
Szakmai beszámoló űrlap 

az NTP-ITR-M-12 pályázati kategóriához 

 

Pályázat kódja: NTP-ITR-M-12 

Pályázó szervezet neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

 

A szakmai beszámolót a támogatási szerződésben előírtakkal és a benyújtott szakmai programmal  

összehasonlító módon kell elkészíteni. A szakmai beszámolóban felsorolt, megvalósított feladatoknak 

igazodniuk kell a pénzügyi elszámolás költségvetési soraihoz. Ha a pályázati felhívás egyes elemeire nem kért 

támogatást és a szakmai beszámoló választ kér arra, hogyan oldotta meg a feladatot, kérjük a válaszadás 

helyett egyértelműen jelezze a beszámolójában a hiány okát. A szakmai beszámoló részét képezik: 

kiadványok, fényképek, meghívók, jelenléti ív, stb. Nem szükséges a megvalósított szakmai feladatok 

részletes, esetenként évekre visszanyúló hátterét bemutatni (ez a pályázatban már megtörtént). 

 

A beszámolót 1 példányban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére szükséges megküldeni az alábbi 

címre:  

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1363 Budapest, Pf.49. 

1 példányban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére az alábbi címre: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Bp. Pf. 1412. 

Kérjük, a borítékokon tüntesse fel a pályázati azonosítót. 

Teljesített szakmai indikátorok: A pályázat benyújtásakor megadott indikátorok megvalósulását az 1. sz. 

mellékletben, a „Teljesített indikátorok” oszlop adatainak kitöltésével mutassa be. A dokumentumban a 

„Vállalt/Tervezett indikátorok” oszlopba vezesse be a pályázat beadásakor eredetileg vállalt értékeket. A 

szakmai indikátorokra vonatkozó adatok a szakmai beszámoló részét képezik, kitöltésük és a beszámolóval 

történő megküldésük kötelező! 

Kérjük, röviden ismertesse a pályázat megvalósulását az alábbi szempontok szerint! 

 

1. Röviden fogalmazza meg, hogy a különböző programok tervezett célja mennyiben valósult 

meg!  

A pályázati program célja az alábbiakban került összefoglalásra: 

 A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit támogató ismeretterjesztés tervezése 

 Az ismeretterjesztésben részt vevő szereplők kiválasztása 

 A szereplők felkérése, programjaik összehangolása. 

 Az ismeretterjesztő rendezvények tervezése, szervezése, megvalósítása 

A pályázat keretében megrendezésre került 2 nagyszabású rendezvény (Országos Tehetségnap – 2013. 

március 23., Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium), illetve a Tehetség ünnepe – Európai Tehetségnap – 

2013. március 25., Hagyományok háza). A két rendezvényen összesen 310 szakember és 208 nem 

szakember vett részt, ezáltal a vállalt indikátoroknál nagyobb számú résztvevőt sikerült bevonni. (ld. 2. sz. 

melléklet) 



A pályázat időtartama alatt Bajor Péter, illetve más szakemberek 13 alkalommal tartott előadást a 
Nemzeti Tehetség Program céljairól, a tehetséggondozás fontosságáról és a tehetségsegítő programok 
aktuális helyzetéről. Az előadások az alábbi helyszíneken és időpontokban történtek meg: 

 Orosháza, 2013.02.15., A Nemzeti Tehetség Program szerepe a tehetséggondozásban… 
 Zsámbék, 2013.02.25., A Nemzeti Tehetség Program szerepe a tehetséggondozásban… 
 Tatabánya, 2013. 03.21., Országos Tehetségnap, A tehetséggondozás távlati lehetőségei az 

oktatási rendszer átszervezésének tükrében 
 Győr, 2013. 03.21., Győri Tehetségnap, Fókuszban a tehetségek 
 Nyíregyháza, 2013.05.08., Fókuszban a fiatalok 
 Törökszentmiklós, 2013.05.10., A Tehetséghidak programról 
 Fertőd, 2013.05.17., Fókuszban a tehetségek 
 Szolnok, 2013.05.18., Tehetséghidak a tehetségpalántákért 
 Debrecen, 2013.06.05., Tehetségsegítő Programok 
 Debrecen, 2013. 06.05., Gönczy Tehetségnap, A tehetségsegítő programok jelen és jövője 
 Debrecen, 2013. 06.05., Pszichológiai Intézet, doktori képzések, Tehetséggondozást segítő 

programok 
 Eger, 2013.06.06., Fókuszban a tehetség 
 Budapest, 2013. 06.18., KGYTK Országos Tehetségnap (Kutató Gyerekek Tudományos 

Konferenciája), Fókuszban a tehetségek 
 
A pályázati forrásból az előadók kiküldetési díja és szállásköltsége került finanszírozásra. 
 
