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A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács hírei 
 
 

KAPOSVÁR-SOMOGY MEGYEI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS EGYESÜLET 
2021. OKTÓBER 06. 

 

 
 

Kedves Pedagógusok,  
Tisztelt Oktatók,  
Tisztelt Támogatóink,  
de mindenekelőtt Kedves Tanuló Ifjúság! 

Tíz éve már, hogy Kaposváron az országszerte híres és ismert 

Városházán több iskola, intézmény és néhány magánszemély 

elhatározásából megalakult a Kaposvár-Somogy Megyei 

Tehetségsegítő Tanács. Akkor ez az elhatározás szakmai 

újdonságként hatott. Megyénkben még nem működött 

Tehetségsegítő Tanács, de országosan is csak néhány kezdte 

meg működését. 

Az eltelt tíz év egyértelműen sikeresnek mondható a 

szervezetünk életében. Csak néhány kiragadott példa: 

Elnökségünk akkori tagjai közül ketten is feladatot kaptak a Kárpát-medencei Tehetségsegítő 

Tanács szűkebb vezetésében. Elnyertük a komoly rangot jelentő Mentor Tehetségsegítő 

Tanács címet. Kialakítottuk szervezetünk tagozati rendszerét, ami jelentős szakmai újításként 

vonult be a Tehetségsegítő Tanácsok országos gyakorlatába. A tagozatok vezetését 

kiemelkedő tudású és elismertségű pedagógusok vezették és néhány változást követően ma 

is vezetik. Tagozatvezetőink, de az elnökség tagjai között is több olyan tehetségsegítésben 

élenjáró dolgozik, akik megkapták a Bonis Bona elismerést, ami az elismerések egyik 

csúcspontja. 

Munkamódszerünket, törekvéseinket érdeklődve figyelték az ország területén működő 

tanácsok. Eltérőek az anyagi erőforrások, a személyi feltételek, a támogatók köre. Az alapcél, 

vagyis a tehetséges fiatalok megtalálása, a különböző, de hatékony térségi tehetségsegítő 

programok generálása, mindenütt azonos.  

Mi Kaposváron, Somogy megyében szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Bár országos 

viszonylatban nem a legfejlettebb, leggazdagabb térség Somogy megye és a megyében 

található városoknál is vannak gazdagabb települések, mégis elmondható, hogy mind a 

megyeszékhelyen, mind a megye városaiban támogató partnerekre talált a tehetségsegítő 

szervezetünk. Nem lehet nem szólni a gazdasági szervezetek, vállalkozások támogatásáról 

sem. Különösen a kezdeti időszakban volt nehezen tervezhető a munka. Évente a tanácsoknak 

egy pályázat került kiírásra és az volt elnyerhető. A támogatási szerződés megkötését 

követően nehezen volt megvalósítható. A munkához, a tehetségek támogatásához, a 

rendezvények megtartásához, a tehetségek ismertté tételéhez forrásokra volt szükség.  
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Több kaposvári és néhány nem kaposvári vállalkozás megkeresése után kialakult a párbeszéd 

a Tehetségsegítő Tanács és a vállalkozások tulajdonosai, vezetői között. Kiemelkedő 

eredményként regisztrálhattuk, hogy 26 vállalkozás és 5 megyei hatáskörű intézmény és a 

Tanácsunk között írásbeli együttműködési megállapodás kötődött. Ennek hatására már 

merészebben lehetett tervezni és olyan rendezvényeket sikerült megszervezni, melyekben 

országosan a jó gyakorlatok között tartottak számon bennünket. Példaként említhető „Légy a 

szakmád mestere” rendezvény sorozat, ahol a szakképző intézetek, szakmunkásképző iskolák 

diákjai mutatták be tudásukat. Ma már ez a rendezvény hagyományossá vált és a jó 

szakmunkás tanuló fontosságáról senkit sem kell meggyőzni. A támogató gazdasági szereplők 

elismerését a magunk eszközrendszerével támogattuk és a jövőben is támogatjuk. Ma már 

több kaposvári vállalkozás javaslatunk alapján elnyerte a „Genius Loci” igen megtisztelő és 

rangos címet. Köszönet a munkájukért és gratulálunk a vállalkozás egész kollektívájának. 

Megyénkben elsőként a Kaposvári Önkormányzat nyerte el a „Tehetségbarát Önkormányzat’’ 

kitüntető címet. A tehetségsegítés rendszerében is példaértékű az a sokrétű, a fiatalok 

tanulásában, pályakezdésében folytatott gyakorlat, amit a Kaposvár Megyei Jogú Város végez. 

