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„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.”
Prof. Csermely Péter

A Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjjal kitüntetett Messzehang-
zó Tehetségek Alapítvány kiválóan akkreditált programjában a nehéz 
körülmények között élő gyermekek tehetséggondozását műhelyek, 
ösztöndíjprogram és tematikus nyári táborok szervezésével támogatja. 
Az elmúlt 10 év eredményei eléréséhez, a gyermeki tehetség kibon-
takoztatásához a munkánkat segítő szakemberek jelenléte elenged-
hetetlen. Az ÉRTE-m TE-tted Díjjal szeretnénk lehetőséget biztosítani 
a diákoknak mentor tanáraik, nevelőik, pszichológusaik felé 
megbecsülésük, elismerésük kifejezésére.

A meghirdetett négy kategóriában több, mint 50 jelölés érkezett be, 
hazai és határon túli településeken élő gyerekektől és fiataloktól, hogy 
ezúton 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 
színjátszó csoportban is. 
A jelölések elbírálásában az Alapítvány Kuratóriuma mellett, 
szakzsűriként közreműködik Fuszek Csilla, a Budapesti Európai 
Tehetségközpont igazgatója, Borbély Mihály, Kossuth-díjas és Liszt 
Ferenc-díjas klarinét és szaxofon művész, valamint Horváth József, 
kutatóbiológus, Aranypánt-díjas Hétköznapi Roma Hős. Nekik jutott az 
a nehéz feladat, hogy a sok őszinte és szívhez szóló pályázat alapján 
kiválasszák azt az 5 díjazottat, akik majd az anyagi és erkölcsi 
elismerésben részesülnek.

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.

M E T A MESSZEHANGZÓ
TEHETSÉGEK
ALAPÍTVÁNY

Kikért csináljuk?

Mit csinálunk?

Hogyan csináljuk?

Iskolán kívüli, komplex 
tehetséggondozó 
programokat a 

művészetek, természet-
tudományok és az 

informatika területén.

A nehéz körülmények 
között élő, korosztályuk-
ból művészeti, természet-
tudományos vagy infor-
matikai képességükkel 
kiemelkedő, 12-18 éves 

hazai és határontúli 
diákokért.

Tematikus nyári táborok, 
iskolai csoportoknak és 
egyéni résztvevőknek 

szervezett évközi 
események és műhely-
foglalkozások, valamint 

ösztöndíjrendszer jelentik a 
tehetséggondozó munkát.

Kikkel csináljuk?
Tehetséggondozó program-

jainkat önkéntes szakem-
berek, ismert művészek és 

tudósok vezetésével, 
közreműködésével

szervezzük.

AKI ÉSZREVETT- művészeti, természettudományos és 
informatikai ismereteket átadó pedagógus, nevelőtanár, 
aki felfedezte és támogatta benned az alkotóképességet és 
a tudásvágyat és aki erre szabadidejéből is sokat áldozott.

AKI MEGÉRTETT- iskolapszichológus, gyermekpszichológus, 
családgondozó, akivel bizalmas kapcsolatban, nehézsé-
geiddel és problémáiddal mindig őszintén fordulhattál és 
aki humorával, kedvességével, nyitottságával segített 
leküzdeni a nehézségeidet.

AKI MEGLÁTTA BENNEM - szakkörök, művészeti és 
tudományos diákcsoportok vezetője, aki türelmesen és jó 
szervezőkészséggel támogatott és felkészített a tanul-
mányi versenyekre, csapatmunkára, aki energiákat 
mozgatott meg benned céljaid elérése érdekében.

AKI HITT BENNEM - mentor és nevelő tanárok akiknek 
lelkesítésére, irányítására, támogatására, határozott-
ságára mindig bátran számíthattál.

M E T A MESSZEHANGZÓ
TEHETSÉGEK
ALAPÍTVÁNY

Köszönjük Támogatóinknak, hogy személyi jövedelemadó
1% felajánlásukkal vagy magánadománnyal segítik a nehéz sorsú, 

tehetséges gyermekek tehetséggondozását!

