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- KI KELL A TEHETSÉGHEZ? „A jó tanár egész életen át ható példát ad, egy olyan új világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem
felejt. Érzéke van a különlegesre, mindenben a jót, a pozitívat, az értéket keresi. A jó tanár legalább ötször annyit dicsér, mint
amennyit szid. Kifogyhatatlan annak a szeretethálózatnak az építésében, amely a diákjainak nyit új és új utakat. „ Prof. Csermely
Péter

A Messzehangzó Tehetségek Alapítványt tíz évvel ezelőtt hivatásukban sikeres, felelős üzletemberek azzal a céllal hozták
létre, hogy lehetőség nyújtásával járuljanak hozzá nehéz körülmények között élő gyermekek művészeti, természettudományos
és informatikai érdeklődésének és tehetségének támogatásához.
Az iskolán kívüli, Bonis Bona –a nemzet tehetségeiért díjjal kitüntettet, kiválóan akkreditált tehetségtámogató programban
tehetségműhelyek, ösztöndíjprogram és tematikus nyári táborok szervezése segíti a hazai tehetséggondozást.
Ismerjük eredményeinket, elérésüket a munkánkat a 10 éve kísérő szakemberek támogatása segítette.
Ezért is hozta létre Alapítványunk az ÉRTE-m TE-tetted Díjat, hogy segítségünkkel lehetőséget biztosítsunk a
diákoknak mentor tanáraik, nevelőik, pszichológusaik felé megbecsülésük, elismerésük kifejezésére.
A meghirdetett négy kategóriában több mint 50 jelölés érkezett be
kicsiktől és nagyoktól (legfiatalabb 6 éves, legidősebb 27), határon
innen és határon túlról is (Erdélyből, Újvidékről, Kárpátaljáról),
hogy ezzel a lehetőséggel fejezzék ki hálájukat szeretett mentoruk
iránt, aki ÉSZREVETTE őket, MEGÉRTETTE nehézségeiket,
vagy aki MEGLÁTTA BENNÜK azt a pluszt, amivel képesek
voltak a céljaikat kitűzni, és HITT BENNÜK, hogy meg is fogják
valósítani azt.
A jelöltek listájának és történetének sokszínűsége bizonyítja, hogy a
gyerekek támogatása, az odafigyelés, motiváció átadása bárhol
megtörténhet, egyetemen, középiskolában, szakkörökön vagy akár
színjátszó csoportban is. A sok őszinte és szívhez szóló pályázat
nem könnyíti meg az Alapítvány Kuratóriumának és a művészet,
tudomány, oktatás területén kiemelkedő szakemberekből álló
zsűrijének a dolgát, akik a jelöltek közül öt személyt részesítenek
majd anyagi és erkölcsi elismerésben.
A nagyszámú jelölés és a lelkes beszámolók bizonyítják, hogy az
ÉRTE-m TE-tted DÍJ-nak, az elismerésnek helye van, a
tanítványok szeretnék kifejezni és meghálálni mesterüknek a
figyelmet.
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