De csak az elmúlt évek jó gyakorlataiból nem lehet a tehetségsegítés rendszerét fenntartani, 

fejleszteni, megfelelni az új kihívásoknak. Ezért szervezetünk vezetése, a tagozatvezetők, az 

egykori alapítók közösen gondolkodtak a jövőről.  Így érkezett el idén egy október eleji nap, 

amikor az egykori alapítók ismét összeültek és döntést hoztak. 

2021. október 06. napjától szervezetünk egyesületként működik tovább. A korábbi években 

elismertté vált nevünket megtartva, azt kibővítve hivatalosan a nevünk: Kaposvár-Somogy 

Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület. Szervezetünket a Kaposvári Törvényszék 

nyilvántartásba vette és a bejegyzésben az alábbi cél szerinti leírást fogalmazta meg:  

„Az egyesület elfogadja és azonosul a Nemzeti Tehetségprogram célrendszerével. Alapvető 

célja a működési területén feltalálható tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és 

társadalmi hasznosulásának elősegítése, továbbá az esélyegyenlőség biztosítása, a 

tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek csökkentése és a 

tehetségsegítők számának növelése.” 

Ehhez a nagyon jól megfogalmazott és minden lényeget felölelő célmeghatározáshoz sokat 

hozzátenni nem lehet. A célok között és az első feladatok közé kell tenni, hogy: széleskörű 

szakmai, partneri kapcsolatokat épít a tehetségsegítésben résztvevők, az állami és civil szféra 

között és a munkánk során abban szoros együttműködést kell kialakítani a vállalkozásokkal is. 

Az utóbbi két fontos részfeladatot is magában foglal. Egyrészt a tehetségsegítő munka során 

többletforrásokat kaphatunk, másrészt a jelenleg tehetséges tanulók pár év elteltével, 

valamelyik oktatási ciklus befejezését követően a munkaerőpiac szereplői lesznek.  

A tehetséges fiatalok a gazdasági szereplők fontos erőforrásai. 

Egyesületünk szervezete változatlanul az elnök és két alelnök által vezetett kilenc tagozatból, 

az ő munkájukból tevődik össze.  
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Egyesületünk székhelye változott és a bejegyzést követően a Kaposvár, Fő u. 65. szám alatt 

működő Kaposvári Szakképzési Centrum épületében alakítottuk ki központunkat. Ez a 

Tehetségsegítő Tanács levelezési címe is. Az alelnökök és tagozatvezetők telefon és 

elektronikus levélcíme változatlanul a korábbi években már megszokott elérhetőségek.  

A most megalakult Egyesület szellemiségében és a gyakorlati munkában a Tanács által 

kialakított munkamódszerekkel igyekszik megvalósítani az alapcélt, a fiatalok minél 

hatékonyabb segítését, a tehetségsegítés nemzeti ügyét. Felvetődik a kérdés, hogy akkor 

miért volt célszerű a változás, az új szervezet alapítása? Az egyre gyorsuló világunkban sokszor 

fordul elő, hogy nem egy országos szervezet civil tagjaként, hanem önálló jogi személyként 

kell reagálni a felvetésekre. Csak néhány példa: az önálló jogi személyiségű szervezet önálló 

számlaszámmal, önálló adószámmal és NAV kapcsolatokkal rendelkezik, nem kizárólag a 

tanácsok számára kiírt évi egy pályázaton vehet részt, a támogatókkal közös munka során a 

források megszerzése egyszerűbb, gyorsabb és a vállalkozások részéről a saját számla megléte 

már igényként jelentkezett, a kötelezően betartandó időszakot követően lehetőség lesz a 

magánszemélyek adójának 1 % részét összegyűjteni. De a működés során további előnyök is 

származhatnak, amit az Egyesület vezetésének kell kellő időben kimunkálnia. 

Fontosnak tartottam, hogy az ismét megjelenő Hírlevél hasábjain keresztül tájékoztatást adjak 

minden érdeklődőnek a változásról. Mindent meg kell tennünk, hogy munkánk a nyilvánosság 

előtt történjen és bárki hozzászólhasson, véleményét kifejezhesse. A személyi változások, 

vagyis a változatlanságok kellő alapot és garanciát adnak arra, hogy szervezetünk továbbra is 

a tehetségsegítés országos rendszerében az eddig kivívott eredményeket és elismerést 

megtartva, erős alapokon építkezzen tovább. Ehhez kérem valamennyi pedagógus, oktató és 

tehetségsegítő partnerünk segítségét, támogatását. A tehetséges fiataloktól pedig csak 

együttműködést és helytállást várok. 