A Tehetség napjához igazodva került megrendezésre „flashmob” akciónk, melyet 2013 márciusában a 

Tehetségpontok hálózatán keresztül hirdettünk meg. A felhívás értelmében a Tehetségpontok egy 

nyilvános helyszínen figyelemfelkeltő művészeti produkciókat adtak elő. A felhívás hatására 67 helyszínen 

3000 résztvevő bevonásával ünnepelték meg a Tehetségpontok a tehetség napját. Az egész országot 

bevonó kommunikációs akcióról rövidfilm is készült, melyet a Tehetségcsatorna elnevezésű Youtube 

csatornán publikáltunk. A pályázati forrásból a rövidfilmhez kapcsolódó grafikai munkákat finanszíroztuk. 

Az akcióról számos helyi és országos lefedettségű sajtóorgánum számolt be (ld. 6. pont) 

 
A tehetségügy széles körű megismertetése érdekében kezdtük meg a tehetseg.hu domain néven elérhető 

portál felépítését is, mely személyre szabott információval segíti a szakemberek, pedagógusok, szülők és 

fiatalok eligazodását.  

A pályázatra vonatkozó szerződés késői aláírása miatt több esetben a jelen pályázat keretében csupán az 
(elsősorban későbbi hatású) PR tevékenységek előkészítése és tervezése történt meg.  

 Az Országos Szakmai Tanévnyitó 2013. augusztus 22-23-án az oktatáspolitikai kormányzat, 
szakmai intézmények és szervezetek, valamint taneszközgyártó és –forgalmazó cégek 
bevonásával kerül megszervezésre. A rendezvény már a meghirdetési szakaszban elősegíti a 
Nemzeti Tehetség Program népszerűsítését. A március-június közötti időszakban a teljes szakmai 
program összeállt: a rendezvényen az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért 
Felelős Államtitkársága és háttérintézményei címmel az Oktatási Hivatal és az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet konferenciája, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai konferenciája, az 
Apáczai Kiadó szakmai konferenciája és a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó konferenciája 
is helyet kap. A rendezvényre a regisztráció megkezdődött, az online felületen június 25-ig 1000 
fő jelentkezett. A rendezvény meghirdetésének finanszírozásával a Nemzeti Tehetségpont is 
hozzájárul a tehetséggondozás szakmai tartalmainak bővítéséhez és disszeminációjához. 

 TED: A TED konferenciák sorozata 1984 óta óriási nemzetközi ismertségre és népszerűségre tett 
szert. 2007 óta az előadások ingyenesen is elérhetők. Magyarországon immár negyedik 
alkalommal kerül megrendezésre a TED ifjúsági verziója, a TEDxYouth Budapest. Kihasználva a 
konferencia széles körű ismertségét és médiatámogatását, együttműködést kezdeményezünk a 
szeptemberben megrendezésre kerülő konferenciával, melynek keretében két fiatal tehetséges 
diák előadását támogatjuk, valamint erre építve tervezünk egy hasonló felépítésű saját 
rendezvény sorozatot. Ennek tervét készíttettük el jelen pályázati keret terhére. 

 A tehetséggondozás és –segítés társadalmi elfogadottságát, legfontosabb szakmai üzeneteit 
közvetítő ismeretterjesztő műsortervek összeállítása kiemelt feladatunk. Ennek érdekében 



kezdeményeztük és valósítottuk meg a következőket: egy 2013-14-es tanévben sugározható 
televíziós műsorsorozat terve; a televíziós műsorral párhuzamos, azt erősítő rádiós műsorsorozat 
terve; további PR feladatok „a tehetséggondozás nemzeti ügy" gondolata köré építve. 

