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A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács hírei 
 

 

Nagysikerű Tehetséggála a Szivárvány Kultúrpalotában 

2017. március 23. csütörtök 
 

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács immár hatodik alkalommal rendezte meg 

Tehetséggála programját, ezzel is csatlakozva az országos Tehetségnap eseményeihez. A 

program rendezésében szorosan együttműködtünk az Agóra – Együd Árpád Kulturális 

Központtal. Ez alkalommal a Szivárvány Kultúrpalota impozáns épülete volt a rendezvény 

helyszíne. 

Már január hónapban megkapták a felkérést a megye iskolái és intézményei, hogy tanulóiknak 

kellő idejük legyen felkészülni a válogatókra, majd a Gála műsorában való szereplésre. Hat 

kategóriában hirdettünk lehetőséget a fiatal tehetségek számára. Az előválogatókat követően 

14 műsorszám került a Gála ünnepi programjába. A Szivárvány Kultúrpalota zsúfolásig megtelt, 

ami nemcsak a szervezőknek, de a fellépőknek is nagy örömet jelentett. A tizennégy 

műsorszámban mintegy 60 tehetség lépett színpadra. 

A Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény két produkcióval nyitotta 

meg a rendezvényt. Czibula Bence Csirió mókusról elmondott verse, majd a „Dobbantók” 

zenei bemutatkozása nagy sikert aratott. 

Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere köszöntőjében kiemelte, bár minden 

gyermekben rejtőzködik valamilyen tehetség, annak felszínre hozásáért, a tehetség 

kibontakoztatásáért mindenkinek nagyon sokat kell dolgoznia. Bíró Norbert a Somogy Megyei 

Közgyűlés elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hibát követ el az, aki nem él a tehetségével, 

de hibázik az is, aki nem segíti hozzá a tehetséget a kiteljesedéshez. E megszívlelendő 

gondolatok után ismét a szórakozásé volt a főszerep. 

A Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Tücsök zenekarának produkciója szívet-lelket 

melengető percei voltak a gálának. Ezután is egymást követték a szebbnél-szebb, jobbnál-jobb 

műsorszámok. Hallhattunk bravúros citeramuzsikát, mély átéléssel előadott prózát, a Marcali 

Marcató Ütő együttes előadásában pedig görög népzenét. Majd a Rotary Club elnöke 

Somogyvári Erika asszony következett. A Gála kereteiben adta át a Tanács részére egy általuk 

szervezett jótékonysági rendezvény teljes bevételét, a tehetséges fiatalok támogatására.  

A folytatás is nagyszerűen sikerült. A fiatal tehetségek igazán színvonalas, és sokáig nem 

elfeledhető műsorral lepték meg a közönséget. A Nagyatádi Ady Endre Gimnázium kötélugró 

csoportja csak azért nem ismételhetett a vastapsot követően, mert erre a szabályok nem adtak 

lehetőséget. Az Együd Árpád Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bakarasz 

tánccsoportjának bukovinai tánca láttán nézők egymást kérdezgették, ezek a fiatalok még 

valóban tanulók? 
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Olyan komolyzenei és énekes produkciókat láttunk, amelyek bekerültek a jelenlévő támogató 

vállalkozások vezetőinek kis noteszébe. Mert ne feledjük el, mára az is hagyománnyá vált, 

hogy a Tanács munkáját támogató vállalkozások felkérik a fellépő fiatalokat saját 

rendezvényeiken, vállalati ünnepségeiken való fellépésre. Már most lehet tudni, hogy a 

következő hetekben, hónapokban a Gálán látott produkciók közül többet is viszontláthatunk 

egy-egy ilyen rendezvényen. Öröm ez a felkészítő tanárnak, s öröm a fellépő gyermekek 

számára is, hiszen visszaigazolva látják, tehetségük és a befektetett munka mások számára is 

értékessé válik.  

Sárdi Péter elnök zárszavában a köszönet szót emelte ki. Köszönet jár elsősorban a tehetséges 

gyermekeknek, s az őket felkészítő tanároknak. De köszönet jár azoknak az intézményeknek, 

vállalkozásoknak is, akik támogatják a Tanács munkáját. Köszönet jár Kaposvár Város és a 

Somogy Megyei Közgyűlés vezetésének, hisz számos alkalommal bizonyították, számukra az 

oktatás, a tehetségsegítés az elsődleges feladatok között szerepel. Megtisztelő volt és külön 

köszönet Gelencsér Attilának, Kaposvár országgyűlési képviselőjének, mert jelenlétével, 

érdeklődésével ezúttal is azt jelezte, fontosak a fiatalok, fontos a tehetségsegítés. 

A zárszót követően a rendezvény támogatói is a színpadra léptek, hogy átadják a fiataloknak 

az általuk felajánlott díjakat, könyveket, eszközöket. Így mindenki részesült valamilyen 

jutalomban. 

A legnagyobb jutalom mégis az az öröm volt, amit az arcokon láthattunk egy-egy jól sikerült 

műsorszámot követően. Úgy búcsúztunk egymástól, hogy jövőre ugyanekkor és ugyanitt 

folytatás következik. 
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TEHETSÉGGÁLA program 
2017. MÁRCIUS 23. CSÜTÖRTÖK  

17:00-19:00 óra 

  Fellépők műfaj mű felkészítő tanár 

1. 

Czibula Bence                                                                     
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény 

próza 
Kormos István:                                                                            
Mese Csirió mókuskáról 

Hadi Katalin 

2. 

"Dobbantók" - Szinyéri Adorján, Pfeiffer Jó-
zsef, Bogdán Tamás                                                                     
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény 

zene dobegyveleg 
Vipler Krisztina, 

Pucz András 

3. Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 
ének, 

hangszer 
Tücsök zenekar műsora 

Tóthné Keszeg 
Ildikó 

4. 
Réti Pipitér Bózsa Alíz, Végh Eszter, Völgyesi 
Anna, Vanyur András Máté, Trevisán Ádám 

citera Szatmári dallamok Husi Gyula 

5. 
Baranyi Liána                                                                 
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium   

vers 
Karinthy Frigyes:                                         
Énekelni tanulok 

Borosné Gyar-
mati Cecília 

6. 
Marcato Ütőegyüttes                                                                
(Hidas Frigyes Zeneiskola Marcali) 

marimba Syrtos (görög népzene) Sárkány Zsolt 

7. 
Harangozó Balázs                                            Szé-

chenyi István Ker.Szakközépiskola                               
néptánc Kalotaszegi legényes Takács Gábor 

8. 
Virág Dávid                                                                                                                                               
KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma                                                                                                     

egyperces 
novella 

Örkény István:                                                                   
Az állva maradás joga 

Pap Mária 

9. 

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma 
Novográdecz Bence, Pap Bíborka, László 
Lilla, Ignácz Szimonetta 

egyéb Kötélugrás 
Jüngling-

Czotter Éva  

10. Staub Erik Dominik                                                                             
klasszikus 
gitár, ének 

Noah Gundersen: Day is gone   

11. 