 

Sárdi Péter 
Kaposvár-Somogy Megyei  

Tehetségsegítő Tanács Egyesület 
elnöke 
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NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 
NTP-HTTSZ-21-0022 „Kaleidoszkóp – sokszínű Somogy megyei tehetségfejlesztés” 

 
 

Újabb nyertes pályázatnak örülhetünk 
 

A nyár folyamán benyújtott, NTP-HTTSZ-21-0022 azonosítószámú pályázat, „Kaleidoszkóp – 
sokszínű Somogy megyei tehetségfejlesztés” című projektünk kapcsán örömmel értesültünk 
arról, hogy 2.131.000 Ft támogatást nyertünk e tevékenységeink, programjaink 
megvalósítására, céljaink elérésére, a 2021.07.01-2022.06.30. időszakra. 
 
Tagozataink szakmai munkájának, rendezvényeink anyagköltségeinek, étkezési költségeinek 
fedezése, kommunikációs csatornáink működtetése, valamint tárgyi eszközök beszerzése 
szerepel terveinkben. 
 
Hagyományos rendezvényeinket, szakmai fórumainkat, műhelyeinket a pályázat keretében 
ismételten megvalósítjuk: a hagyományt követve, de mindig valamilyen újszerű tartalommal 
megtöltve frissítjük fel ezeket. 
 
Többek között újra lesz Kreatív módszertani műhely, Légy a szakmád mestere! kiállítás, 
Természettudományos szakmai nap, Komplex idegen nyelvi program, Zenei tehetségek, 
kutató diákok, művészeti tehetségek szakmai fóruma. Megvalósítjuk a Tudatos vásárlás 
pénzügyi projektünket és a szakmai fórumokat az óvodai, a sport és az SNI 
tagozatszervezésében. 
 
Kiemelten kezeljük a tehetségpontok módszertani találkozóját, a velük való együttműködést, 
illetve Partnertalálkozónkat, ahol szakmai munkánkról, előre haladásunkról minden 
partnerünk, támogatónk tájékoztatást is kap az elért eredményekről. 
 
A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület céljaihoz jól illeszkedő 
programok megvalósításához, munkatársaink, partnereink önzetlen segítségét kiegészítve 
igyekszünk a pályázatban elnyert összeget a leghatékonyabban felhasználni. 
 
Köszönet a pályázat megírásában és megvalósításában közreműködő valamennyi 
munkatársunknak! 
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PARTNERI-TÁMOGATÓI SZAKMAI PROGRAM 
KAPOSVÁR, DOROTTYA HOTEL – 2021. NOVEMBER 30. 

 
 

 

A megszokott időponttól eltérően, november utolsó 
napján került megrendezésre a Kaposvár-Somogy 
Megyei Tehetségsegítő Tanács Partnertalálkozója, ahol 
beszámoltunk éves tevékenységeinkről, tájékoztattuk 
partnereinket, támogatóinkat a szervezetünket érintő 
változásokról, megköszöntük nekik önzetlen 
segítségüket. 
 
A Dorottya Hotelben megtartott rendezvényen két 
kiváló tehetségpont – a Kaposvári Munkácsy Mihály 
Gimnázium és a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola-
Alapfokú Művészeti Iskola - tanulói és pedagógusai 
közreműködésével színvonalas ünnepi műsort 
tekinthettek meg a találkozó résztvevői. Ezután Sárdi 
Péter elnök tájékoztatta partnereinket a Tanács 
Egyesületté alakulásáról, az ezzel járó változásokról, 
előnyökről, valamint beszámolt pályázati 
tevékenységünkről, lebonyolított rendezvényeinkről. 

Beszéde során kiemelte partnereink támogató szerepét, amellyel tevékenységeinket segítik, 
kérte őket az Egyesület további támogatására. 
 

A beszámoló utáni fogadás alkalmat adott támogatóinkkal történő kötetlen beszélgetésre, 
ahol új ismeretségek is köttettek közöttük és a tehetséges tanulók között. 
Minden szereplő diáknak és pedagógusnak, a felkészítő tanároknak és a szervezőknek 
köszönjük az előkészítésben és a lebonyolításban végzett munkát! 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Felsőoktatási  Tagozata 
 

 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 
MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM - KAPOSVÁRI CAMPUS 

2021. NOVEMBER 24. 
 
 

 
2021. november 24-én került megrendezésre egyetemünk Kaposvári Campusán a 
Tudományos Diákköri Konferencia, amely első fordulója és válogatója a 2023-as OTDK 
versenynek. 
 
A rendezvényt köszöntővel nyitotta meg Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor és Prof. Dr. Kovács 
Melinda tudományos és minőségbiztosítási rektorhelyettes. 
 