 

2. Röviden mutassa be a programba bevont célcsoportokat! 

A pályázat segítségével megvalósított tevékenységek során szakemberek és nem szakemberek 

értesülhettek a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseiről. A rendezvényeken a tehetséggondozásban 

komoly szaktekintélynek örvendő szakemberek és elismert hazai és külföldi személyiségek segítségével 

értük el a Nemzeti Tehetség Programmal kapcsolatos ismeretterjesztést. A felkért szakértők között volt 

Dr. Herczegh Anita, Dr. Hoffmann Rózsa, Dr. Kaposi József, Prof. Masataka Watanabe (Japán), Dr. Bagdy 

Emőke, Dr. Balogh László, prof. Szendrő Péter, prof. Havass Miklós, prof. Csermely Péter, Dr. Sulyok 

Katalin, dr. Benkő Vilmos, Veiszer Alinda, Danyi András, Bajor Péter, Kothencz Melinda, Czikk Krisztina. 

A megszervezett tehetségnapokon (Országos Tehetségnap, A Tehetség Ünnepe-Európai Tehetségnap) 

szakemberek és nem szakemberek egyaránt voltak a meghívottak és a fellépők között is. A Tehetség 

napjára (március 25.) időzített figyelemfelkeltő „flashmob” akciónk 67 helyszínen 3000 résztvevő  

bevonásával zajlott, az akción elsősorban fiatal tehetségek és pedagógusaik szerepeltek. Az elért közönség 

részben az adott településen élők közül (közvetlenül a produkciók ideje alatt, vagy közvetve a helyi sajtó 

beszámolói alapján), részben pedig a produkciókról készült videó révén a YouTube Tehetségsáv 

csatornájának nézői közül kerültek ki. 

Az Országos Szakmai Tanévnyitó alkalmával több ezer pedagógus kap információt a Nemzeti Tehetség 

Programról, míg az aktuális lehetőségekről egy szekcióülés keretében kaphatnak felvilágosítást az 

érdeklődők.  

A tehetség témakörben kidolgozott műsorterv szélesebb közönséget céloz meg, egyaránt nyújt 

tájékoztatást a fiatalok, illetve családjuk, környezetük számára. 

Külön figyelmet szenteltünk a zenei tehetséggondozás témájának, így a hazánkban egyetlen 

zenepedagógiai folyóirat számára biztosítottunk támogatást pályázati forrásból. 

A tehetseg.hu portál deklarált célja, hogy minden érdeklődő számára megfelelő felvilágosítást tudjon adni. 

A weblap segítségével személyre szabott információt kaphat a tehetséges fiatal, a tehetséggondozásban 

részt vevő szakember, az aggódó nagyszülő és a továbbképzések iránt érdeklődő pedagógus is. 

A szervezett népszerűsítő rendezvények alkalmával a vállalt indikátornak megfelelő számban 

önkénteseket is bevontunk a munkába (15 fő az Országos Tehetségnapon és további 5 fő a Tehetség 

Ünnepe – Európai Tehetségnap alkalmával). Az önkéntesek bevonása szintén hozzájárul a tehetség 

ügyének elterjedéséhez, a téma, mint közös, nemzeti ügy elfogadtatásához. 

 

3. Hogyan valósult meg a tervezett program munkaterve? (feladatok, időterv, módszerek)  

 

Sorszám Számok és eredmények  

(eredmények 2013. január 8. 

és 2013. június 30. között) 

Vállalt/ 

Tervezett 

indikátor 

Teljesített 

indikátor 

Elszámolt 

költségtípus (a 

munkaviszonyos 

munkabér és 

rezsiköltségek 

mellett) 

1. A rendezvényen részt vevő 

szakemberek száma. 

