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A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács hírei 
 
 

KAPOSVÁR-SOMOGY MEGYEI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS EGYESÜLET 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

2022. JANUÁR 10. 
 

 
 

Megkezdte 2022. évi munkáját a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület 
Elnöksége. 2022. január 10-én tartotta idei első ülését Elnökségünk. 
 
Sárdi Péter irányításával olyan témák kerültek megbeszélésre, mint a Tagozatok feladatai, 
programjai, a nyertes pályázati támogatás felhasználásának lehetőségei, a márciusban 
megrendezésre kerülő Tehetséggála szervezési feladatai, kategóriái, a hálózatosodás helyi 
lehetőségei, valamint a hírlevelünkkel, honlapunkkal és közösségi oldalunkkal kapcsolatos 
feladatok. 
 
Az elnök és az alelnökök az Egyesület megalakulása óta hatodik alkalommal egyeztettek, hogy 
az alapítási, az évzárási és évkezdési feladatok gördülékeny lebonyolítása biztosítva legyen. 
 
Megújult a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület honlapja és facebook 
oldala, melyek elérhetősége: 

⎯ http://tste.hu/ 
⎯ facebook oldal linkje: https://www.facebook.com/Kaposv%C3%A1r-Somogy-Megyei-

Tehets%C3%A9gseg%C3%ADt%C5%91-Tan%C3%A1cs-Egyes%C3%BClet-
104398582057243 

 
         Weimann Gáborné  

alelnök 
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TEHETSÉGES DIÁKOK 
 
 

Csizmadia Lolita  
A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 12/C osztályos tanulója 
 

Csizmadia Lolita az angol-magyar két tanítási nyelvű 
képzésben végzi tanulmányait évről évre kiváló 
eredménnyel.  
 
Magas szintű nyelvtudását bizonyítja, hogy angol nyelvből 
a 11. évfolyamon előrehozott érettségi vizsgát tett.  
 
Második idegen nyelvként a spanyol nyelvet választotta, 
melyből az Országos Spanyol Nyelvű Vers- és Prózamondó 
Versenyen országos 8. helyezést ért el.  Csapattársaival 
együtt részt vett a Szólalj meg bátran szituációs versenyen 
is, melynek keretében spanyol nyelven méretették meg 
magukat.  
 

Kiváló tehetségéhez nagyfokú szorgalom társul, mely középiskolai tanulmányainak sikeres 
teljesítését eredményezi. Az idén érettségiző diáklány gazdasági területen szeretné 
tanulmányait folytatni. 
 
Kiemelkedő tehetsége a zene világában mutatkozik meg igazán. Lolita 14 éves koráig 
néptáncolt, népdalokat énekelt. 2018-tól a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola növendéke. 
Hangszíne mezzoszoprán-szoprán. Zenei adottságai kimagaslóak. Technikai, zenei fejlődése 
hónapról-hónapra mérhető. Zeneiskolai tanulmányai során eleinte főleg klasszikus zenét 
tanult. Már ekkor is hallható volt, hogy a popdalok különleges örömöt, flow-t, inspirált 
állapotot hoznak ki belőle. Egyszerű, technikailag kezelhető dalokkal kezdte, de mára már 
olyan híres előadóktól is énekel számokat, mint Aretha Franklin, Adél, Joss Stone. 
 
Lolita a zeneiskolai koncerteken túl, számos alkalommal lép fel a Munkácsy Gimnázium 
rendezvényein, továbbá a városi ünnepi rendezvények szeretett vendége. Kedvessége, 
természetes eleganciája mindenkinek feltűnik.  
 
Legutóbbi sikerei:  
A Gemenc hangja énekversenyen Arany minősítést ért el, a Your song országos énekverseny 
második helyezettje lett, egyben a különdíjat is elnyerte. 
Lolita sikerei felkészítő tanárának, Lukácsi Enikő – a Liszt Ferenc Zeneiskola magánének szakos 
pedagógusának- tehetséggondozó tevékenységét dicsérik. 
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Hidvégi Hanna 
A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 10/A osztályos tanulója 
 

Hidvégi Hanna a hat évfolyamos képzésben végzi 
tanulmányait kiemelkedő eredménnyel. 
 
Az intézmény kulturális rendezvényeinek szinte állandó 
szereplője. Színpadi rátermettsége már  
hetedik osztályos kora óta megmutatkozott. Érdekes 
hangszínére mindig felfigyel hallgatósága. 
 
Zenei tehetséggondozása 2015-től a Kaposvári Liszt Ferenc 
Zeneiskola növendékeként folyamatos. Hangszíne 
mezzoszoprán-alt. 
 