Együd Árpád Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény                                                                    
Bakarasz Csoport 

néptánc 
Turi Endre-Wilmekné Almási 
Teodóra: Táncszilánkok Bukovi-
nából 

Turi Endre      
Wilmekné Almási 

Teodóra 

12. 
Bunford Péter                                                     
Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium                                                                                                               

próza 
Padisák Mihály:                                   
Jó kifogás sose rossz 

Vörösné Tóth 
Aranka 

13. Győrfi Alexandra                                                          gitár, ének 
Boney M. Rasputin                                          
(F.Farian, G.Reyam, F.Jay) 

  

14. 
Ruppert Hanna                                                                      
Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium                                                                                                

vers 
Tóth Krisztina:                                                 
Térkép 

Vörösné Tóth 
Aranka 

15. 
Orbán Olívia                                                        
Széchenyi István Ker. Szakközépiskola                  

kortárs 
tánc 

Szárnyalás (kortárs tánc) Végh Beáta 

16. 
Rádics Réka, Szakály Bálint                                 
Munkácsy Mihály Gimnázium 

ének, gitár Jonas Blue: Perfect strangers     Katona Erika 



 
5 

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: 
 

 AGÓRA – Együd Árpád Kulturális Központ 

 Alfa-Gumi Kaposvár Kft. 

 Gelencsér Attila országgyűlési képviselő 

 GHM Elektro Kft. 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

 Kaposvári Egyetem 

 Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 

 Kaposvári Villamossági Gyár Kft. 

 Kegyeleti Egyesülés 

 Kaposvári Tankerületi Központ 

 Lakics Gépgyártó Kft. 

 Mocz és Társa Magánerdészet Kft. 

 Napkerék Egyesület 

 Rotary Club Kaposvár 

 Slendy Tanműhely Sütőipari Kft. 

 Somogy Megyei Közgyűlés 

 Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 

 Somogy Megyei Kormányhivatal 

 Szabó Fogaskerék Gyártó Kft. 

 Tourinform Iroda Kaposvár 

 Videoton Elektro-PLAST Kft. 

 Vörös Design Kft 

 X-dekor Kft 
 

MÉDIA PARTNEREK: 
 

 KAPOS TV 
 

 KAPOSVÁR MOST 
 

 RÁDIÓ MOST 
 

 SOMOGYI HÍRLAP 
 

 SOMOGY TV 
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KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGNAP 
2017. MÁRCIUS 25.  

BUDAPEST – SZENT MARGIT GIMNÁZIUM 
 

TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁÉRT KÖZÖSSÉGI DÍJAT KAPOTT SÁRDI PÉTER  
A KAPOSVÁR-SOMOGY MEGYEI TEHETSÉGTANÁCS ELNÖKE 

 
2017. március 25-én került megrendezésre a tavaszi Kárpát-medencei Tehetségnap a 
budapesti Szent Margit Gimnáziumban. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
(Matehetsz) hagyományos éves díjátadó ünnepségén kihirdették a „Felfedezettjeink” című 
pályázat nyerteseit, átadták a „Magyar Tehetség Nagykövete” címeket, valamint a 
Tehetségek Szolgálatáért életmű- és éves díjakat. 
 

Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett Kárpát-medencei Tehetségnapot Bartók Béla 
születésnapjára emlékezve „A kilenc csodaszarvas” című mű hangfelvétele nyitotta meg, 
melyet Herczegh Anitának, a köztársasági elnök feleségének köszöntő levele követett. A 
Matehetsz létrehozása a magyar tehetséggondozás számára már több mint 10 esztendeje a 
legjobb gondolatnak bizonyult – írta köszöntő soraiban Herczegh Anita. 
 

Bajor Péter, a Szövetség ügyvezető elnöke, a rendezvény moderátora, ezután Dr. Szvathné Dr. 
Szalay Mártát, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tehetségpályázatokért felelős igazgatóját 
kérte fel köszöntő szavakra, aki Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és 
ifjúságügyért, valamint nemzetközi ügyekért felelős államtitkár képviseletében üdvözölte a 
jelenlévőket. Beszédében kiemelte a Nemzeti Tehetség Program 2017 márciusában 
meghirdetett pályázatait, továbbá a Nemzet Fiatal Tehetségeinek nyílt ösztöndíj pályázatát. A 
magyar kormány elkötelezett azon szakemberek támogatásában, akik a fiatal tehetségek 
életútjait hivatottak segíteni – mondta az igazgató asszony. 
 

A tehetségek kibontakoztatásához elkötelezett szakemberekre van szükség. Ezen 
szakemberek elismerését fejezi ki a Tehetségek Szolgálatáért díj, amelyet idén is éves, életmű- 
és közösségi díj kategóriában adtak át. Tehetségek Szolgálatáért életműdíjat kapott: Lenczné 
Vrbovszki Judit, Dr. Szabó Istvánné és Juhász András. A Tehetségek Szolgálatáért éves díjat 
kapott Fuszek Csilla és Bokor Ildikó. A Tehetségek Szolgálatáért közösségi díjat idén Sárdi 
Péter és a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács kapta meg. Az elismerést 
kifejező díjakat Szendrő Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alelnöke, a 
Kitüntetési Bizottság elnöke adta át. 
 

 
  

http://tehetseg.hu/dij/tehetsegek-szolgalataert-eletmudij-2017/lenczne-vrbovszki-judit
http://tehetseg.hu/dij/tehetsegek-szolgalataert-eletmudij-2017/lenczne-vrbovszki-judit
http://tehetseg.hu/dij/tehetsegek-szolgalataert-eletmudij-2017/dr-szabo-istvanne
http://tehetseg.hu/dij/tehetsegek-szolgalataert-eletmudij-2017/juhasz-andras
http://tehetseg.hu/dij/tehetsegek-szolgalataert-eves-dija-nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-ntt-elismerese/fuszek-csilla
http://tehetseg.hu/dij/tehetsegek-szolgalataert-eves-dija-nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-ntt-elismerese/bokor-ildiko
http://tehetseg.hu/dij/tehetsegek-szolgalataert-kozossegi-dij-nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-ntt-elismerese/kaposvar-somogy-megyei-tehetsegsegito-tanacs
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TEHETSÉGPONTOK, TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK,  

ÉRDEKLŐDŐ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA 

 

Tisztelt Partnerünk! 

A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium Tehetségpontja, a Kaposvár-Somogy 
Megyei Tehetségsegítő Tanács és annak Óvodai Tagozata tisztelettel meghívja Önöket a  

 
SOMOGY MEGYEI TEHETSÉGPONTOK III. MÓDSZERTANI TALÁLKOZÓJÁRA. 

 

A Módszertani Találkozót a jelentkező szakemberek előadásaiból építjük fel.  

 

Előadásra jelentkezni 2017. április 19-ig az alábbi linken lehet: 
 

https://goo.gl/forms/hXHwBaked2M5ofRD2  

 

Az előadások témájukat tekintve a tehetségpontok szakmai munkájához, a köznevelési 

feladatokhoz, módszertani fejlesztésekhez kapcsolódnak. Általános pedagógiai, 

szakmódszertani ismereteket 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 

24-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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/hXHwBaked2M5ofRD2
https://goo.gl/forms/hXHwBaked2M5ofRD2
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A szakmai program tervezett kerete: 
 

Időpont: 2017. április 27. csütörtök 
 
Tervezett program: 
09.00-10.00  Regisztráció (kávé, pogácsa, ásványvíz) 
 
10.00-10.15  Köszöntők 

  Vendégeket köszönti  
  Bekesné Porczió Margit KSMTST Óvodai tagozat vezetője, Intézményvezető 
 

A Szakmai Módszertani Találkozót megnyitja a Kaposvári Festetics Karolina 
Központi Óvoda TÜCSÖK ZENEKAR tehetségműhely.  
Felkészítő pedagógus: Tóthné Keszeg Ildikó 
Furulyán közreműködik: Szőllősiné Gyüre Gabriella 

 
10.15-11.25 REFLEKTÍV PEDAGÓGIA  
  Előadó: Dr. Szivák Judit egyetemi docens 
 
11.25-11.50 A Kaposvár – Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács munkájának bemutatása  
  Előadó: Sárdi Péter elnök, Hujber Tamásné alelnök KSMTST 
 
11.50-12.00 A plenáris programot zárja a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda  
   GYÖNGYÖS KOSZORÚ tehetségműhely.  
   Felkészítő pedagógusok: Kollárné Kiss Márta és Dancs-Rákos Brigitta 
 
12.00-12.20 Szendvicsebéd 
 
12.20-14.20 SZEKCIÓ ELŐADÁSOK 
 
14.20-tól   a program zárása, hazautazás 
 
A program ideje alatt lehetőséget biztosítunk a Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok 
számára, hogy poszter kiállítás keretén belül mutassák be szervezeteiket, annak szakmai 
működését. 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 elnyert NTP-HTT-16-0007 
számú „Tehetséges Somogyért” elnevezésű pályázat támogatásával valósul meg. 
 
