
Szakmai beszámoló űrlap 

az NTP-OKD-M-12 pályázati kategóriához 

 

Pályázat kódja: NTP-OKD-M-12 

Pályázó szervezet neve: MATEHETSZ, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

 

A szakmai beszámolót a támogatási szerződésben előírtakkal és a benyújtott szakmai 

programmal összehasonlító módon kell elkészíteni. A szakmai beszámolóban felsorolt, 

megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi elszámolás költségvetési soraihoz. 

Ha a pályázati felhívás egyes elemeire nem kért támogatást és a szakmai beszámoló 

választ kér arra, hogyan oldotta meg a feladatot, kérjük a válaszadás helyett 

egyértelműen jelezze a beszámolójában a hiány okát. A szakmai beszámoló részét képezik: 

kiadványok, fényképek, meghívók, jelenléti ív, stb. Nem szükséges a megvalósított szakmai 

feladatok részletes, esetenként évekre visszanyúló hátterét bemutatni (ez a pályázatban már 

megtörtént). 

A beszámolót 1 példányban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére szükséges megküldeni 

az alábbi címre:  

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1363 Budapest, Pf.49. 

1 példányban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére az alábbi címre: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Bp. Pf. 1412. 

Kérjük, a borítékokon tüntesse fel a pályázati azonosítót. 

 

Teljesített szakmai indikátorok: A pályázat benyújtásakor megadott indikátorok 

megvalósulását az 1. sz. mellékletben, a „Teljesített indikátorok” oszlop adatainak kitöltésével 

mutassa be. A dokumentumban a „Vállalt/Tervezett indikátorok” oszlopba vezesse be a pályázat 

beadásakor eredetileg vállalt értékeket. A szakmai indikátorokra vonatkozó adatok a 

szakmai beszámoló részét képezik, kitöltésük és a beszámolóval történő megküldésük 

kötelező! 

Kérjük, röviden ismertesse a pályázat megvalósulását az alábbi szempontok szerint! 

Válaszait a megadott karakterszámban/oldalszámban (1 oldal kb. 2000 karakter) foglalja össze! 

Köszönjük! 

1. Röviden fogalmazza meg, hogy a program tervezett célja mennyiben valósult meg!  

A program tervezett célja megvalósult, a kimagasló, több éve magas színvonalú felkészítő 

munkát végző, magyarországi és határon túli magyar, vagy magyarországi nemzetiségi 

középiskolai, szakiskolai pedagógusok szakmai elismerésére sor került.  

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) a magyar köznevelési rendszerben a 

tehetségek kiválasztásának és gondozásának legközismertebb, 90 éves hagyományokkal 

rendelkező fóruma. A 11-13. évfolyamosok számára meghirdetett versenyeket az oktatásért 

felelős minisztérium hirdeti meg, a középiskolák és a kormányhivatalok közreműködésével az 

Oktatási Hivatal (OH) szervezi. Az EMMI-vel és az OFI-val történt egyeztetésnek megfelelően e 

pályázat keretéből az OKTV felkészítő tanárok kerültek elismerésre (és az ehhez a pályázathoz 



szakmai szempontok szerint csatlakozó, ezt kiegészítő pályázat terjed majd ki a többi verseny 

felkészítő oktatóira, pedagógusaira, szakembereire). 

Ebben a tanévben a 27 tantárgyból 38 kategóriában zajló versenyekre az OH 33.837 jelentkezést 

regisztrált. Ez összességében 24.349 diákot jelentett. (Egy tanuló több tárgyból is nevezhetett.) A 

tanulmányi versenyek népszerűségét jelzi, hogy a kb. 1.100 magyarországi középiskola közül 

625-ből, azaz a középiskolák 57 százalékából vettek részt a diákok a megmérettetésen. A 

döntőkben az 1-30. helyezést elérők 218 középiskola tanulói közül kerültek ki, ami azt mutatja, 

hogy igen sok intézményben egy-egy területen magas szintű tehetséggondozó munka folyik. 