Énekesi tanulmányait több éves fuvolázás előzte 
meg.  Hatodik osztályos volt, amikor hangképzésre kezdett 
járni, és egy év múlva már főtárgyként tanulta az éneklést! 

 Kisgyermek korában már olyan koncentrációs készséggel, és érett hangadási adottsággal 
rendelkezett, mely messze kiemelte korosztályából. Némi klasszikus zene tanulása mellett 
szinte a kezdetektől popdalokat énekelt.  
 
2019-ben fiatal kora ellenére, harmadik helyezést ért el az első országos Your Song 
énekversenyen. 
 
Idén a Gemenc hangja énekversenyen arany minősítést kapott, és ismét az előkelő harmadik 
helyet hozta el az idei Your Song országos énekversenyről.  
 
Folyamatos fejlődését, Lukácsi Enikő - a Liszt Ferenc Zeneiskola magánének szakos pedagógusa 
- szakmai irányítása mellett éri el. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nemrégiben Hanna és Lola iskolájukban, a Munkácsy Gimnáziumban egy 45 perces, igazán 
tartalmas Advent nyitó koncerttel lepték meg tanáraikat, iskolatársaikat, mellyel lenyűgözték 
hallgatóságukat. 
 

Szorgalmuk és kitartásuk alapján még biztos hallunk róluk később is. 
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Frányó Bálint 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
 

Frányó Bálint Kaposváron született 2000. július 4-
én és 11 éves koráig itt élt.   
Majd 2011 és 2014 között Székesfehérváron, 
később 2014 és 2017 között Svédországban élt és 
tanult.  
 
2017 nyarán költöztek haza Kaposvárra családjával, 
és azóta a Kaposvári Munkácsy Mihály 
Gimnázium magyar-angol két tanítási nyelvű 
osztályának tanulója. 

 
Saját bevallása szerint mindig is közel állt hozzá az 
angol, hiszen édesanyja angoltanár és 
Svédországban angolul kellett kommunikálnia 
osztálytársaival, amíg meg nem tanult svédül.  
 
Az angol nyelvet magát viszont a Székesfehérváron 
töltött éveiben sajátította el és szerette meg, 

hetedikes korában angol szép kiejtési versenyt nyert.  
 
Ahogy vallja: „Az angol számomra egy olyan eszköz, amivel a külvilággal össze tudom magam 
kötni, a legtöbb barátom külföldi és a világ minden tájáról ismerek embereket az angolnak 
köszönhetően.” 
 
2018-ban merült fel benne az OKTV kérdése, angoltanára, Maráczi Árpád tanár úr javaslatára. 
Természetesen elvállalta, a 2019-20-as tanévben a második fordulóba, a 2020-21-es tanévben 
pedig a döntőbe is bejutott, ahol az előkelő OKTV 10. helyezést érte el.   2019-2020-ban a 
Tolna-Somogy regionális fordítóversenyen 3. helyezést ért el. 
 
Az angol mellett a történelem tantárgy iránt is érdeklődik, amelyet angol nyelven tanul. 
Mindkét tantárgynál érezhető nyitottsága, tájékozottsága, érett gondolkodása. Angol nyelven 
kiválóan kommunikál, osztja meg gondolatait, véleményét. 
Széleskörű érdeklődési körét dicséri, hogy él a tehetséggondozás adta lehetőségekkel. Részt 
vállalt a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium nyertes Erasmus+ pályázatának 
megvalósításban, melynek keretében ciprusi tanulmányúton vehetett részt. A geoparkokat 
bemutató projekt keretében angol nyelvű prezentációban mutatta be térségünket a résztvevő 
országok hallgatósága számára. 
 
Bálint sokoldalú, széles látókörű tanuló, aki a jövőben angol és történelem szakos tanárként 
szeretné folytatni pályafutását. Sikeres felvételi vizsgáit követően tanulmányait 2021-ben a 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán megkezdte. 
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Szlotta Levente 
KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 12/D 
 

Szlotta Levente szintén a Kaposvári Szakképzési 
Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 
végzős, 12.D osztályának tanulója, informatika ágazaton 
tanul.  
 
Elmondása szerint az angol nyelvvel már 
kisgyermekként elkezdett megismerkedni, gyakran 
nézett mesefilmeket angolul. Iskolai keretek között 
mindvégig alap óraszámban, heti négy órában tanulta a 
nyelvet, azonban kiemelkedő szókincsére és 
nyelvhasználatára felfigyelve szaktanára 
tehetséggondozás keretein belül tovább fejlesztette. 
 