Hallgatóink 2, Gazdaságtudományi- és Élettudományi szekcióban mérték össze tudásukat, és 
szerezhették meg a továbbjutás lehetőségét az országos megmérettetésnek.  
 
A MATE Tudományos Diákköri Konferencia programja megtalálható a MATE honlapján: 
https://www.uni-mate./tudom%C3%A1nyos-di%C3A1kk%C3%B6r     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uni-mate./tudom%C3%A1nyos-di%C3A1kk%C3%B6r
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DUNÁNTÚLI MANDULAFA 
Tehetségkutató és gondozó konferencia 

MATE Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézet  
 

 
2021. október 20-án ismét megrendezésre került a MATE Kaposvári Campus – 
Neveléstudomány Intézet Dunántúli Mandulafa elnevezésű konferenciája ifjú kutatók 
részére. 
 

A konferencia fővédnöke Sárdi Péter a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Egyesület elnöke volt. 
 

A rendezvényt megnyitotta Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea, a Neveléstudományi Intézet 
Igazgatóhelyettese, Intézeti TDT elnök. 
 

Köszöntőt mondott Sárdi Péter – Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület 
elnökének felkérésére Weimann Gáborné 
 

A kutatáson alapuló tanulás már az iskolába lépéskor gondolkodásra, kreativitásra ösztönzi a 
gyerekeket, felkészíti őket az információk és források önálló használatára, a problémák iránti 
érzékenységre. A Dunántúli Mandulafa a 10-19 éves ifjú kutatók konferenciája, ahol a diákok 
bemutatják első prezentációjukat, és elkészítik korosztályuknak megfelelő tudományos igényű 
publikációjukat. 
 

A MATE Neveléstudományi Intézete a Kaposvári Campuson immár 6. alkalommal rendezi meg 
nagy sikerrel az ifjú kutatók konferenciáját. A rendezvény célja, híven a költő szellemiségéhez, 
a kisiskolások és az ifjúság tudományos tevékenységének felpezsdítése, felhívás közös 
munkálkodásra, motiváció és gyakorlat kialakítása, jövőbeni potenciális kutatói életpálya 
megalapozása. A kutató fiatalok seregszemléjére 24 versenyző jutott be, akik Somogy megye, 
illetve Kaposvár és környéke általános és középiskoláiból érkeztek.  
 

4 főből álló szakmai zsűri értékeli mindegyik szekcióban a teljesítményeket. A programsorozat 
végén kerül sor a győztesek kihirdetésére, az első 3 helyezés kiosztására. A megnyitón kerül 
sor A Dunántúli Mandulafa 5. kötetének bemutatására, amelyben a legsikeresebb ifjú kutatók 
tanulmányi olvashatók. 
 

Kiemelten fontos része a rendezvénynek, hogy a gyerekek megismerkedhetnek az egyetem 
oktatóival és kutatóival, akik tanácsokkal látják el őket. A program keretében során a kutatás 
iránt elhivatott diákok, az egyetem remélhetőleg leendő hallgatói, megismerik az egyetem 
életét és betekintést nyerhetnek a kutatói műhelyek tevékenységébe. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Matematika-Természettudományok-Műszaki-Informatika (MTMI) Tagozat 
 

 

LÁTVÁNYFIZIKA 
KAPOSVÁRI MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM 

2021. NOVEMBER 25. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
„A természet látványos oldala” címmel szerveztek fizikaórát a Kaposvári Munkácsy Mihály 
Gimnáziumban csütörtökön délután. A különleges és olykor látványos kísérleteket Pál Zoltán, 
nyugdíjas általános iskolai fizikatanár mutatta be a diákoknak. 
A tanulók a mechanikával, a fény- és a mágnestannal is megismerkedhettek a kétórás 
előadáson. A szokatlan tanórán nemcsak a pedagógus próbálta ki a kísérleteket, a tanulók is 
bekapcsolódtak a különféle feladatokba. Elsőként egy krumplit kellett szívószállal átszúrni. 
Ahhoz, hogy sikeres legyen a kísérlet semmi másra nem volt szükség csak a gyorsaságra.  
A második bemutatónál is a sebességé volt a főszerep. Pál Zoltán egy jól kihegyezett ceruzát 
szeretett volna keresztülszúrni egy balsafa lécen. A könnyű, de szívós anyagon kézzel szinte 
lehetetlen átbökni a ceruzát, ezért a kísérlethez egy fémcsövet használt. Ebbe tette bele az 
íróeszközt, majd gázzal meghajtotta, hogy minél nagyobb erőt tudjon kifejteni. Miután 
„aktiválta” a házilag barkácsolt szerkezetet, az íróeszköz a másodperc töredéke alatt 
belefúródott a fába. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 

A fizikatanár ezután sem állt le a kísérletekkel és tovább fokozta a hangulatot. Az iskola 
udvarán azt mutatta be a diákoknak, hogy a különböző bar-nyomások milyen magasra lövik ki 
az üres és a vízzel telített műanyag palackot. A kísérlethez pumpát és kompresszort is használt 
a pedagógus. Utóbbi eszközzel negyven méternél is magasabbra röppent a palack.  
 