Kaposvár, 2017. április 3. 
          

 
 
 

Klebelsberg Tehetségpont 
Kaposvár-Somogy Megyei 

Tehetségsegítő Tanács 
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„Így Telnek Napjaink” 
zenekar a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban 

2017. március 21. 
 
 
A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 2017. március 21-én „Az Utca – 
Tehetségfejlesztés a kortárs művészetek tükrében” című pályázati program soron következő 
állomásaként az Így Telnek Napjaink nevű zenekart látta vendégül. A több mint tíz évig 
fennálló Vészkijárat punk-rock zenekar újjáalakult, populárisabb formációja 2013 óta működik 
a zenei világban. A Nemzeti Tehetség Program által támogatott nyelvi, térbeli-vizuális, zenei, 
interperszonális, intraperszonális tehetségterületre összpontosító eseménynek köszönhetően 
a diákok képet kaphattak arról, milyen komplex munka szükséges egy zenekar 
működtetéséhez, miközben bepillanthattak a különböző dalszövegírással, zeneszerzéssel, 
mozgóképalkotással kapcsolatos folyamatok részleteibe. A háromlépcsős rendezvénysorozat 
egy dalszövegelemzésre épülő szakköri foglalkozást, egy a zenekar tagjaival történő irányított 
beszélgetést valamint egy félórás koncertet kötött egy csokorba. 
 
A dalszövegelemzéssel összefüggő óra a punk, rock, pop ötvözetéből gyökerező, olykor 
reggae- és alterhangulatot idéző kaposvári garázsbanda Új tavasz című dalára épült. A 
háromfős csoportokba szerveződött diákok az alternatív zenei paletta videóklip részleteiből 
szemezgethettek, elgondolkozva a dalszöveg mint költészet, a költészet mint dalszöveg 
kérdéskörén. A kortárs posztmodern irodalom sajátosságai mellett előkerültek az 
underground hangulatelemei, a dalszöveg és líra műfajának átmenetei egyaránt. A 
továbblépés, a pozitív hozzáállás, a beletörődés elutasításának mondanivalóját hordozó 
interpretáció végül az irodalomóráról is ismeretes szempontrendszer segítségével történt. A 
poétikai eszközök megbeszélése által a diákok felfedezhették az irodalmi hagyományok 
napjaink dalszövegében történő visszaköszönését (pl.: évszakszimbolika; út mint toposz; 
intertextuális kapcsolatrendszer – Áprily Lajos és Tóth Árpád Új tavasz, Ady Endre Új tavasz ez 
című verse), miközben különleges jelentéskombinációknak lehettek tanúi (pl.: felforrt vér és 
lefőtt kávé ellentéte; a vér és kávé párhuzama mint az élet, energia, lélek, szenvedély 
szimbóluma, metaforája). A stílusnak megfelelő könnyed, fiatalos nyelvezet kibontásával 
rajzolódott ki a szöveg témája, a lírai én jelleme, a művilág felépítése. Az óra végén a zenekar 
videóklipjeiből készített egyveleg került levetítésre – a tanulók az amatőr, szubjektív kamerás 
felvételektől kezdve a profi körülmények között, Szőke András színész, filmrendező, humorista 
főszereplésével forgatott mozgóképrészletekig ismerkedhettek a zenészek videóklip-
történelmével. 
 
A zenekarral zajló beszélgetést irányító pedagógusok – Nagy Brigitta és Makai-Bakos Natália – 
a diákok előzetesen megfogalmazott kérdéseit is felhasználva vezették a foglalkozás fonalát: 
Mire utal az Így Telnek Napjaink elnevezés? Hogy kell elképzelni egy videóklipforgatást? 
Miképp születik meg egy dalszöveg, egy zenei alap, s milyen úton nyeri el a dal végleges 
formáját? A fény többször is megjelenik a dalszövegekben a remény, a kiút s olykor az alkohol 
szimbólumaként – mennyire tudatos motívum- és témaválasztással állunk szemben?  
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Az esemény zárásaként 2017. március 21-én kedden este 20:00-kor a Kaposvári Klebelsberg 
Középiskolai Kollégium I. emeleti aulájában elaludtak a lámpafények, felkapcsolódtak a 
reflektorok, hogy egy zenekar két gitár s egy dobszerelés kíséretében közel 100 fős 
közönségének szegezze a kérdést: „Jut-e mindenkinek olyan, amit remél / Vagy beéri azzal, 
amit elé sodor a szél?” 
 
A koncertélmény mellett az elemzésre, alkotásra fogékony tanulók újabb motivációban 
részesülhettek, azonban a rendezvénysorozat a tehetségfejlesztéssel párhuzamosan más 
jellegű hozadékot is hordoz. A szövegírás, dalszerzés, hangszerek iránti alázat és a 
reményvesztettségen való felülemelkedés üzenete eljutott a közönség soraiba. A már 
fülhallgatókból kiszűrődő dalok visszacsatolásként szolgálnak a zenekar, a hallgatóság számára 
egyaránt: érdemes remélni, érdemes továbbmenni. 
 

Média megjelenés: 

http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-03-23/diakok_faggattak_a_rockereket.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fotókat készítette: Kiss Eszter 

http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-03-23/diakok_faggattak_a_rockereket.html
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ÍGY TELNEK NAPJAINK 

- Új tavasz -  
 

Jó volt az este, de lassan kelnek apádék  

Indulnom kellene, lefőtt már ez a kávé  
 

Jut-e mindenkinek olyan, amit remél?  

Vagy beéri azzal, amit elé sodor a szél?  

Ha ezer sebből vérzik, miért etetnénk  

Jön még új tavasz, és újra felforr a vér  
 

Lesz tavasz, forr a vér  

Lesz tavasz, újra felforr a vér  
 

Te voltál a legjobb, mégis indulnom kell már  

Túl nagy a választék, de jó minden kabát  
 

Jut-e mindenkinek olyan, amit remél?  

Vagy beéri azzal, amit elé sodor a szél?  

Ha ezer sebből vérzik, miért etetnénk  

Jön még új tavasz, és újra felforr a vér  

 

Lesz tavasz, forr a vér  

Lesz tavasz, újra felforr a vér 
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 „GeoProjekt 2017” előadássorozat 
a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban 

2017. március 13. 
 
A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban az idei évben hirdettük meg a „GeoProjekt 
2017” előadássorozatot. Célunk a földrajztudomány modern ágazatainak bemutatása a 
középiskolás diákoknak. Elsősorban olyan ismeretek átadására törekszünk, amelyek nem, vagy 
csak kismértékben szerepelnek a középiskolás földrajz tananyagban, de manapság fontos 
részét képezik a modern földrajztudománynak. 
 
