
A Nemzeti Tehetség Program Önzetlen segítője 

 

Ahhoz, hogy mára a Nemzeti Tehetség Program számos sikeres eleméről adhassunk számot, 

példaértékű szakmai és társadalmi összefogásra, emberi jóravalóságra volt szükség. 

Sokan emlékszünk Sólyom László Köztársasági Elnök Úr szavaira,l az I. Országos Tehetség Napon Ő 

nevezte ezt a napot a „jóravalóság ünnepének”. 

Ha visszatekintünk az elmúlt évekre megtapasztalhattuk, hogy sokan a program indulását követően 

kerültek szorosabb kapcsolatba a tehetségsegítéssel és ma szakmai munkájukat, tevékenységüket 

szemlélve megállapíthatjuk, hogy közös ügyünk meghatározó szereplőjévé, segítőjévé váltak.  

Az a személy, az a kolléga, akinek munkáját ma méltatom, olyan valaki, akivel közvetve, vagy 

közvetlenül az elmúlt években a jelenlévők közül sokan találkozhattak. Szervezte, koordinálta, 

segítette mindazt a munkát, melynek köszönhetően sokan lehetőséget, illetve támogatást kaphattak 

ahhoz a tehetséggondozó munkához, melyet intézményükben, szervezetükben végeznek.  

Fülöpné Gali Zsófia az Oktatásért Közalapítvány Titkárságának vezetője. 

Kivételes empatikus képességgel rendelkezik Ő, melyet családjából hozott magával, ahol a sorsok, 

életpályák legszínesebb választékával élt együtt szoros családi kötelékben. Megtalálható volt itt 

sokféle életút, a vezető értelmiségiektől a művész lelken át a szakmunkás életútig. Mindez segítette 

Őt abban, hogy nyitottá váljon más emberi sorsok iránt, legyenek azok akármilyenek is. Az egyik 

beszélgetés alkalmával elhangzott és erős meggyőződéssel vallott gondolatát idézném most, hogy 

„Az oktatási rendszer legfőbb küldetése kell legyen, hogy minden kis emberi  teremtményt a legjobb, 

vagy hozzá legillőbb sorshoz segítse hozzá.” Érzékenysége és érintettsége számomra egyértelmű. 

Nem teher, nem szigorúan vett munka számára a vállalt feladat, hanem elköteleződés a tehetségügy 

mellett.  

A Nemzeti Tehetség Programmal és a Nemzeti Tehetség Alappal kapcsolatos feladatok megvalósítása 

2008 évtől az Oktatásért Közalapítványhoz tartozik. Óriási munka hárult erre a szakmai közösségre, 

melynek Ő a vezetője.  

Másfél év alatt 28 pályázati kiírás előkészítése, koordinálása, szakmai segítése volt a feladata, hogy a 

kiírások gyorsan, és egyszerű formában jelenjenek meg, hogy a megítélt támogatásokból néhány hét 

alatt szerződés szülessen, hogy a pályázók számláján a program megvalósításához szükséges források 

mielőbb megjelenjenek. Aktív szerepe volt abban, hogy a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 

(amelyben tíz minisztérium felső vezetői, határon túli területek képviselői és civil szervezetek 

delegáltjai vettek részt) munkája gördülékenyen haladjon, hogy az előterjesztések időben és 

szakszerűen készüljenek el, mindezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a Programnak az első két évre 

kitűzött céljait mindössze egy év alatt sikerüljön megvalósítani. Ez alatt az egy év alatt munkájának 

köszönhetően összesen 1100 tehetségműhely közel 1 Milliárd forinthoz jutott hozzá tehetségsegítő 

munkájának, terveinek megvalósításához. Ma elmondhatjuk, hogy több mint negyvenezer gyermek, 

fiatal lett érintettje ennek a Programnak. 



A fentieken túl aktív közreműködője volt az Alapítvány által szervezett tehetségsegítő programoknak, 

rendezvényeknek, melyek közül kiemelném a világhírű szingapúri és izraeli tehetséggondozó 

modelleket is  bemutató  konferenciát.  

Az éppen aktuális feladatok végrehajtása mellett, a tapasztalatok összegzésén túl folytatódtak a 

következő két év akciótervének előkészületi munkálatai, annak érdekében, hogy a már elkezdett 

munka kiszámíthatóan és zökkenőmentesen valósulhasson meg a jövőben is. 

Fülöpné Gali Zsófia segítségére ebben a munkában is lehetett számítani. 

Meghatározó szerepe volt és van abban, hogy közös álmunk, közös tervünk a Nemzeti Tehetség 

Program európai szemmel is példaértékű működőképes Programmá válhatott és remélhetően az 

marad a jövőben is. 

Köszönjük önzetlen segítő munkádat Zsófia! 
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