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A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács hírei 
 

 

Elismerések a Pedagógusnapon 
Kaposvári Jégcsarnok 

2017. június 07. szerda 
 
 

A Kaposváron dolgozó óvónőket, tanítókat, tanárokat köszöntötték a megyeszékhelyen, a 
Jégcsarnokban. A mintegy ezer résztvevő nagyon szép környezetben és igazán jó hangulatban 
hallgathatta Szita Károly polgármester ünnepi köszöntőjét, vehette át az elismeréseket és 
élvezhette a kiváló zenei produkciókat, ünnepi műsort, melyet a Kaposvári Liszt Ferenc 
Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai adtak. 
 

Polgármester Úr köszöntőjében úgy fogalmazott: „…a pedagógusok azokat a gyermekeket 
oktatják, akik felnőttként tovább építik majd ezt a várost. Hogy milyenek lesznek ők valójában, 
milyen értékrendet jelentenek majd meg a mindennapjaik során, az legnagyobb részt szüleiken 
és a tanítóikon, tanáraikon múlik…” 
 

Nagy elismerést jelent, hogy a kitüntetettek saját kollegáik előtt vehetik át jól megérdemelt 
elismerésüket.  Az őket talán a legjobban ismerők tapsa és gratulációja komoly rangot jelent. 
Ilyen ünnepi hangulatban és környezetben kapott lehetőséget a Kaposvár-Somogy Megyei 
Tehetségsegítő Tanács elnöke, hogy átadhassa a Tanács által alapított „Tehetségek 
segítéséért” díjakat. Ez a ma már hagyományosnak mondható elismerés harmadik alkalommal 
került odaítélésre a szervezet elnöksége által. A 2016/2017-es tanévben a kiemelkedő 
tehetségsegítői munkájáért elismerést vehetett át: 
 

̲ dr. Bögölyné Róber Judit  
az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára 
 

̲ Kollárné Kiss Márta  
a Festetics Karolina Központi Óvoda óvodapedagógusa 
 

̲ Nagyné Árgány Brigitta  
a Kaposvári Egyetem tanára 
 

Valamennyi kitüntetettnek a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács vezetése 
ezúton is szívből gratulál és a továbbiakban is nagyon sikeres, eredményes pedagógiai 

munkát kíván! 
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SZAKMAI TANÁCSKOZÁS A TEHETSÉGSEGÍTŐ 
TANÁCSOKRÓL 

2017. MÁJUS  26. PÉNTEK  
KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 

 

Jelentős szakmai rendezvénynek adott otthont a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 
május 26-án. A Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma és a Kaposvár-Somogy 
Megyei Tehetségsegítő Tanács regionális konferenciát és műhelybeszélgetést szervezett, 
melynek központi témája a tehetségsegítés helyzetének áttekintése, a megújuló oktatás és a 
tehetségsegítés kapcsolata volt. 
 
 

A Kaposvári Tankerületi Központ igazgatója Stickel Péter, 
részletesen szólt a Kaposvári tankerület megváltozott 
szerepéről és a hozzájuk tartozó intézmények 
tehetséggondozásáról. Jó volt hallani azt a felelősségteljes 
munkát, azt a szemléletet, amelyet az egyes intézmények, 
vagy éppen a Tankerület végez a tehetségsegítés, 
tehetséggondozás területén. Részletesen bemutatta a 
tehetségsegítés jogszabályi hátterét, azok 