2. Hogyan valósult meg a tervezett program munkaterve? 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) felkészítő tanárainak elismerésére az 

NTP forrásaiból, ebben az évben először nyílt lehetőség. Az idei évben lehetőség volt az elmúlt 

évek legeredményesebb OKTV versenyfelkészítő tanárainak díjazására. A díjazottak kiválasztása 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet jelölése alapján 

történt. Az értékelési folyamat kidolgozása során a következő szempontok szerint járt el a 

Pályázati Bizottság:  

A 38 kategóriában zajló versenyre 37 nyertes jelölés érkezett az Oktatási Hivataltól (OH): az 

egyes szaktárgyi bizottságok ajánlásai alapján javasolták elismerésre az idei év 

legeredményesebb OKTV felkészítő tanárait. Szintén az Oktatási Hivataltól érkezett 7 jelölés, az 

elmúlt évek legeredményesebb felkészítő tanáraira, és 13 fő kapott több évtizedes kiváló 

versenyfelkészítő munkájáért életműdíjat, a Pályázati Bizottság döntése (2013. április 24.) 

alapján. A Pályázati Bizottság az Oktatási Hivatal országos tanulmányi versenyeire vonatkozó 

adatbázisa alapján készítette a jelölést, mely adatbázis az egyes tanévekre vonatkozóan, 

tantárgyanként, kategóriánként tartalmazza az elért versenyeredményeket. Összesen 57 fő 

díjazására került sor az idei, a több éves és a több évtizedes versenyfelkészítői munka alapján. 

A díjazottak ünnepélyes elismerésére május 31-én (a diákok eredményhirdetésével egy időben), 

került sor a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A rendezvény programját dr. Hoffmann 

Rózsa államtitkár asszony ünnepi beszéde nyitotta. A díjakat Hoffmann Rózsa államtitkár 

asszony és Kaposi József főigazgató adták át. (2.sz. melléklet: meghívó, ünnepi program, 

fényképek) 

A díjjal kapcsolatos előkészítő munkában, a pályázat kidolgozásában és a döntési folyamatban 5  

szakember vett részt (Kaposi József, Szvathné Szalai Márta, Bajor Péter, Pongrácz László, M. 

Szilágyi Zsuzsanna). Ők működtek közre a (70 fő) szakmai kritériumoknak megfelelt 

tehetséggondozó pedagógus közül a díjazottak kiválasztásában is. Rajtuk kívül a pályázat 

megvalósítása érdekében 3 munkatárs megbízásos munkadíjas alkalmazására került sor a 

szükséges egyeztetések, szervezés, koordináció és adminisztráció érdekében.  

A díjátadó megszervezése és lebonyolítása az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet együttműködésével valósult meg. A díjazottakat az Oktatási 

Hivatal értesítette és hívta meg, a helyszín lefoglalásáról, előkészítéséről és az eseményt követő 

fogadásról a MATEHETSZ gondoskodott.  

 

 

 

 



 

3. Röviden ismertesse a megvalósított program eredményeit, a támogatás 
hasznosulását!  

A jelen pályázatból adható elismerésként 37 fő az idei versenyfelkészítő 
munkájáért fejenként, bruttó 300 000 Ft, 7 fő több éves tevékenységéért, bruttó 
500 000 Ft, 13 fő pedig több évtizedes munkájáért fejenként, bruttó 600 000 Ft 
támogatást kapott. Összesen 57 fő díjazására került sor. 

4. Ismertesse a program eredményének fenntarthatóságát!  

A tanulmányi versenyek nyerteseinek, díjazottainak és felkészítő tanáraiknak adatbázis 

készül. Az OKTV a legrangosabb és legjobban dokumentált tanulmányi verseny. Az ebben 

közreműködő áldozatkész pedagógusok elismerése sokéves adóssága az oktatási 

kormányzatnak. A későbbiekben az összegyűjtött adatok birtokában mód lesz a többi 

versenyben aktív tanárok elismerésére is. A Nemzeti Tehetség Program szándéka, hogy a 

különféle tanulmányi versenyekre felkészítő tanárok elismerésére, de legalább az 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) felkészítő tanárainak elismerésére 

minden évben lehetőséget biztosítson. 

