely gyermekei megismerkedhettek a mini-tenisz alapjaival a Hajmási Zselic 

Völgye Sport Egyesület teniszcsarnokában. Játékos sport után, jól esett a finom ebéd, a 

szabadidőközpont éttermében. A dúsító program a sportág népszerűsítésén túl jó alkalmat 

nyújtott, hogy gyermekeink megismerkedjenek a Zselic szépséges tájával is.  
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Roma/Cigány Tagozata 
 

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. február 8-án a Búzavirág Tagóvodában, 2017. február 22-én a Temesvár Utcai 

Tagóvodában, 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. 
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2017. február 7-én a Napkerék Egyesület által működtetett Somogy Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Ház, a Kaposvári Egyetemmel és a Kaposvári Egyetem Roma 

Szakkollégium önkénteseivel közösen szervezett kiállítást, az egyesület tulajdonában található 

Holokauszt emlékanyagból. A rendezvényen kihelyezésre került egy nádfonással készített 

mozdony és két vagon, kiegészítőkkel, megfelelően illusztrált környezetben. A művet Kakas 

József, kosárfonó népművész készítette, egyetemi hallgatók segítségével 2016-ban. A kiállítást 

Prof. Dr. Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora, Dr. Kovács Zoltán, a KE Roma 

Szakkollégiumának vezető tanára és Bogdán Imre, a Napkerék Egyesület elnöke és a 

SMCSEÖH vezetője nyitotta meg ünnepélyes keretek között. A látogatók megtekinthették, a 

roma szakkollégisták Holokauszt témájú műsorát is. 

 

 

 

 

 

2017. február 4-i Családi Nap Kürtöspusztán elnevezésű rendezvényünkön, felvilágosító 

előadásokat szerveztünk a diszkrimináció témakörében, az egészséges életmóddal, a 

családtervezéssel kapcsolatban fiatal házaspárok és nagycsaládok részére. A gyermekeknek 

játszóházat szerveztünk. Végezetül a családi napot ebéddel, majd ökumenikus istentisztelettel 

zártuk. A rendezvény önkéntesekre épült, minden programelem az ő munkájukkal valósult meg. 

Fő célunk volt az önkéntesség és a karitatív munka népszerűsítése, valamint a figyelem 

felhívása a szegénységre. 
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2017. február 27-én Esélykerekasztal megbeszélésünket Kaposváron, a Kaposvári 

Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központjában tartottuk. Az 

SMCSEÖH munkatársai a Biztos Kezdet Gyerekházak megyei képviselőit és polgármestereit 

látták vendégül Kaposszerdahely, Csököly, Kadarkút, Somogyvár és Kaposvár településekről, 

immáron második alkalommal. Fő téma a problémák feltárása és a megoldási lehetőségek 

bemutatása volt. A tájékoztatót az EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes 

Államtitkárság, Gyermekesély Főosztályának munkatársai tartották. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
SNI Tagozata 
 

Téli sportok az SNI tagozat életében- felkészülés a Téli Világjátékokra 

Eplényi Alpesi Sítábor 

2017. február 07-10 között a Magyar 

Speciális Olimpiai Szövetség (MSOSZ) 

szervezésében zajlott a 6. Eplényi Alpesi 

Sítábor, melynek zárásaként rendezték 

meg az országos síversenyt alpesi sí 

kategóriában. A Bárczi DSE három 

sportolója vett részt a rendezvényen, 

melynek célja a 2017. évi Téli 

Világjátékokra való felkészülés, a 

versenylehetőség biztosítása. 

Árok Csaba 4-es divízióban, Szinyéri Adorján 2-es divízióban, Teszenyi Tamás 1-es divízióban 

indult, mindhárom versenyző kitett magáért és a legszebben csillogó érmet - aranyat - vehették 

át a nap zárásaként. 

A Téli Világjátékok előtti utolsó magyarországi versenyen azok a 

speciális olimpikon alpesi sízők is szerepeltek, akik március 18-24 

között a schladmingi lejtőkön bizonyíthatnak. Árok Csaba higgadtan, 

felkészülten teljesítette az országos verseny távjait. Molnár Sándor 

szakágvezető bízik abban, hogy Árok Csaba érem közelben végez majd 

a márciusi világeseményen. 

Információ: http://specialolympics.hu/portal/category/si/ 

Kép: specialolympics.hu/portal/2017/01/alpesi-si-csapat-bemutatkozasa/ ) 

 

Országos Műkorcsolya és Ügyességi Verseny Budapest 

A 2017. évi Téli Világjátékokra való felkészülés további 

állomása volt a Budapesten február 14-én megrendezésre került 

Országos Műkorcsolya és Ügyességi Verseny.  

A versenyen a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény két tanulója remekelt. Schwáb Márk ügyességi 

versenyen az előkelő 2. helyezést érte el. Műkorcsolyában 

Markotány Márk a tőle megszokott jó formáját hozta és ismét 

első helyezett lett zeneileg megújult kűrjével. 