300 310 Rendezvényszervezés, 

szállás, útiköltség, 



Az Országos Tehetségnap (312 

főnyi) regisztrált közönsége a 

díjazottak hozzátartozói és 

további meghívottak mellett 

elsősorban szakemberekből állt: 

235 fő 

A Tehetség ünnepe - Európai 

Tehetségnapon regisztrált 

résztvevők (206 fő) között 75 fő 

szakember vett részt a 

rendezvényen 

Felfedezettjeink 

ösztöndíj (3x196.000 

Ft), fellépőknek 

kiszállási díj (Timár 

Tánciskola), 

meghívottak ellátása, 

szervezési, 

koordinációs és 

adminisztrációs 

munkadíjak 

2. Az ismeretterjesztésben részt 

vevő szakemberek száma 

Dr. Hoffmann Rózsa, Dr. Kaposi 

József, Prof. Masataka 

Watanabe, – beszéd a Tehetség 

Ünnepe/Európai 

Tehetségnapon; 

Herczegh Anita, Dr. Bagdy 

Emőke, Bajor Péter, Dr. Balogh 

László, prof. Szendrő Péter, prof. 

Havass Miklós, prof. Csermely 

Péter, Dr. Sulyok Katalin, dr. 

Benkő Vilmos, Veiszer Alinda, 

Danyi András, Kothencz Melinda 

– előadás/beszéd az Országos 

Tehetségnapon,  

Czikk Krisztina – előadás a 

pázmándi Sakknapon 

Szakemberek előadásai a 

Nemzeti Tehetség Programról, a 

tehetségsegítés aktuális 

ügyeiről 13 helységben 

országszerte 

15 17 Utazási költség, 

szakértői díj; 

szervezési, 

koordinációs és 

adminisztrációs 

munkadíjak 

Ismeretterjesztésben 

részt vevő 

szakemberek 

útiköltség díjai 

3. A Nemzeti Tehetség Programot 

népszerűsítő rendezvények 

Az Országos Tehetségnap jól 

elkülöníthető, a tehetségsegítést 

népszerűsítő része 10-14 óra 

között került megrendezésre 

A Tehetség ünnepe/Európai 

tehetségnap teljes rendezvénye 

a tehetség népszerűsítését 

szolgálta 

2 2 rendezvényszervezés, 

útiköltség, 

Felfedezettjeink 

oklevelek, Tehetség 

nagykövetek díja 

(vésetés)  

hangszerbérlés, 

útiköltség, 

szállásköltség, 

rendezvényszervezés, 

kiadványkészítés 

szervezési, 



koordinációs, 

diákkísérés és 

adminisztrációs 

munkadíjak 

4. Önkéntesek száma 

Az Országos Tehetségnapon 15 

fő vállalt önkéntes segítői 

munkát: szervezés, 

teremberendezés, felfedezettek 

és más díjazottak kísérése. 

A Tehetség ünnepe - Európai 

tehetségnap rendezvényen 5 fő 

önkéntes segítségét vettük 

igénybe. 

20 20 

(15+5) 

Játékok, ajándékok, 

anyagköltség 

szervezési, 

koordinációs és 

adminisztrációs 

munkadíjak 

5. A rendezvényen részt vevő nem 

szakemberek száma: 

Az Országos Tehetségnap 

alkalmával a regisztrált 

közönség között a díjazottak 

hozzátartozói és további nem 

szakember meghívottak száma 

77 fő volt. 

A Tehetség ünnepe – Európai 

tehetségnap rendezvényen a 

résztvevők közül 131 fő nem 

szakember vett részt: meghívott 

VIP vendégek, a 

szakminisztérium és további 

minisztériumok, intézmények 

meghívottai, valamint a fellépők 

hozzátartozói, iskolatársai. 

150 208 rendezvényszervezés 

szervezési, 

koordinációs, 

diákkísérés és 

adminisztrációs 

munkadíjak 

6. Az eredmények nyilvános 

megjelenésének száma 

25 (mellékletben bemutatott) 

médiumban történt a 

rendezvényekkel és a 

tehetséggondozás 

fejleményeivel kapcsolatos 

megjelenés 

A sajtóanyagok és a saját 

honlapos publikáció érdekében 

a felfedezett tehetségeket és a 

díjazott tehetségsegítőket 

bemutató szövegeket írattunk 

és fotókat készíttettünk, 

emellett országos ismertségű 

25 25 Média támogatás 

ösztönzése, hirdetés, 

PR, cikkírás, 

szerkesztés, grafikai 

munkák 

adminisztrációs 

munkadíjak 

webfejlesztés, 

programozás 



író segítségét kértük a 

tehetséges fiatalok sokszínű 

képességeit és teljesítményét 

bemutató szövegek 

elkészítésében (tárcanovellák)  