5. Sorolja fel a program munkájának, eredményének nyilvános megjelenéseit!  

A tanári elismerésekkel kapcsolatos sajtómegjelenések felsorolását a 3. számú csatolt 

melléklet tartalmazza. 

6. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok 

között jelentős eltérés van, ott indokolja ennek okát!  

A táblázatban szereplő tervezett szakmai indikátor, „a tanárok értékelése alapjául szolgáló 

versenyek száma (ebből nemzetközi)” kategória teljesítésére a későbbiekben lesz 

lehetőség. A tanári elismerések díjazása az EMMI-vel és az OFI-val történt időközbeni 

egyeztetésnek megfelelően, jelenleg kizárólag az OKTV versenyfelkészítő tanárok 

elismerésére vonatkozott. Így a teljesített indikátor szám 1.  

1. sz. melléklet: A teljesített szakmai indikátorok 

 

Kelt: Budapest, 2013. év június hó 30. nap 

Hiánypótlás, Budapest, 2013. év augusztus 07. nap 

 

     …………………………………… 

(Hivatalos képviselő aláírása, bélyegzője) 

BAJOR PÉTER 

(Hivatalos képviselő neve nyomtatott betűvel) 

 

 



NTP-OKD-M-12 

Szakmai beszámoló 
1. sz. melléklet, Teljesített indikátorok 
 

TELJESÍTETT SZAKMAI INDIKÁTOROK 

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM  

„A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok 

kidolgozása és a támogatás odaítélése” című pályázati felhíváshoz 

A pályázat kódja (a pályázó által töltendő): NTP-OKD-M-12 

Kérjük olvashatóan, kizárólag nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 

*Kérjük, hogy a pályázat beadásakor megadott indikátorokat is rögzítse a 

„Vállalt/Tervezett indikátorok” oszlopban.  

Kelt: Budapest, 2013. év június hó 30. nap 

Hiánypótlás, Budapest, 2013. év augusztus 07. nap 

…………………………………… 

(Hivatalos képviselő aláírása, bélyegzője) 

BAJOR PÉTER 

(Hivatalos képviselő neve nyomtatott 

betűvel) 

 

Sorszám Szakmai indikátor 
Vállalt/Tervezett 

indikátor* 
Teljesített indikátor 

1. A program kidolgozásába bevont 

szakemberek száma:  
5 5 

2. 
A szakmai kritériumoknak megfelelt 

tehetséggondozó pedagógusok 

száma: 

70 70 

3. A díjazott tanárok száma: 35 57 

4. A tanárok értékelése alapjául szolgáló 

versenyek száma (ebből nemzetközi): 
50(5) 1 

5. Az eredmények nyilvános 

megjelenésének száma: 
25 25 

   
 



NTP-OKD-M-12 

Szakmai beszámoló 
2.sz. melléklet, meghívó, ünnepi program, fényképek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NTP-OKD-M-12 

Szakmai beszámoló  
3. sz. melléklet, Tanári elismerésekkel kapcsolatos sajtómegjelenések 

 

1. Hoffmann a "magyar nemzet szellemi aranytartalékáról" beszélt 

 
A magyar nemzet szellemi aranytartalékának nevezte az Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyeken (OKTV) eredményesen szereplő fiatalokat a köznevelési 

államtitkár pénteken a fővárosban. Hoffmann Rózsa a Nemzet Tehetségeiért elnevezésű 

díjakat adott át versenyeken kiváló teljesítményt nyújtó diákok felkészítő tanárainak, 

oktatóinak. 

 

link: http://hvg.hu/itthon/20130531_Hoffmann_a_magyar_nemzet_szellemi_aranyta 

 

 

2. OKTV eredményhirdetés 2013 

 
A budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban rendezték az ez évi OKTV 

eredményhirdetést és díjkiosztó ünnepséget. 