 

http://specialolympics.hu/portal/category/si/
http://specialolympics.hu/portal/2017/01/alpesi-si-csapat-bemutatkozasa/
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Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 

 
 

2017. február 4-én a „Kaposvári Dorottya és Félmaraton Farsangi Napok 2017” c. rendezvény 
keretében az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának alapfok 5. osztálya 
és a továbbképző 7. osztály farsangi szokás és tánc bemutatásával színesítette a Kossuth téri 
műsort. 
 
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának továbbképző 7. osztálya 2017. 
február 25-én Budapesten az „Ifjúsági Néptáncantológia 2017” c. rendezvényen lépett fel 
„Táncszilánkok Bukoviánából” című koreográfiával. 
 
Felkészítő tanáraik:  

 Wilmekné Almássy Anna Teodóra  

 Turi Endre 
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MATEHETSZ HÍRLEVÉL - 2017. FEBRUÁR 

AKTUÁLIS HÍREK 

 

A TEHETSÉG JÓ BEFEKTETÉS 

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

LEZÁRULT AZ ELSŐ MAGYAR TEMPLETON PROGRAM 

2017. február 4-én hivatalosan is véget ért az első Magyar Templeton Program 
Bővebben 

ÚJ LEHETŐSÉG A TEHETSÉGES FIATALOKNAK –  
ÚJ SZEREP A TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 

Interjú Polonkai Máriával, a Tehetségek Magyarországa programnak a Matehetsz részéről tör-
ténő megvalósítása szakmai vezetőjével a tutorprogramról, a tutor szerepéről 
Bővebben 

NEM ESIK NEHEZEMRE, A JÓISTEN SEM VER MEG ÉRTE, MÉRT NE SEGÍTENÉK? 

Beszélgetés Dancsó János maconkai asztalosmesterrel, a Matehetsz Genius Loci díjazottjával 
mesterségbeli tudásról, tehetségről, a szakoktató gyakran nem köznapi élményeiről és egyéni 
utakon futó gondolatmenetéből leszűrt tanulságokról.  
Bővebben 

A FIATALOK IS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST KERESIK 

Interjú Fábián Ármin Vincentiussal, a Youth Platform képviselőjével a közelgő budapesti csúcsta-
lálkozó kapcsán 
Bővebben 

MAGYAR IFJÚSÁG KUTATÁS 

Ismét felmérték a magyar fiatalok érdeklődési területeit, terveit, életvitelét 
Bővebben 

 

 

 

 

 

http://tehetseg.hu/aktualis/tamogassa-adoja-11-aval-tehetseggondozast-1
http://tehetseg.hu/aktualis/lezarult-az-elso-magyar-templeton-program
http://tehetseg.hu/interjuk/uj-lehetoseg-tehetseges-fiataloknak-uj-szerep-tehetsegfejleszto-szakemberek-szamara
http://tehetseg.hu/aktualis/nem-esik-nehezemre-joisten-sem-ver-meg-erte-mert-ne-segitenek
http://tehetseg.hu/aktualis/fiatalok-az-egyuttmukodest-keresik
http://tehetseg.hu/aktualis/magyar-ifjusag-kutatas
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PROGRAMOK 

 

KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGNAP 2017. 

A „Felfedezettjeink 2017” és az Aegon "Magamra ismerek" pályázat eredményhirdetése. A Ma-
gyar Tehetség Nagykövete címek és a Tehetségek Szolgálatáért díjak átadása. 
Bővebben 

A MAGYAR TEMPLETON PROGRAM EREDMÉNYEI 

Szakmai konferencia 
Bővebben 

MESÉM - MESEÍRÓ ÉS ILLUSZTRÁLÓ PÁLYÁZAT 2017 

Idén is várják a meséket és illusztrációkat a "Mesém" könyvsorozat 10. kötetéhez 
Bővebben 

A FIZIKA MINDENKIÉ 3.0 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat idén 2017. április 21-22. hirdeti meg a “A fizika mindenkié 3.0” 
országos rendezvényét 
Bővebben 

ELEM-EDBEN VAGY? 

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány művészeti és természettudományos tábori pályázata a 
2017. évi ingyenes nyári tehetséggondozó táboraiba 
Bővebben 

ERICSSON-DÍJ 2017 

Felhívás díjazandó tanárok ajánlására 
Bővebben 

 

www.tehetseg.hu 

 

 

 

 

http://tehetseg.hu/tehetsegnap/karpat-medencei-tehetsegnap-2017
http://tehetseg.hu/konferencia/magyar-templeton-program-eredmenyei
http://tehetseg.hu/palyazat/mesem-meseiro-es-illusztralo-palyazat-2017
http://tehetseg.hu/rendezveny/fizika-mindenkie-30
http://tehetseg.hu/palyazat/elem-edben-vagy
http://tehetseg.hu/palyazat/ericsson-dij-2017
http://www.tehetseg.hu/