megvalósíthatóságának forrásait. A kaposvári Tankerületi Központ felügyelete alá 4 járás 
(Kaposvár, Barcs, Nagyatád, Csurgó), 41 székhelyintézmény, 108 feladat ellátási hely, 2122 
pedagógus és 14992 tanuló tartozik. A fenntartói erőforrások meglehetősen szerteágazóak és 
széleskörűek. Csak néhány példa a számtalan lehetőség közül: Emberi erőforrások 
(pedagógusok, mentorok, önkéntes segítők) technikai, tárgyi, szakmai folyóirat és 
szakkönyvtár, informatikai lehetőségek. Optimális tanulói környezet kialakítása, tanulmányi és 
sportversenyek koordinálása, iskolapszichológusok foglalkoztatása és még folytatható a sor.  
Igazgató úr kitért arra is, hogy a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács valamint az 
általa vezetett Tankerület között együttműködési megállapodás született, amiben a közös cél 
érdekében vállalt feladatokat és eszközrendszert rögzítették a felek. Ez a megállapodás az első 
volt az országban dolgozó tankerületek részéről és kiállta az idők próbáját. Ma már követői is 
vannak e szervezésnek. 
 
A szakképzés egyre fontosabbá válik és meghatározó elemévé vált a tehetséggondozásnak. 
Éppen emiatt kísérte nagy érdeklődés Csiba Ágota Főigazgató asszony előadását, aki a 
Kaposvári Szakképzési Centrum intézményhálózatának tehetséggondozását mutatta be.  A 
szakképzés átalakításának elemeként 2015. július 1-től működik a Kaposvári Szakképzési 
Centrum, melynek irányítása alatt 11 intézmény működik. Örömmel hallottuk, hogy a 
nagyszámú diák rugalmas és nagyon korszerű intézményhálózat keretében kaphatja meg 
szaktudását. A Kaposvári Szakképzési Centrum elkötelezett híve a tehetséggondozásnak, 
melyről Főigazgató Asszony részletesen is szólt. Kiemelkedő rendezvény a „Légy a szakmád 
mestere” szakmai kiállítás, melyet a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács az idei 
évben már hatodik alkalommal szervezett meg. Ezen szakmai eseménynek támogatói és 
nagyon szoros együttműködő partnere a Kaposvári Szakképzési Centrum. Nagyon üde 
színfoltja volt Főigazgató asszony előadásának, hogy a gyakorlatban is bemutatta, hogyan 
dolgoznak az egyes intézmények a tehetséggondozás területén. Ennek keretén belül 
Mihajlovits Róbert szakoktató mutatta be egyik nagyon tehetséges tanítványát és láthattuk, 
hogyan készül egy-egy cukrászati remekmű. 
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Új terület is bemutatkozott a konferencián. Szigeti Mónika Főigazgató asszony a 
szakszolgálatok feladatairól és újszerű működési kereteiről adott tájékoztatást. 
Intézményéhez 8 tagintézmény (Barcs, Csurgó, Fonyód, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok, 
Tab) tartozik. Megismerkedhettünk a szakszolgálatok tehetségfejlesztő szerepéről és 
láthattuk, hogy milyen komoly lehetőség látszik e területen is. Éppen ezen előadás kapcsán 
született meg az elhatározás, hogy az eddig csak érintőlegesen történt együttműködést 
átgondolva, a feladatokat rangsorolva a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács és a 
szakszolgálatok közös munkáját ki kell alakítani. A főbb feladat ellátási területekből néhány: 
korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógiai ellátás, logopédia, pályaválasztási 
tanácsadás és a sort folytatni lehetne. Főigazgató asszony részletesen bemutatta a 
tehetségsegítés, tehetséggondozás somogyi modelljét és felhívta a hallgatóság figyelmét az 
aktuális programjaikra. 
 