Az első előadást 2017. február 1-én az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 
adjunktusa, dr. Gede Mátyás tartotta, térképészetről szóló rövid bemutató után az érdeklődő 
diákok és tanáraik elkészíthették saját földgömbjüket. 2017. március 13-án pedig dr. Tomor 
Tamás, az Eszterházy Károly Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campusának főiskolai docense 
tartott előadást térinformatika témakörében. A folytatásban a GPS megismerése és 
csillagászati ismeretek bővítése vár a kíváncsi diákokra.  
(Erdős Kornél projektvezető tanár) 
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TEHETSÉGES DIÁK – ERDŐS MARTIN 
 

Erdős Martin a KSzC Dráva Völgye Középiskola végzős gimnazista tanulója. Az 

intézményünkben eltöltött hat éve alatt nemcsak kiváló tanulmányi eredménye, hanem a 

kulturális és közösségi életben betöltött szerepe is példaértékű. Tanárai mindig számíthattak rá 

a különböző iskolai és városi rendezvények szervezésekor, szívesen vállalt énekes, illetve vers-

és prózamondói feladatokat is. Tehetségét számos alkalommal megmutatta iskolai, városi, 

megyei illetve országos versenyeken is. Legbüszkébb arra, hogy három alkalommal szerezte 

meg a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd”anyanyelvi verseny megyei első 

helyezését, nyolcadikos, tizedikes és tizenegyedik osztályos korában. 

 

Kitartó szorgalma, céltudatossága nemcsak a tanulmányi munka, hanem a sport területén is 

kibontakozott.  Ötéves kora óta karatézik, legnagyobb sikereit kumate versenyszámban érte el, 

ez vált fő profiljává. 2015-ig édesapja készítette a versenyekre, ezután igazolt a budapesti 

MTK-DYNAMIC csapatához. A középiskolás évei alatt nyolcszoros diákolimpiai bajnoki és 

négyszeres magyar bajnoki címet szerzett. De legfényesebben a 2016-ban Cipruson, az EKF 

Európa-bajnokságon kapott ezüstérme csillog számára. Barcs város képviselőtestülete pár hete 

választotta az év felnőtt férfi sportolójává, bár korábban nemcsak a várostól, hanem Somogy 

megyétől is megkapta már az év diáksportolója kitüntető címet. 

 

Az utazások, edzések és versenyek mellett az iskolai tevékenységét sem hanyagolta el, angol 

nyelvből nyelvvizsgát szerzett tizedikes korában, illetve előrehozott érettségi vizsgát tett 

ugyanekkor nemcsak angol nyelvből, hanem informatika tantárgyból is. Széles látókörét, 

mindenre nyitottságát az is mutatja, hogy humán beállítottsága és a művészetekhez való 

vonzódása mellett az utolsó két tanévben emelt szintű képzést matematika és fizika 

tantárgyakból választott. Most - mint minden végzős tanulót - leginkább a közelgő érettségi 

vizsga, a továbbtanulás foglakoztatja, tanulmányait az Óbudai Egyetem gépészmérnöki karán 

szeretné folytatni, természetesen az edzések mellett. 

 

Mielőtt azonban elköszönne iskolájától, alma matere is igyekszik kifejezni elismerését a 

hatéves kimagasló tanulmányi - és sporteredményeiért, így az idén őt is jelölik a Dráva Völgye-

díjra, amit a nevelőtestület 1999-ben alapított. A díj odaítéléséről az osztályfőnökök, illetve a 

szaktanárok javaslata alapján minden tanévben, áprilisban dönt a nevelőtestület, és a ballagási 

ünnepség alkalmával az iskola igazgatójától veheti át jutalmát az arra érdemes diák.  

 

A szavazás eredményességében bízva kívánunk további sok sikert és  

boldog felnőtt életet Martinnak. 
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TEHETSÉGES DIÁK – WOLF PÉTER 
 
 
Wolf Péternek hívnak. A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium és a Kaposvári Klebelsberg 
Középiskolai Kollégium diákjaként tanulok Kaposváron.  
 
6 éves korom óta néptáncolok otthonomban, Lengyeltótiban. Továbbtanulásomnak 
köszönhetően kerültem Kaposvárra, és így hobbimat itt is gyakorlom az Együd Árpád 
Művészeti Iskolában. A kollégiumban is gyakran megfordulok művészeti esteken, 
megemlékezéseken. A végzősök búcsúrendezvényén, a szüreti bálon bíróként tanítottam be a 
csoportnak a közös, hagyományos magyar táncot.  
 
Tanulmányaim alatt sokat köszönhetek tánctanáromnak, Tóth Tibor Jánosnak, akivel 12 éve 
együtt dolgozom, valamint nevelőmnek és mentortanáromnak, Erdős Kornélnak, hogy mindig 
bizalommal fordulhattam hozzá kollégiumi ittlétem során. Lengyeltótiban, az Ördöngös 
Táncegyüttessel a mai napig keményen dolgozunk hagyományink ápolásán.  
 

 
  
 
Fontosabb eredményeink az Ördöngös Táncegyüttessel:  

 X. Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztivál 2016 Nívódíj Eger 

 Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál 2016 Arany minősítés 

 Veszprémi Játékok Nemzetközi Összművészeti Fesztivál 2015 Arany minősítés 

 Veszprémi Játékok Nemzetközi Összművészeti Fesztivál 2014 Arany minősítés 

 Veszprémi Játékok Nemzetközi Összművészeti Fesztivál 2013 Arany minősítés 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségtanács  

Tagozati hírei 
Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Felsőoktatási Tagozat 

Kaposvári Egyetem – 3. Egyetemi Tehetségnap 
2017. március 08. 

Egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 
 

A tehetségnap mottója:  
„A tehetségben éppen az a szép, hogy él, hogy kiszámíthatatlan, meglepő. Hogy utólag úgy 
evidens, akár egy kör, de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan...” (Pilinszky János) 
 
A Kaposvári Egyetemen immár harmadik alkalommal került megrendezésre az Egyetemi 
Tehetségnap, melyen a négy kar egy időben tartotta Tudományos Diákköri Konferenciáját. A 
program lehetőséget biztosít az egyetemen folyó tudományos munkába bekapcsolódott 
hallgatóknak, hogy kutatási eredményeiket bemutassák.  
 
A hatvan éves múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló 
tehetséggondozás legfontosabb és leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az 
önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül 
kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első 
tudományos sikerek élményét adja. A kétévente megrendezésre kerülő országos konferencia 
célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti 
eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen. Ezáltal is ösztönözze az intézményi 
hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet. Támogassa és elismerje a 
felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket, 
konzulenseiket, valamint segítséget adjon a kutatómunkában a továbbhaladáshoz és a 
pályakezdéshez. 
 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett 
minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, 
szakmai, valamint anyagi támogatásával 2017 tavaszára hirdette meg a XXXIII. Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciát. 
 
