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A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács hírei
NAGYSIKERŰ TEHETSÉGGÁLA KAPOSVÁRON
SZIVÁRVÁNY KULTÚRPALOTA – 2019. március 25. hétfő
Hazánkban március 25-én, Bartók Béla születésnapján ünnepeljük a Nemzeti Tehetségnapot.
A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács – hagyományait folytatva – az idei
tanévben is csatlakozott az országos Tehetségnap rendezvényhez. Ismét, immár a kilencedik
alkalommal szerveztük meg a Gálát, ahol a legtehetségesebb fiatalok adhattak számot
felkészültségükről. A gálán azon tehetséges középiskolás tanulók vettek részt, akik
tehetségükkel kitűnnek az egyes művészeti kategóriákban, helyezést értek el az előválogatók
alkalmával. Az előválogatók megrendezésére egy-egy középiskolában februárban került sor,
ahol szakavatott zsűri előtt zajlottak a válogatások.
Több kategóriában is vártuk a fiatalok jelentkezését:
⎯ vers- és próza
⎯ komolyzene, hangszeres zene, ének
⎯ könnyű zene
⎯ tánc
⎯ egyéb

A bemutatkozási lehetőség szinte az egész megyében felkeltette a fiatal tehetségek
érdeklődését. Jelentkezéseket regisztrálhattunk Kaposvár, Marcali, Csurgó, Barcs, Nagyatád
városok iskoláiból. Ebből is látható, hogy beérett a sok éves munka, a rendezvény bőven
túlmutat a megyeszékhely iskoláin. Az is nagy örömet jelentett a szervezők számára, hogy a
jelentkezési felhívás megjelenése előtt már voltak érdeklődők, már számontartották a
rendezvényt.
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A megyeszékhely impozáns épülete, a Szivárvány Kultúrpalota adott
otthont az egyre inkább rangos rendezvénynek. A Kaposvár-Somogy
Megyei Tehetségsegítő Tanács ez évben is felkérte az Agóra-Együd Árpád
Kulturális Központot, hogy közösen szervezzék meg a programot. Ez az
együttműködés garancia volt arra, hogy kifogástalan technikai háttér
mellett, valóban rangos produkciók kerülhettek a nézők elé. Örömmel említhetjük meg azt is,
hogy a Kultúrpalota nézőtere teljesen megtelt, szép számú érdeklődő élvezhette a fiatalok
bemutatóját.
Fontos tény és ez is hagyomány már évek óta, hogy kaposvári, Somogy megyei vállalkozások
és szervezetek támogatták a rendezvényt. Valamennyi fellépő produkciója elismeréseként a
jól megérdemelt tapson kívül ajándékot kapott, melyet a vállalkozások, szervezetek ajánlottak
fel számukra. Nem lenne teljes az rendezvény ismertetése, ha nem sorolnánk fel, mely
támogatókkal dolgoztunk együtt:
A rendezvény támogatói:
⎯ Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
⎯ Somogy Megyei Önkormányzat
⎯ Kaposvári Tankerületi Központ
⎯ Együd Árpád Kulturális Központ
⎯ Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium
⎯ X dekor Kft
⎯ Kapos TV
⎯ Alternatíva Komplex Szolgáltató Egyesület
⎯ Kaposvári Egyetem
⎯ Somogy Megyei Kegyeleti Egyesülés
⎯ Kaposvári Tourinform Iroda
⎯ Jetwing Travel
⎯ Alfa Gumiszerviz
⎯ Kaposvári Villamossági Gyár
⎯ Videoton Electroplast Kft
⎯ Szabó Fogaskerékgyártó Kft
⎯ Vörös Design
⎯ Lakics Gépgyártó Kft
⎯ Slendy Kft
⎯ Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
⎯ Mócz és Társa Magánerdészet Kft
A Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Pengettyű Zenekara
Moldvai dallamok számával kezdődött a program, melyet
követően Szita Károly Kaposvár polgármestere köszöntötte a
fiatalokat. Érdekes és nagyon tanulságos gondolat volt,
amikor a fiatalok felelősségvállalására tért ki köszöntőjében.
Elmondta, hogy azok a fiatalok, akik a program során
színpadra állnak, példát jelentenek társaik számára. Láthatják,
hogy szorgalmas és kitartó munkával a meglévő tehetséggel
jól gazdálkodva milyen messzire lehet jutni. Viszont a példa
felelősséget is jelent. Vagyis felelősséggel kell dolgozni, viselkedni és szerepvállalásukkal a
közélet részesei lettek. Ez már önmagában is nagy felelősség.
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A folytatásban Szendrei Flóra Viktória, Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét adta
elő. Szép percei voltak az alig megkezdődött programnak a vers hallgatása. A felemelő
pillanatokat követően Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke üdvözölte a gála
valamennyi fellépőjét, szervezőit és a népes közönséget. Kiemelte, hogy a program sokszínű
és Somogy megye több településéről is érkeztek fellépők. Ez viszont azt bizonyítja, hogy magas
szintű az oktatás a megye iskoláiban. A köszöntője előtt elhangzott vers pedig számára különös
élményt is jelentett.
A komoly hangvételt követően könnyebb hangvételű produkciók következtek. Sárdi Benjamin
egy mindenki által ismert és igazán népszerű dalt énekelt, majd az Ametiszt tánccsoport
fergeteges produkciója fokozta a nagyszerű hangulatot. A Kaposvári Munkácsy Mihály
Gimnázium tanulója, Hofrics Nárcisz gyönyörűen előadott francia számát követően
állapítottuk meg, hogy a fellépőkről minden bizonnyal fogunk a középiskola befejezését
követően is fogunk hallani. Talán éppen a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának
évfolyamában.
Különleges produkció volt a Nyolcak Csoportja előadásában látott
„Gondold át” árny táncjáték. A nézők gondolat és lelkivilágára volt
bízva, hogy a napjainkban zajló vándorlás milyen érzéseket váltott ki.
Mindenképpen maradandó élményt nyújtó produkció volt. Bízom
abban, hogy a bemutatott táncjátékot sokan látni fogják.