A Tesla-transzformátor is nagy sikert aratott a diákok körében. Pál Zoltán az eszközzel 
körülbelül 40 ezer voltos nagyfeszültséget állított elő. Ezzel a kísérlettel azt mutatta be, hogy 
a transzformátor félméteres körzetében mekkora energia keletkezik. Ezt mi sem bizonyította 
jobban, mint amikor az egyik diák – kezében egy neoncsővel – elsétált a transzformátor előtt, 
a lámpa pedig felizzott és világított. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Művészeti Tagozat 
 

 

„MŰVÉSZETEK TALÁLKOZÁSA” – MŰVÉSZTANÁROK HANGVERSENYE 
 

KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA 
2021. NOVEMBER 11. 

 

 

 
2021. november 11-én 17:00 órakor a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola adott otthont a 
Művészetek Találkozása programnak, melyen Somogy Megyei Művésztanárok hangversenyét 
hallgathatták meg az érdeklődők.  
 
A közel 20 fellépő Barcsról, Balatonföldvárról, Somogyjádról és Kaposvárról csatlakozott az 
immár hagyományosnak számító szakmai programhoz. A közönség sorai között zeneiskolás 
tanulók, kollégák és érdeklődő szülők foglaltak helyet és köszönthettük a sajtó munkatársait 
is.  
 
A hangverseny sokszínűségét tükrözi, hogy a komolyzenei darabok mellett a népzene is teret 
kapott. A felcsendülő művek között a teljesség igénye nélkül J. S. Bach, Schubert, Bartók, 
Bellini, Piazzola zenéjét élvezhette a közönség. 
 
A program 2022 márciusában Marcaliban a Somogy megyei tanulók hangversenyével 
folytatódik.  
 

Köszönjük a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Egyesület támogatását, mellyel 
hozzájárultak a program sikeres megvalósításához. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Óvodai Tagozat 
 

Óvodánk 146. születésnapján a Kő-papír-olló tehetségműhelybe járó kisgyermekek, és minden 
nagycsoportos ovis együtt alkotott Falusiné Terjék Éva fazekas, népi iparművésszel.  
Az agyagból készült tárgyakat kiégettük, majd a szülők is megcsodálhatták.  
„Fontosnak érzem továbbadni az agyag és a kerámia szeretetét.” (Falusiné Terjék Éva) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

„Közhírré tétetik, kicsiknek és nagyoknak, időseknek és fiataloknak, hogy intézményeink 
jótékonysági Mihály napi vásárt tartanak.”  
A jeles napon tehetségműhelyeinkben készült alkotásokból is válogattak a vásárlók, a vidám 
vásári hangulatot pedig csak fokozta a gyermekek, felnőttek táncháza. 
 
 

„Festményeimet megálmodom, majd álmaimat megfestem.”  /Vincent Van Gogh/ 
Ovisaink remekül szerepeltek csodás rajzaikkal a "Te és a közlekedés" című rajzpályázaton. 
Szeretettel gratulálunk! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Legnagyobb örömünkre a Festetics ovi és mindhárom tagóvodája két-két millió forintot nyert 
a Nemzeti Tehetség Programon. Az elnyert támogatást élményszerző, gazdagító kirándulások 
megszervezésére, a tehetségműhelyek eszköztárának bővítésére fordítjuk.  

 

 

http://egyudkaposvar.hu/wp-content/uploads/2020/08/falusine_terjek_eva.jpg
http://egyudkaposvar.hu/wp-content/uploads/2020/08/falusine_terjek_eva.jpg
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Roma/Cigány Tagozat 
 

 
 
Minden hétköznap 13:00 és 18:00 között fejlesztő, illetve tanulássegítő foglalkozásokat 
tartunk a tanulásban elmaradó, egyéni fejlesztést igénylő hátrányos- és halmozottan 
hátrányos helyzetű, főként roma/cigány diákoknak a Tanoda programunk keretében.  
A fejlesztés egyénileg, vagy néhány fős csoportokban szaktanárok, gyógypedagógusok és 
egyetemi hallgatók bevonásával zajlik. 