A Kaposvár Egyetem Tehetségnapja fontos mérföldkő a XXXIII. Országos Tudományos és 
Művészeti Diákköri Konferenciára való felkészülés folyamatában is, mert a pályamunkákat 
bemutató hallgatók már kvalifikálták magukat az országos rendezvényre. 
A Kaposvári Egyetemet összesen 43 hallgató fogja képviselni a legrangosabb 
tehetséggondozó versenyen. 
Az Agár és Környezettudományi Karról 12 hallgató jutott tovább az országos 
megmérettetésre. 
4 hallgató utazik Debrecenbe a Biológiai szekció versenyére. 8 hallgató az Agrártudományi 
szekcióban mutathatja be kutatását Mosonmagyaróváron. 
A Gazdaságtudományi Karról 9 hallgató mutathatja be kutatását, 5 hallgató az 
Agrártudományi szekcióban Mosonmagyaróváron, 4 hallgató a Közgazdaságtudományi 
szekcióban Győrben. 
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A Rippl-Rónai Művészeti Karról összesen 9-en jutottak tovább az országos döntőbe, 1 hallgató 
a Társadalomtudományi szekcióban Budapesten fog versenyezni, 8-an pedig az Országos 
Művészeti Konferencián a Művészeti és Művészettudományi szekcióban mutatják be 
alkotásaikat. 
A Pedagógiai Karról 13 hallgató jutott tovább, akik a Tanulás- és Tanításmódszertani – 
Tudástechnológiai Szekcióban mutatja be kutatásait, módszertani újításait. 
 
A rendezvény célja volt, hogy az Egyetem valamennyi polgára megismerhesse azokat a 
legtehetségesebb és szorgalmas fiatalokat, akik közül a közeljövő doktoranduszai, művészei, 
kutatói és oktatói kerülnek ki, akik valamikor átveszik a stafétabotot jelenlegi mestereiktől.  
A Tehetségnapon az Agrártudományi, a Gazdaságtudományi, a Neveléstudományi és a 
Művészeti Szekciókban mutatják be dolgozataikat és művészeti alkotásaikat a hallgatók. A 
zsűritagjai korábban már megkapták és minősítették az írásbeli pályamunkákat, a mai napon 
a konferencián a hallgatók prezentációinak tartalmát, kivitelezését, az ifjú kutatók 
előadásmódját és vitakészségét értékelik és fejlesztik, hogy segítsék a felkészülést a végső 
megmérettetésre. 
 
A Pedagógiai Kar erre a napra hirdette meg a „Legjobb szemináriumi dolgozatok” versenyét. 
7 hallgató jelentkezett, akikből a négytagú szakmai zsűri kettő első helyezettet és kettő 
második helyezettet jutalmazott. 
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III. Egyetemi Tehetségnap 
Pedagógiai Kar – Legjobb szemináriumi dolgozat versenye 

2017. március 08. 
 

 
1. helyezett: 

Rachler Petra Hajnalka: A családi nevelés jellemzői, örömei és nehézségei 
Óvodapedagógia BA szak II. évfolyam 
Konzulens: Dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 
 
 

1. helyezett: 
 Szabó László András: Problémaalapú tanulás a Scratch segítésével 

Tanító BA szak II. évfolyam 
Konzulens: Dr. Barkóczy László, adjunktus 
 
 

2. helyezett: 
Körmöczi Annamária: Laikus nevelési elképzelések 

Óvodapedagógia BA szak II. évfolyam 
Konzulens: Dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 
 
 

2. helyezett: 
Lajkó Renáta Csilla: Kétpetéjű ikrek szókincsének vizsgálata 

Gyógypedagógia BA szak II. évfolyam 
Konzulens: Dr. Laczkó Mária, egyetemi docens 
 
 
 

Horváth Eszter: Tanulásban akadályozott gyermekek szóaktivizálási képessége 
Gyógypedagógia BA szak III. évfolyam 

Konzulens: Dr. Laczkó Mária, egyetemi docens 
 
 

Solymosi Krisztina: Zenevarázs – a zenehatása a beszédfejlődésre 
Gyógypedagógia BA szak II. évfolyam 

Konzulens: Kátainé Lusztig Ilona, tanársegéd 
 
 
Végh Dóra: A kaposvári SzocioNet bemutatása 

Gyógypedagógia BA szak II. évfolyam 
Konzulens: Kátainé Lusztig Ilona, tanársegéd 
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Dunántúli Mandulafa II. 

2017. március 21. 

Általános- és középiskolás diákok mutatták be kibontakozóban lévő kutatásukat a Dunántúli 
Mandulafa II. Konferencia keretében. Csaknem negyven ifjú kutató ismertette munkáját, volt 
aki skype-on jelentkezett és érkeztek előadók Kiskunhalasról és Tapolcáról is. 
 
Immár második alkalommal került sor az ifjú kutatók tudományos konferenciájára. A 
Dunántúli Mandulafa programsorozat célja, a gyerekek érdeklődésének fenntartása, a 
tudományos kutatás alapjaiban történő bevezetése.  
 
Célunk, hogy már kisiskolás korban sajátítsák el a diákok az önálló ismeretszerzés módszereit, 
fejlődjön önálló gondolkodásuk és kreativitásuk. A konferencia Janus Pannonius szellemiségét 
idézi fel. A költeményben a természeti kép és az egyéni sors kapcsolódnak össze, a külső 
látvány így vált sors jelképévé, az elszigeteltség, a veszélyeztetett kivételes érték 
szimbólumává.  
 
A konferencián hallhatók voltak ifjú kutatók, általános-, középiskolások kutatásai, melyek 
kivételes értéket képviselnek, hiszen különlegesen tehetséges fiatalok mutatatták be 
mentoraik segítségével önálló kutatásaikat. A kis mandulafácska egyedül ágaskodott annak 
idején a Mecsek oldalában, szinte lehetetlen körülmények között borult virágba, hogy ha 
kevés sikerrel is, de felhívja a világ figyelmét magára. Kezdeményezésünk célja, hogy a mi 
tehetségeink ne maradjanak magukra, hanem segítő társakra, mentorokra leljenek, akik 
segíteni tudják tehetségük gyarapítását.  
 
Az alsó tagozatosok kategóriájában 6 dolgozat, a felső tagozatosoknál 5 kutatás és a 
középiskolásoknál 18 prezentáció került bemutatásra az idei évben már 5 szekcióban magyar 
és angol nyelven. A program érdekessége, hogy a Debreceni diákok, a nagy távolság miatt 
skype-on mutatták be élőben prezentációjukat. A hőtágulásról, a speciális olimpiáról és a 
kortárs irodalom problémamegoldó szerepéről is hallhattunk előadást.  
 
A legsikeresebb általános iskolai tanulók továbbjutottak a Kutató Gyerekek Országos 
Tudományos Konferenciájára.  
 
A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 
támogatásával valósult meg, a 201107/00060 azonosítószámú projekt keretében. 
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Dunántúli Mandulafa II. 
2017. március 21. 

           Helyezettek: 

 

1. szekció: 

I. helyezett: 

Tarsoly Borbála: Mit egyek? 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Tapolca, 4. osztály 

Felkészítő tanár: Kormányos Ildikó 

II. helyezett: 

Üst Gergő: Ismerkedés a nyolclábúakkal a táborban 

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, 4. osztály 

Felkészítő tanár: Hevérné Kanyó Andrea 

III. helyezett: 

Bogdán Netti: Volt alma – nincs alma – Gyermekkorom fruktóz nélkül 

Illyés Gyula Általános Iskola Osztopáni Tagiskolája, 4. osztály 

Felkészítő tanár: Kovács Gáborné 

 

2. szekció:  

I. helyezett: 

Pap Flórián: Vírusfertőzés: orvoshoz vagy informatikushoz forduljunk 

Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola, 6. osztály 

Felkészítő tanár: Rapcsákné Pap Anikó 

II. helyezett: 

Somogyi Anna: Latin örökségünk 

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, 5. osztály 

Felkészítő tanár: Fenyőné Antal Judit 

III. helyezett: 

Fenyő Anna: A hőtágulás – nem hízik, csak melegszik 

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, 5. osztály 

Felkészítő tanár: Fenyőné Antal Judit 

 

3. szekció:  

