
Műsorvezető : Csiki Máté (álló betű) és Mester Ágnes (dőlt) 

 

 

Tisztelt tehetségsegítők, tehetséges diákok és tehetségek iránt érdeklődők! 

Tisztelettel köszöntjük Mester Ágnes és magam Csiki Máté műsorvezetők nevében a megjelent 

előadókat: diákokat, tanárokat, köztük dr Schmercz Istvánt a Nyíregyházi Főiskola tanárát; a 

tehetségsegítő tanácsok és tehetségpontok képviselőit, és minden megjelentet! 

Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel megtisztelik mai rendezvényünket. 

 

A Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács azért jött létre két évvel ezelőtt 2001. 11. 11-én, hogy 

összehangolja a mátészalkai kistérség tehetséggondozói programjait, felkutassa a tehetségeket, 

segítse, ösztönözze őket tehetségük kibontakoztatásában, támogassa a pedagógusokat, 

mentorokat ebben a nehéz, de örömteli feladatban. 

 

A tanács tavasszal pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetség Program keretében, így lehetőség 

nyílt valamennyi iskolát felkeresni és a tehetségek és a programok adatait összegyűjtenünk. Ezt a 

projektet júniusban egy, a maihoz hasonló rendezvény zárta. 

A mai nap négy  új  támogatásból valósul meg. A programokban a 95 diák 7 alkalommal 

személyiségfejlesztő foglalkozásokon vett részt 6 kiscsoportban, melyet az összefogás jegyében már 

4 iskola tanárai tartottak. A játékos foglalkozásokat két kirándulás tette még emlékezetesebbé, egy 

szatmár-beregi körút és egy Vállaj-Nagyecsed- Főnixpark-túra. 

A nyelvi projektben pedig intenzív nyelvvizsga –előkészítés folyt és szintén szatmár-beregi 

kirándulás színesítette. 

A mai tehetségnap is változatos programot kínál a résztvevőknek, pedagógusoknak és diákoknak 

egyaránt. 

Nyelvvizsga tájékoztató, próbanyelvvizsga, tanári előadások mellett  a tehetségek mutathatják meg 

magukat az általuk választott formában. 

Kérem, fogadják szeretettel a tehetségpalánták bemutatkozásait, akiknek köszönjük, hogy vállalták 

a feladatot. 

Arra bíztatunk mindenkit, hogy felismerve a saját tehetségét, jelentkezzenek a programjainkra, 

próbálkozzanak, fejlesszék magukat, használják ki a felkínált lehetőségéket, hiszen mindenkinek, az 

egész társadalomnak érdeke, hogy a tehetségek kibontakozzanak, ne kallódjanak  el. 

 



 

Felkérem Lukács Bertalan igazgató urat, a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács elnökét, nyissa 

meg a tehetségnapot! 

 

Általános tájékoztatást ad az Origó a nyelvvizsgaközpontról, és  a nyelvvizsgáról -

 Papp Ágnes az Idegennyelvi Továbbképző Központ munkatársa  

 

És most átadjuk a tehetségeknek és tehetségígéretenek: 

1. Elsőnként a gimnázium idegen nyelvi szakkörének bemutatkozása következik 
Soltész Bence és Váradi Enikő: Unsere  Schule     (A mi iskolánk)                                      Ppt- 

 

 

2. Nagy Dávid a Móricz Zs. Magyar-Angol Kéttannyelvű Iskolából József Attila 

Dunánál c. versét mondja el 

 

3. Szabó Anna a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános 

Iskola tanulója Pp-s bemutatója következik 

 

4. Ismét a gimnázium nyelvi projektjének képviselői következnek:Jenei Máté, Komaság Kitti 

és Zichar Dóra:  Ungarn in Bildern (Mo. képekben)   Ppt 

 

5. Filep Boglárka a szamosszegi általános iskola hegedűn Rieding D-dúr 

CONCERTINO op.25 –t adja elő 

 

6. A nyelvi projekt újabb témájának előadója Hernáczki Dóra: Umweltschutz (Környezetvédelem)                            

Ppt     

 

 

7. A tehetségpontok együttműködése jegyében Győrfi Zsófia gimnáziumi és Szász 

Henrietta móriczos tanuló modern táncot mutatnak be 

 

8. Láposi Judit a Kálvin János református Iskolából biológiai –környezetvédelmi 

kutatásait mutatja be 

 



9. Mándi Annamária a gimnázium újságírója a Tehetségsegítő tanács  12 nem egy 

tucat projektjét ismerteti 

 

10. Kapitor Zsombor a Móriczból Pp-vel mutatja be magát 

 

11.  A nyelvi projekt angolos diákjai következnek 
Rádi Bence, Tardi Barbara, Kovács Erzsébet és Keresztesi Vivien: Earth is dearer  than gold      
(Környezetvédelem) 

 

12. Fekete Balázs a móriczból a sport területén jeleskedik 

 

13. Bajnay Nóra a Széchenyiben a rajz területén ért el eredményeket 

 

14. Dienes Dávid szamosszegi diák színjátszással foglalkozik szabadidejében, 

most zongorán a Székely himnuszt adja elő 

 

15. Vadász Péter kálvinos tanuló a biológia iránt érdeklődik, ezt bizonyítja 

előadása is 

 

16. A gimis nyelvi csoport ismét angolul mutat be egy témát Sárközi Gyopárka: Cultural 

and natural values in Sz.-Sz.-B. county 

 

17. Maródi Bence a Móriczból a természettudományok kedvelője 

 

18. a gimnázium könyvtári tehetséggondozó projektjéről számol be Hunyor 

Petra és Kondor Vivien 

 

19. Richter Mónika  széchenyis diák egy érdekes területen ért el jelentős 

eredményeket 

 

20. Zichar Bence a Baross László Szakközépiskola tanulója iskolájukat mutatja 

be 

 

21. Szabó Bence a Móriczban több tantárgyból mutatkozik eredményesnek 

 

22. Szatlóczky Gréta széchenyis tanuló modern táncot mutat be 

 

23. Kovács Zsuzsanna móriczos diák szintén több területen sikeres 

 



24. Filep Veronika a kémia szerelmese, de a Széchenyi Iskola még áll 

 

25. Vizsnyiczki Henriett a gimis újság munkatársa, ünnepségek szereplője Sajó 

Sándor:Magyarnak lenni versét adja elő 

 

Reméljük,  jól érezték magukat, meglátták-látáttok a tehetség csíráit.  

 

A közreműködőknek köszönjük, hogy vállalták a bemutatkozást és reméljük jövőre 

ismét találkozhatunk veletek 

 

 

26. Végül a Hérics együttes gimnáziumi tagjai zárják a mai programot 

 

 

 

 


