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HÍRLEVÉL 
2016. október 
 

 

 
 
A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács hírei 
 
 
1. Megjelent a 2016-2017. évi Tehetségnaptárunk. Hamarosan eljuttatjuk az iskoláknak, intézmé-

nyeknek. 
 

2. Október elején megállapodást kötöttünk a Rotary Clubbal. Egy Angliában tanuló hátrányos hely-
zetű, szorgalmas, tehetséges diáklány – Bogdán Hajnalka - tanulmányi költségeihez hozzájárultak.  
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Street Art – „Öltöztesd fel a fákat a kortárs irodalom 
ecsetjével!” 
 
 

 
 

2016. október 18-án 15:00 és 18:00 között „Öltöztesd fel a fákat a kortárs irodalom ecsetjével!” címet 
viselő Street Art akció került megrendezésre a kaposvári Európa parkban. A Kaposvári Klebelsberg 
Középiskolai Kollégium szervezésében valamint a Nemzeti Tehetség Program NTP-RHTP-16 pályá-
zat keretein belül megvalósult esemény Az  „utca” – Tehetségfejlesztés a kortárs művészetek tükrében 
programsorozat egyik állomásaként a képzőművészet és a kortárs magyar költészet sajátos ötvöze-
tével várta az érdeklődőket. A rendezvény a művészet aktualizálására, a festés és olvasás népszerű-
sítésére, a személyiség-, képesség-, tehetségfejlesztés fontosságának közvetítésére törekedett el-
sősorban. A graffiti hangulatú akció az élményen alapuló ismeretszerzés segítségével kísérelte meg 
az információk elmélyítését – az „utcaművészek” fatörzsek köré tekert, absztrakt alappal ellátott 
papírfelületekre festhettek, fújhattak kortárs magyar irodalomból, dalszöveg-irodalomból származó 
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idézeteket. Mivel a kortárs magyar posztmodern irodalomra jellemző vonások – mint például a hét-
köznapi, életszerű pillanatok megragadása, nézőpontok váltása, korunknak megfelelő szóhasználat, 
hagyományok újraértelmezése, rímek elhagyása, gondolatok szabad áramlása stb. – új olvasási mó-
dot igényelnek, a fák festését olykor közös interpretáció kísérte. A gördülékeny munkafolyamat 
érdekében az alkotók előre összegyűjtött idézetek, formák közül szemezgethettek, valamint előze-
tesen elkészített sablonokkal egyaránt dolgozhattak. Emellett egy óriás camera obscura kipróbálá-
sára is lehetőség nyílt, melynek köszönhetően bárki megtapasztalhatta a fényképezőgép ősének 
működési mechanizmusát. A két egymás mellett zajló programelem mondanivalója érdekes párhu-
zamot teremtett: míg a camera obscura esetében a fejlődő technika gyökereire igyekeztünk felhívni 
a figyelmet, addig a street art során a klasszikus irodalmi kánonról próbáltuk napjaink irodalmi érté-
keire irányítani a reflektort. A 175 főt számláló akció résztvevői ráébredhettek arra, hogy a művészet 
nem csupán letűnt korokat idéző alkotások tárháza; bepillanthattak az utcaművészet, a kortárs ma-
gyar költészet világába, miközben az irodalom és a festészet különleges interakcióba lépett egy-
mással, hidat építve az említett művészeti ágak között.  

 

Az esemény Facebook oldala: 

https://www.facebook.com/events/1490242484335590/?active_tab=discussion 

Az esemény propagandafilmje:https://www.youtube.com/watch?v=PWa36hEPaTU 

 
Egyéb médiamegjelenés: 

http://kapos.hu/hirek/kultura/2016-10-15/utcamuveszet_es_irodalom_.html 

http://kapos.hu/hirek/kultura/2016-10-18/szetgraffitiztek_az_europa-parkot.html 

http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2016-10-18/hirado_2016_oktober_18_kedd.html 

M1 Híradó – Bejelentkezés (M1 2016. október 18. délutáni Híradó)  