 

link: http://fmg.hu/munkakozossegek/info/oktv2013/index.html 

 

 

3. OS – Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye 
 

Budapest, 2013. május 31., péntek (OS) – 30 millió forint a tehetségsegítő pedagógusok 

munkájának elismeréséért. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

köznevelésért felelős államtitkára “Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért” díjakat adott át 

az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) kiváló teljesítményt nyújtó 

diákok felkészítő tanárainak, oktatóinak. 

 

link:http://nagyvilag.hirszemle.net/os-az-emberi-eroforrasok-miniszteriumanak-

kozlemenye 

 

4. Lovassysok a legjobbak között 

 

Pénteken tartották az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV) díjátadó 

ünnepségét Budapesten, négy Lovassys diák részvételével. 

 

link: http://vehir.hu/cikk/2013-06-04/lovassysok-a-legjobbak-kozott 

 

5. Tehetséges diákok 

 

A veszprémi Lovassy László Gimnázium diákjai jól szerepeltek az Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen. 

link: http://veol.hu/veszprem/tehetseges-diakok-1547505 

http://hvg.hu/itthon/20130531_Hoffmann_a_magyar_nemzet_szellemi_aranyta
http://fmg.hu/munkakozossegek/info/oktv2013/index.html
http://nagyvilag.hirszemle.net/os-az-emberi-eroforrasok-miniszteriumanak-kozlemenye
http://nagyvilag.hirszemle.net/os-az-emberi-eroforrasok-miniszteriumanak-kozlemenye
http://vehir.hu/cikk/2013-06-04/lovassysok-a-legjobbak-kozott
http://veol.hu/veszprem/tehetseges-diakok-1547505


 

6. Bonis Bona Díjat kapott Szakaliné Haraszti Éva és Dr. Király Sándor 

 

Bonis Bona Díjat kapott Szakaliné Haraszti Éva és Dr. Király Sándor. 

 

link: 

http://iskola.nejanet.hu/news_view.php?id=1225&neumann=bonis_bona_dijat_kapot

t_szakaline_haraszti_eva_es_dr._kiraly_sandor&newsgroupid=166 

 

7. Hoffmann megnevezte a nemzet aranytartalékát 

 

A magyar nemzet szellemi aranytartalékának nevezte az Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyeken (OKTV) eredményesen szereplő fiatalokat a köznevelési 

államtitkár pénteken a fővárosban. 

 

link:http://mno.hu/belfold/hoffmann-megnevezte-a-nemzet-aranytartalekat-1164390 

 

8.  "A magyar nemzet aranytartalékait" díjazták 

 

"Azok a fiatalok, akik az OKTV-n eredményt értek el, a magyar nemzet szellemi 

aranytartalékát képviselik" - hangsúlyozta Hoffmann Rózsa az Országos Középiskolai 

Tanulmányi Verseny (OKTV) díjátadójának alkalmából rendezett sajtótájékoztatón. 

       

     link: http://meseonline.hu/?Hirid=29178 

 

9.  30 millió forint tehetségsegítő pedagógusok munkájának elismeréseként 

 

Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős 

államtitkára „Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért” díjakat adott át az Országos 

Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) kiváló teljesítményt nyújtó diákok 

felkészítő tanárainak, oktatóinak. 

 

link:http://www.hirek.ws/30-millio-forint-a-tehetsegsegito-pedagogusok-

munkajanak-elismereseert.html 

 

10.  Háromszor is gratulálunk! 

 

Weltner Mariann (vezetőtanár angolból) és Dávid Anna (vezetőtanár 

franciából)  Bonis Bona  - A Nemzet Tehetségeiért díjat kapott. 