Örömmel üdvözölhettük a színpadon a marcali Berzsenyi Dániel
Gimnázium tanulóját, Baranyi Liánát. Ő már a tavalyi gálán is szép sikert
aratott és az idei évben musicalt énekelt, verset mondott, táncolt az
Ametiszt csoportban és csak úgy mellékesen negyed magával egy kis
színdarabot adott elő. Ez a sokoldalúság kellő szorgalommal, nagyfokú
tehetséggel és a művészeti ágak iránti alázattal párosul. Róla is sokat
fogunk még hallani.

Ugyancsak a Marcali Gimnázium tanulója Tóth Gábor, aki fergeteges Felső-Maros menti
cigánytánccal kápráztatta el a nézőket. A hihetetlen erőtől duzzadó táncot követően némi
pihenés után őt is köszönthettük a pár perces darabban, Baranyi Liána, Nagy Kata, Vörös Fanni
társaként. Az előadott kis darab Kállai István: Micsoda pályázó remekmű és a nézőtér csupa
mosoly volt.
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Kalányos Balázs a tavalyi gálán robbant be a köztudatba. Az akkor előadott ismert sláger után
több felkérést kapott különböző rendezvényekre. Az idei Gála programjában PresserSztevanovity: Fényév távolság című dalát adta el, amivel ismét nagy sikert aratott.
A Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre
Gimnázium tanulói – Hervai Janka, Máder Hédi, Novográdecz
Bence, Varga Janka, Pap Bíborka, László Lilla – akrobatikus
kötélugrás produkciója már több, mint tehetség. Sok helyen
felléptek már és sok elismerést szereztek ezek a fiatalok.
Produkciójuk minden bizonnyal nemzetközi színtéren is
megállja a helyét. A vastaps csaknem visszakövetelte őket a
színpadra, de hát a szigorú műsorrend és a még szigorúbb
fogatókönyv ezt nem tette lehetővé. Bizonyára több
cégvezetőnek a noteszébe bekerült a nevük, elérhetőségük.
Nagyon jó volt hallgatni a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium képviseletében
Fekete Hanna versmondását, aki Petőfi Sándor: Világosságot című versét adta elő,
gyönyörűen. Az est folyamán még egy Petőfi vers szerepelt a programban. Habler Péter
tolmácsolásában élvezhettük a Dicsőséges nagyurak című verset. Gála programban ritkán
választanak Petőfi verset, de mind két választás telitalálatnak bizonyult és komoly tapsot
eredményezett.
A Barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium és Kollégium az idei programban mutatkozott be
először. Talán az információ hiánya vagy a bátortalanság miatt az előző években nem
találkozhattunk velük. Pedig Hollósi Krisztián, Farkas Kristóf, Szili Kitti által előadott Leonard
Cohen: Hallelujah című száma megmutatta, hogy abban az iskolában is vannak tehetségek,
akikre a jövőben figyelni kell. Produkciójuk elismeréseként az ajándékuk egy felkérés volt, ami
egy komoly barcsi rendezvényen kerül megszervezésre a nyár folyamán.
A közel kétórás program zárásaként is különlegességet
kaptunk. Spolár Viktória, Novák Adrián, Sikter
Barnabás pop-rap előadása méltán vívott ki vastapsot.
Ők a Kolping Nagyváthy János Szakgimnázium és
Szakközépiskola tanulói.
Számuk címe: Follow the flow: Nem tudja senki