Somogyi Hírlap 2016. október 19. szám 

http://www.sonline.hu/galerialp/77326 

http://74nullanulla.hu/cikkek/2016/10/13/oktober-18-an-street-art-ba-oltoznek-az-europa-park-
fai.html 

http://74nullanulla.hu/cikkek/2016/10/18/kortars-kolteszetbe-oltoztettek-az-europa-parkot.html 
http://www.somogytv.hu/videok/hirado/117030/ 

http://kaposvarmost.hu/galeria/kozelet/2016/10/18/idezetekkel-burkolt-fakkal-nepszerusitik-az-
irodalmat.html 

http://kaposvariprogramok.hu/streetart2016 

https://www.facebook.com/202072339815248/photos/a.272547639434384.65382.202072339815248/
1402554216433715/?type=3&theater (Tourinform Iroda) 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár által felajánlott könyvlampionok nagyban hozzájárultak 
az esemény hangulatához: 

https://www.facebook.com/konyvtarkaposvar/photos/a.121851114563124.29084.119159344832301/
1132960636785495/?type=3 
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Szürrealista álmok – Országos Rajzpályázat 

 

 
 
A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium Országos Rajzpályázatot hirdet Szürrealista álmok 
címmel Frida Kahlo születésének 110. és René Magritte halálának 60. évfordulója alkalmából! 
Olyan pályaműveket (grafika, festmény, kisplasztika) várunk, amelyek a Szürrealista álmok címre 
reflektálnak. 
 
Pályázni két kategóriában lehet: 

- általános iskola felső tagozat 
- középiskola 

A pályaműveket a következő címre várjuk:  
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 7400 Kaposvár, Álmos vezér utca 1.  
Makai-Bakos Natália részére 
Beküldési határidő: 2016. november 30. 
 
A beérkezett pályaművekből kiállítást rendezünk és mindkét kategóriában az első három helyezet-
tet díjazzuk. A kiállítás 2017. január 31-ig lesz megtekinthető. 
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Hajdú Virág 

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giuma  

10/A osztály 

Virág az általános iskola elvégzése után iskolánk gim-
náziumi osztályának tanulója lett. Bemutatkozásából 
kiderült a művészetek iránti érdeklődése, a tanuláshoz 
való pozitív hozzáállása. 

A gimnázium első éve sikeres és eredményes volt szá-
mára. Kitűnő tanulmányi eredménye mellett aktívan 
részt vett a közösségi munkában, a diákönkormányzat 
működésében. Tagja az iskolai diákszínjátszó csoport-
nak. A művészetek iránti érdeklődése mellett kiváló 
szervezőkészség és kreativitás jellemzi. 

Szociális érzékenységét bizonyítja, hogy szívesen segít 
a tanulási nehézséggel küzdő diáktársainak, többször 
szerepelt a nagyatádi idősek otthonában rendezett 
ünnepségeken. 

Zenei tehetségét az iskola tanulói és a nagyatádiak 
több alkalommal csodálhatták (ének, gitár). 

Az elmúlt tanévben három jelentős programban képviselte iskolánkat, valamint Somogy 
megyét: 

1. Kazinczyról elnevezett „Szép kiejtési verseny” Országos Döntő, Győr 
2. Tehetség Gála, Kaposvár /versmondás/ 
3. Helikoni Ünnepségek, Keszthely /versmondás/ 

A középiskolát kitűnővel szeretné elvégezni, aztán egyetemre készül. A 10. évfolyamon 
még több irány érdekli, és ezért sok mindennel foglalkozik. További terveiben az orvosi, a 
színművészeti pálya szerepel. A döntés azonban csak 11. vagy 12. évfolyamon fog megszü-
letni. Az élet bármilyen pályára viszi, a zene és az irodalom akkor is jelen lesz életében. 
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Tagozatok hírei 
 
Művészeti Tagozat 
 

Örömmel tudok beszámolni arról, hogy a szeptember 30-án megrendezett „Muzsikál Kaposvár a 
Zene Világnapján” nagyon jól sikerült. Rengeteg köszönetet és pozitív visszajelzést kaptunk. Intéz-
ményünk részéről Szabó Klaudia szervezésében és kollégáink részvételével sikerült az egész város 
óvodásait és iskolásait mozgósítani. Szita Károly polgármester úrtól kaptam egy nagyon szép kö-
szönő levelet, melyben megköszönte a színvonalas szervezést és lebonyolítást. 