 

http://iskola.nejanet.hu/news_view.php?id=1225&neumann=bonis_bona_dijat_kapott_szakaline_haraszti_eva_es_dr._kiraly_sandor&newsgroupid=166
http://iskola.nejanet.hu/news_view.php?id=1225&neumann=bonis_bona_dijat_kapott_szakaline_haraszti_eva_es_dr._kiraly_sandor&newsgroupid=166
http://mno.hu/belfold/hoffmann-megnevezte-a-nemzet-aranytartalekat-1164390
http://meseonline.hu/?Hirid=29178
http://www.hirek.ws/30-millio-forint-a-tehetsegsegito-pedagogusok-munkajanak-elismereseert.html
http://www.hirek.ws/30-millio-forint-a-tehetsegsegito-pedagogusok-munkajanak-elismereseert.html


link: 

http://www.radnoti.elte.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=377:har

omszor-is-gratulalunk&catid=133:aktualis-hirek&Itemid=334 

 

11.  Hoffmann: A tanulmányi versenyek helyezettjei a nemzet szellemi 

aranytartalékai 

 

Nemzet Tehetségeiért díjakat adott át az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyeken kiváló teljesítményt nyújtó diákok felkészítő tanárainak. 

 

link:http://most.444.hu/2013/05/31/hoffmann-a-tanulmanyi-versenyek-helyezettjei-a-

nemzet-szellemi-aranytartalekai/ 

 

12.   Győztes diákok 

Május 31-én fény derült azon diákok és tanárok személyére, akik az elmúlt tanévben 

munkájukkal kiérdemelték a zsűri elismerését. A díjakat az utóbbi idők legnagyobb 

céltáblájaként számon tartott miniszter adta át. 

 

link:http://www.zsiraf.hu/site2013/index.php/ct-menu-item-3/item/975-

gy%C5%91ztes-di%C3%A1kok 

 

13.  OKTV díjkiosztó 2013 sajtótájékoztató 

 

link: http://hir.tv/belfold-1/20130531-hoffmann-hd-1 

 

14.  A "Nemzet Tehetségeiért" díjak pedagógusoknak 

 

Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős 

államtitkára „Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért” díjakat adott át az Országos 

Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) kiváló teljesítményt nyújtó diákok 

felkészítő tanárainak, oktatóinak. 

 

link: http://www.budapestedu.hu/felsomenu/hirek/oktv_dijatadas_2013.html 

 

15.  A tanulmányi versenyek helyezettjei a nemzet aranytartalékai 

 

A magyar nemzet szellemi aranytartalékának nevezte az Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyeken (OKTV) eredményesen szereplő fiatalokat a köznevelési 

államtitkár pénteken a fővárosban. Hoffmann Rózsa a Nemzet Tehetségeiért 

elnevezésű díjakat adott át versenyeken kiváló teljesítményt nyújtó diákok felkészítő 

tanárainak, oktatóinak. 

 

http://www.radnoti.elte.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=377:haromszor-is-gratulalunk&catid=133:aktualis-hirek&Itemid=334
http://www.radnoti.elte.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=377:haromszor-is-gratulalunk&catid=133:aktualis-hirek&Itemid=334
http://most.444.hu/2013/05/31/hoffmann-a-tanulmanyi-versenyek-helyezettjei-a-nemzet-szellemi-aranytartalekai/
http://most.444.hu/2013/05/31/hoffmann-a-tanulmanyi-versenyek-helyezettjei-a-nemzet-szellemi-aranytartalekai/
http://www.zsiraf.hu/site2013/index.php/ct-menu-item-3/item/975-gy%C5%91ztes-di%C3%A1kok
http://www.zsiraf.hu/site2013/index.php/ct-menu-item-3/item/975-gy%C5%91ztes-di%C3%A1kok
http://hir.tv/belfold-1/20130531-hoffmann-hd-1
http://www.budapestedu.hu/felsomenu/hirek/oktv_dijatadas_2013.html


link: 

http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=213184:hoffman

n-a-tanulmanyi-versenyek-helyezettjei-a-nemzet-szellemi-

aranytartalekai&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113 

 

16.  „A nemzet szellemi aranytartalékai” 

 

A magyar nemzet szellemi aranytartalékának nevezte az Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyeken (OKTV) eredményesen szereplő fiatalokat a köznevelési 

államtitkár pénteken a fővárosban. Hoffmann Rózsa a Nemzet Tehetségeiért 

elnevezésű díjakat adott át versenyeken kiváló teljesítményt nyújtó diákok felkészítő 

tanárainak, oktatóinak. 