Kormos Dénes a Kárpát-medencei Tehetségsegítő 
Kollégiumok elnöke a tehetségsegítés általános 
helyzetképét mutatta be a hallgatóságnak. Az egyre 
dinamikusabban fejlődő magyar tehetségsegítő, 
tehetséggondozó hálózatnak ma már megkerülhetetlen 
eleme a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Kollégiumok 
széleskörű szervezete. Több mint száz regisztrált tanács 
működik a hálózat keretén belül. Kétségtelen tény, hogy 

jó néhány tanács működési zavarokkal, esetenként eszközhiánnyal, vagy éppen személyi 
problémákkal küzd. A ténylegesen működő tanácsok száma 82.Nagyon fontos adat az is, hogy 
1630 jogi személyiségű szervezet és 780 magánszemély kötelezte el magát a tehetségsegítés 
mellett. Kiemelten fontos az egyes jó gyakorlatok megtalálása, azok közreadása, 
megismertetése, mivel folyamatosan változnak a tehetségsegítő tanácsok működési 
lehetőségei, új viszonyok, új szereplők, új lehetőségek jelennek meg. Szerencsére a pályázati 
rendszer ma már jól működik, kellő időben megjelennek a pályázatok és a tanácsok előre 
tervezetten tudják végezni feladataikat. Természetesen nem lehet várni, hogy valamennyi 
feladat kizárólag a pályázati forrásokból legyenek megvalósíthatóak. Ezért ki kell alakítani a jól 
működő kapcsolatrendszert és meg kell találni a pótlólagos forrásokat is. Egy kérdőíves 
felmérés tanúsága szerint az egyes tanácsok és a gazdasági szereplők között gyakori (31%), 
gyakran előforduló (38%) és mindösszesen 6 % válaszolt úgy, hogy nem jellemző az 
erőforrások hasznosulása és a támogatás. Fontos, hogy a vállalkozásokat is bevonjuk 
munkánkba, de legalább ennyire lényeges, hogy megköszönjük segítségüket. Ennek egyik 
lehetősége a Genius Loci díj, melyet a kiemelkedő támogatás elismeréseként alapított a 
MATEHETSZ. E mellett napirenden van a Kollégium saját elismerési rendszerének kialakítása 
is. Külön öröm, hogy az idei díjazottak között találunk kaposvári vállalkozást is. Kormos Dénes 
kiemelte, hogy a folyamatosan alakuló oktatási rendszerben a tehetségsegítésnek is helyt kell 
állni. Folyamatos képzéssel, odaadó szakmai munkával partneri vagyunk az oktatási ágazatnak 
és sikeres tehetséggondozásról lehet számot adni. A legfontosabb további tervek közül 
kiemelendő az információáramlás fokozottabb megszervezése, a passzív tanácsok 
munkájának újraindítása, a „fehér foltok”-ban tanácsok szervezése, a tehetségsegítő tanácsok 
érdekképviseletének és érdekvédelmének szervezettebbé tétele. 
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Sárdi Péter a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
elnöke a már korábban is példaként felhozott Somogy megyei jó 
gyakorlatot mutatta be. A Tanács felépítése, szervezete számos 
tekintetben eltér a többi tanács munkájától.  A megalakulástól 
kezdődően hat év telt el. A kialakított szakmai tagozati rendszer 
beváltotta a várakozásokat. A műszaki-gazdasági tagozat foglalkozik 
a szakképzéssel, ami mára kiemelt fontosságú területté vált. A Roma-
cigány tagozat is a megalakulás óta dolgozik. Somogy megyében 
egyre több kitelepülésre is eljut a tagozat, ahol a tehetséges, de 
hátrányos helyzetű gyermekek lehetőségeit tudják javítani. Az 
információk átadása rendkívül fontos a tehetségsegítő munkában. E 
célt szolgála a tanács havi Hírlevele, az év elején megjelenő 

Tehetségnaptár, a saját honlap működtetése, vagy a személyes megjelenések, 
médiabemutatkozások. Fontos információ az is, hogy a tanácsa megalapította a „Tehetségek 
Segítéséért” Díjat, ami a pedagógus nap alkalmából kerül átadásra. A Tanács munkáját ismerte 
el a Kollégium vezetése akkor, amikor a „Mentor Tanács” díjat adományozta a Kaposvár-
Somogy Megyei Tanács részére. 
 