 

 

 
2021. november 12-én a Somogy Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében 
megnyitottuk a Weapon of Choice nevű kiállításunkat, amely a Bajcsy-Zsilinszky utcában 
található, a Hangya Tanodában. A célunk ezzel a programmal a társadalom érzékenyítése és 
egyben figyelem felhívása a testi vagy lelki bántalmazást elszenvedett áldozatok felé. A 
kiállítás megtekintése előre egyeztetett időpontban történik e-mailben vagy telefonon 
(napkerek@gmail.com, 06-82/311-523). 
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2021. novemberében több alkalommal rendeztünk táncházat a „Mesterségünk címere” 
programunk keretében. A táncfoglalkozásokra nagy igény van, a programmal a célunk a roma 
kultúra megismertetése, a hagyományok ápolása. 

2021. november 11-én kosárfonást rendeztünk a „Mesterségünk címere” programunk 
keretében. Az érdeklődők karácsonyi kopogtatót készíthettek és megismerkedhettek  
Kakas József kosárfonó mester által a kosárfonással. 
 

 
2021. novemberében a „Túl a tolerancián” programunk kertében három alkalommal 
látogathattak el színházba a projektben résztvevők, mindösszesen 45 fő (pedagógusok, 
önkéntesek, diákok, nyugdíjasok, hátrányos/halmozottan hátrányos és/vagy roma/cigány 
származású személyek). Többek között Molnár Ferenc Caramel énekes koncertjén vehettek 
részt, illetve a Csárdás királynőt tekinthették meg a színházban. A program célja, hogy a 
magyarországi roma közösségek, mint a legnagyobb létszámú nemzetiség továbbra is fontos 
kulturális nemzetalkotó tényezője legyen a magyarságnak. Elősegítjük a roma kulturális és 
szellemi értékek megőrzését, a közösségek tudatos integrációját és aktivizálását. 
 
2021. november 22-én a Somogy Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében 
a novemberi Esélykerekasztal megbeszélésre került sor, ahol az egyházak képviselői vettek 
részt köztük a református egyház, a katolikus egyház, illetve a baptista gyülekezet is 
képviseltették magukat. A programunk fő célja, a szoros együttműködés megszilárdítása, 
illetve, hogy hogyan tudnánk közös erővel segíteni a hátrányos helyzetű gyermekeken, illetve 
felnőtteken. 
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BONIS BONA DÍJÁTADÓ 
BOGDÁN IMRE PEDAGÓGUS 

BUDAPEST MUSIC CENTER – 2021. SZEPTEMBER 09. 
 

 

Bonis Bona discere, azaz Jótól jót tanulni 
 
Bogdán Imre a kaposvári Hangya Tanoda szakmai vezetője 2021. szeptember 09-én  
Bonis Bona „A nemzet tehetségeiért” díjban részesült. A Napkerék Egyesület által működtetett 
Tanodai foglalkozások keretében kiemelten foglalkozik - tehetségsegítő pedagógusok 
bevonásával - hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve roma gyermekek 
tehetségsegítésével. 
Az állami elismerést Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztertől vehette át 
Budapesten a Music Centerben megrendezett gálán. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Szívből gratulálunk az elismeréshez! 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
SNI Tagozat 
 

         

SNI TAGOZAT SZAKMAI MŰHELYMUNKA 
BÁRCZI GUSZTÁV EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 

2021. NOVEMBER 11. 
 

                                               

2021. november 11–én a megye 8 intézményéből gyűltek össze szakemberek a Bárczi Gusztáv 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben.  
 
A szakmai program középpontjában a tehetséggondozás időszerű kérdései álltak.  
Dr. Benczéné Csorba Margit Bonis Bona díjas tehetségsegítő beszélt a résztvevőknek a 
tehetségazonosítás helyzetéről, a sajátos nevelési igényű tanulók tehetségazonosításának 
specifikumairól.  
 
A résztvevők megismerték az egyéni fejlesztési terv készítésének szakmai szempontjait, a 
tehetség anamnézis lehetséges elemeit. Részletekbe menően áttekintették a bemeneti 
mérések, megfigyelések dokumentációját, az erősségek és gyengeségek összegzését.  
Az egyéni fejlesztési terv megismerése után gyakorlati munka keretein belül mélyítették el 
ismereteiket. 
 
Az interaktív előadás során bemutatásra kerültek az intézményi tehetségkoncepció 
kialakításának lehetséges útjait, a tehetséggondozó szakmai team tagjainak feladatai. 
 
