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SNI tanulók tekintetében is igaz:

 A tehetség sokféle, és elválaszthatatlan a számára megfelelő gondozó környezettől.

 A környezeti tényezők, jelentősen befolyásolják a tehetség megjelenését.

 A legjobb tehetségazonosítás a tehetséggondozás során történő megfigyelés.

 Ugyanazok a tehetséggondozási módszerek alkalmazhatók

 A tehetséggondozás összetett feladat és egy komplex személyiségfejlesztés



Intéményünk a Meixner Ildikó EGYMI

Tehetséggondozó tevékenységei: 6 tehetségterületen 17 foglalkozás

Együttműködései: 15 Tehetségponttal és 10 egyéb szervezettel (civil, karitatív stb)

A Tehetségpontunk tehetségsegítő munkájában résztvevő szakemberek száma: 1 fő ( PTE )

A munkában résztvevő pszichológusok száma: 1 fő

Tehetség témában legalább 30 órányi akkreditált továbbképzést végzett pedagógus munkatársak  száma:50 fő



A TEHETSÉGGONDOZÁS SIKERESSÉGÉHEZ 

ELENGEDHETETLEN: 

1. PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉS

 Kollégákkal 

 Tehetségsegítőkkel                                                                     

 Intézményvezetéssel

 Fenntartókkal

 Szülőkkel

2. PÁLYÁZATI FORRÁSOK IGÉNYBEVÉTELE



Környezeti/Természeti tehetségterületen – SNI tanulók számára –

rendezett SPORTHORGÁSZ versenyek támogatója:

A horgászcikk gyártással és forgalmazással foglalkozó Balzer céget 1946-ban alapította 

Dieter Balzer Németországban. 

Magyarországon 1993 óta vannak jelen Balzer Hungária Kft. néven. 

A fiatalok körében mind jobban terjedő kábítószer fogyasztás ellen indították el kiemelt 

programjukat az 1990-es években „A horgászoknak nem kell drog”  címmel.



A TALÁLKOZÁS
Kezdetben ehhez csatlakozott 1999-ben a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

Diákotthon és Gyermekotthon. 

A somogyvári intézmény akkor már olyan terápiás jellegű, tehetséggondozó horgászfoglalkozásokat 

szervezett az értelmi sérült SNI és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek és fiataloknak melyek során 

olyan fejlesztésekben részesültek a tanulók, amik jótékonyan hatnak a deficites területeikre. Cél a minél 

szélesebb körű habilitáció és tehetséggondozás volt. 

A program egy Balaton parti drog prevenciós táborral folytatódott 2000-ben. 

A cég és az intézmény sikeres együttműködésére és a közös szimpátiájára alapozva elindult 2005-ben - a 

jelenleg is futó - Komplex Horgászversenyek sorozata, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési 

igényű tanulók számára. 

Ezeken a versenyeken kezdetben 8-10 iskola csapata vett részt a Dunántúli Régióból. 

Köztük a Mohácsi Meixner Ildikó EGYMI – Akkreditált Kiváló Tehetségpont - csapatai is. 

Ekkor tapasztaltuk meg először személyesen is Kovács Lajos úr a Balzer Hungária Kft. ügyvezető 

igazgatójának és Tóth István úr († 2017) a Balzer Hungária Kft. Kereskedelmi igazgatójának 

tehetségsegítő támogatását.

Támogatásukkal az eltelt 15 évben 23 rendezvény és gazdagító program valósult meg általános iskolások 

számára, az interaktív bemutatóktól kezdve a versenyek támogatásán keresztül a nyári táboroztatásig. 



A népszerűvé vált Komplex Horgászverseny sikere

A sporthorgászat, mint terápiás jellegű, tehetséggondozó foglalkozás egyre több - az értelmi sérült, sajátos nevelési 

igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó - intézmény szakemberének a 

figyelmét keltette fel.

A horgászprogramokon való részvétellel, az ott elsajátított módszerek alkalmazásával, illetve a versenyekre való 

felkészülés során bizonyítottá vált, hogy fejlődik tanulóink:

 figyelme, 

 feladattudata és tartása, 

 finommotorikája, 

 szem-kéz koordinációja, 

 téri tájékozódása, 

 kreatív gondolkodása és kommunikációja, 

 illetve együttműködési készsége, versenyszelleme. 

Továbbá kialakul a természeti környezet iránti nagyobb érdeklődése és annak védelmére való igénye, környezettudatos 

magatartása.

Mindezek pozitív személyiségfejlődést eredményeznek, önbizalmukat növelik tehetségük további 

kibontakoztatásához.





A spothorgászat népszerűsítését és a drogprevenciót szolgáló 

programokon túl:

 Térbeli-vizuális tehetségterületen a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárral együttműködve 

2005 óta hirdetik meg a „Horgásztam a Balatonon” című rajzpályázatot. 

Az egész országból és a határon túlról beérkező közel 500 pályaművet zsűrizik és díjazzák, majd a 

legjobb  munkákból kiállítást rendeznek.

 Ezen kívül minden évben rendeznek gyermeknapi lazító és kedvcsináló rendezvényeket is, hogy növeljék a 

tehetséges sporthorgászok táborát. 

 Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a családok bevonására is. Ennek érdekében rendezik meg például az unoka –

nagyszülő versenyeket.

 Hasonló kezdeményezés a családi horgászmajális is, amit Balatonalmádiban szoktak megrendezni.

Kovács Lajos, a cég ügyvezetője így válaszolt arra a kérdésre, miért tartja fontosnak a 

tehetséggondozás támogatását: 

„Nagyon sok olyan példa van a környezetemben, amikor minimális segítséggel, odafordulással csodákat 

lehet elérni. Ezek a cselekvések nem veszik le a kötelezettséget az állam, az intézményhálózat válláról, de 

kiegészítik azt, illetve hozzáadnak ahhoz. Mindegy, miről van szó, tehetséggondozásról, szociális ellátásról, 

vagy egyszerűen a környezetünk rendbetételéről.”



PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT

Genius Loci Díj 2016
A "Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” díj célja, hogy értékelje és elismerje a működő 

üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett 

erőfeszítéseit.

A díj alapítója, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)

Erre az elismerésre terjesztette fel Tehetségpontunk a Balzer Hungária Kft-t, aki immár tíz éve 

rendszeres támogatója és résztvevője az SNI tanulók számára megrendezésre kerülő regionális 

és országos horgászversenyeknek. 

A  cég  mindvégig  kiemelten  támogatta  a kezdeményezést, különös tekintettel az SNI 

gyermekekre és fiatalokra. 

Mindemellett külön hangsúlyt helyeznek az esélynövelő tehetséggondozására is. Erkölcsi 

kötelességüknek érzik, hogy segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. Ezt a rendezvényeken, 

versenyeken személyes jelenlétükkel bizonyítják.

A jelölt Balzer Hungária Kft a zsűri döntése értelmében 2016-ban elnyerte a Genius Loci –

Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért díjat. 

A Genius Loci Díjat ünnepi rendezvény keretében vehették át a díjazottak 2016. április 16-án a 

Budapesten. 

http://tehetseg.hu/dij/genius-loci-2016-vallalatok-es-vallalkozok-tehetsegekert-regionalis-kategoria





„... a tehetségben éppen az a szép, hogy él, hogy kiszámíthatatlan 

és meglepő. Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör, de előre mégis 

tökéletesen megjósolhatatlan...”

Pilinszky János

Köszönöm a figyelmet! 

Jó egészséget és sok tehetséget kívánok mindenkinek!

tukerics68@gmail.com