Adószámunk: 18131354-1-41
Bankszámlaszám: 11701004-20234557



AKI ÉSZREVETT - művészeti, természettudományos és informati-
kai ismereteket átadó pedagógus, nevelőtanár, aki felfedezte és 
támogatta benned az alkotóképességet és a tudásvágyat és aki 
erre szabadidejéből is sokat áldozott

Barocsai Zoltán 
Település: Szekszárd
Foglalkozás: földrajz szakkör, egyéni tehetséggondozó műhely

„Biztatására elindultam az OKTV-n, ahol a második fordulóba jutottam. 
Az eddigi tapasztalatait és kapcsolatait is felhasználva támogatott a 
dolgozat megírásában. Tanácsokkal látott el és a tehetséggondozó 
órákon kívül is rám szánta az időt: kérdőívezésben, ha megakadtam, vagy 
ha irodalom kellett, akár a téli szünetben is segítségemre volt. Plusz 
órákban segített az előadói készségemet is fejleszteni. Meg is lett az 
eredménye: házi TDK-n aranyminősítés, megyei TDK-n oklevél, a TUDOK 
döntőjébe bejutás.”
Dévény Zoltán (18)

„Ő az egyetlen igazi mentorom. Együtt nagyon sok országos eredményt 
értünk el különböző környezettudományos és matematikai kutatásaink-
kal. 2018-ban az I�jú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján Magya-
rországot képviselő csapatba is bejutottunk. Precíz, magabiztos és képes 
arra, hogy egyensúlyban tartsa a komoly munkát és a szórakozást. 
Mindig meglátja a diákokban a jót. Szüntelenül törekszik arra, hogy új 
világokat tárjon fel előttünk. Sose mond nemet egy felzárkóztató 
foglalkozásra sem. A tanórákon új módszereket alkalmaz, a tananyagot 
mindig színesen és interaktívan adja le. Tanórán kívül környezetvédelmi 
akciókat és kirándulásokat szervez. Nem a verseny, hanem a lehetőség 
hajtja Őt, ezért is lehet türelmes és gondos, emellett valahogy laza, de 
mégis szigorú.”
Rappay Bence Zsolt (18)

Janó Valéria 
Település: Kisújszállás
Foglalkozás: emelt szintű ének, kórus és tehetséggondozás

„Valika néni énektanár és tehetséggondozó is. Olyan tanárnéni, aki 
szívből tanít, a gyerekeket rá tudja vezetni a zene és az éneklés örömére. 
Az iskolában mindenki szereti, sohasem követel, látja, kitől mit lehet 
elérni. Nekem ő a második anyukám is. Édesanyám súlyos látássérült és 
édesapám is beteg. Szépen lassan megtanított sok mindenre, a klasszikus 
éneklést tanítja főleg, de nekem - mivel én szeretem a népi zenét és éneket 
- segít ebben is. A népzenében klarinéttal országos ezüst és bronz fokoza-
tot is elértem már. Mindig segített és tanított, soha nem várt el viszonzást, 
csak mindig azt mondja, örül a szíve, ha egy ilyen szorgalmas tehetséget 
segíthet. Valika néni a példaképem!”
Simon Éva (13) 

Vargáné Juranovics Beáta
Település: Tác
Foglalkozás: alsós műsoros

„Az előző iskolából, ahol az 1. osztályt töltöttem el kellett jönnöm, amikor 
kiderült, hogy autista vagyok. Bea néni segített beilleszkedni az új 

osztályomba. Nagyon jó tanuló vagyok. Az osztálytársaimmal jól kijövök, 
mindenki barátom az osztályból. Anya és apa is megnyugodott. Bea néni 
nem elnyomni akarta bennem a �igyelemfelkeltési vágyamat, hanem 
kihasználta. Tavaly rám osztotta a főszerepet az alsós műsoros előadáson. 
A darab óriási sikert aratott. Azóta másként néznek rám a tanárok és a 
szülők is.”
Kovács Vince Máté (10)

AKI MEGÉRTETT - iskolapszichológus, gyermekpszichológus, 
családgondozó, akihez bizalmas kapcsolatban, nehézségeiddel és 
problémáiddal mindig őszintén fordulhattál és aki humorával, 
kedvességével, nyitottságával segített leküzdeni a nehézségeidet

Gersei Viktória 
Település: Szombathely
Foglalkozás: gyógypedagógiai asszisztensként állandó segítő

„Viki néni 10 éve segít az iskolai munkám során. Gyengénlátó vagyok és 
kézrendellenességgel születtem. Nem helyettem dolgozik, hanem mindent 
elkövet, hogy sikeres legyen az órákra való felkészülésem. Jelenlegi 
átlagom 4,7 és érettségi után magyar tanári szakra pályáznék. Számos 
országos és helyi irodalmi pályázaton és versenyen szerepeltem már 
sikerrel. Viki néni őszinte kritikusom, támogatóm. A lelkemnek is kiváló 
orvosa. Ha néha túl nehéz a puttony, amit az élet rám mért, megértésével, 
humorával és empátiájával segít át a gondokon. Megértő a kamasz 
lélekkel, hisz otthon három hasonló korú gyermeket nevelnek példásan. 
Nélküle nem tudnék részt venni a kirándulásokon, iskolai programokon. 
Társaim és a tanáraim is nagyon szeretik, ő már az osztályunk része. 
Kitűnő ember, nevelő és „pótanyuka” is. Aggódós anyukám a legnagyobb 
bizalommal bíz rá, hisz az elmúlt hosszú évek során Viki néni már a 
családunk része lett.”
Csiszár Tamás (17) 