Levente kilencedikes korában, szaktanára bíztatására, a 
városi fordítóversenyen B2 szinten indult és a kategória 
győzteseként került ki, lekörözve felsőbb évfolyamon 
tanuló diákokat. 
Ezt követően sikeres középfokú nyelvvizsgát tett, majd a 

2020/2021-es tanévben indult az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen angol 
nyelvből, ahol elképesztő eredménye ellenére is lemaradt három ponttal a második fordulóba 
való bejutásról. 2021 februárjában ő is sikeres ECL felsőfokú nyelvvizsgát tett, kiemelkedő, 
88%-os eredménnyel.  
 
Levente informatikából is jeleskedik, hiszen nemrégiben továbbjutott az Ágazati és ágazaton 
kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének II. fordulójába.  
 
Intelligens, érdeklődő és tájékozott személyiség, kitűnő tanuló, számos közismereti, illetve 
szakmai tárgyból büszkélkedhet tantárgyi dicsérettel is.  
 
Középiskolai tanulmányai végén angol nyelvből és informatikából tett emelt szintű érettségit. 
Angol nyelvből 100 százalékos emelt érettségit tett. Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Informatikai Karán, Programtervező Informatikus szakon kezdte meg 2021 
őszén, de az angol nyelvtől sem vesz búcsút, hiszen – ahogy ő fogalmazott –  
„Már a mindennapi életem részévé vált a nyelv alkalmazása, minden bizonnyal hasznát 
veszem a felsőoktatásban is.” 
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Ferenc Dominik 
KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 12/D 
 

Ferenc Dominik a Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy 
Gáspár Közgazdasági Technikum végzős, 12.D osztályának 
tanulója, informatika ágazaton tanul.  
 
Az angol nyelvet alaptantervi óraszámban, heti négy 
órában tanulja, azonban gyermekkorában három és öt éves 
kora között Kanadában élt a családjával két évet, az angol 
nyelvvel való ismerkedése ekkor kezdődött. 
 
Dominik képviselte iskoláját a 2018/2019-es tanévben a 
Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács által 
évente megrendezésre kerülő Szólalj meg bátran! című 
nyelvi szituációs versenyén, ahol csapatukkal második 
helyezést értek el. 
 
 

Szaktanára felfigyelt Dominik kiemelkedő képességeire és tizenegyedikes korától 
tehetséggondozás keretein belül segítette, fejlesztette. A sikeres középfokú nyelvvizsga után 
az első nagy megmérettetés az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny volt a 2020/2021-
es tanévben. Az iskolai fordulón kiemelkedő pontszámot ért el, dolgozata felterjeszthető volt 
a második fordulóra, ahová azonban a képtelenül magas ponthatár miatt ténylegesen bejutnia 
nem sikerült. Ezt követően 2021 februárjában sikeres ECL felsőfokú nyelvvizsgát tett, 
kiemelkedő, 89%-os eredménnyel.  
 
Dominik kiválósága – nyelvérzéke és intelligenciája mellett – elsősorban példaértékű 
kitartásában, szorgalmában és tudásszomjában mutatkozik meg, valamint abban az – 
általában sportembereket jellemző – alázatban, ahogy a nyelvtanuláshoz viszonyul. A 
pedadógusok által ismert fogalom, az úgynevezett „belső motiváció” az egyik legnagyobb 
erőssége, hiszen a tudás és a jobbá válni akarás kísérték szép eredményei felé.  Soha nem dől 
hátra elégedetten, mindig arra törekszik, hogy fejlődjön, jobbá váljon. Bármiről legyen is szó, 
a siker titka az alázat, miszerint „nem engedem meg magamnak, hogy megelégedjek, mindig 
van mit tanulnom”. Ez a hozzáállás jellemzi Dominikot markánsan.  
 
Középiskolai tanulmányai végén angol nyelvből a végső megmérettetés az emelt szintű 
érettségi volt számára, amelyet 96 százalékra teljesített. Elért eredményei azért is számítanak 
kiemelkedőnek, mivel a közismereti tárgyak mellett jelentős számban színesítették az 
órarendjét nehéz szakmai tárgyak is és elsősorban ezen tantárgyakra lesz szüksége a jövőben. 
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán, Programtervező 
Informatikus szakon kezdte meg. Az egyetem elvégzése után angol nyelvterületen szeretné 
megszerzett tudását kamatoztatni. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Felsőoktatási  Tagozata 
 

 