Az elhangzott produkciók nem csak a fellépő diákok munkájának eredménye. Nagy-nagy
köszönet illeti a felkészítő tanárokat, akik a látott komoly eredményt érték el a tehetségekkel.
Valamennyi felkészítő pedagógus a válogatók és a Gála főpróbája és az est során ott volt
tanítványával. Együtt izgultak a sikerért és még az utolsó pillanatokban is volt néhány bíztató
szó. Nagyon jó volt látni azt az összhangot, ami a felkészítő pedagógus és a tanítványa között
volt, van és bízom abban, lesz is. Az okleveleket, díjakat a fellépő diákok kapták. Abban biztos
vagyok, hogy a tanár részére az igazi díj és elismerés a tanítványuk sikere volt.
Talán érdemes egy ilyen emlékeztető keretében közreadni néhány fontos számot is. A
válogató valamennyi kaposvári, Somogy megyei iskolába eljutott. Közreadtuk a havonta
megjelenő Hírlevelünkben is. A meghirdetett öt kategóriára több, mint negyven produkció
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érkezett. A produkciókban közel 200 tehetséges diák vállalt valamilyen szerepet. A
válogatókon minden alkalommal 3-5 tagú bizottság értékelte a produkciókat és döntötte el,
kik kerüljenek a Gála színpadára. A nézők 19 különböző stílusú és típusú produkciót láthattak.
Az est folyamán nyolcvan tehetség lephetett a színpadra. Az előzőkben felsorolt
Önkormányzatok, szervezetek és vállalkozások mindegyike képviseltette magát. Alig volt olyan
szervezet, ahol nem az első számú vezető köszönthettük.
Szép este volt. Maradandó élményt jelentett minden fellépő és néző számára. De azért, hogy
a pillanat ne legyen múlandó, a Kapos Televízió az egész műsort felvette és a tanév során több
alkalommal ismétlésként bemutatják. A tavaly hasonló szervezésből kiindulva hiszem, hogy
sokan és többször visszanézik a fiatalokat. Ha esetleg valamelyik kis településen gondot jelent
a csatorna elérése, természetesen lesz lehetőség azt más módon is megtekinteni.
Bízom a hasonlóan sikeres folytatásban és bízom a fiatal tehetségek előre jutásában.
Sárdi Péter
Kaposvár-Somogy Megyei
Tehetségsegítő Tanács
elnöke
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
Felsőoktatási Tagozata

IV. DUNÁNTÚLI MANDULAFA KONFERENCIA
KAPOSVÁRI EGYETEM - 2019. március 20.
A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara már 4. alkalommal rendezte meg nagy sikerrel a
Dunántúli Mandulafa konferenciát, amely lehetőséget nyújt a tehetséges fiatalok számára –
általános iskola harmadik osztályától, a középiskola 13. osztályáig – a bemutatkozásra a
tudományos életben. A program neve: Dunántúli Mandulafa, utalva Janus Pannonius
metaforájára.
Az ifjú kutatók konferenciájára ebben az évben 44 versenyző jelentkezett tanulmányával,
akiket elkísértek a felkészítő pedagógusok és szüleik. A rendezvényen Kaposvár és környéke
általános és középiskoláiból, valamint a fonyódi, somogyjádi, mesztegnyői, lengyeltóti
általános és középiskolákból érkeztek előadók. Debrecenből a cukrászati szakképzés
legügyesebb diákjai mutatták be szakmai tanulmányaikat. A konferencia idei különlegessége,
hogy először jelentkezett a konferenciára a határon túli, Szerbiából, a Vajdaságból érkező diák
is, akinek témája településének történetéhez kötődött.
Az idei évben 8 szekcióban 13 alsó tagozatos, 12 felső tagozatos és 16 középiskolás tanuló
pályamunkáját értékelte a szakmai zsűri. A zsűrik munkájában az idén már 24 egyetemi oktató,
kutató, valamint a szakterület elismert képviselője vett részt, akiknek a munkáját 8
egyetemista is segítette.
A legjobb előadások nyomtatott kiadványban is megjelennek.
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Dunántúli Mandulafa IV.
EFOP-3.6.1-16-2016-00007
Intelligens szakosodási program a Kaposvári Egyetemen

Helyezettek
1. szekció:
I.

helyezett: Németh Vendel Sándor: Kalandozások a természetben
Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, 4. osztály
Felkészítő tanár: Szabóné Kovács Gabriella

II.

helyezett: Bencze Zolta: Túl kevés, amit tehetünk? – A somogyjádi és a parajdi
diákok környezettudatosságának vizsgálata
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4. osztály
Felkészítő tanár: Bencze Bea

III.

helyezett: Fehér Panna: A csodálatos napraforgó
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4. osztály
Felkészítő tanár: Fehérné Kigyósi Szilvia

2. szekció:
I.

helyezett: Szabó Marcell László: Rejtelmes kristályaim
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Fonyód, 3. osztály
Felkészítő tanár: Balogh Zsuzsanna

II.

helyezett: Barti Zsanett: Tipikus ikrek – Megmondod a névjegyedet? Megmondom ki vagy?
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4. osztály
Felkészítő tanár: Balogh Réka

III.

helyezett: Drescher Emma: Csokoládészív
Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, 4. osztály
Felkészítő tanár: Szabóné Kovács Gabriella

3. szekció:
I.

helyezett: Horváth Csillag Panna: Netre fel!? Az internetezés hasznos és káros
mellékhatásainak kutatása a tinik körében
Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, 4. osztály,
Felkészítő tanár: Szabóné Kovács Gabriella

II.

helyezett: Rónai Boróka: Internethasználat gyermekkorban
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 3.osztály
Felkészítő tanár: Szentpáli Edit

III.

helyezett: Szabó Zoltán Csaba: PUBG
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4. osztály
Felkészítő tanár: Molnár Mária, Schiberna Orsolya
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4. szekció:
I.

helyezett: Győri Tessza Regina: A fiatalok hozzáállása
a fogyatékosokhoz - attitűdvizsgálat
Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium – 8. osztály
Felkészítő tanár: Balogh Nádja

I.

helyezett: Pozsega Míra Nóra: A tájfutás, mint családi sport
Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 5. osztály
Felkészítő tanár: Piltnerné Giesz Gabriella

II.

helyezett: Fenyő Anna: Reakcióidő méréséhez használt eljárások összehasonlítása
Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium – 7. osztály
Felkészítő tanár: Molnár Anna

II.