I. helyezett: 

Gombos Luca: A legjellemzőbb helyesírási hibák közterek felirataiban 

Kaposvár belvárosában 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, 11. osztály 

Felkészítő tanár: Takácsné Horváth Edina 

II. helyezett: 

Németh Patrik: 1944-45 tragédiája Somogy megyében 

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 10. osztály 

Felkészítő tanár: Hujber Tamásné 
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III. helyezett: 

Orsós Mirella: Olvassunk a sorok között – problémamegoldás a kortárs 

irodalom segítségével 

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 10. osztály 

Felkészítő tanár: Hujber Tamásné 
 

 

4. szekció: 

I. helyezett: 

Gutheil Adél: A belső emberi mesteróramű 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, 9. osztály 

Felkészítő tanár: Keresztesné Földes Anita 

II. helyezett: 

Gyurka Borbála – Mészáros Eszter – Nyakas Viktória:  

Genetikailag módosított növények hatása a táplálkozásra 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, 12. osztály 

Felkészítő tanár: Varga Zsuzsanna 

III. helyezett:  

Németh Júlia Zsóka: InBetween: A studyvisitinTranscarpathia 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, 11. osztály 

Felkészítő tanár: Böröndi Katalin 

Tóth Viktória: Higiénés körülmények a magyar egészségügyben 

Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Debrecen, 11. 

osztály 

Felkészítő tanár: Raffay Magdolna 

 
5. szekció: 

I. helyezett: 

Berke Lilien: Páncélba zárva – a gerincferdülés és a korzett viselésének 

megítélése a 10-18 éves gyerekek körében 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, 9. osztály 

Felkészítő tanár: Keresztesné Földes Anita 

II. helyezett:  

Gergelics Noémi: Siker- Teljesítmény- Eredményesség- Megfelelés a 21. 

századi Magyarországon 

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 12. osztály 

Felkészítő tanár: Hujber Tamásné 

III. helyezett: 

MalanovicVanessa: Érzelmeink sodrásában 

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 12. osztály 

Felkészítő tanár: Hujber Tamásné 

 

Zalabéren megrendezésre kerülő XVI. Kutató Gyerekek Tudományos Konferencia 

regionális fordulójára továbbjutott diákok: 

 

- Üst Gergő 

- Tarsoly Borbála 

- Pap Flórián 

- Kovács András 

- Bogdán Netti 

- Somogyi Anna 

- Fenyő Anna 
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Remekeltek a Pedagógiai Kar hallgatói a győri OTDK-n 

 

 

Minden eddiginél jobban szerepeltek a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának hallgatói 2017. 
március 23-25. között megrendezett XXXIII. OTDK,Tanulás- és Tanításmódszertani- 
Tudástechnológiai Szekciójában,Győrben: négy első helyezést, egy második, egy harmadik 
helyet és két különdíjathoztak el. Ráadásul a KE hallgatója kapta a legértékesebb tudományos 
munkáért járó Pro Scientia díjat is. 
 
„A Kaposvári Egyetempedagógiai területen az elmúlt években hallgatói kutatóközponttá vált” 
– így értékelte a versenyt az Országos Tudományos Diákköri Konferencia14. szekciójának egyik 
alelnöke. A dicséret-üzenet így aztán egyértelműen megilleti a remekül szereplő hallgatókat, 
a témavezetőket és mindenkit, aki részt vett a fiatal kutatók felkészítésében. A Pedagógia Kart 
13 hallgató képviselte. A KE oktatói közül többen (Dr. Podráczky Judit, Bencené dr. Fekete 
Andrea, Dr. Nagyházi Bernadette, Nagyné dr. Mandl Erika, Dr. Faragó László)a szekció tagozati 
zsűrijében vettek részt. 
A végeredmény azt mutatja, hogy a Kaposvári Egyetemkiemelkedő eredménytért el a 
szekcióban. Ezt bizonyítja az is, hogy hallgatónk hozta el a Pro Scientia Aranyérmesek 
Társasága Különdíját. Az oklevélből és tárgyjutalomból álló díjat az OTDK minden szekciójában 
egy hallgató kaphatja meg. A Pro Scientia különdíj a legértékesebb tudományos eredményért 
jár.  
 
A háromnapos rendezvényen a hallgatók meglátogatták az AUDI - gyárat, kirándultak a 
Püspökvár látogatóközpontba, komolyzenei koncerten vettek részt a Zsinagóga Egyetemi 
hangversenytermében. 
 
Eredményeink: 

I. helyezett:  
Tóth-Pajor Szabolcsné – Óvodapedagógus szak 
Dolgozat címe: Kisgyermekek zenei nevelésének gyakorlata az Óvodai Nevelés 
című szakfolyóirat 1990-2015 között megjelent cikkeinek tükrében 
Témavezető: Nagyné Árgány Brigitta, adjunktus 

 
I. helyezett:  

Süveggyártó Tiborné – Gyógypedagógia szak  
Dolgozat címe: Diktálás vagy digitálás?- hogyan hatnak az informatikai eszközök 
a gyermekek írásbeli fogalmazási készségére? 
Témavezető: Dr. Laczkó Mária, egyetemi docens 

 
I. helyezett:  

Ács Szilvia – Gyógypedagógia szak 
Dolgozat címe: Óvodáskorú gyermekek nyelv- és beszédfejlődésének vizsgálata 
és összehasonlító elemzése 
Témavezető:Dr. Kovácsné Nagy Ibolya, logopédus mesteroktató 
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I. helyezett:  
Vörös Róza – Csecsemő és kisgyermeknevelő BA szak  
Dolgozat címe: A nagyszülők szerepe a család életében és a gyermeknevelésben 
Témavezető: Dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 
 

II. helyezett:  
Szarka Bernadett – Óvodapedagógus szak  
Dolgozat címe: Lélektükör – a hátrányos helyzetű családok bevonása az óvodai 
nevelésbe a biblioterápia eszközeivel 
Témavezetők: Dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 

   Dr. Vörös Klára, egyetemi docens 
 

III. helyezett:  
Mérges Noémi Kata – Gyógypedagógia szak  
Dolgozat címe: Nyelvi fejlettség vizsgálata, összehasonlító elemzése tipikus 
beszédfejlődésű és hallássérült tanulók esetén 

  Témavezető: Dr. Kovácsné Nagy Ibolya, gyakorlatvezető 
 
Pro Scientia különdíj: Tóth – Pajor Szabolcsné 
 
Különdíjasok:  
 

- Troppert Alexandra – Óvodapedagógus szak  
Dolgozat címe: Japán mindenhol? Egy futótűzként terjedő szubkultúra elemeinek 
megjelenése az óvodások és kisiskolások körében 
Témavezető: Dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 
 

- Burján Zsófia – Gyógypedagógia szak  
Dolgozat címe: A hallgató kiégés jelensége a gyógypedagógia hallgatók körében 
Témavezető: Dr. Szalai Katalin, adjunktus 
A felkészülést segítette továbbá: Dr. Belovári Anita, adjunktus 

 
A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián kutatásukat sikeresen bemutatták: 
 
Jelsik-Szabó Judit – Csecsemő és kisgyermeknevelő BA szak  

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

 Témavezető: Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, főiskolai tanár 
 
Kasza-Kiss Brigitta – Óvodapedagógus szak  
 Dolgozat címe: Komplex esztétikai nevelés kora gyermekkorban 
 Témavezetők: Dr. Podráczky Judit, egyetemi docens 
  Dr. Nagyné dr. Mandl Erika, egyetemi docens 
 