SZEBBÉ VARÁZSOLTA AZ ALMAMELLÉKI RÁSZORULÓ GYERMEKEK 
KARÁCSONYÁT A MATE 

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM - KAPOSVÁRI CAMPUS 
2021. DECEMBER 

 
 

A MATE Kaposvári Campus – hallgatói kezdeményezésre – immár negyedszer szerzett örömteli 
pillanatokat a Almamellék-Somogyhárságyi Általános Iskola és Kollégium tanulóinak. A 
kapcsolat a két intézmény között több évre tekint vissza, a tanító szakos hallgatók azonban 
nem csak szakmai tapasztalatokat szereztek az almamelléki iskolában, hanem motivációt, 
indíttatást is a társadalmi felelősségvállalásra, cselekvésre. Az adománygyűjtés, amivel 
megörvendeztetik a gyermekeket, már hagyománnyá vált. 
 

Kezdetektől fogva támogatta a tanító szakos hallgatók kezdeményezését a gyakorló iskola, a 
Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 
nevelőtestülete, diákönkormányzata és szülői munkaközössége. Emellett idén a Kaposvári 
Campus Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégiumának hallgatói 72, főként 
iskolaszerekből és játékokból álló ajándékcsomagot is összeállítottak, a Campus dolgozói pedig 
jó állapotú ruhákat, cipőket és játékokat gyűjtöttek a gyermekek részére. Szintén első 
alkalommal A MATE Soroksári Kísérleti Üzem és Tangazdasága száz kilónyi saját nemesítésű 
almát, emellett többszáz liter gyümölcslevet adományozott. Az Egyetem rektora 
mesekönyveket és társasjátékokat is eljuttatott az iskolásoknak, miáltal a gyermekek játékos 
formában nyerhetnek bepillantást a mezőgazdaság varázslatos világába, a tanyasi életbe és a 
szántóföldeken folyó munkafolyamatokba. Az óvodapedagógia és tanító szakos hallgatók 
mesejátékkal, dalokkal és közös énekléssel lepték meg a gyerekeket és tanáraikat. Végül a 
karácsonyi ünneplést egy közös vacsora zárta, mellyel az almamelléki iskola kedveskedett a 
vendégeknek. 
 

A Neveléstudományi Intézet pedagógiai képzései tekintetében mindig is kiemelt szempont 
volt, hogy a hallgatók ne csak elméleti tudásra tegyenek szert, hanem olyan gyakorlati 
tapasztalatok birtokába is jussanak, amely a való életre tanítja őket. A hallgatók mostani 
kezdeményezése és példaértékű összefogása egyértelműen azt bizonyítja, hogy valóban 
elhivatottak szakmájuk iránt és kötelező szakmai gyakorlatukon túl is örömmel segítik a 
mélyszegénységben élő gyermekeket. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 
MATE Kaposvári Campus  

 
 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2021. november 24-én rendezte meg első 
intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáját, melyen öt helyszínen 24 szekcióban 
összesen 190 pályamunkát mutattak be a hallgatók. 
 

A szekcióbizottságok értékelése alapján a hallgatók magas színvonalú pályamunkákkal 
neveztek, prezentációik kiválóak voltak. 
 

Az Élettudományi szekció helyezettei: 
1. helyezett:  

Hajduné Holló Katalin Szilvia neveléstudomány szak MA levelező 4. félév  
Pályamunka címe: Az elemi kombinatív képesség fejlődésének összehasonlító 
vizsgálata 4- 8 éves magyarországi és szlovákiai magyar gyermekek körében  
Témavezető: Prof. Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár,  
MATE Neveléstudományi Intézet, Gyermeknevelési Tanszék 
 

2. helyezett:  
Gyenizse-Nagy Sára Bodza természetvédelmi mérnök szak BSc nappali 3. félév  
Pályamunka címe: Ragadozó emlősök jelenlétének és a predációs viszonyok vizsgálata 
a Kis-Balatonon  
Témavezető: Dr. Lanszki József egyetemi tanár,  
MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Természetmegőrzési Tanszék  
 

 Különdíj:  
Dr. Nyergesné Hajdú Ildikó gyógypedagógia szak BA levelező 8. félév  
Pályamunka címe: A többségi társadalom ismeretei a tanulásban akadályozott 
gyermekekről - egy Pilot kutatás tükrében  
Témavezető: Gelencsérné Dr. Bakó Márta egyetemi docens,  
MATE Neveléstudományi Intézet, Gyógypedagógiai Tanszék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Művészeti Tagozat 
 

 

„SZERETNÉK NEKED ZENÉLNI”  
II. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK TALÁLKOZÓJA 

KAPOSVÁRI LISZT FERENC ZENEISKOLA 
2021. DECEMBER 16. 