7. PR tevékenység 

A pályázatra vonatkozó 

szerződés késői aláírása miatt 

több esetben a jelen pályázat 

keretében csupán az 

(elsősorban későbbi hatású) PR 

tevékenységek előkészítése és 

tervezése történhetett meg: 

„A tanév itt kezdődik” Országos 

Szakmai Tanévnyitó kétnapos 

esemény programjának 

előkészítése, szervezése, 

kapcsolódó PR tevékenység 

A tudományos és művészi 

tehetséggondozás körében 

kimagasló jelentőségű TEDX 

fiataloknak szóló exkluzív 

programjának előkészítése 

érdekében a program és a PR-

terv készült el 

  Média támogatás 

ösztönzése, PR 

rendezvények 

előkészítő munkái, 

cikkírás, szerkesztés 

megbízási díjak a 

tehetséggondozást 

exkluzív módon 

népszerűsítő 

rendezvények 

érdekében 

8. A fenti tevékenységekhez 

kapcsolódva sokrétű 

adminisztrációs tevékenység 

elvégzése volt szükséges, amit 

mások mellett 7 fő 

MATEHETSZ-munkatárs 

időszakos megbízásával 

oldottunk meg. 

  adminisztrációs, 

pénzügyi 

adminisztrációs és 

ügyvédi munkadíjak 

 

4. Röviden ismertesse a megvalósított program eredményeit, a támogatás hasznosulását!  

A pályázatban vállalt indikátorok és tervezett célok maradéktalanul és az adott időterven belül 

megvalósultak.  

A tervezett időpontban került megrendezésre az Országos Tehetségnap, valamint a Tehetség Ünnepe-

Európai Tehetségnap is. Az egész országot érintő előadás-sorozat előre megtervezett ütemezésben, 

szakemberek bevonásával zajlott.  

A rendezvényekről helyi és országos sajtóban jelentek meg beszámolók a Nemzeti Tehetség Programról, 

az aktuális tevékenységekről és résztvevőkről.  

A Tehetség Ünnepe rendezvény kapcsán 800 példány ismertető füzet megvételét is finanszíroztuk, 

melyben kiemelt tehetségek, és az őket támogató tehetségsegítő programok kerültek bemutatásra. A 



megvásárolt füzetek nagy részét az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013-as ünnepélyes 

díjátadóján adtuk át a meghívott résztvevőknek. 

Online és nyomtatott cikkek, illetve rövidfilmek jelentek meg a Nemzeti Tehetség Program keretein belül 

támogatott fiatalokról (Felfedezettjeink pályázat díjazottjai), illetve a tehetségügyet felvállaló Tehetség 

Nagykövetekről.  

A pályázat keretében olyan hosszú távú együttműködések is kidolgozásra kerültek, melyek a pályázat 

időkeretén túlmutatóan biztosítják a Nemzeti Tehetség Program népszerűsítését. (televíziós-rádiós 

műsorterv, TED együttműködés, zenepedagógiai cikkek online elérhetősége, tehetseg.hu portál 

kialakítása) 

 
 

5. Ismertesse a megvalósított program fenntarthatóságát, az azonosított tehetségek további 

gondozásának tervét! 

A pályázat fő célja a Nemzeti Tehetség Program ismertségének növelése. A pályázati forrásból 

finanszírozott, 2013 első félévében megszervezett programok segítségével az ország számos pontján 

került sor olyan rendezvényekre, ahol tehetséggondozásban és –segítésben aktív pedagógusok, 

szakemberek, illetve nem szakemberek: szülők, fiatalok hallhattak a Nemzeti Tehetség Program aktuális 

eredményeiről, célkitűzéseiről és lehetőségeiről.  

Mindemellett a pályázat segítségével a pályázat időtartamán is túlmutató együttműködéseket sikerült 

előkészíteni, melyek a következő egy év során további alkalmakat biztosítanak hasonló volumenű 

közönséget elérő rendezvényekhez (Országos Tanévnyitó, TED).  

Szintén hosszú távú hatás érhető el a 2013-14-es tanévre kidolgozott, a tehetség témakörével foglalkozó 

televíziós és erre épülő rádiós műsorsorozattal.  