helyezett: Kovács András: Iskolaváltás – Beilleszkedés egy városi iskolába
(Hol a helyem a 6.a-ban)
Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium – 6. osztály
Felkészítő tanár: Kovács Gáborné

III.

helyezett: Csík Simon: A víz az élet
KKZKÁI Berzsenyi Dániel Tagiskola, 6. osztály
Felkészítő tanár: Tilk Csilla

5. szekció:
I.

helyezett: Szabó Léna: A szavak élete
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola -7. osztály
Felkészítő tanár: Bögös Lászlóné

I.

helyezett: Horváth Attila: Kamikaze vs. Tengerészgyalogos? Japán és az USA
háborúja a Csendes-óceánon
Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Lengyeltóti, 6. osztály
Felkészítő tanár: Kiss Krisztián

II.

helyezett: Németh – Jó Izabella: Berzencei „ászlós” lakodalom
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola, 5. osztály, művészeti iskola alapfok 3. osztály
Felkészítő tanár: Tóth Tibor János

III.

helyezett: Kósi Réka: A mesztegnyői HONI néptánccsoport története
Mesztegnyői Bárka Alapítvány, 8. osztály
Felkészítő tanár: Ősz János

Különdíj: Sohler Judit: Sissi királyné és a kéthelyi Hunyady család kapcsolata
Mesztegnyői Bárka Alapítvány, 7. osztály
Felkészítő tanár: Ősz János
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6. szekció:
I.

helyezett: Fata Bianka: Magány, amiben élünk
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 11. osztály
Felkészítő tanár: Hujber Tamásné

I.

helyezett: Katona Dávid: Képzeletből valóság – a 3D nyomtató rejtelmei
Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, 10. osztály
Felkészítő tanár: Dr. Kerese Tibor

II.

helyezett: Szálkai Kornélia: Tűsarokban a ranglétra tetején
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 11. osztály
Felkészítő tanár: Hujber Tamásné

7. szekció:
I.

helyezett: Benkovics Donát: A Jákói Kacskovics kúria makett rekonstrukciója
és helytörténete
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 10. osztály
Felkészítő tanár: Gáspár Boldizsár

I.

helyezett: Dakó Zsanett: Út egymáshoz – út egy máshoz (A kortárs dalszöveg,
mint kapocs generációk között)
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 11. osztály
Felkészítő tanár: Hujber Tamásné

II.

helyezett: Felden Petra: Salvador Dali különleges élete
Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, 9. osztály
Felkészítő tanár: Lenhoffer Alíz

II.

helyezett: Nagy Rebeka Ráhel: Sas vagy sárkány? Avagy átveheti-e Kína az
Egyesült Államok szerepét a világ élén
Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, 10. osztály
Felkészítő tanár: Berzsánné Csajághy Nóra

III.

helyezett: Hajdu Csenge – Miseta Dorottya Bianka – Proity Noémi:
A buzsáki hagyományos népművészet – Hímzés- és tánctörténet
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 11. osztály
Felkészítő tanár: Somogyi Adél

III.

helyezett: Takács Bálint Levente: Irányzatok a kortárs magyar és nemzetközi
fotográfiában
Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, 9. osztály
Felkészítő tanár: Gáspár Boldizsár
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8. szekció:
I.

helyezett: Dienes Dóra: Kirándulás a gluténmentes világban
Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola,
10. évfolyam cukrász
Felkészítő tanár: Bacsurné Bereczki Ibolya Éva

II.

helyezett: Papp Réka: Természetes vagy mesterséges édesítőszerek?
Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola, 11. évfolyam
rász
Felkészítő tanár: Bacsur Zoltán

III.

cuk-

helyezett: Nagy Eszter: A modern cukrászat egyik alapanyaga a pektin
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 9. évfolyam cukrász
Felkészítő tanár: Bacsur Zoltán
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
Matematika-Természettudományok-Műszaki-Informatika Tagozata
0100 1101 0101 0100 0100 1101 0100 1001

<<< FELHÍVÁS >>> 0100 1101 0101 0100 0100 1101 0100 1001

Digitális Természettudományi Témanap
A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács MTMI tagozata a Digitális Témahét
keretében ismeretterjesztő konferenciát hirdet, melyre szeretettel várunk diákot, tanárt,
akinek megosztani-bemutatni való digitális természettudományos eszköze, szoftvere vagy
bármilyen látványos ötlete van.
Ha nincs saját terméked, de érdekel másoké, nézd meg! Ha szeretnéd tudni hogyan csinálták,
hogy te is kipróbálhasd, beszélgess az alkotókkal! Itt találkozhatnak mindazok, akik a Műszaki,
a Természettudományos, Matematikai és Informatikai tudományok területén tanulnak,
tanítanak, gondolkodnak, alkotnak, vagy egyszerűen csak érdekli őket a természetes valóság
és a digitális-technológiavilág.
Időpont: 2019. április 11.
Helyszín:
Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17.
A. blokk "Diákok Digitális Természettudományos Tudásmegosztó Börzéje" 10-14 óra
Bemutató kiállítás, vásári jellegű bazár digitális kütyük, szoftverek, látvány-show, meg minden,
amit hoztok. A legjobb alkotásokat és bemutatókat díjazzuk.
B. blokk "Digitális Természettudományi Karrierdélután" 12:30-14:30
Érdekes és látványos előadások a természet- és technológiatudományok témájában részben
pályaorientációs, részben tanulmányi és nem utolsó sorban, szórakoztató céllal. (Részletes
program később.)
C. blokk "MTMI Tanárok Digitális Módszertani Workshopja" 14:30-tól
Tanári találkozó délután, ahol az MTMI tárgyakat-ismereteket oktató tanár kollégák
kicserélhetik tapasztalataikat, megvitathatják ötleteiket, tanulhatnak egymástól.