Miklós Ágnes – Gyógypedagógia szak II. 
 Dolgozat címe: Táplálási/táplálkozási zavarok Down-szindróma esetén 
 Témavezető: Dr. Takács István, egyetemi docens 
 A felkészülést segítette továbbá: Kovács Attila, gyakorlatvezető 
 



 
27 

Reichardt Jázmin – Csecsemő és kisgyermeknevelő BA szak  
 Dolgozat címe: Anyanyelvi játékok és használatuk gyakorisága a bölcsődékben 
 Belső témavezető: Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, főiskolai tanár 
 Külső témavezető: Túri Katalin 
 
Varga Tünde – Gyógypedagógia szak  

Dolgozat címe: Esélyegyenlőség és integrált oktatás Magyarországon – előítélet az 
iskolákban a sajátos nevelési igényű gyermekekkel szemben 
Témavezető: Dr. Takács István, egyetemi docens 
A felkészülést segítette továbbá: Dr. Kovácsné Nagy Ibolya, mesteroktató 

 
 

 

Megérkezés Győrbe 
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Vörös Róza – I. helyezett 

 

 

Süveggyártó Tiborné – I. helyezett 
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Díjátadó ünnepség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burján Zsófia – Különdíj 
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Troppert Alexandra - Különdíj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felszabadult mosoly 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
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. március 1. szerda   
Együttműködést írt alá a Tallián utcai Tagóvoda és zeneiskolánk.  
Bízunk a hatékony közös munkában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. MÁRCIUS 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. március 9. csütörtök (17:30 óra) 
Kisfaludy Telephelyen tanuló növendékeink hangversenye 

 

 2017. március 17. péntek (14:00 óra)  
Bach Mindenkinek Fesztivál 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017. március 17. péntek (14:00 óra)  
Bach Mindenkinek Fesztivál 
 

 2017. március22. szerda    
”Csupor” VI. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – klarinét 
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 2017. március 23.    
”Csupor” VI. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – furulya, fagott, oboa, szaxofon 
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 2017. március 24. péntek    
”Csupor” VI. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – fuvola  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017. március 30. csütörtök (17:30 óra) 
 Toponári Telephelyen tanuló növendékeink hangversenye 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Nyelvi Tagozata 
 

Creative Cafe program 

Március 28-án kedden tartottuk a harmadik Creative Café c. rendezvényt az Angoltanárok 
Nemzetközi Egyesülete – Magyarország – Kaposvári Regionális Tagozatnak. A vándor-
rendezvény helyszíne ezúttal a KKZKÁI Zrínyi Ilona Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt, 
melyen 22 fő vett részt.  
 

Az első előadást Claudia Molnar, a Pannon Egyetem, Angol-Amerikai Intézet anyanyelvi 
nyelvtanára tartotta az nyelvórai önbizalom növelésének  módszereiről.  
 

A rendezvény második részében a vendéglátó iskola angoltanárai – Gerhardt Tünde, Kassai 
Szilvia, Horváth Péter és William Hamlin - adtak bemutató prezentációt a Zrínyiben folyó 
nyelvtanításról, módszereikről, tananyagaikról.  
 

Gerhard Tünde az angol nyelvű környezetismeret és a biológia-tanításról beszélt, Kassai Szilvia 
az alsótagozatban folyó nyelvtanítási módszertanáról tartott bemutatót, Horváth Péter a 
kiejtés-tanításról prezentált, William Hamlin pedig röviden beszélt az anyanyelvi lektor 
szerepéről. 
 

A következő rendezvény májusban lesz a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban. 
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A Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnázium fordítóversenyt hirdetett angol és német 
nyelvből városi szinten. A jelentkező iskolák (mintegy 7 iskola összesen) a helyi fordulójukat 
önállóan oldották meg az általunk megadott szövegekkel, melyek a mindennapi élettel és az 
angol kultúrával voltak kapcsolatosak. Ezután a B1, B2 és C1 szinteken az általuk legjobbnak 
ítélt három fordítást továbbították hozzánk. Volt ahonnan több szinten kaptunk 
pályaműveket, volt ahonnan csak egy nyelvből, de jellemzően sok diák érdeklődött a lehetőség 
iránt. Saját iskolai versenyünk lebonyolítása és a legjobbak kiválasztása után, összesítettük a 
résztvevő ’leg’-eket, majd egy újabb értékelési körben ezek közül választottuk ki a 
díjazandóakat, angol nyelvből Kamper Gergely külsős műfordító kolléga szakszerű segítségét 
kérve. Német nyelvből végül csak C1 szinten értékeltünk és hirdettünk nyertest, a B1 és B2 
fordításokat háziverseny keretein belül értékeltük. Nagyon szép eredmények születtek, 
mindenkinek köszönjük a munkáját és gratulálunk a résztvevőknek! A díjátadásra a Szólalj Meg 
Bátran! verseny keretein belül kerül majd sor április 26-án.  

 

Fordítóverseny végeredménye: 
 
Angol B1: 
1. Bódi Fanni (Gyakorló) 
megosztott 2. hely: Drávecz Manuéla (Gyakorló) – Cotrill Erik (Munkácsy) 
 
Angol B2: 
1. Tóth Dóra (Munkácsy) 
2. Juhász Ákos (Közgaz) 
3. Bodó Szilvia (Gyakorló) 
 
Angol C1: 
1. Bakó Sára (Munkácsy) 
2. Szekér Sára Anna (Munkácsy) 
3. Kübler Dávid (Közgaz) 
 
 
Német C1: 
1. Szili Dániel (Klebelsberg) 
2. Kovács Patrícia (Klebelsberg) 
3. Kovács Anna (Klebelsberg) 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Óvodai Tagozata 
 

 
2017. március 23-án a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda  
 

Tücsök Zenekarzeneitehetségműhelyének kisgyermekei 
 

nyitották meg a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács szervezésében a 
Tehetséggála estet.  
 
 
Gratulálunk a felkészítő tehetséggondozó óvodapedagógusnak:  

 Tóthné Keszeg Ildikónak, és a 

 kis „Tücsköknek” 
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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. március 15-én hátrányos helyzetű gyerekek és önkéntesek bevonásával, közösen 
emlékeztünk hőseinkre ebben az évben is Kaposváron, a Kossuth téren. A gyerekek saját 
készítésű zászlókkal, illetve kokárdákkal tisztelegtek a Nemzeti Ünnep előtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017. március 21-én a Rasszizmus Elleni Világnapon szerte a világon megemlékezéseket és 
demonstrációkat tartottak a rasszista kirekesztés és elnyomás ellen. E nap alkalmából 
Esélyteremtési Konferenciát szerveztünk Kaposvár Városháza Dísztermébe, ahol átadásra 
került a Megyei Esélyteremtési Díj is. Az előadók között üdvözölhettük Kaposvár város 
vezetőségét, a Kaposvári Egyetem rektorát, valamint az együttműködő partnereinket. Az idei 
évben, Somos László kaposfői plébános érdemelte ki a díjat. Ezúton is gratulálunk neki! 
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2017. február 27-én ez év elejétől a bölcsődei ellátások rendszere átalakul, bölcsőde, mini 
bölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde kialakítására nyílik lehetőség. Minden 
településen, ahol 40-nél több 3 év alatti gyermek él vagy legalább 5 család igényli a bölcsődét, 
ott 2018. év végéig kötelező lesz a bölcsődei ellátást megszervezni. Ehhez egy szakmai 
tájékoztató nap keretein belül, szerettünk volna minden hasznos információt megadni 
mindazon településeknek, vállalkozásoknak, intézményeknek, civil és egyházi szervezeteknek, 
akik már működtetnek vagy működtetni szeretnének bölcsődét. A rendezvényen köszöntőt 
mondott Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Gelencsér Attila, országgyűlési 
képviselő, Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő. Az előadók között üdvözölhettük Fűrész 
Tünde, EMMI miniszteri biztos asszonyt, Kovácsné Bárány Ildikó, EMMI főosztályvezető-
helyettest, Dr. Vető Ádám, Somogy Megyei Kormányhivatal szociális – és gyermekvédelmi 
szakügyintézőt, Acsainé Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesületétől, Mátay Katalin, 
Macske Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos Egyesületétől. 

