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Portrétár 

 
A Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiuma a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetségével együttműködve a Nemzeti Tehetség Alap A tehetségsegítő szolgáltatások térségi 
hálózatainak támogatása (NTP-TSZH-M-MPA-12) című meghívásos pályázatára benyújtotta 
pályázati programját.  
A pályázat célja portrétár készítése a tehetségsegítésben kiemelkedő munkát végzett szakemberek 
elismerésére és bemutatására.  
A Kollégium vezetősége választotta ki azt a tíz bemutatásra kerülő személyt, akik valamely 
Tehetségsegítő Tanács olyan partnerei, tagjai; akik társadalmi, gazdasági partnerként, vagy magán 
személyként példaértékű támogatói a tehetségügynek. 
Szita Károly polgármestert a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács jelölte a 
portrétárba; elismerve és méltányolva a tehetségsegítésben végzett sokéves munkáját. Sárdi Péter 
elnök úr Kormos Dénes, a tehetségsegítő szervezetek országos koordinátora  javaslatára került a 
portrétárba, melynek legfőbb indoka az újszerű tehetségsegítő tanács szervezet- és 
szemléletkialakítása volt, amely ma országos Jó gyakorlatként szolgál.  
Az elkészült videofilmek felkerülnek a Kollégium és a MATEHETSZ honlapjára, illetve letölthetőek 
az alábbi linkeken. 

 
SÁRDI PÉTER 

http://www.youtube.com/watch?v=p_CUxKFLL0E 
 

SZITA KÁROLY: 
http://www.youtube.com/watch?v=keb91TUbI_U&feature=youtu.be 
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Tagozatok hírei 

 
 
Nyelvi tagozat 
 
A Kaposvár-Somogy Megyei Tanács nyelvi 
tagozata  az AFS Nemzetközi Szervezettel közösen 
karácsonyi rendezvényt tartott az idei évben 
városunkban tartózkodó AFS diákok bevonásával a 
Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban. A TST 
nyelvi tagozata havonta tart szakmai 
összejöveteleket, melyeknek a különböző 
középiskolák adnak otthont. 
 
A karácsonyi rendezvényen a külföldi diákok 
képes prezentációk segítségével mutatták be 
hazájuk ünnepi szokásait, jellegzetes ételeit. A 
portugál, török, német és japán diákok  
prezentációikat  angol, német és az eddig 
elsajátított magyar nyelvtudásuk alkalmazásával 
mutatták be. A délutáni programon egy helyi 
fiatalokból álló, jellemzően ír, skót zenét játszó 
együttes szórakoztatta a közönséget. A megjelent 
diákokat  a prezentációk alapján egy kvíz 
kérdéskör is várta, melyet a többség sikeresen 
töltött ki.  
A rendezvényre Kaposvár középiskolái  a nyelvi 
tagozat által meghívást kaptak, így közel 100 
érdeklődő jelent meg, akik közül sokan a program 
zárása után az angolszász hagyományokat 
követve utcai éneklésre (carolling) indultak. 
 
 
 

Természettudományi tagozat 
 
A Táncsics Mihály Gimnázium kiválóan akkreditált 
tehetségpontja 2013. december 18-án 1430 órakor a 
2013. novemberében átadott természettudományos 
laborban „Természettudományi csodák”címmel 
bemutatót szervezett.  
 A kísérleteket Hegedűs József, iskolánk fizika szakos 
tanára úr mutatta be. 
2013. december 19-én 15 órakor került sor a 
„Varázslatos kémia" címmel meghirdetett 
foglalkozás megtartására.   
 A kísérleteket Kertész Róbert és Kertészné Bagi 
Beatrix, iskolánk kémia-biológia szakos tanárainak 
vezetésével végezték a diákok.  



Speciális nevelés tagozat 

 
November  29-én az  Agóra–Együd Árpád 
Kulturális  Központban több mint 200  
szakember  és számos tehetséges diák 
részvételével  került megrendezésre  a 
„Csoda-pók- háló” konferencia és tehetség - 
gála a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ 
tehetségpontjának szervezésében .  
A rendezvényen a város tehetségpontjainak 
vezetői és a tehetséggondozás jeles 
képviselői  tartottak  előadást. 
A programot színesítette a város tehetséges 
fiataljainak bemutatkozása.  

 
 

 

Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács 

Telefon: +36 70 771-52-73 

E-mail: tehetseg.somogy@gmail.com 

Honlap: http://tst.galaxies.hu 