A XXI. század játékos tudományairól és tudományos játékairól XXI. századi módon.
Érintett témák:
3D alkotás – virtuális valóság – távérzékelés – drónok
mikrokontroller-világ – CNC eszközök – dataloggerek – robotok
mobil applikációk – szabad szoftverek – tudományos szimulációk
technológia-hobbik – találmányok – digitális látványjátékok

Jelentkezés a mtmi.tehetseg.somogy@gmail.com e-mail címen.
A tárgy rovatba a „DTTN – nevezés” szöveget írd, és max. 500 karakterben írd le, hogy mit hozol!
Ha csak vendégként vagy diákjaidat elhozó tanárként jelentkezel, a „DTTN – érdekel” tárgyat írd!
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
Műszaki-Gazdasági Tagozata
„VII. LÉGY A SZAKMÁD MESTERE!” C. SZAKMAI KIÁLLÍTÁS
2019.03.18-22.
Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
A 2019. március 18-22. közötti időszakban bonyolítottuk le hagyományos rendezvényünket a
Kaposvár-Somogyi Tehetségsegítő Tanáccsal és a Kaposvári Szakképzési Centrummal
együttműködve, ahol a szakmájukban tehetséges tanulók mutatkoztak be. A felhívásra 85
tanuló 48 szakoktatóval jelentkezett, hogy megmutassák a bennük rejlő tehetségüket.
A hétfőn tartott megnyitó ünnepségen a résztvevőket
⎯ Csiba Ágota a Kaposvári Szakképzési Centrum kancellárja
⎯ Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
⎯ Sárdi Péter a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács elnöke
köszöntötte, valamint tehetséges tanulók produkcióit is láthattuk.
Weimann Gáborné a Műszaki-Gazdasági Tagozat vezetője és a tagozat tagjainak irányítása
alatt készültek a bemutató standok, ahol kivétel nélkül nagyon színvonalas tanulói projekteket
ismerhettek meg az érdeklődők. A résztvevő iskolák és cégek, a szervezetek vezetői és
szakoktatói mindent megtettek annak érdekében, hogy a tanulók tehetségét megmutathassák
a közönségnek.
A résztvevők jutalomképpen a Bikali Élménybirtokra látogathatnak el 2019. április 13-án.
Gratulálunk mindenkinek, jó kirándulást kívánunk!
A hét folyamán a kiállítást folyamatosan látogatták az általános- és középiskolai csoportok és
egyéni érdeklődők is. A regisztrációs ívek alapján több mint 900 fő volt kíváncsi a
szakmájukban tehetséges tanulók munkáira, felkészülési folyamatára.

Köszönjük, minden közreműködő munkáját!
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Az esemény sajtómegjelenései:
http://kapos.hu/hirek/kultura/2019-03-18/a_szakmakat_is_nepszerusitik.html
https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/cukorpillangok-kulonleges-gepek-es-karibihangulat-a-gepeszben-1478242/
http://74nullanulla.hu/galeria/2019/03/18/minden-a-szakmakrol-szol-a-gepeszben.html
Honlapunkon megtalálható a teljes cikk:
http://elmki.sulinet.hu/node/344
és benne a galéria, ahonnan lehet képeket válogatni (ide folyamatosan kerülnek fel a képek,
még a standokról fognak jó képek felkerülni):
https://photos.google.com/share/AF1QipMU8ODtV2W4IJvvbLUX-d-c72OWuUpwfk_80EQJl79PZcA3zetwfQ1ORUZWey9Hw?key=TnA2NzNKSXJUdUtvRTNRX3ZXU0JRMnpkdHZXbDBR
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
Művészeti Tagozata

2019. MÁRCIUS HAVI PROGRAM
KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA – ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
7400 KAPOSVÁR, KOSSUTH L. U. 21.
TEL.: 82/512-762
E-mail: lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu
Honlap: www.kaposvarizeneiskola.hu

⎯ 2019.03.04.
Fúvós tanszak hangversenye

16
⎯ 2019.03.12.
Kisfaludy Utcai Tagiskolában tanuló növendékeink hangversenye

⎯ 2019.03.13.
Bázis-nap: A zene szeretetér nevelés, személyiségfejlesztés a bölcsődéskortól
(Gyakorlás)

17
⎯ 2019.03.14.
Alma Mater hangverseny
Pécsi Zeneművészeti Gimnáziumban tanuló, volt növendékeink hangversenye

18
⎯ 2019.03.19-20.
Tavaszváró hangversenyek óvodásoknak

⎯ 2019.03.21.
„Bach mindenkinek” hangverseny a Liszt Ferenc Zeneiskolában
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
Óvodai Tagozata

„A ZENE AZ ÓVODÁSOK ANYANYELVE”
Kodálynak ez a szép gondolata is elhangzott 2019. március 22-én azon a kaposvári pedagógiai
tanácskozáson, amelyre 160 óvónő érkezett a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda
meghívására. A Zeneakadémia már 2017-ben az óvodai zenei nevelés megújításába kezdett
Nagy Jenőné művészeti főtanácsos, kutató vezetésével, ebben a kaposvári óvodák is komoly
szerepet kaptak.