 

 

 

 

 

 

 

2017. március 30-án az EFOP-1.2.1-15-2016 Védőháló a családokért „Családoknak, 
családokért” elnevezésű program keretein belül, a hátrányos helyzetű családok 
felzárkóztatásáért indul program Somogy megyében. A pályázati forrásból felvilágosító 
előadásokat és kiscsoportos, fejlesztő foglalkozásokat szerveznek a Napkerék Egyesület 
szakemberei, önkéntesek bevonásával. A programsorozat nyitórendezvényén részt vett Oláh 
Lajosné, Kaposvár város alpolgármestere, Huszti Gábor a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Szabó Zoltán a Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Bogdán Imre a Napkerék Egyesület 
elnöke, illetve a pályázat megvalósítói és az együttműködő partnerek. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
SNI Tagozata 
 

 

Bronzérmet szerzett Árok Csaba Ausztriában 

Havas pályán, hidegben született a kiemelkedő tavaszi eredmény Grazban a Speciális Olimpia 

Téli Világjátékokon. 107 ország sportolói, mintegy 2700-an vettek részt a versenyen. Árok 

Csaba, a Bárczi DSE sportolója óriás-műlesiklásban bronzérmet szerzett, szuper óriás-

műlesiklásban negyedik helyen végzett, az ezekben a számokban induló több száz versenyző 

között, akik többnyire havas nemzetek sportolói, és folyamatosan alkalmuk nyílik a 

gyakorlásra, technikájuk tökéletesítésére. Így különösen nagy eredmény az elért két helyezés. 
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Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 

 
 

2017. március 23-án a Nemzeti Tehetségnap alkalmából megrendezésre kerülő Somogy 
Megyei Tehetséggálán lépett fel továbbképző 7. Bakarasz csoportunk 
 

"Táncszilánkok Bukoviánából" 
 

című koreográfiájával. 
 
Felkészítő tanáraik:  

 Wilmekné Almássy Anna Teodóra   

 Turi Endre 
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MATEHETSZ HÍRLEVÉL – 2017. MÁRCIUS 

AKTUÁLIS HÍREK 

KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGNAP - 2017 

2017. március 25-én került megrendezésre a tavaszi Kárpát-medencei Tehetségnap a budapesti 
Szent Margit Gimnáziumban. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) ha-
gyományos éves díjátadó ünnepségén kihirdették a „Felfedezettjeink” című pályázat nyerteseit, 
átadták a „Magyar Tehetség Nagykövete” címeket, valamint a Tehetségek Szolgálatáért életmű- 
és éves díjakat. 
Bővebben 

MOZGÁSBA HOZNI A KÍVÁNCSISÁGOT 

Interjú Balogh Lászlóval a Matehetsz és az NTT megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmá-
ból 
Bővebben 

MEGJELENTEK AZ ÚJ NTP PÁLYÁZATOK 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meg-
hirdette a Nemzeti Tehetség Program új pályázati felhívásait. 
Bővebben 

"BONIS BONA - A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT" DÍJ 

Felhívás tehetséggondozó szakemberek és szervezetek számára 
Bővebben 

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 

2017-TŐL AZ ADÓ 1+1% FELAJÁNLÁSÁNAK MÓDJA MEGVÁLTOZIK 

Támogassa adója 1+1%-ával a tehetséggondozást! 
Bővebben 

A TEHETSÉG NAGY KINCS: V. VAJDASÁGI TEHETSÉG GÁLA 

2017. március 17-én rendezték meg az V. Vajdasági Tehetség Gálát a szabadkai Városháza 
dísztermében 
Bővebben 

ÁTADTÁK A 2016-OS NŐK A TUDOMÁNYBAN KIVÁLÓSÁGI DÍJAT 

A Nők a Tudományban Egyesület 2013-ban alapította a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat, 
amelyet idén a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szakmai közreműködése mellett az 
Unesco Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével negyedszer adtak át az MTA Kistermében, 
2017. március 8-án. 
Bővebben 

 

 

http://tehetseg.hu/aktualis/tehetseg-napja-0
http://tehetseg.hu/aktualis-interjuk/mozgasba-hozni-kivancsisagot
http://tehetseg.hu/aktualis/megjelentek-az-uj-ntp-palyazatok-0
http://tehetseg.hu/aktualis/bonis-bona-nemzet-tehetsegeiert-dij
http://tehetseg.hu/aktualis/tamogassa-adoja-11-aval-tehetseggondozast-1
http://tehetseg.hu/aktualis/2017-tol-az-ado-11-felajanlasanak-modja-megvaltozik
http://tehetseg.hu/aktualis/tehetseg-nagy-kincs-v-vajdasagi-tehetseg-gala
http://tehetseg.hu/aktualis/atadtak-2016-os-nok-tudomanyban-kivalosagi-dijat
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PROGRAMOK 

A MOL-CSOPORT IDÉN IS VÁRJA A FIATAL TEHETSÉGEK JELENTKEZÉSÉT 

A Growww, a MOL-csoport nemzetközi díjnyertes gyakornoki programja 2017-ben is várja a te-
hetségek jelentkezését 
Bővebben 

A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE DÍJ 

Népi előadó- és tárgyi alkotóművészeknek hirdetnek pályázatot a Népművészet Ifjú Mestere díj 
odaítélésére 
Bővebben 

MANIQ - KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁSÚ OLDAL FIATAL TEHETSÉGEKNEK 

Bővebben 

LEGYÉL TE IS ARANY JÁNOS! 

A Petőfi Irodalmi Múzeum műfordítói pályázatot hirdet Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából Legyél te is Arany János! címmel 
Bővebben 

TERMÉSZET- ÉS TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ FILMTERV PÁLYÁZAT 

A gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál szervezői pályázatot hirdetnek természet- és tu-
dományos ismeretterjesztő filmtervek kidolgozására 
Bővebben 

ALKOSS KEDVEDRE! - RAJZPÁLYÁZAT 

Rajzpályázatot hirdet kárpátaljai gyerekeknek a GENIUS Jótékonysági Alapítvány Alkoss ked-
vedre! címmel. 
Bővebben 

TAVASZI IRODALMI- ÉS RAJZPÁLYÁZATOK 

A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság, valamint a Rábatamási 
Móra Ferenc Általános Iskola aktuális pályázatai 
Bővebben 

 

www.tehetseg.hu 

 

http://tehetseg.hu/palyazat/mol-csoport-iden-varja-fiatal-tehetsegek-jelentkezeset
http://tehetseg.hu/palyazat/nepmuveszet-ifju-mestere-dij
http://tehetseg.hu/palyazat/maniq-kozossegi-finanszirozasu-oldal-fiatal-tehetsegeknek
http://tehetseg.hu/palyazat/legyel-te-arany-janos
http://tehetseg.hu/palyazat/termeszet-es-tudomanyos-ismeretterjeszto-filmterv-palyazat
http://tehetseg.hu/palyazat/alkoss-kedvedre-rajzpalyazat
http://tehetseg.hu/palyazat/tavaszi-irodalmi-es-rajzpalyazatok
http://www.tehetseg.hu/