A jelenlévők megtekinthették a kidolgozott dokumentáció elemeit, az intézményi jó gyakorlat 
felépítésének lehetőségeit és a tehetséggondozó programokat. Tudásmegosztás keretein 
belül bővíthették ismereteiket a tehetséggondozás elméleti és gyakorlati tudnivalóiról, 
megoszthatták egymással tapasztalataikat. 
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PRO CARITATE-DÍJ 
DR. BENCZÉNÉ CSORBA MARGIT – ÉFOÉSZ SOMOGY MEGYEI ELNÖKE 

2021. NOVEMBER 12. 
 

                                               

Pro Caritate-díjjal ismerték el dr. Benczéné Csorba 
Margit az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 
Somogy Megyei Egyesülete elnökének munkáját a 
szociális munka ünnepén.  
 
A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója 
az esélyteremtés területén végzett kiemelkedő 
szakmai, közszolgálati, karitatív tevékenységért 
vehette át a kitüntetést. 
 

„A szociális munka ünnepén díjat kapni nagy 

megtiszteltetés. Az elismerés a jó cselekedetekről, a 

segítségnyújtásról, az önzetlenségről szól.  

A plaketten is egy nő látható, aki vizet ad egy földön 

ülő szomjas embernek. Nagyon örülök annak, hogy 

a karitatív munka egyre nagyobb ranggal bír Magyarországon is, és az önkéntes munkát is 

kezdik elismerni.  

Sokat köszönhetek a családomnak, a kollégáimnak, a barátaimnak és azoknak az 

ismerősöknek, ismeretlen embereknek, akik támogattak gyógypedagógusként, szociális 

segítőként, önkéntesként.” 

 

Szívből gratulálunk az elismeréshez! 
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BONIS BONA DÍJÁTADÓ 
SZŐKE ANDREA TEHETSÉGGONDOZÓ PEDAGÓGUS 

BUDAPEST MUSIC CENTER – 2021. SZEPTEMBER 09. 
 

                                               

A BONIS BONA DISCERE, AZAZ JÓTÓL JÓT TANULNI  
– TARTJA A LATIN KÖZMONDÁS.  

ENNEK SZELLEMÉBEN 57 DÍJAZOTT VEHETTE ÁT NOVÁK KATALIN  CSALÁDOKÉRT 
FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERTŐL ÉS RÁCZ ZSÓFIA  FIATALOKÉRT FELELŐS 
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRTÓL A BONIS BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT DÍJAT A 
BUDAPEST MUSIC CENTERBEN MEGRENDEZETT GÁLÁN.  
__________________________________________________________________________________________ 

 
Köztük Szőke Andrea pedagógus kollégánk is, akinek hitvallása:  

mindenki tehetséges valamiben. 
 
Ennek érdekében tanulóit több sportággal is megismerteti, egyéni képességeik, adottságaik 
alapján választja ki a tehetségterületeket. 
 

Sajátos nevelési igényű, kettős különlegességű tanítványai a testi-kinesztetikus 
tehetségterületen érnek el sikereket.  
 

Elsősorban a téli sportokban országos és nemzetközi bajnoki címekkel, dobogós és pontszerző 
helyezésekkel büszkélkedhetnek: műkorcsolya, snowboard és alpesi sí dobogós helyezések 
Speciális Olimpia Téli Világjátékokon, országos tollaslabda bajnoki cím. 
 

Tanítványai sikereihez nagyban hozzájárul kollégánk példaértékű tehetségfejlesztő, 
mentoráló, utógondozó tevékenysége, mellyel elősegíti sportolói, tanítványai társadalmi 
beilleszkedését is. 
 

Tevékenységében nem csak a versenysportra koncentrál, kiemelt figyelmet fordít a 
szabadidősportokra, a mozgásnevelésre. Önkénteseként munkáját az önzetlenség, az 
önfeláldozás, lelkiismeretesség és precizitás jellemzi.  
 

Az általa mentorált fiatalok megtapasztalják a minőségi sikereket, büszkék lehetnek 
önmagukra, az elért eredményeikre. 
 

Gratulálunk Kollégánk elismeréséhez, további sikereket kívánunk! 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Sport Tagozat 
 

 

ÖSSZEEGYEZTETHETŐ AZ ÉLSPORT A TANULÁSSAL? 
MARCALI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM 

2021. NOVEMBER 11. 
 
 

A rendszeres mozgást kedvelő fiatalokat gyakran foglalkoztatja az a kérdés, hogyan lehet 
hatékonyan összeegyeztetni a sportolást a tanulással. A marcali Berzsenyi Gimnázium diákjai 
egy igazi példaképtől kaphattak tanácsokat a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Egyesület Sport Tagozatának eseményén: a korábbi felnőtt világbajnok uszonyosúszó,  
dr. Kovács Zsófia osztotta meg élményeit és tapasztalatait a hallgatósággal.  
 