Klencsár Gábor fotója
Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az
éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei
érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát – mondta beköszönő
előadásában a Festetics óvoda intézményvezetője. Bekesné Porczió Margit idézte Kodály
Zoltánt: „Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem
országépítés.”
A Festetics óvoda zenei jó gyakorlata azóta már nemzetközi trenddé vált: ezt vezették be egy
csíkszeredai óvodában is.

Klencsár Gábor fotója
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A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a népdalok éneklése, hallgatása, a
gyermek-, néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, tovább élését segítik. Az
óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a
zenei anyanyelv kialakulását.
Dr. Gordánné Oláh Márta az óvodások zenepedagógiai jó gyakorlatának megújításában
résztvevő győri intézményvezető lapunknak elmondta, az élményt nyújtó közös ének-zenei
tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös
éneklés örömét.
Ugyan a hatvanas években a táncház-mozgalom és a Kodály-módszer bevezetése aranykornak
számított, de ezt most meg kell újítani, a kor igényei szerint, ám az elődök útmutatása szerint
- fogalmazódott meg a pályázat céljai közt. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak
eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását – mutattak
rá az előadók arra a szakmai feladatra, amely a megvalósításhoz vezet.
Az előadások közben kiváló néptáncos-ovis bemutatókat, jó gyakorlatokat láttak a résztvevők,
amelyeket Horváthné Weil Katalin és Fehér Eszter, a Festetics óvoda tehetségműhelyeinek
vezetői tanítottak be.
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
Roma/Cigány Tagozata
Minden hétköznap 13:00 és 17:00 között felzárkóztató foglalkozásokat tartunk a tanulásban
elmaradó, egyéni fejlesztést igénylő hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, főként
roma/cigány diákoknak. A fejlesztés egyénileg, vagy néhány fős csoportokban szaktanárok,
gyógypedagógusok és egyetemi hallgatók bevonásával zajlik.

2019. március hónapban a Búzavirág Tagóvodában és a Festetics Karolina Központi Óvodában
tartott Esély Órán célunk volt, az elfogadás és a tolerancia erősítése a fogyatékossággal élők
irányába, az óvodások körében. Játékos feladatok segítségével, ép fiatalokkal ismertettük meg
azokat a hátrányokat, amelyekkel, a fogyatékossággal élők nap, mint nap kénytelenek
megbirkózni, emellett kézzelfogható, személyes élményekhez is juttattuk a résztvevőket a
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének, valamint a Vakok és Gyengénlátók
Somogy Megyei Egyesületének segítségével. Külön köszönet Szántó Gábornak és Hosszú
Jánosnak az izgalmas előadásért.

2019. március 4-én „Láthatatlan Ebédet” szerveztünk a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ
pedagógusai számára. A különleges étkezés lényege, hogy minden vizuális segítség nélkül
tehetjük próbára magunkat evés közben. A résztvevők szemfedő használatával, bekötött
szemmel fogyasztották el a felszolgált ételeket, aminek köszönhetően sikerült hozzájárulnunk
a saját élményekre épülő empatikus képességek fejlesztéséhez és a látássérült emberekkel
szembeni tolerancia erősítéséhez. Hosszú János segítségével érdekes információkat kaptunk,
illetve adtunk át a vakok, gyengénlátók és aliglátók mindennapjairól.
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2019. március 8-án megtartott "Rád hagyományozom" elnevezésű rendezvényünk célja a
generációk közötti együttműködés erősítése, a közös alkotás élményének megszerzése,
valamint az idősebb korosztály által hordozott használható tudás és tapasztalat megőrzése,
továbbá átörökítése volt. Az Új Nemzedék Közösségi Térben megtartott eseményen, három
generáció együttműködését ösztönöztük. Az elmélet után, a gyakorlati tapasztalatszerzésre
helyeztük a hangsúlyt. Kaposváron, a varrási technikákat ismerhették meg a fiatalok helyi
nyugdíjasok, illetve idősebb testvéreik segítségével. Az értékes tudás mellett, apró
ajándékokkal távoztak a résztvevők.

2019. március 12-én ünnepélyes keretek között gratuláltunk a Tikos településen élő
édesanyáknak, akiknek díszoklevéllel és ajándékcsomaggal kedveskedtünk egy ünnepi
rendezvény keretein belül.
A gyermeknevelés öröme nem csupán hivatás, hanem a család, a közösség ereje, gazdagsága.
A család szerepének megőrzése, megismertetése és annak népszerűsítése mindannyiunk
közös érdeke. Minden megszületett gyermek királyfi vagy királykisasszony a saját családjában.
A Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona Címet, naptári évente az a település kaphatja meg
Somogy megyében, ahol az előző év december 31-ig - esetünkben 2017. év - megállapított
statisztikai állandó népesség létszámához viszonyítottan legnagyobb mértékű az ott lakó
újszülött létszámnövekedés.
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2019. március 13-án utolsó állomásához érkezett az általunk szervezett "Rád
hagyományozom" programsorozat. Taszáron, a lovagi hagyományokkal ismerkedhettek meg
a résztvevők. A rendezvényünk célja a generációk közötti együttműködés erősítése, a közös
alkotás élményének megszerzése, valamint az idősebb korosztály által hordozott használható
tudás és tapasztalat megőrzése, továbbá átörökítése volt.