 

 
A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 2. alkalommal szervezte meg a 
sajátos nevelési igényű tanulók számára megálmodott programot. A szakmai nap az  
„Egészség legyen! - Kaposvár 2030” program keretein belül, együttműködve a Somogy 
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal lelki egészségnevelés és fejlesztés témájában valósult 
meg. 
 

A programra 6 alapfokú művészetoktatási intézményből 20 produkció jelentkeztettek. A 
találkozón kötelező anyag nem került kiírásra, minden jelentkező tanuló a saját tudásának és 
képességeinek figyelembevételével maximum 3 perc időtartamban adhatta elő műsorát. A 
nevezések a kiírás formai és tartalmi feltételeinek megfeleltek. 
 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként szakmai továbbképzésként került megvalósításra a 
program, melyre 3 fő pedagógus küldött jelentkezési lapot. A továbbképzés címe: A 
zeneiskolák és a pedagógusok szerepe az SNI-s tanulók tehetséggondozásában. 
A versenyfelhívástól eltérően az aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve a programot a 
szervezők nem tudták jelenléti formában megvalósítani. A jelentkezőket felvételek 
elkészítésére és beküldésére kérték. 
 

 A beküldött produkciókat a zsűri 2021. december 16. napján 9:00 órától a Kaposvári Liszt 
Ferenc Zeneiskola Hangversenytermében hallgatta meg és értékelte.  
A zsűri tagjai: Dr. Benczéné Csorba Margit, Nagyné Soltra Monika, Pályi János voltak. 
Értékelésükben az egyéni képességek figyelembevételével építő és támogató értékeléssel 
kívánják elősegíteni a további zeneiskolai munkát. A zene gyógyító ereje megmutatkozik a 
mindennapokban, a zenét tanuló sajátos nevelési igényű tanulók készségeinek és 
képességeinek fejlődése látványos változást mutat a zeneiskolai képzés hatására. Ezt 
hangsúlyozta szakmai értékelésében a zsűri minden tagja.  
 

Az alábbi eredmények születtek:  
Egyéni produkciók 3 kiemelt arany minősítés, 8 arany minősítés, 9 ezüst minősítés 
Csoportos produkciók: 2 arany minősítés 
A felkészítő tanárok és a nevező intézmények emléklapot, a versenyzők a minősítés mellé 
érmet, oklevelet és ajándéktárgyat kaptak. 
A szervezők bíznak abban, hogy jövőre jelenléti formában tudják megszervezni a programot. 
A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola tantestülete köszönetét fejezi ki a Kaposvári Tankerületi 
Központ anyagi és erkölcsi támogatásáért.  
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Nyelvi Tagozat 
 

 

SZAKMAI ÉS KULTURÁLIS JELLEGŰ PROGRAMOKKAL  
„ÜNNEPLIK” AZ ISKOLÁK A JELENLÉTI OKTATÁS ÖRÖMEIT 

 
 
 

A Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium nyelvi és országismereti 
vetélkedővel indította a 2021/2022. tanévet, majd Language Cert próbanyelvvizsga 
lehetőséget kínáltak diákjaiknak B2 és C1 szinten. Emellett négyfordulós angol nyelvi levelező 
versenyre is jelentkeztek a tehetséges tanulók. 
 
Két intézményben, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnáziumban, valamint a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban Halloween 
partira várták az érdeklődő pedagógusokat és diákokat.  
A csokonaisok az alsó tagozatosoknak, a munkácsysok a gimnnazistáknak állítottak össze 
játékos feladatokat a témához illeszkedő célnyelvi kultúra megismerése érdekében. A 
gimnazistáknak különböző állomásokon az ünnepkörhöz kapcsolódó feladatokat kellett 
megoldaniuk pl. töklámpás faragása, jelmezverseny, kvízkérdések, rémisztő ételek készítése, 
horror filmek részleteinek felismerése, csontvázkészítés és egyéb ügyességi feladatok.  
A legtöbb pontot szerzett első három csapatot jutalmazták. 
 
A novembert a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 
Csokonai Konferencia rendezvénye zárta, melynek keretében a nyelvi szekcióban szakmai 
módszertani jó gyakorlatok kerültek bemutatásra. 
 