A megjelenteket a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, Huszti Gábor köszöntötte, majd  
dr. Kovács Zsófia lépett elő főszereplővé, aki elsőként iskolás éveiről és sportolói 
pályafutásának legfontosabb állomásairól beszélt. A korábbi felnőtt és junior kaposvári 
uszonyosúszó világbajnok kiemelte: a tanulást és az élsportot össze lehet hangolni, ehhez 
azonban elengedhetetlen, hogy rendszert vigyünk az életünkbe és jól osszuk be az időnket.  
A családi háttér különösen fontos, a nehéz helyzetekben pedig az is sokat számít, hogy milyen 
az a sportolói közösség, amelyben nap mint nap edzünk és versenyzünk.  
 
A sport számtalan plusz élményt ad, aki a válogatott szintig eljut, akár az egész világot 
bejárhatja - hangzott el a beszélgetés során. Kovács Zsófia az egyetemi évek alatt is kitett 
magáért az uszodában és az iskolapadban, így harminc évesen elmondhatja magáról, hogy 
kétszer is eltölthetett hosszabb időt ösztöndíjasként Spanyolországban, Pécsen tanít és 
edzősködik, három nyelven beszél, hamarosan kiadják a könyvét és már a doktori címét is 
megszerezte.  
 
A mai tizenévesek hasznos tanácsokat és útravalót is kaphattak a jó hangulatú beszélgetés 
során. A program az érdeklődő diákok kérdéseivel ért véget.  
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A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 

Egyesület tisztelettel megköszöni valamennyi  

Partner szervezetének az együttműködést,  

a 2021. évben nyújtott szakmai és anyagi segítséget.  
 

Ezúton kívánok a Tehetségsegítő Tanács nevében 

valamennyi kedves Partnerünknek  
 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  

és Boldog Új Évet!  

 

Sárdi Péter 

elnök 
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MATEHETSZ HÍRLEVÉL – 2021. NOVEMBER 

AKTUÁLIS HÍREK 

 

MATEHETSZ ÉS ETSN: „EGYRE SŰRŰBBRE SZŐJÜK A KOMPLEX TEHETSÉG-
HÁLÓZATOT” 

15 éves a magyar tehetséggondozás civil ernyőszervezete 
Bővebben 

BUDAPEST TALENT SUMMIT - TUDÁSMEGOSZTÁS, TAPASZTALATCSERE ÉS 
JÖVŐBE TEKINTÉS 

Több, mint 30 ország nemzetközi delegáltjának és tehetséggondozó szakértőjének részvételével 
zajlott 2021. október 7-8-án a Nemzeti Tehetség Központ szervezésében a „Budapest Talent 
Summit” című nemzetközi konferencia. A Magyar Tudományos Akadémián megrendezett 
eseményen a Matehetsz és az EUTK is képviseltette magát. 

Bővebben 

ERŐSÖDIK A MATEHETSZ KÖZÖSSÉGI MÉDIA JELENLÉTE  

Bővebben 

MATEHETSZ FELHÍVÁSOK  

IDÉN IS LEHET NEVEZNI A NEUMANN JÁNOS NEMZETKÖZI TEHETSÉGKUTATÓ 
PROGRAMTERMÉK VERSENYRE 

A Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyt idén is meghirdeti az 
NJSZT a versenyalapító, Kovács Győző szellemében. 
Bővebben 

INTERJÚK 

ÉLETÖLTŐN ÁT A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN – INTERJÚ DR. POLONKAI 
MÁRIÁVAL, AZ NTT ELNÖKÉVEL 

„A pedagógusi pálya szolgálat.”- vallja Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) 
elnöke. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége alelnöki tisztségét is betöltő címzetes 
egyetemi docenssel, hivatásának történetéről, az Arany János Tehetséggondozó Program 
kidolgozásáról, az idén ősszel 15 esztendős NTT és Matehetsz szakmai tevékenységéről 
beszélgettünk a jubileum kapcsán. 

Bővebben 

www.tehetseg.hu 

https://tehetseg.hu/aktualis/matehetsz-es-etsn-egyre-surubbre-szojuk-komplex-tehetseghalozatot
https://tehetseg.hu/aktualis/budapest-talent-summit-tudasmegosztas-tapasztalatcsere-es-jovobe-tekintes
https://tehetseg.hu/aktualis/erosodik-matehetsz-kozossegi-media-jelenlete
https://tehetseg.hu/felhivas/iden-lehet-nevezni-neumann-janos-nemzetkozi-tehetsegkutato-programtermek-versenyre
https://tehetseg.hu/aktualis-interjuk/eletolton-tehetsegek-szolgalataban-interju-dr-polonkai-mariaval-az-ntt-elnokevel
http://www.tehetseg.hu/