Tóth Ilona regionális koordinátor szintén egy újszerű gyakorlatot, egy speciális szakterületet 
művelő intézmény tehetségsegítéséről szólt. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bázisán 
alapítva hozták létre az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanácsot A tanács 
neve is elismerésre méltó gondolat szüleménye: „ÉReTT” Ebből az előadásból is érzékelhető, 
hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével, a lehetőségek megismerésével és számos 
innovatív elem bevonásával újszerű és korszerű tehetségsegítés érhető el. További 
tapasztalata Tóth Ilona előadásának, hogy fontos egymástól tanulnunk és a folyamatos 
konzultáció, a felmerülő problémákra adható válaszok és megoldások is igénylik a tanácsok 
közötti párbeszédet. Néha a földrajzi távolságok miatt ez nehézkes, de semmiképpen nem 
megkerülhető. Nincs egységes recept és mindenhol mások a helyi sajátosságok.  Az itt 
bemutatott jó gyakorlat kitűnően példázza, hogyan lehet viszonylag rövid idő alatt is 
széleskörű összefogást elérni a tehetséges gyermekek érdekében. Figyelemreméltó az „egyéni 
fejlesztés a tehetséggondozásban” akkreditált képzésük éppúgy, mint a tehetséges fiatalok 
további pályájának alakításához létrehozott és működtetett „tehetségútlevél”. De jó gyakorlat 
és követendő példa a Tehetségígéret Díj, a Tehetség Díj és a Tehetségsegítő Díj alapítása is. 
A konferencia zárásaként a szakemberek a Tehetségsegítő tanácsok napi és operatív feladatait 
tekintették át. Téma volt például a hálózatépítés támogatása, a publikációs lehetőségek 
növelése, a megújuló szakmai tartalom széles körű elterjesztése A felmerült szakmai 
kérdéseket a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma napirendre tűzi és azokra 
záros határidőn belül megoldást keres. 
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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. május 2. kedd 

Tantestületi kirándulás, csapatépítés Hajmáson, a Zselicvölgy Szabadidőfarmon 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.MÁJUS 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. május 11. csütörtök (17:30 óra) 

Növendékhangverseny 

A műsor elején a Rotary Club által felajánlott 400.000 Ft adomány átadására, 
valamint a támogatói szerződés aláírására került sor. 

 

 

 

 

 

 

 

 2017. május 12. péntek (19:30 óra)    

Virtuózok 

Iskolánk tanulója, Magyary Timót Alfred 

Zambarano Nápolyi tarantelláját adta elő 

zseniálisan a Duna tv-n futó Virtuózok című 

tehetségkutató műsorban. A döntőbe 

sajnos nem jutott be, de mérhetetlenül büszkék 

vagyunk eddigi teljesítményére. Majd 

ezt követően a heti közönség kedvenc lett a 

műsorban. 

 

 2017. május 15. hétfő (17:00 óra) 

Művészetek Találkozója 

Több művészeti ág képviseltette magát a koncerten, mindemellett néptáncosok és 

énekesek is színesítették a műsort. Számos művészeti iskola tisztelt meg bennünket 

előadásával a megyéből. 
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 2017. május 16. kedd (15:00 óra)    
Hangszerbemutató       
Hangverseny a Liszt Ferenc Zeneiskola Bartók Béla termében 

 

 

 

 

 

 

 2017. május 22. hétfő (17:00 óra)    

Pécsi Művészeti Gimnázium növendékeinek hangversenye 

 

 

 

 

 

 

 2017. május 25. csütörtök (17:00 óra)  

B tagozatosok vizsgahangversenye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Óvodai Tagozata 
 

Tallián Gyula Utcai Tagóvoda 

Első ízben, hagyományteremtő szándékkal mutatta be a talliánovis tehetségígéretek 

produkcióját, a 2016 szeptemberétől működő „Atyámfia” meseműhely. Kis csapatunk  

2017. május 13-án a Cucorka Gyermekbábjátékosok Találkozóján 

lépett fel, Zelk Zoltán: Párácska című produkciónkkal. Az életkornak legmegfelelőbb színpadra 

állításért, az élvezetes játékért elismerő oklevélben részesített minket a szakmai zsűri, amit a 

felkészítő pedagógusok - Horváthné Weil Katalin és Fehér Eszter - büszkén vettek át. Jövőre 

ismét ott leszünk! 