TSTE Idegen nyelvi Tagozat 2022. évi munkaterve 

 
 

Időpont Program  Rendező intézmény  
február  Tagozati megbeszélés 

A Szólalj meg szituációs verseny 
előkészítése  

 
TSTE nyelvi tagozat 
 

 
Február 

 
Fordítóverseny 

Kaposvári SZC Eötvös Loránd 
Műszaki Technikum és Kollégium 

március Tudományos Diákköri Konferencia 
 

Kaposvári Munkácsy Mihály 
Gimnázium 

április 
 

Idegennyelvű városismereti  verseny Kaposvári Klebelsberg 
Középiskolai Kollégium 

 
május 

Szólalj meg bátran  
szituációs verseny 
  

 
TSTE nyelvi tagozat 

június Csokonai nyelvi tábor 
zártkörű 

Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium 

június  Nyelvi tagozat záró rendezvény TSTE Nyelvi tagozat 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Óvodai Tagozat 
 

A művészetek jeles napja alkalmából intézményünkben az őszi évszakot Ovikoncerttel zártuk, 
a Karolina kamarakórus őszi népdalcsokorral örvendeztette meg a gyermekeket. A zenei 
élményhez kapcsolódó játékos interaktív feladatokat helyesen megoldó gyermekeket finom 
gyümölccsel lepte meg Tóthné Keszeg Ildikó tehetségműhely vezető.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A téli évszakot Ovigaléria kiállítással nyitottuk meg. A gyönyörű makramé alkotásokat  
Dobi Ágnes készítette, aki az elkészítés technikájába, az anyag sajátos jellemzőibe is beavatta 
a Kő-papír-olló tehetségműhelybe járó gyermekeket. Az átélt élménynek folytatása is lesz, 
hiszen a műhelyfoglalkozások között helyet kapott a fonaltechnikával készített karácsonyi 
díszek témája is. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
Roma/Cigány Tagozat 
 

Minden hétköznap 13:00 és 18:00 óra 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. december 6-án a Mikulás látogatott el a Tanodás diákokhoz és testvéreikhez. Mindenki 
énekelt vagy verset mondott a Mikulásnak, aki ezért egy csomaggal jutalmazta a tanulókat. 
Köszönet a KMJV támogatásáért. 
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2021. december 11-én a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 
megrendezett „Ki mit tud?”-ot tartottunk Kaposfőn. A rendezvényen a megyében élők 
számára roma/cigány néptáncversenyt szerveztünk. Az első helyezett a Mezőcsokonyai 
Hagyományőrző Cigány Tánccsoport. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. decemberében a „Túl a tolerancián” programunk kertében három alkalommal 
látogathattak el színházba a projektben résztvevő 80 fő (Somogy megyei és kaposvári 
általános- és középiskolás diákok).  
Többek között a  

⎯ Kartonpapa 

⎯ Alíz Csudaországban  

⎯ A Padlás  
című előadásokat tekinthettek 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. 
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Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 
SNI Tagozat 
 

         

AZ ADVENTI IDŐSZAK VARÁZSA  
A TEHETSÉG MINDENÜTT FELBUKKANHAT 

 

 
Az SNI tagozat életében is mindig különleges a december, ebben a Hírlevélben a mindennapi 
kis és nagy csodák, kis és nagy tehetségek kerülnek bemutatásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Nagybajomi Tagintézmény nagy sikerrel folyó rajzpályázatára közel 10 intézmény tanulói 
küldték be csodálatos munkáikat, melyeket online formában tekinthetnek meg az érdeklődők. 
Tehetséges tanulók több, mint 40 rajza hangol bennünket az ünnepre, különböző technikával 
és nagy örömmel készült alkotásokban gyönyörködhetünk. 
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A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek 
sorában egyedüli intézményként képviselheti a kettős különlegességű tanulók 
tehetséggondozásának ügyét. A Nemzeti Tehetség Központ által rendezett Minősített 
Tehetséggondozó Műhelyek III. Országos Találkozóján Gróf Anita mutathatta be az 
intézményben folyó tehetséggondozó munkát, a tehetséggondozó munka speciális kihívásait 
és eredményeit. 
 
Az online találkozón az ország minden részéről vettek részt tehetséggondozó szakemberek, 
több, mint 150 fő képviselte a tehetséggondozás fontos ügyét. 
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BONIS BONA 
Megjelent a Nemzeti Tehetség Központ 

felhívása! 
 

   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 
    

 

 
A Miniszterelnökség (mint Támogató) megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) a Nemzeti 

Tehetség Program keretében felhívást tesz közzé a „Bonis Bona – A nemzet 
tehetségeiért” díj elnyerésére, a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző 

szakemberek, tehetségsegítők és tehetséggondozó szervezetek erkölcsi és anyagi 
elismerése céljából. 