  

link: http://www.epresso.hu/posts/4641-a-nemzet-szellemi-aranytartalekai 

 

17.  Hoffmann: a tanulmányi versenyek helyezettjei a nemzet szellemi 

aranytartalékai 

 
Budapest, 2013. május 31., péntek (MTI) – A magyar nemzet szellemi 

aranytartalékának nevezte az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) 

eredményesen szereplő fiatalokat a köznevelési államtitkár pénteken a fővárosban. 

Hoffmann Rózsa a Nemzet Tehetségeiért elnevezésű díjakat adott át versenyeken 

kiváló teljesítményt nyújtó diákok felkészítő tanárainak, oktatóinak. 

 

link:http://www.mon.hu/hoffmann-a-tanulmanyi-versenyek-helyezettjei-a-nemzet-

szellemi-aranytartalekai/2281554 

 

18.  „A magyar nemzet aranytartalékai” 

 

Átadták az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) díjait. 

 

link: http://www.schooltourmix.hu/cikk5563.html 

 

19.  30 millió forint a tehetségsegítő pedagógusok munkájának elismeréséért 

 

Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős 

államtitkára Bonis Bona A Nemzet Tehetségeiért díjakat adott át az Országos 

Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) kiváló teljesítményt nyújtó diák...... 

 

link:http://www.hirek.me/hirek/30-millio-forint-a-tehetsegsegito-pedagogusok-

munkajanak-elismereseert 

http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=213184:hoffmann-a-tanulmanyi-versenyek-helyezettjei-a-nemzet-szellemi-aranytartalekai&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=213184:hoffmann-a-tanulmanyi-versenyek-helyezettjei-a-nemzet-szellemi-aranytartalekai&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=213184:hoffmann-a-tanulmanyi-versenyek-helyezettjei-a-nemzet-szellemi-aranytartalekai&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://www.epresso.hu/posts/4641-a-nemzet-szellemi-aranytartalekai
http://www.mon.hu/hoffmann-a-tanulmanyi-versenyek-helyezettjei-a-nemzet-szellemi-aranytartalekai/2281554
http://www.mon.hu/hoffmann-a-tanulmanyi-versenyek-helyezettjei-a-nemzet-szellemi-aranytartalekai/2281554
http://www.schooltourmix.hu/cikk5563.html
http://www.hirek.me/hirek/30-millio-forint-a-tehetsegsegito-pedagogusok-munkajanak-elismereseert
http://www.hirek.me/hirek/30-millio-forint-a-tehetsegsegito-pedagogusok-munkajanak-elismereseert


20.  Tanár úr, nem írtam leckét, inkább gondolkodtam – Interjú Surányi 

Lászlóval, a Fazekas kitüntetett tanárával (Surányi László díjazott) 

 
link: http://444.hu/2013/05/30/suranyi-laszlo-fazekas/ 

 

21.  Kitüntetések és díjak 

 

link: http://www.fazekas.hu/iskolank/tantestulet/kituntetesek-dijak 

 

22.   Büszkék lehetünk az OKTV-sekre 
 

link: http://szolnokinaplo.hu/2013/06/04/buszkek-lehetunk-az-oktv-sekre/ 

 

23.   Óriási siker az OKTV-n 

 

link:http://www.infoesztergom.hu/hir_olvas/permalink:oriasi-siker-oktv-t-nyert-a-

dobo-tanuloja-2013-04-25-092334/ 

 

24.  Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredményeiről- Díjkiosztó 

ünnepség 
 

link: http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=27136 
 

25.   Átadták az idei OKTV-díjakat 
 

link: http://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/oktv_dijkioszto_2013/ 
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