A fenntarthatóságot célozza a tehetseg.hu portál kialakítása is. A tehetséggondozás lehetőségeiről számos 

forrásból lehet értesülni. Ezek a források azonban gyakran nagyon szerteágazóak, egy laikus számára nem 

egyértelműek. A tehetségügy széles körű megismertetése érdekében célunk volt, hogy egy egyértelmű, 

szervezettől és projekttől független portált építsünk. A tehetseg.hu domain-en lévő portál felépítése (és a 

kapcsolódó programozási feladatok) terveink szerint segíti szakemberek, pedagógusok, szülők, fiatalok 

eligazodását, személyre szabott információt tud nyújtani és emellett érdekes, színes. Az egyszerűen 

megjegyezhető domain-név biztosítja a könnyű elérést, a folyamatosan frissülő és célcsoportonként 

felépített tartalom pedig minden érdeklődő (szakember, szülő, tehetséggondozásban érintett fiatal, stb.) 

számára biztosítja a megfelelő információt. A tehetseg.hu portál a tehetségügy információs bázisává tud 

válni az elkövetkező években. 

 

6. Sorolja fel a program munkájának, eredményeinek nyilvános megjelenéseit!  

1) Bényei Éva Bernadett a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács “Felfedezettjeink” fődíjasa 
Debrecen, 2013. április 4. Bényei Éva Bernadett, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziumának 11. osztályos tanulója baktériumtelepeket vizsgál az egyetem egyik 
laboratóriumában 2013. április 4-én. Bényei Éva Bernadett március 24-én, az országos 
tehetségnapon vette át a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Felfedezettjeink elnevezésű fődíját. 
link:http://frontdoor.hu/benyei-eva-bernadett-a-nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-felfedezettjeink-

fodijasa/ 

2) Kimagasló tehetség – fődíjat kapott a debreceni Kossuth gimi diákja 
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Felfedezettjeink” fődíjat vehette át vasárnap, az Országos 
Tehetségnapon Bényei Éva Bernadett. 

http://frontdoor.hu/benyei-eva-bernadett-a-nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-felfedezettjeink-fodijasa/
http://frontdoor.hu/benyei-eva-bernadett-a-nemzeti-tehetsegsegito-tanacs-felfedezettjeink-fodijasa/


link:http://www.dehir.hu/debrecen/kimagaslo-tehetseg-fodijat-kapott-a-debreceni-kossuth-gimi-