 
Az elismerést az alábbi nyílt kategóriákban lehet elnyerni: 

A kategória: „Kiváló tehetséggondozó” 
B kategória: „Kiváló tehetségfejlesztő” 
C kategória: „Kiváló tehetségsegítő” 

 
A díj odaítéléséhez nyílt pályázat keretében benyújtott ajánlás szükséges, amelyet egy-

egy jelölt esetében két ajánló közösen készít el. 
 

A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani, a 
https://bonisbona.tehetsegunk.hu/ 

online pályázatkezelő felületen található elektronikus űrlap kitöltésével és a szükséges 
mellékletek feltöltésével. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12:00. 
 

A díj ünnepélyes keretek közötti átadására az Országos Tehetséggálán kerül sor 
Budapesten, amelynek tervezett időpontja 2022 májusa. 

  

 
    

  

JELÖLÉS INDÍTÁSA  
      

Részletes információk, kapcsolattartás: 
E-mail: tehetseg@ntk.hu  

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 

http://r.mail.nemzetitehetsegkozpont.hu/mk/cl/f/_vtqn1WcRCmubcCMFWsdzfHBggVfv72f_A1MKM3qNc3Nf18HY0uQ-HDPDGS4u7-CUwKF9iTGdYKVnYWfJySsd9ySbPIFJffkY-m2SvQMY52iGJ2QQMTqYKjc0nDZCqn6fzqEzKGh7oEHJCAo2SVi77C0iFGsAnmgFET-j_uD74vULjaC0KupsZywKmUqzCu69eyXIKIoeh0WR2pz2A
http://r.mail.nemzetitehetsegkozpont.hu/mk/cl/f/7DyImlRh61wzaJDkXQ5uMJGgMfVY_kYoyO_QVfmTwY_42Ysuxck6A5-r-GDT6Xqg4hn5E78oN3lRipRCbAv1ibDYZj0dBNDwkT708AMAWv-1OfizYo_ltSS8KVx0EDvRbcAtxTVrORUlB2eCX0uJT_O428ER9t4TbC7CPr5g656k04PSCor9DB-cvkFVh3q9mN9MHsZSrRO_ng
mailto:pedagogus.kepzes@nemzetitehetsegkozpont.hu?subject=K%C3%A9pz%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3
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MATEHETSZ HÍRLEVÉL – 2021. DECEMBER 

AKTUÁLIS HÍREK 

MEGTEKINTHETŐK A „MATEHETSZ TEHETSÉGÜZENETEK TÁRA” KISFILMJEI 

A debreceni Suliszervíz Pedagógiai Intézettel együttműködve, a Matehetsz feliratozott, tematikus 
kisfilmsorozatként elérhetővé tette a „Tehetségüzenetek Tárát” a YouTube-on található Tehetség 
Csatornáján. A néhány perces self-film, illetve self-videó típusú tartalmak elkészítésében olyan 
tehetségsegítő szakemberek – többek közt a Matehetsz oktatói, pszichológusai – vettek részt, akik a 
Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt keretében kapcsolódtak be a szakmai munkafolyamatokba 
2016 és 2021 között. 
 
Bővebben 

VÁLTOZATOS TÉMÁKAT ÉRINTETTEK A MATEHETSZ ŐSZI, ONLINE SZAKMAI MŰ-
HELYEI 

Novemberben négy szakmai műhelyt is szervezett a Matehetsz, melyek során többek között a 
tehetséggondozás jövőbeli lehetőségeiről és megoldásairól hallhattak előadásokat tehetségpontok 
képviselői, tehetséggondozó szakemberek és szakértők. Az alábbiakban rövid összefoglalót 
olvashatnak az egyes alkalmakról. 

Bővebben 

NYOLC PEDAGÓGUS KAPTA MEG IDÉN A RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJAT  

Huszonegyedik alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjat azon általános és középiskolában 
oktató pedagógusoknak, akik a matematika-, fizika-, kémia-, biológiaoktatás területén kimagasló 
teljesítményt nyújtanak a tantárgyak népszerűsítésében és a tehetséggondozásban. 

Bővebben 

FÓKUSZBAN A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK TEHETSÉGGONDOZÁSA  

Következő szakmai projektje előkészítésének jegyében a Matehetsz szakmai műhelyt szervezett a 
hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának témakörében. A Tehetségházban tartott 
eseményen elhangzó elméleti kérdésekről Fuszek Csilla, a Budapesti Tehetségközpont igazgatója 
beszélt, míg a témához kapcsolódó gyakorlati megoldásokról Havasi Tibor, a Tapolcsányi Általános 
Iskolai Kollégium intézményvezetője számolt be. 