 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 

Óvodánk Kenderkóc Kuckó tehetségműhelyébe járó kisgyermekei 2017. május 13-án a 
Cucorka bábfesztiválon ismételten megcsillogtathatták képességeiket. Ezúttal a „Kiskakas 
gyémánt félkrajcárja” című jól ismert és a gyerekek által is kedvelt mesefeldolgozást mutatták 
be az érdeklődőknek. Az egyediségét az adta, hogy a díszleteket, bábokat saját maguk 
készítették a gyerekek, melyekhez természetes alapanyagokat használtak.  
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Az ötletes bábokért a két felkészítő óvodapedagógus Szabóné Rácz Mária és Laczóné Szántó 
Tímea elismerő oklevelet vehettek át. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén III. alkalommal került megrendezésre a Toponári Tehetség Tár, melyben a városrész 
tehetséges gyermekei állhattak színpadra. Óvodánkat négy tehetségműhely képviselte.              
A Kő-papír-olló vizuális, illetve a Kukucska természeti műhelybe járó kisgyermekek 
kiállításukkal színesítették a programot. A színpadon a Kenderkóc Kuckó, valamint a Gyöngyös 
koszorú tehetséges gyermekei léptek fel. Ez utóbbi előadás annyira elnyerte a zsűri tetszését, 
hogy ők vihették haza a vándorserleget. A két felkészítő pedagógus Kollárné Kiss Márta és 
Dancs Rákos Brigitta büszkén vették át a díjat, melyet egy évig őriznek.  
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Erről az eseményről a Kaposvár Most is beszámolt, melyet az alábbi linken lehet megtekinteni:  
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/06/04/tehetsegukrol-tettek-
tanubizonysagot-toponaron.html 
 
Kitűntetések, elismerések intézményünkben: 
 

Büszkék vagyunk intézményvezetőnkre, Bekesné Porczió Margitra, aki eredményes 
tehetséggondozó munkájáért a Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács ajánlásával  
 

„Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért”díjban részesült. 
 
Az elismerést 2017. június 16-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében vette át.  
Intézményünk tehetségkoordinátora Kollárné Kiss Márta, kiemelkedő tehetségsegítő 
munkájáért Kaposvár Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanácsától pedagógus nap alkalmából 
elismerésben részesült. 
 
 
 

 

http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/06/04/tehetsegukrol-tettek-tanubizonysagot-toponaron.html
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/06/04/tehetsegukrol-tettek-tanubizonysagot-toponaron.html
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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. április 12-én a Tar Csatár Központi Óvodában, 2017. április 26-án a Damjanich Utcai 
Tagóvodában, 2017. május 10-én a Szántó Utcai Tagóvodában, 2017. május 24-én a 
Szentjakabi 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. május 28-án a Borostyánvirág Anyaotthonba látogattunk Anyák Napja alkalmából, ahol 
Szvath Tamás, a Csiky Gergely Színház színművésze és általános iskolás gyerekek adtak elő 
megható verseket a bentlakó édesanyáknak, akiknek ezután egy kézműves foglalkozás 
keretein belül apró ajándékokat készítettünk gyermekeik és az önkénteseink segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

2017. május 26-án a Rippl-Rónai Fesztivál keretein belül a gyerekek számára kézműves 
foglalkozásokkal és arcfestéssel kedveskedtünk, míg a szülők megtekinthették legújabb 
tájékoztató kiadványainkat az információs pultnál. 