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság és a Magyar-Lengyel Baráti Társaság 2016. októ-
ber 17-én 18.00 órakor a Liszt Ferenc Zeneiskolában megrendezte Chopin hangversenyét. Karol 
Wojtyla pápává választásának 38. évfordulóját ünnepeltük. Dr. Rumszauer Miklós plébános köszön-
tője után Czigány György József Attila és Prima Primissima-díjas költő, a Berzsenyi Társaság irodal-
mi alelnöke a tőle megszokott profizmussal osztotta meg azokat a gondolatokat, amiket fontosnak 
tartott elmondani az adott zeneműről és szerzőjéről.   Vida Mónika Ruth zongoraművész felejthetet-
len előadásban prezentálta az erre az alkalomra választott Chopin darabokat. Az estet Czigány 
György egy saját versének bemutatásával zárta, mely Chopinról szólt és még ünnepélyesebbé vará-
zsolta ezt a szép ünnepet. 

Hagyományainkhoz hűen idén is megrendeztük 2016. október 24-én 17.30 órakor iskolánk névadó-
jának, Liszt Ferenc szobrának koszorúzását a Zeneiskola előterében. 

Ezt követően ünnepi hangversennyel emlékeztünk meg Liszt Ferencről. A hangversenyen zeneisko-
lánk tanulói és tanárai 10 műsorszámmal vettek részt. 

Az egész műsor szervezésében és lebonyolításában Hudiné Jovánczai Ágnes kolléganőm jeleske-
dett. Az estről a Kapos Televízió egy kulturális műsorában fog beszámolni.  

        



8 
 

        

  

   



9 
 

      

       

 

 

     



10 
 

          
 
 

Óvodai Tagozat 
 
A Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda és Tagóvodái sikeres pályázatot írtak NIVEA „Karolj 
fel egy családot” címmel, a nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval 
rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének biztosításáért. (Pályázat kiíró: „Óvodai Nevelés a 
Művészetek Eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Óvodapedagógusok 
Országos Tehetségsegítő Tanácsa) 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 

A Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda a tavaszi és a mostani pályázattal is „fel tudott ka-
rolni” egy nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottságokkal rendelkező kisgyermeket. 
Míg az első pályázattal a zenei tehetségműhelybe, a mostanival a testi-kinesztetikus mozgás mű-
helybe járó kis tehetségígéretnek tudtunk olyan eszközöket beszerezni, amellyel lehetőséget te-
remtettünk a szülőknek, hogy otthon is biztosítottá váljon gyermekük sajátos képességeinek fejlő-
dése.  

A kisgyermek a labdajátékokat kedveli, ezért olyan mozgásfejlesztő sporteszközökkel sikerült meg-
lepetést és boldogságot varázsolnunk a gyermek és szülei számára, amely lehetővé teszi számára a 
további fejlődést. 

A család öröme, meghatódottsága mellett mi is megtapasztaltuk, hogy milyen jó érzés támogatni 
egy családot a gyermekük nevelésében.  
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Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Temesvár Utcai Tagóvoda 

Nagyon örültünk a Nivea pályázatának. Immár második alkalommal nyújt segítséget tehetséges 
kisgyermekek számára. Óvodánk egyik kis tehetségígérete Bogika. A „Színes ceruzák” tehetségmű-
helyben bontogatja ki térbeli-vizuális adottságait. Egyedi látásmódjával, különleges formavilágával 
nap, mint nap elkápráztat bennünket. A körülötte történő eseményeket, élményeit egyedi módon 
ábrázolja. A pályázat segítségével olyan vizuális eszközöket tudunk Bogikának vásárolni, amelyek-
kel otthonában is biztosítva lesz kreativitásának, átlag feletti adottságainak fejlődése.  