2019. március 21. a Napkerék Egyesület által működtetett Somogy Megyei Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Ház, a 2019-es esztendőben is megrendezte az "Esélyteremtési
Konferencia - Somogy Megyei Esélyteremtési és Önkéntes Díjátadó" elnevezésű
rendezvényét, a Rasszizmus Elleni Világnap alkalmából. A programra Kaposvárról és Somogy
megye egész területéről ellátogattak a partnerszervezeteink képviselői. A Kaposvári
Egyetemen tartott, konferenciával egybekötött díjátadón, Dr. Hegedüs Lajos, a
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének elnöke kapta az elismerést.
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2019. március 22. a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ pedagógusainak segítségével
kiválasztott, kaposvári diákokat juttatunk el a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
feldolgozó üzemébe és a Marázplast üzletébe. Elsődleges célunk volt a kaposvári vállalkozók
érzékenyítése a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok irányába, de közvetve szerettük
volna elérni, hogy a tanulók látóköre is szélesebb legyen a munka világát illetően. A program
során a résztvevők megnézték az aktuális munkafolyamatokat, illetve bejárták a munkavégzés
helyszíneit, ahol találkozhattak, beszélgethettek az ott dolgozó emberekkel.

2019. március 26-27-28-án az "Apák szerepe a családban" elnevezésű rendezvénysorozat első
állomásán a Kaposvári Vízilabda Klub játékosaival, második alkalommal a Kaposvári Rákóczi FC
labdarúgóival, míg a harmadik programon a Kaposvári Kosárlabda Klub sportolóival
találkozhattak, továbbá beszélgethettek édesapák és gyermekeik. A beszélgetések során a
résztvevők megtudhatták többek között hogyan lehet összeegyeztetni az élsportot, a
gyermekneveléssel és milyen fontos a családi támogatás az öröm, valamint a kudarcok esetén
egyaránt.

2019. március 28-án egy vidám délelőttöt szerveztünk óvodás gyerekeknek "Légy te is
önkéntes!" elnevezéssel. Az eseményen, a korosztályhoz kapcsolódó bemutatók, játékos
feladatok segítségével hívtuk fel a legkisebbek figyelmét arra, milyen fontos is az önkéntesség
és a hozzátartozó önzetlenség. A megvalósítás során partnereink voltak a Kaposvári
Rendőrkapitányság, a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, a Magyar Vöröskereszt
Somogy Megyei Szervezete, a Kutyatár Egyesület, az Új Nemzedék Közösségi Tér, Kaposvár, a
Kaposhomoki Panda Kiállítás és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. Külön köszönet
a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ pedagógusainak a zenés-énekes fellépésért.
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
SNI Tagozata

TAVASZI SIKEREK

Kaposvár városa köszöntötte a tavalyi év diákolimpiai és országos bajnokait és edzőiket.
A Bárczi Dse 4 sportolója kapott elismerést a fogadáson:
⎯
⎯
⎯
⎯

Bertalan Roland (judo)
Orsós Dzsesszika (atlétika)
Rostás Natália (atlétika)
Sárközi János (atlétika, judo)
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Keszthely, szavalóverseny

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjai nagyszerű eredményeket
értek el:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Major Máté 1. hely
Czibula Bence 3. hely
Kovács Anasztázia 1. hely
Récsei Regina 3. hely
Nagy Ramóna 1. hely
Horváth József 1. hely

felkészítő: Pucz András
felkészítő: Hadi Karolina
felkészítő: Szűcs Éva
felkészítő: Szűcs Éva
felkészítő: Mihályfalvi Gabriella
felkészítő: Mihályfalvi Gabriella