diakja/2013/03/26/ 

3) "Felfedezettjeink" - Kölcsey Ferenc Gimnázium 
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács "Felfedezettjeink" pályázatán, az AEGON "Érd el a célodat 
program" különdíját kapta meg Vörös Zétény és Trömböczki Napsugár. A pályázatot Varga 
Miklósné tanárnő készítette. A díj átadására 2013 március 23-án került sor. 
link: http://www.kolcsey-zeg.hu/?q=node/195 
4) A Tehetség Napjához kapcsolódó országos események 
Március 25. Bartók Béla születésnapja, a Tehetség Napja. Ebből az alkalomból a kora délutáni 
órákban az ország számos pontján tehetséges fiatalok spontánnak tűnő művészeti vagy 
tudományos eseménnyel (flashmobbal) hívták föl a figyelmet a tehetséggondozás fontosságára a 
MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) felhívására. 
link: http://www.csaladivilag.hu/hirek/esemenyek/a-tehetseg-napjahoz-kapcsolodo-orszagos-
esemenyek/10142/ 
5) „Felfedezettjeink” fődíj Gledura Benjaminnak 
Három egri fiatal az Országos Tehetségnap 41 díjazottja között.  
Gledura Benjamin sakkozó a három fődíj egyikét kapta; Bauer Balázs, a Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium tehetségpontjának diákja, a fizika, a kémia és biológia magas szintű művelőjeként az 
Aegon különdíját vehette át; míg az Egerből 9 évesen Budapestre került Szokolay Ádám zongorista 
ugyancsak fődíjban részesült. 
link: http://www.heol.hu/heves/sport/felfedezettjeink-fodij-gledura-benjaminnak-489776 
6) Kitartás, tisztesség, becsület – íme Magyarország ifjú tehetségei 
Az Országos Tehetségnapon, melynek fővédnöke köztársasági elnök felesége, Herczegh Anita 
asszony volt, számos programmal várták a fiatalokat és az őket segítő pedagógusokat, mentorokat. 
link: http://www.szabadfold.hu/aktualis/kitartas_tisztesseg_becsulet_-
_ime_magyarorszag_ifju_tehetsegei_ 
7) Veiszer Alinda a fiatal magyar tehetségek „nagykövete” lesz 
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége programjának keretében 41 fiatal tehetséget 
díjaznak összesen ötmillió forint értékben. A díjazottak egyike a vajdasági Hét Nap és Képes Ifjúság 
17 éves tudósítója. 
link: http://www.emasa.hu/cikk.php?id=10597 
8) Nagybányai fiatalok sikerei 
Európában, Magyarországon és Erdélyben is egyre nagyobb figyelem irányul a tehetséggondozásra, 
tehetségápolásra; se szeri, se száma a rendezvényeknek, programoknak, pályázatoknak, amelyek a 
tehetséges, elkötelezett fiatalok felkarolását tűzik ki célul. Az elmúlt napokban két nagybányai fiatal 
neve is reflektorfénybe került: RAVAI-NAGY ARANKA képzõmûvész az AEGON Magyarország „Érd 
el a célodat” program egyik fõdíját nyerte el, a népzenész-mesemondó MARKÓ BOTOND-dal együtt, 
aki a La femme magazin „50 tehetséges magyar fiatal” címû mentorprogramjának is egyik 
kiválasztottja lett. 
link: http://telekihaz.erdely.org/uncategorized/nagybanyai-fiatalok-sikerei/ 
9) A Tehetség Napjának megünneplése a Kertvárosi Tagiskolában 
Március 25-e, Bartók Béla születésnapja a Tehetség Napja Magyarországon és Európa több 
országában. Ekkor lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők is betekintést nyerjenek az iskolákban 
folyó műhelymunkába. A Kertvárosi Tagiskola a Tehetségpont programon belül három 
tehetségterülettel bír: a német nyelv, matematika és a színjátszás területekkel. 
link: http://www.kalocsaineplap.hu/hu/kalocsa/tehetseg_kalocsai_iskola_kert_varos_bart 
10)   Flashmob Bartók Béla születésnapján 
A debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola diákjai flashmobot 
szerveztek március 25-én, a tehetség napján: váratlanul, a vásárlók között elkeveredve mind többen 
énekeltek népdalokat. 
link: http://www.haon.hu/flashmob-bartok-bela-szuletesnapjan/2226970 
11)   A Tehetség(ek) Napja Dunaújvárosban 
Dunaújváros - Általános és középiskolások mutatták meg tudásukat a Tehetség Napja című 
fesztiválon - amit a rossz idő sem tudott elrontani. Sok tehetségünk van! 
link: http://duol.hu/hirek/a-tehetsegek-napja-dunaujvarosban-1536150 
12)   Országszerte flashmobokat tartanak a Tehetség Napján 
Az ország számos pontján tehetséges fiatalok spontánnak tűnő művészeti vagy tudományos 
eseménnyel (flashmobbal) hívták föl a figyelmet a tehetséggondozás fontosságára a MATEHETSZ 
(Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) felhívására a Tehetség Napján, március 25-én. 
link: http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=28834 
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http://www.heol.hu/heves/sport/felfedezettjeink-fodij-gledura-benjaminnak-489776