                                       

Rajz címe: „Földalatti róka járat”  

 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Damjanich Utcai Tagóvoda 

Immár második alkalommal nyújtottuk be a Nivea „Karolj fel egy családot” pályázatot. 

A tavaszi pályázaton Dankháziné Minich Mónika óvodapedagógus pályázott sikeresen egy mese-
báb-drámajáték, nyelvi tehetségműhelybe járó nagyon tehetséges hátrányos helyzetű kisgyermek-
kel. A család nagy örömére szolgált, hogy a kislány otthon is megmutathatja e területen bontakozó 
tehetségét, hiszen számára bábokat, bábparavánt és mesekönyveket tudtunk a megpályázott ösz-
szegből biztosítani. 

A mostani sikeres pályázatunkat Szalai Réka óvodapedagógus írta, aki a testi-kinesztetikus mozgá-
sos tehetségműhelyt vezeti, amely a labdajátékokra épít. Ebben a pályázatban egy olyan kisfiút 
választottunk, aki édesanyjával és két nagyobb testvérével él egy albérleti lakásban nehéz anyagi 
körülmények között. Ő a labdajátékok területén átlagon felüli adottságokkal rendelkezik. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy az elnyert összeggel a kisfiú részére olyan eszközöket tudunk biztosítani, 
amelyekkel otthon is tudja majd kamatoztatni tehetségét.  

A családot meglepetésként érte a pályázat híre és a sportfelszereléseket tartalmazó csomagot az 
anya és kisfia meghatódva vették át. A kisgyermek arca a boldogságot és az örömöt tükrözte. 

Köszönjük, hogy egy újabb családnak tudtunk a pályázat által boldogságot és örömet okozni. 
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Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Tallián Gy. Utcai Tagóvoda 

Két sikeres pályázatnak, kétszeresen örülhetett óvodánk!  

Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, valamint Vöröskeresztes Bázisóvoda révén, a 
karitatív tevékenységeket, segítségnyújtást, törődést. A NIVEA „Karolj fel egy családot” pályázat 
kapcsán egyénre szabottan tudunk segíteni a családoknak, hogy gyermekeik kiemelkedő adottsága-
it a megfelelő szakmai és tárgyi támogatással ki tudják bontakoztatni. Két, szerény körülmények 
között élő kisgyermek tehetségfejlesztésére nyertek támogatást a pályázó óvó nénik: Baranyainé 
Jankovics Rita, Fehér Eszter és Horváthné Weil Katalin tagóvoda vezető. A befolyt összeget testi-
kinesztetikus mozgás és nyelvi adottságok kibontakoztatását segítő eszközök vásárlására fordítjuk, 
melyekkel a szülők is biztosíthatják az átlagon felüli adottságok fejlesztését.  

Az ösztöndíjjal két kislányt szeretnénk támogatni: 

Egyikük átlagon felüli nyelvi adottságai már 3-4 éves korában megmutatkoztak. Már ebben az idő-
szakban képes volt különböző formában, választékos módon megfogalmazni élményeit, nagyon 
nyitott volt a kommunikációs helyzetekben. Az idei nevelési évben „Atyámfia” mese, drámajáték 
műhelyünkbe biztosítjuk differenciált fejlesztését.  

A másik kislánynak nagymozgásaiban, kitartásában és mozgáshoz való viszonyában mutatkoznak 
meg erősségei. Őt „Pattogtatók” műhelyünkbe válogattuk be.  