Tihanyiné Iklódi Piroska 
Település: Debrecen
Foglalkozás: iskolai könyvtár, közösségi szolgálat koordinátora

„Fáradhatatlanul törődik a könyvtári állománnyal, tankönyvrendeléssel, s 
legfőképpen velünk, diákokkal. Végzettsége szerint pszichológus is. Apróbb, 
s nagyobb bajjal is fordulhatunk hozzá, ő meghallgatja, tanácsot, 
segítséget ad a megoldáshoz. Minden titkot hét pecsét alatt tart. Az iskola 
300 diákját név szerint ismeri. Minden évben tábort szervez, vakok és 
gyengénlátók otthonába, óvodákba, idősotthonokba visz bennünket, ahol 
olyan helyzetekben lehet részünk, melyek tartósan formálják szemléletün-
ket. A diákok nagy százaléka a kötelező óraszám többszörösét teljesíti, 
hiszen kapott egy szemléletet a felkészülés során.”
Kós Károly Művészeti Szakgimnázium diákközössége (17)

AKI MEGLÁTTA BENNEM - szakkörök, művészeti és tudományos 
diákcsoportok vezetője, aki türelmesen és jó szervezőkészséggel 
támogatott és felkészített a tanulmányi versenyekre, csapat-
munkára, aki energiákat mozgatott meg benned céljaid elérése 
érdekében

Tánczos Krisztina 
Település: Pusztaszabolcs, Dunaújváros
Foglalkozás: magyartanár, drámaszakkör vezetője

„Rengeteget segített a szakmai és lelki fejlődésben azzal, hogy a gimnázi-
umban észrevette az irodalmi és nyelvészeti tehetségemet. Bizonytalan, 
félénk és kiközösített kamasz voltam, és az ő támogatása nélkül nem 
mertem volna tanulmányi versenyekbe vágni, vagy arra gondolni, hogy 
tehetséges vagyok valamiben, nem jutott volna eszembe magyar szakra 
menni, sőt az is lehet, hogy nem is jelentkeztem volna egyetemre. Az 
egyetemi évek alatt is többször beültem a gimnáziumban az óráira, mert 
mindig is csodáltam a színvonalas és lelkes munkáját. Végül �inn irodalmi 
doktori ösztöndíjat kaptam a Tamperei Egyetemen.”
Várkonyi Flóra (25)

„A legjobb osztályfőnök, remek szervező, az iskolánk legaktívabb tanára és 
szinte minden pályázatot megnyert nekünk. A drámaszakkör egyedüli 
irányítójaként a megyei színjátszóversenyekre, kisebb helyi rendez-
vényekre vezényeli ki csapatát évről évre és rendszeresen sikereket érnek 
el. A legapróbb tehetséget is képes meglátni a diákokban, azokra külön 
tekintettel van, és a legkülönfélébb kategóriákban indítja is őket 
versenyeken, pályázatokon. Ő volt az, aki egyengette az utamat elejétől 
fogva, s ez csupán egy egyéni vélemény, hiszen nem csak én köszönhetek 
sokat neki.”
Géró Ádám (19)

Ungvárai Béla  
Település: Mór
Foglalkozás: MÓRmoták kosárlabdacsapat (8-12 év)

„22 éve tornatanár, 4 éve a kosárlabdacsapat edzője. Igen nehéz 
meghatározni Béla bácsi jelölős témakörét, mert mindegyik jellemző rá: 
észreveszi és meglátja a tehetséges labdaérzékű gyerekeket az edzésen, a 
kitartásukat és az igyekezetüket folyamatosan dicséri és hisz a meccsek 
tapasztalataiban. Sarkallja a gyerekeket, hogy a jó sportoló jól is tanul. A 
vesztes verseny után összefoglalja a hibákat és oda�igyelésre, lelkesedésre 
biztatja őket. Nyertes esetben részletesen indokolja a megérdemelt 
dicséreteket. Egyénileg is oda�igyel a gyermekek családi, lelki hátterére. 
Egy életreszóló hozzáállást és családokat bámulatba ejtő egyéni stílust 
ismerhetünk meg általa.”
Stróbl Mariann (8) 