Bővebben 

MATEHETSZ FELHÍVÁSOK  

FELFEDEZETTJEINK 2022 

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) évek óta nagy érdeklődés mellett hirdeti meg 
„Felfedezettjeink” pályázatát. Jelen felhívásunkkal a 2020-as, illetve 2021-es év folyamán kimagasló 
teljesítményt mutató gyermekeket, tanulókat, fiatalokat keresünk. 

Bővebben 

https://tehetseg.hu/aktualis/megtekinthetok-matehetsz-tehetseguzenetek-tara-kisfilmjei
https://tehetseg.hu/aktualis/valtozatos-temakat-erintettek-matehetsz-oszi-online-szakmai-muhelyei
https://tehetseg.hu/aktualis/nyolc-pedagogus-kapta-meg-iden-ratz-tanar-ur-eletmudijat
https://tehetseg.hu/aktualis/fokuszban-hatranyos-helyzetu-fiatalok-tehetseggondozasa
https://tehetseg.hu/palyazat/felfedezettjeink-2022
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PROGRAMOK 

FELHÍVÁS KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKA – ÉS FIZIKAVERSENYEKRE 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tehetséggondozási Szakosztály különféle 
versenyeket és más tehetséggondozó rendezvényeket is szervez, elsősorban középiskolások és részben 
általános iskolások számára. Az idei versenyfelhívások közül ajánlunk néhány matematika-, és 
fizikaversenyt. 

Bővebben 

SIKERREL ZÁRULT A "TEHETSÉGEK MAGYARORSZÁGA" KIEMELT PROJEKT  

Csoportos és egyéni foglalkozások, fejlesztő alkalmak és rendezvények, Tutor Program és ösztöndíj 
támogatták a fiatal magyar tehetségek kibontakozását a 2016-2021 között zajló Tehetségek 
Magyarországa - EFOP 3.2.1 – 15-2016-00001 számú kiemelt projekt keretén belül. A program külön 
hangsúlyt fektetett a fiatal tehetségek egyéni fejlesztésére, a tehetséggondozó szakemberek 
továbbképzésére, a tehetségazonosítást támogató rendszerek kidolgozására, emellett folytatta a 
korábbi hagyományokon alapuló csoportos fejlesztési tevékenységet is. A projekt záróeseményét 
2021. december 13-án tartotta a Nemzeti Tehetség Központ (NTK) és a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége (Matehetsz), amelynek keretében köszöntőt mondott Babik Anna, a 
Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Tehetségügyi Főosztályának főosztályvezetője, dr. Papp 
Zsófia ügyvezető (NTK) és Bajor Péter ügyvezető elnök (Matehetsz). 
Bővebben 

MEGTEKINTHETŐK A TEHETSÉG CSATORNÁN A MATEHETSZ MÉDIASZAKKÖRÖS 
KISFILMJEI 

A "Tehetségek Magyarországa” program keretében egyik kiemelt feladat volt a csoportos formában 
megvalósuló tehetségsegítő tevékenységek biztosítása a konvergencia régióban élő 5-19 éves fiatal 
tehetségek számára. A fiatalok megszólításához a Tehetséghálózatában található tehetségpontokat és 
tehetségsegítő tanácsokat hívta segítségül a Matehetsz. A csoportos fejlesztéseket célzó pályázatok 
hat ütemben valósultak meg 2017 és 2021 között, amelynek utolsó etapjaként – a térbeli-vizuális 
tehetségterületen belül – a médiára, filmkészítésre vonatkozva született felhívás. 
Bővebben 

KÉPGALÉRIA A MATEHETSZ ELMÚLT 15 ÉVÉBŐL 

Idén októberben ünnepelte 15 éves megalakulását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a jogi 
képviseletét ellátó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Ebből az alkalomból 
összeállítottunk mintegy 80 képet tartalmazó galériát, felidézve az elmúlt másfél évtized 
legemlékezetesebb pillanatait. 
A virtuális fotóalbum megtekintéséhez kellemes időtöltést kívánunk! 
Bővebben 
 
 
 
  

www.tehetseg.hu 

https://tehetseg.hu/verseny/felhivas-kozepiskolai-matematika-es-fizikaversenyekre
https://tehetseg.hu/aktualis/sikerrel-zarult-tehetsegek-magyarorszaga-kiemelt-projekt
https://tehetseg.hu/aktualis/megtekinthetok-tehetseg-csatornan-matehetsz-mediaszakkoros-kisfilmjei
https://tehetseg.hu/aktualis/kepgaleria-matehetsz-elmult-15-evebol
http://www.tehetseg.hu/