 

 

 

 

 

2017. május 27-én A Szent Imre Alapítvánnyal együttműködésben, családok, tanulók, szülők, 
nagyszülők részére egész napos, játékos program valósult meg a Gyertyános Parkerdőben a 
Család Nemzetközi Világnapja alkalmából. Célunk volt, hogy játékos feladatokkal, közös ételek 
készítésével és kötetlen beszélgetésekkel erősítsük a szülő-gyermek kapcsolatot, illetve a 
kortársi kapcsolatokat is. 
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2017. május 2-án az NTP-CSSZP-M-16-2016-00003 pályázat keretein belül, a Napkerék 
Egyesület szervezésében, a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanáccsal 
együttműködésben, tehetséggondozás és tehetségazonosítás témakörben látogattak el 
szakértő munkatársaink Kutasra, ahol egy workshop alkalmával kerültek bemutatásra a fenti 
témakörök. 

 

 

 

 

 

 

 

2017. május 19-én a Hangya Tanoda tanulói is csatlakoztak a „Tanodák Éjszakája” elnevezésű 
rendezvényhez. A kaposvári iskolákba járó diákok vacsora után, irányított szabadidős 
programokon vehettek részt, ezután bent aludhattak a tanoda felújított épületében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. május 20-án a Napkerék Egyesület, mint a Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház működtetője, örömmel csatlakozott a „Nagy Szemétszedési Akciónap 
Kaposvár” elnevezésű rendezvényhez, ahol önkéntes általános és középiskolás diákok 
segítségével megtisztítottuk az Európa Parkot és a Bajcsy-Zsilinszky utcát. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
SNI Tagozata 
 

Minősített Tehetséggondozó Műhely címet kapott a  

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ 

 

Az Új Nemzedék Központ gondozásában 

meghirdetett Minősített Tehetséggondozó 

Műhely pályázatra az országból 171 intézmény 

jelentkezett. A pályázati eljárás három fordulója 

után 38 intézmény nyerte el a Minősített 

Tehetséggondozó Műhely címet, melyet  

2017. május 31-én 

adott át Illés Boglárka, az Emberi     

Erőforrások Minisztériumának (EMMI) 

ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős 

helyettes államtitkára és Ekler Gergely, az Új 

Nemzedék Központ ügyvezetője. 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény ettől a naptól birtokosa a megtisztelő 
címnek, s egyben a pályázatban országos szinten egyedüliként képviseli a sajátos nevelési 
igényű, kettős különlegességű tanulók tehetséggondozását.  
 

 
A nyertes intézmények az elkövetkezendő öt 
évben komplex támogatásban részesülnek, 
illetve hálózatot alkotva nyújtanak mintát a 
tehetséggondozás szolgálatában. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Sport Tagozata 
 

 

Sportág-népszerűsítő túrán a kaposvári röplabdás lányok 
 

 
Sportág-népszerűsítő túrára indultak az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem NB I-es női 
röplabdacsapatának tagjai. A bajnokság hetedik helyét elérő társaság a tanév végéig több 
általános iskolát felkeres, a gyerekek pedig nem csak beszélgethetnek, hanem együtt 
röplabdázhatnak példaképeikkel. A turné első állomása a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt. 
 
Ez a délelőtt más volt, mint a többi: az egyik kicsengetés után valósággal megrohamozták a 
Zrínyis gyerekek a Diamant-lányokat, és az iskolások szinte azonnal elkapkodták az autogram-
kártyákat. A legnagyobb élmény azonban mégiscsak a sportolókkal való találkozás volt. A női 
röplabda NB1 hetedik helyén végző klub csapatkapitányát is meglepte a gyerekek 
érdeklődése. 
 
„Mi nem számítottunk erre, hogy ekkora érdeklődés lesz. Hoztunk egy bizonyos számú 
autogram kártyát, és körülbelül dupla annyi kellett volna a gyerekeknek, már a kezükre írtunk, 
lapocskákra, mindenhova, ahová csak tudtunk. Nagyon örültünk, hogy ilyen nagy az 
érdeklődés, és remélem, minél több iskolás kezd el majd röplabdázni rendszeresen” – mondta 
Sitkey Mariann.  
 