AKI HITT BENNEM - mentor és nevelő tanárok, akiknek 
lelkesítésére, irányítására, támogatására, határozottságára mindig 
bátran számíthattál

Rédai Attila 
Település: Debrecen
Foglalkozás: gyakorlati, elméleti oktatási órák
„Fontos neki, hogy a tehetséges gyermekeket felfedezze, segítse, a tudását 
átadja, szakmai versenyekre felkészítése. Magabiztosságot, önálló munka-
végzést tanultam tőle, így dolgozhatok neves étteremben. Bizalmasan 
odamehetek, kérdezhetek, mindig ott van a megfelelő válasz, ha a szakács 
szakma vagy a magánélet kérdéseit, tapasztalatait kell megválaszolnia. Ha 
látja diákjaiban az akaratot és elkötelezettséget, akkor a versenyre 

napokon át fáradságot, időt nem sajnálva képes a felkészítéssel 
foglalkozni munka mellett. Közös sikereket hazai és nemzetközi 
versenyeken értem el és A nemzet �iatal tehetségeiért ösztöndíjban 
kétszer részesültem.”
Gajdán Attila (27) 

dr. Koncz Gábor 
Település: Kisvárda
Foglalkozás: biológia fakultáció, kutatás

„Ő az, aki megmutatta, hogy van, amiben igenis tehetségesek vagyunk, 
ahogy ő mondaná: „Semmiből nem lesz semmi”. Rengeteg plusz órát 
biztosít szabadidejét nem sajnálva. Közvetlen jókedve, humora és 
bizalma minket is arra motivál, hogy mi is legalább ilyen jó emberekké 
váljunk. Hátrányos helyzetünk révén nem tudnánk a versenyeket 
magunktól �inanszírozni, így anyagi támogatást is biztosít számunkra. 
Segítőként mi is rendszeresen részt veszünk interaktív előadásain. A 
Debreceni Egyetemmel való kapcsolatai által csoportunkból három 
ember kutatásokat végez, melyekkel konferenciákon is eredményesen 
képviselik iskolánkat. Célja, hogy embereket faragjon belőlünk, akik 
bármilyen élethelyzetben képesek lesznek megállni helyüket.”
Kiss Bettina, Mezei Boglárka, Kőrizs Petra Ramóna, Tárkányi Tekla, 
Filipcsuk Péter Gusztáv (19)
 
Kövér Gábor 
Település: Budapest
Foglalkozás: emelt szintű matematika óra
 
„8 éve dolgozik értünk. Az iskolánk országos matematika versenyeken 
elért eredményeiben benne volt lelkiismeretes munkája. Minden nap 5 
órakor kel fel és este 7 órára ér haza, mert ilyen messze lakik az iskolánk-
tól, mégsem jutott soha eszébe, hogy itt hagyjon bennünket. Bár nem 
pedagógusnak készült, a tanítás lett az élete. Az a fajta tanár, akire 
minden gyerek vágyik. Érthetően magyaráz, szigorú (ez először rossz, de 
aztán rájössz, hogy érted az), és vicces. Szeret velünk lenni és mi is 
örömmel vagyunk vele. Azok az alapok, amiket megtanított olyan 
szilárdak, hogy bátran építhetünk rá. Nagyon hálás vagyok neki, hogy 
tőle tanulhattam.”
Kerekes Zsuzsanna (14)
 
Hajdu Henrietta
Település: Penészlek
Foglalkozás szakkör, tehetséggondozás
 
„A kis falunkban nem sok szórakozási lehetőség van. Nincs egy cukrászda, 
egy játszótér. Heni
néni akár hétvégére is szervez programokat nekünk. Az iskolánkba járó 
diákok többsége halmozottan hátrányos helyzetű diák, nap, mint nap a 
mélyszegénységből érkezik. De nem mindegy hogyan?! Szeretnek iskolá-
ba járni a gyerekek. Itt mi nem csak tanulunk, hanem valami olyasmit 
kapunk, amiből mi is tudjuk, hogy a világban különlegesek és értékesek 
vagyunk! Évente 120-150 versenyen, pályázaton veszünk részt Heni néni, 
és a kollégái, a tanáraink segítségével. Egyre többet szerepel már az 
iskolánk a médiában ezeknek az eredményeknek köszönhetően. Minden 
diáktársamnak ilyen pedagógust kívánok!”
Greguricz Mercédesz Katalin (13)


