Műsorvezető : Csiki Máté

Tisztelt tehetséges diákok és tehetségek iránt érdeklődők!

Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel megtisztelik mai rendezvényünket.

A Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács azért jött létre két évvel ezelőtt, 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 egy pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetség Program keretében, így lehetőség nyílt
valamennyi iskolát felkeresni és a tehetségek és a programok adatait összegyűjtenünk.
A mai nap is ebből a támogatásból valósul meg.

Délelőtt a résztvevők már kitöltöttek néhány olyan tesztet, melynek segítségével megállapítható
tehetségterületük ill. a fejlesztendő területeik.
Ezt követően egy másik pályázatunk természettudományos szakkörének diákjai tartottak
bemutató foglalkozásokat az érdeklődők számára.

Ma délután pedig a tehetségek mutathatják meg magukat az általuk választott formában.
Holnap pedig egy szatmár-beregi túrára kerül sor.
Kérem, fogadják szeretettel a tehetségpalánták bemutatkozásait, akiknek köszönjük, hogy
vállalták a feladatot.

1. Elsőnként a gimnázium idegen nyelvi szakkörének bemutatkozása következik
(Hornyák Péter)

2. Papp Eszter, a Kálvin János iskola volt tanulója mondja el Horváth Piroska: Jó
volna c. versét

3. Kovács Nóra a Móricz Zs. Magyar-Angol Kéttannyelvű Iskolából egy
zongoradarabot ad elő

4. Ábri Teodóra volt Széchenyis diák német nyelven mutatja be gimnáziumba jövő
csoportjukat

5. A nagyecsedi Lakatios Tiffany verset mond

6. A gimnázium Clear Szamos csapata mutatkozik be Kövér Boglárka vezetésével

7. Franku Csilla nyírcsaholyból saját versét mondja el, melynek címe Emlékek

8. A gimnázium könyvtári szakköre mutatkozik be.

9. a géberjéni Máté Dorina – zongoradarabot ad elő

10.
a gimnázium 9.b-s tanulója Szilágyi Bernadett mutatja be diákköri
dolgozatát.

11.
Baksa Boglárka szintén volt Kálvinos diák mond verset: Király Anita: Volt
egy nyár

12.

a gimnázium 9.b-s tanulója Lengyel Éva mutatja be diákköri dolgozatát.

13.
A Móriczból Kovács Máté beszél idegennyelvi tehetségéről, és Herceg
Dávid fényképeket mutat be vele együtt

14.

A Széchenyiből Tordai Petra és Kiss Vanda 8. osztályosok énekelnek

15.
Kazamér Barbara: Sajó Sándor: Magyarnak lenni c versét mondja el
Nyírcsaholyból

16.

A 10.b Változzunk a klímával projekt bemutatója következik

17.

Török Zsófia 6. osztályos diák saját versét mondja el, a KÉpes iskolából

18.

A gimnáziumból a parlagfű ellenes projekt bemutatása következik

19.
Richter Mónika és Hornyák Virág széchenyis diákok bemutatkozása
következik-

20.

a gimnázium 9.b-s tanulója Mester Ágnes mutatja be diákköri dolgozatát.

21.
A Képes Géza Általános Iskola tánccsoportjának bemutatkozása következik.
Felkészítő: Filep Gergő

Reméljük jól érezték magukat, meglátták-látáttok a tehetség csíráit. A
közreműködőknek köszönjük, hogy vállalták a bemutatkozást és reméljük jövőre
ismét találkozhatunk veletek