A legtöbben a közös gyakorlást várták, ahol a gyerekek testközelből figyelhették a példaképek 
mozdulatait. A cél egyértelmű: a Hiszek Benned Program segítségével, a Kaposvár-Somogy 
Megyei Tehetségsegítő tanács Sport Tagozatának közreműködésével, minél több helyi diák 
szeresse meg a röplabdát, és aki kedvet érez hozzá, csatlakozzon a Kaposvári Röplabda 
Akadémia növendékeinek egyre gyarapodó táborához. A Zrínyi Ilona Tagiskolában az elmúlt 
években is rendeztek már hasonló találkozókat. Ennek is köszönhetően szinte valamennyi 
korosztályban kedvelt mozgásforma lett a sportág. 
 
„Nálunk elég sűrű a program. Kicsik is jönnek, nagyok is, egészen a másodikosoktól a 
nyolcadikosokig. Minden évben próbálunk valami plusz programot a sportnapra, vagy egy 
bemutatót szervezni az év elején. Idén ez az első népszerűsítő program, és örültek nagyon a 
gyerekek” – fogalmazott Rédling-Szabó Gabriella testnevelő-edző.  
 
A népszerűsítő körút java viszont még csak ezután jön, hiszen az 1. MCM-Diamant Kaposvári 
Egyetem játékosai a tanév végéig több kaposvári általános iskolába is ellátogatnak, és néhány 
helyszínen feltűnnek a Fino bajnokcsapatának tagjai is. 
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MATEHETSZ HÍRLEVÉL – 2017. MÁJUS 

50 TEHETSÉGES MAGYAR FIATAL - LA FEMME 2017 

Idén 24 ifjú hölgy és 26 fiatalember vesz részt a La femme 50 tehetséges magyar fiatal mentor-
programjában 
Bővebben 

II. EUROPEAN YOUTH SUMMIT 

Az Európai Tehetségsegítő Hálózat Ifjúsági Tagozatának II. Csúcstalálkozója 
Bővebben 

HUNGARIKUM A FELSŐFOKÚ TEHETSÉGGONDOZÁSBAN 

Interjú Szendrő Péter professzorral, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia elnökével a 
MATEHETSZ első évtizede kapcsán tehetséggondozásról és az idén rendezett XXXIII. OTDK ta-
pasztalatairól. 
Bővebben 

IFJÚ MAGYAR FIATAL A VILÁG LEGNAGYOBB TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYÉN 

A 2017. május 14-19. között megrendezett Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen 
(Intel ISEF) Horváth Roland képviselte Magyarországot  
Bővebben 

MATEHETSZ FELHÍVÁSOK  

 

TUTOROKAT KERESÜNK! – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Továbbra is várjuk azon szakemberek jelentkezését, akik 2018 januárjától több éven át szívesen 
lennének a speciális szempontok alapján beválogatott tehetséges fiatalok segítői, tutorai 
Bővebben 

PROGRAMOK 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS "HARSÁNYI ISTVÁN-DÍJ" ELNYERÉSÉRE 2017 

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány Kurató-
riuma 2017. évben ismételten pályázatot ír ki a „Harsányi István-díj” (és a velejáró kutatási ösz-
töndíj) elnyerésére, 35 év alatti fiatalok részére. 
Bővebben 

MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM KÖZÉPISKOLÁS PROGRAM 2017 

http://tehetseg.hu/aktualis/50-tehetseges-magyar-fiatal-la-femme-2017
http://tehetseg.hu/aktualis/ii-european-youth-summit
http://tehetseg.hu/aktualis-interjuk/hungarikum-felsofoku-tehetseggondozasban
http://tehetseg.hu/aktualis/ifju-magyar-fiatal-vilag-legnagyobb-tehetsegkutato-versenyen
http://tehetseg.hu/felhivas/tutorokat-keresunk-palyazati-felhivas
http://tehetseg.hu/palyazat/palyazati-kiiras-harsanyi-istvan-dij-elnyeresere-2017
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Társadalomtudományok iránt érdeklődő 9-12.-es középiskolás diákok jelentkezését várják a 
Mathias Corvinus Collegium ingyenes, tehetséggondozó programjába! 
Bővebben 

MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYAIK HANGVERSENY 

2017. június 7-én este 7-kor fiatal tehetségek közreműködésével hangversenyt adnak Pécsett 
Bővebben 

„AKI KÍVÁNCSI KÉMIKUS” KUTATÓTÁBOR  

2017. június 25. és július 1. között kilencedik alkalommal fogadják a kutatni vágyó diákokat az 
„AKI Kíváncsi Kémikus” nyári táborban 
Bővebben 

INTERJÚK 

HIDD EL, HOGY MEG TUDOD CSINÁLNI! 

Interjú a 2017-es Felfedezettjeink pályázat fődíjasával. 
Wendler Enikő 17 éves tanuló, fuvolista. Az ifjú tehetség már kisgyermekkora óta tudatosan ké-
szült a zenei pályára, jelenleg a bécsi Zeneakadémia növendéke. Eddigi sikereiről, a Felfedezett-
jeink ösztöndíj elnyeréséről és jövőbeni terveiről beszélgettünk.  
Bővebben 

A TUDOMÁNYBAN ÉLEK 

Interjú a 2017-es Felfedezettjeink pályázat fődíjasával. 
Nikolényi Gergő ifjú kutató, a biológia tudományterületén tevékenykedik. Jelenleg a Cambridge-i 
Egyetemen folytatja tanulmányait. Eddigi tudományos pályájáról, a Felfedezettjeink ösztöndíj el-
nyeréséről és a tehetséggondozásról beszélgettünk vele. 
Bővebben 

AZZAL FOGLALKOZZUNK, AMIBEN JÓK VAGYUNK 

Interjú a 2017-es Felfedezettjeink pályázat fődíjasával. 
Szögi Roland még csak 16 éves, de már számos kiváló eredménnyel büszkélkedhet a matema-
tika tudományterületén. A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium geometriai szakta-
nára jelölte a Felfedezettjeink ösztöndíjra, melynek elnyerése kapcsán beszélgettünk vele. 
Bővebben 

TUDTAM, HOGY ÍRNI FOGOK, MERT MINDEN SZAVÁBAN MAGAMRA ISMERTEM 

Interjú Ujlaki Annával, az Aegon Magyarország és a Matehetsz közös, „Magamra ismerek” című 
irodalmi pályázatának idei győztesével. A fiatal tehetség Dragomán György: Oroszlánkórus c. 
művére készítette el esszéjét. A díj elnyeréséről, eddigi tevékenységeiről és jővőbeni terveiről 
kérdeztük. 
Bővebben 

www.tehetseg.hu 

http://tehetseg.hu/kepzes/mathias-corvinus-collegium-kozepiskolas-program-2017
http://tehetseg.hu/rendezveny/mesterek-es-tanitvanyaik-hangverseny
http://tehetseg.hu/tabor/aki-kivancsi-kemikus-kutatotabor
http://tehetseg.hu/aktualis-interjuk/hidd-el-hogy-meg-tudod-csinalni
http://tehetseg.hu/aktualis-interjuk/tudomanyban-elek
http://tehetseg.hu/aktualis-interjuk/azzal-foglalkozzunk-amiben-jok-vagyunk
http://tehetseg.hu/aktualis-interjuk/tudtam-hogy-irni-fogok-mert-minden-szavaban-magamra-ismertem
http://www.tehetseg.hu/