A családlátogatások alkalmával és a szülőkkel való személyes beszélgetések során kellő tapaszta-
lathoz jutottunk a családok nehéz anyagi helyzetét, lakáskörülményeit illetően, és hogy a gyerme-
kek szabad játékát a saját tér hiánya is gátolja. Ezért most érezzük igazán, hogy mekkora öröm segí-
teni, amikor olyan kisgyermekeknek segíthetünk, akiket nevelünk, fejlesztünk, vigasztalunk, bátorí-
tunk, támogatunk, gondozunk, és velük együtt éljük mindennapjainkat.  
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Október 17.: 

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Óvodai tagozatának munkájáról, a tervezett 
programokról tájékoztató értekezletet tartottunk a Somogy megyében működő Tehetségpontok 
képviselőinek, óvodai intézményvezetőknek, valamint azon érdeklődőknek, akik Tehetségponttá 
szeretnének válni. A résztvevők támogatásukról biztosították a szervezetet. Az értekezleten az 
alábbi intézmények voltak jelen: 

- Somogyvári Tündérkert Óvoda 
- Szent Margit Katolikus Óvoda 
- Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
- Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Arany János Tagóvoda 
- Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 
- Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda 
- Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 
- Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda Kaposfüredi Tagóvoda 
- Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda 
- Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda  
- Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda Szigetvár Utcai Tagóvoda 
- Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 
- Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Damjanich Utcai Tagóvoda 
- Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Temesvár Utcai Tagóvoda 
- Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Tallián Gyula Utcai Tagóvoda 

 
Igény merült fel egy tehetséggondozással kapcsolatos tanfolyam megszervezésére, melyre a tavaszi 
időszakban kerülne sor. A továbbképzéssel kapcsolatos szervezési feladatokat Bekesné Porczió 
Margit Tagozatvezető megkezdte, ezzel kapcsolatban bővebb információt a 82/413-454-es telefon-
számon nyújt. 
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Információk pontosítása az óvodapedagógusoknak szervezett tanfolyamról! 
 
A továbbképzés megnevezése: Tehetséggondozás az óvodában 
Előadó: Nagy Jenőné főiskolai adjunktus, az Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Taná-
csának elnöke 
Helyszín: Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája, Komló, Nagyszántó u. 10. 
Óraszám: 30 óra 
Időpont: november 17-18-19. 
 
A jelentkezésekről bővebb információval rendelkezik a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 
kapcsolattartó pedagógusa: Kollárné Kiss Márta (tel.: 82/413-454). 
 

 

SNI 
 

Műhelymunka, tapasztalatcsere, interaktív élmények a Bárcziban 

A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ által október 3-án megrendezett regionális Ki mit 
tud?-on tehetséges tanulók léphettek színpadra, mutatkozhattak be a nagyközönségnek. 
Folytatásként október 27-én az intézményben ismét egy nagy rendezvényre került sor. Az 
Esélynap és sportágválasztó a tehetséggondozás területén műhelymunkára és újbóli talál-
kozásra adott alkalmat. A mintegy 600 résztvevő – többségi óvodák, általános iskolák, kö-
zépiskolák gyermekei, diákjai, a sajátos nevelési igényű tanulókkal, fiatalokkal együtt - 
számos területen szerezhettek tapasztalatokat, nyerhettek betekintést a sportágak, művé-
szeti tevékenységek körébe. Judo, labdarúgás, görkorcsolya, horgászat, sportvezető – já-
tékvezető, dráma, képzőművészet, zene, informatika – interaktív játékok nyújtottak kelle-
mes szórakozási lehetőséget a tanulóknak, akik a nap során élményekkel és tapasztalatok-
kal gazdagodtak.  

A rendezvény a szakemberek találkozója is volt, akik elemezhették az egyes tehetségterü-
leteken zajló munkát, a tehetségfejlesztő pedagógusok, tehetségkoordinátorok aktuális 
feladatait. Szó esett a tehetségponttá válás folyamatáról, a tehetséghálózat tagjainak 
együttműködéséről, az előttünk álló novemberi eseményekről.  

A tapasztalatcsere a tanulók és a pedagógusok számára egyaránt kiváló alkalom volt a 
problémák, gondolatok felvetésére, közös élmények gyűjtésére.  
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