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13)   Érdekes kísérletek a tehetségnapon 
Bartók Béla születési évfordulóján, március 25-én ünneplik az Országos Tehetségnapot 
Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta vidékein, melybe idén a csíkszeredai Sapientia 
tehetségműhelye is bekapcsolódott. 
link: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/erdekes-kiserletek-a-tehetsegnapon 
14)  Tehetségnap 
Országszerte több helyszínen tartanak programokat a tehetségnap alkalmából, a rendezvényeket 
ünnepi hangverseny zárja. 
link: http://www.lafemme.hu/kultura/2013_03_24/tehetsegnap 
15)  Nemzetközi tehetségnap-rendezvények országszerte 
Országszerte több helyszínen tartanak programokat a tehetségnap alkalmából a hétvégén és hétfőn, 
a rendezvényeket ünnepi hangverseny zárja. 
link: http://www.kiskegyed.hu/aktualis/kozugy/nemzetkozi-tehetsegnap-rendezvenyek-
orszagszerte-121063 
16)  Nemzetközi tehetségnap - rendezvények országszerte 
Országszerte több helyszínen tartanak programokat a tehetségnap alkalmából a hétvégén és hétfőn, 
a rendezvényeket ünnepi hangverseny zárja - közölte a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (MATEHETSZ). 
link: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=632443 
17)  Bartók születésnapja a tehetség ünnepe 
Országszerte több helyszínen tartanak programokat a tehetségnap alkalmából a hétvégén és hétfőn, 
a rendezvényeket ünnepi hangverseny zárja - közölte a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (MATEHETSZ).  
link: http://www.stop.hu/belfold/bartok-szuletesnapja-a-tehetseg-unnepe/1133138/ 
18)   Nemzetközi tehetségnap - rendezvények országszerte (nem ugyanaz, mint a 16-
os!) 
Országszerte több helyszínen tartanak programokat a tehetségnap alkalmából a hétvégén és hétfőn, 
a rendezvényeket ünnepi hangverseny zárja - közölte a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (MATEHETSZ). 
link: http://www.orientpress.hu/111352/ 
19)  MATEHETSZ Nemzetközi tehetségnap - rendezvények országszerte 
Országszerte több helyszínen tartanak programokat a tehetségnap alkalmából a hétvégén és hétfőn, 
a rendezvényeket ünnepi hangverseny zárja - közölte a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (MATEHETSZ). 
link:http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/166815/1/belfold/Nemzetkozi_tehetsegnap__rendezveny
ek_orszagszerte 
20)   A te gyereked miben tehetséges? 
Országszerte több helyszínen tartanak programokat a tehetségnap alkalmából a hétvégén és hétfőn, 
a rendezvényeket ünnepi hangverseny zárja - közölte a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (MATEHETSZ) az MTI-vel. 
link: http://idesuss.hu/hirek/a-te-gyereked-miben-tehetseges--616 
21)   A tankerület iskoláinak közös koncertje 
Tehetséges gyerekek nyilvános fellépésével ünneplik Bartók Béla születésnapját, március 25-ét a 
Dunaújváros tankerületi iskolái. 
link: http://duol.hu/hirek/a-tankerulet-iskolainak-kozos-koncertje-1535826 
22)   Nemzeti Tehetség Program 
Modern Iskola különszámban cikk a Nemzeti Tehetség Program bemutatásáról 
23)   Kultikon magazinműsor – 2013. március 28. Duna TV 
A március 25-i Tehetség Ünnepe rendezvény alkalmával és szereplőivel rögzített tematikus adás a 
tehetségről. Szereplők: Bajor Péter, MATEHETSZ elnök, a Zene benned él oktatási program 
szereplői, Kocsis Krisztián, Kriesch Barbara. 
link: http://www.dunatv.hu/musor/videotar?pid=1034299  
24)   A Tehetség Napja 2013. kreatív akciók 
Rövidfilm a március 25-i flashmob akciókról. 
link: http://www.youtube.com/watch?v=hmHorEfzWV4 
25)   Gyerekzseniknek adnak át díjakat 
Összesen 41 fiatal tehetséget díjaznak ötmillió forint értékben az immár negyedik alkalommal 
megrendezésre kerülő Országos Tehetségnapon szombaton. Az eseményen a "Felfedezettjeink 
2013" pályázat, illetve az AEGON Magyarország "Érd el a célodat" pályázatának nyerteseit tüntetik 
ki.. 
link: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=631742&referer_id=friss 
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7. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között 

jelentős eltérés van, ott indokolja ennek okát 

A tervezett/vállalt, illetve megvalósult indikátorok között nincs jelentős eltérés. 

 

Kelt: Budapest, 2013. június 30. 

Budapest, 2013. augusztus 7. 

 

…………………………………… 

(Hivatalos képviselő aláírása, bélyegzője) 

BAJOR PÉTER 

(Hivatalos képviselő neve nyomtatott betűvel) 

 