A Szakiskolák Kulturális Fesztiválján, Győrben Récsei Regina versmondás kategóriában
Különdíjat kapott, Major Máté első helyezést ért el.
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács
Sport Tagozata
FENYVESI BARNABÁS - A KAPOSVÁRI RÖPLABDA NAGY REMÉNYSÉGE
A kaposvári férfi röplabdasport egyik nagy reménysége a
korosztályos válogatott Fenyvesi Barnabás, aki amellett,
hogy állandó meghívót kap a nemzeti együttes keretébe,
a Kaposvári Röplabda Akadémia színeiben több
korcsoportban is üti a labdát. Ráadásul csapata
meghatározó alakja és vezére is a legtöbb mérkőzésen.
„Hat éve kezdtem el röplabdázni Zarka Péter testnevelőedző ajánlása után” - mondta a 15 esztendős röplabdás.
Nekem is tetszett a sportág, és úgy voltam vele, hogy
kipróbálom. Az évek során egyre jobban megtetszett ez a
sport, és egyre jobban ment. Az eddigi sikereim közt ott
van az Országos Gyermek Bajnokság harmadik helye, a
diákolimpiai első hely és a korosztályos válogatottság is.
Ez utóbbinak köszönhetően már sok nemzetközi
versenyen vettünk részt, de a legemlékezetesebb az az
olaszországi nemzetközi torna volt, amelyen másodikak
lettünk. Ezután szerepeltünk a MEVZA-sorozatban, a
közép-európai liga küzdelmeiben, ahol erősebb
ellenfelekkel mértük össze a tudásunkat.”
A kaposváriak nagy reménysége ebben az évadban is több korosztályban segíti győzelemre
csapatát, és a serdülőkkel, valamint az ifjúságiakkal már be is jutottak az országos hatos
döntőbe.
„A tervem az az, hogy addig csináljam, ameddig lehet. Célom, hogy a legtöbbet hozzam ki
magamból, és eljussak fokozatosan egyre magasabb szintre - tette hozzá a sportoló, aki
természetesen az iskolát sem hanyagolja el a Munkácsy Mihály Gimnáziumban.
- A tanulást edzések előtt és után oldom meg. A válogatott miatt azonban sokszor hiányzok,
és természetesen mindig pótolni kell a tananyagot, mert nem maradhatok le. Az edzőtáborba
szoktunk a társaimmal tanulnivalókat vinni. Remélem, a kisebbek számára jó példa lehetek, az
én személyes példaképem pedig Wilfredo Leon, aki az olasz Perugia csapatában játszik” árulta el Barni.
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EGYÜD ÁRPÁD ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszak továbbképző 9. Bakarasz csoportja
az előválogatóból bekerült a Somogy Megyei Tehetséggálára.
Felkészítő tanáraik:
✓ Peti Sára
✓ Turi Endre
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszak Gezemice tehetség csoportja a
VII. Országos Néptáncverseny (csoportos) területi válogatóján vett részt 2019. március 1-én
Százhalombattán. A csoport a területi válogatóból továbbjutott, így a 19 legjobb csoport
között versenyezhet 2019. április 12-13-án az Országos Döntőben.
Felkészítő tanáraik:
✓ Wilmekné Almássy Anna Teodóra
✓ Turi Endre
✓ Tóth Tibor János
2019. március 9-én rendezték Szekszárdon a Dél-dunántúli Regionális Gyermek Szólótánc
Versenyt, melyen 7 párosunk is versenyzett a mezőnyben.
Az összesen 67 páros versenyző közül Maza Fanni Luca-Trungel Sára párosunk arany
minősítéssel, Hendzsel-Kovács Bíboranna - Szabó Attila, valamint Dohány Blanka - Mucsi
Mátyás párosaink ezüst minősítéssel tértek haza.
Felkészítő tanáraik:
✓ Peti Sára
✓ Wilmekné Almássy Anna Teodóra
✓ Turi Endre
✓ Tóth Tibor János
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MATEHETSZ HÍRLEVÉL – 2019. MÁRCIUS
AKTUÁLIS HÍREK
PROF. DR. CSERMELY PÉTERT SZÉCHENYI-DÍJJAL TÜNTETTÉK KI
Kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményeiért a
Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének
professzorát Széchenyi-díjjal tüntették ki.
Bővebben
KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGNAP, 2019
2019. március 23-án immár tizedszer tartotta meg éves díjátadó ünnepségét a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács (NTT) és a Matehetsz.
Bővebben
TAVASZI MŰHELYBESZÉLGETÉSEK A MATEHETSZ SZERVEZÉSÉBEN
2019 folyamán a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz)
Tehetséghálózatos Műhelybeszélgetéseket szervez, melyeknek célja a tehetségpontok egyedi
értékekeinek megerősítése, a példás intézményközi együttműködési megoldások bemutatása,
megosztása, valamint a tehetséghálózatos együttműködések ösztönzése.
Bővebben
ÁPRILIS 29-IG VÁRJÁK A JELÖLÉSEKET A „BONIS BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT”
DÍJRA
Megjelent a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj pályázati felhívása, amellyel a kiváló
tehetséggondozó szakemberek munkáját ismerik el.
Bővebben
TÁMOGASSA ÖN IS A HAZAI TEHETSÉGEKET!
2019-ben is lehetőség van arra, hogy a Nemzeti Tehetség Program és a MATEHETSZ
támogatására fordítsa adója 1+1%-át.
Bővebben
MŰHELYBESZÉLGETÉSEKKEL ÖSZTÖNÖZZÜK A TEHETSÉGHÁLÓZAT
EGYÜTTMŰKÖDÉSEIT
2018 decemberében és 2019 januárjában eddig összesen kilenc műhelybeszélgetés valósult
meg, ahol közel húsz kiváló együttműködési és működési jó gyakorlat került bemutatásra.
Bővebben
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A TEHETSÉGES FIATALOK MÖGÖTT SOKSZOR LÁTHATATLAN MESTEREK MUNKÁJA ÁLL
Átadták a MOL Mester-M Díjakat. Az elismerés azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek
a munkáját értékeli, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány
területén, ezzel egy időben szakmailag, emberileg is tanítványaik példaképei.
Bővebben
PROGRAMOK
ÖNISMERETI TÁBOR 9-11. OSZTÁLYOS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány pályázati kiírása önismereti nyári táborokban való
ingyenes részvételre.
Bővebben
MUZSIKÁL AZ ERDŐ | RAJZPÁLYÁZAT
A Muzsikál az Erdő Alapítvány rajzpályázatot hirdet gyerekeknek Muzsikál az erdő címmel.
Bővebben
70 ÉVES A BÁBSZÍNHÁZ - ÍRJUNK EGY DRÁMÁT!
A Budapest Bábszínház drámaíró pályázatot hirdet fiatal szerzőknek.
Bővebben

www.tehetseg.hu

