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Átadták az Országos Fiatal Vállalkozói Díjat
A díjat idén a 27 éves Suppan Márton, a Peak Financial Services tulajdonosa kapta meg, 

akinek cége több mint száz országban nyújt online pénzküldő szolgáltatást.

Pénteken zárult a Fiatal Vállalkozók Hete, amit a 171 országban párhuzamosan futó Global 
Entrepreneurship  Week  nemzetközi  mozgalom  keretében  Magyarországon  a  Fiatal 
Vállalkozók  Országos  Szövetsége  rendezett. Az  érdeklődők  idén  Budapesten  és  számos 
vidéki  helyszínen  több  mint  száz  előadáson  vehettek  részt  ingyenesen.  Ezt  az 
eseménysorozatot zárta a kilencedik Országos Fiatal Vállalkozói Díj átadása.
Az Országos Fiatal Vállalkozói Díjjal a FIVOSZ azokat a fiatalokat ismeri el, akik pénzügyi és 
társadalmilag szempontból is komoly értéket teremtenek munkájukkal.
A díjat  idén a 27 éves Suppan Márton, a Peak Financial Services  tulajdonosa kapta meg, 
akinek cége több mint száz országban nyújt online pénzküldő szolgáltatást.



2

A programokkal kapcsolatos további infor
mációkért keressen meg minket szemé
lyesen, vagy elektronikus formában a 
következő elérhetőségeken:

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2.

tel.: 42/509116
email: enyft@enyft.hu
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A tehetség kibontakoztatása fontos nemzeti ügy
2017. november 20án tartották a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) 

ünnepi záróülését

A  Magyar  Tudományos  Akadémián  (MTA)  megrendezett  ülésen  Balog  Zoltán  miniszter  úr 
köszöntötte a résztvevőket, aki egyéni  tehetségről és annak kibontakoztatásáról beszélt. Az egyéni 
tehetség  lehet,  hogy  még  magánügy,  kibontakoztatása  azonban  semmiképp:  az  fontos  nemzeti 
kérdés –  jelentette ki az emberi erőforrások minisztere. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
(OTDT) a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) ünnepi záróülésén a díjakat 
átadó  Balog  Zoltán  köszöntőjében  fontosnak  nevezte,  hogy  a  közvélemény  elfogadja  a 
tehetséggondozás  ügyét,  egyetértés  legyen  a  tehetségek  támogatásában. Azt  mondta,  akik  jelen 
vannak,  nem  csupán  tehetségesek,  de már  bizonyítottak  is.  Szavai  szerint  a  jó  dolgok mércéje  a 
folytonosság. Valami elindításánál már csak az fontosabb, hogy a kezdeményezés fenn is maradjon: 
a résztvevők ne azt érezzék, hogy mindössze néhány évre dolgoznak.
Lovász  László,  az  MTA  elnöke  hangsúlyozta,  hogy  nem  lehet  túlértékelni  a  tudományos  diákköri 
mozgalom  jelentőségét.  Személyesen  is  megtapasztalta,  hogy  a  részvétel  nagy  inspirációt  ad. A 
doktoranduszok  8090  százaléka  korábban  diákkörös  volt,  az  MTA  innen  kapja  a  tudományos 
utánpótlását  –  közölte.  Arra  kérte  a  hallgatókat,  hogy  ne  csak  a  náluk  idősebb  oktatókkal 
dolgozzanak  együtt,  hanem  ők  is  gondoljanak  a  fiatalabb  generációkra,  próbálják  bevezetni  a 
tudományba a tehetséges középiskolásokat.
Szendrő Péter, az OTDT elnöke úgy fogalmazott, a rendezvényen a jelen a jövőt köszönti: azokat a 
hallgatókat,  akik  a  legjobban  szerepeltek  a  XXXIII.  OTDKn. Az  eredmények  elérése  azonban  a 
tanárok, mesterek nélkül nem lenne lehetséges – tette hozzá. A tudományos diákköri mozgalomnak 
óriási tekintélye lett az elmúlt hatvan évben, elsősorban azért, mert a díjazottak a világon mindenhol 
megtalálhatóak például vállalatok vezetésében vagy a politikában.
A tudományos diákköri mozgalom hatvan éve része a felsőoktatási tehetséggondozásnak. Az elmúlt 
évtizedek  során  hallgatók  tízezrei  voltak  TDKsok,  és  közülük  sokan  témavezetőként,  bírálóként, 
zsűritagként, szervezőként ma is részt vesznek a mozgalomban – olvasható a sajtóanyagban.
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Átadták a 2017. évi Pro Progressio díjakat a műszaki és 
természettudományi képzés népszerűsítéséért

A természettudományi, a műszaki és az informatika oktatásában kiemelkedő 
eredményeket elérő középiskolai tanárokat díjazott a BME Pro Progressio Alapítványa

2017ben    immár  kilencedik  alkalommal    10  középiskolai  tanár  vette  át  a  Pro  Progressio  díjat 
ünnepélyes keretek közt.
A  Műegyetem  mellett  működő  Alapítvány  kuratóriuma  ebben  az  évben  is  olyan  kiemelkedő 
eredményekkel  rendelkező  50  év  alatti  tanárokat  részesített  elismerésben,  akiknek  vannak 
nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért  tanítványaik,  tanulóik  jelentős számban érettségiznek 
emelt  szinten  vagy  hátrányos  körülmények  között  oktatva  végeznek  példamutató  oktatónevelő 
munkát.
Az  alapítvány  az  elmúlt  9  évben  több mint  90  középiskolai  tanárt  díjazott  és  részesített  fejenként 
300.000  Ftos  díjban,  illetve  több  mint  100  középiskolának    nyújtott  több  mint  30  millió  Ftos 
támogatást,  hozzájárulva    természettudományi  szakmai  versenyek,  bemutatók  szervezéséhez,  a 
műszaki pálya iránti érdeklődés növeléséhez.
Az elismeréseket Józsa János rektor és számos vendég jelenlétében Pakucs János, az Alapítvány 
kuratóriumának elnöke adták át.
Díjazott tanárok:
•Kilián Balázsné Raics Katalin  Ciszterci  Rend Nagy Lajos Gimnáziumi és Kollégiuma, Pécs
•Kiss Gergely Botond  Piarista Gimnázium Budapest
•Kovács Péter  Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázium
•Maruzsiné Sevella Judit  Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium
•Mesterházy Dóra  Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
•Orosz Norbert  Debreceni Ady Endre Gimnázium
•Osgyáni Zoltán  Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
•Szakmány Csaba  ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Budapest
•Tóthné Gulácsi Beáta  Szekszárdi Garay János Gimnázium
•Zagyi Péter  Németh László Gimnázium, Budapest
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Tehetségekről tehetségesen
Fiatal tehetséges újságíró elismerése a tehetségekről szóló cikkéért

Nyomtatott  sajtó  kategóriában  nyert  díjat  Sashegyi  Zsófia  "A  vikingek  napköveitől  a  fenyegető 
fénycsapdákig" című riportjával.
A  Média  a  Tehetségekért  Díj  ezen  kategóriájának  elnyerése  a  Matehetsz  számára  különösen 
örömteli,  hiszen  az  idén  augusztusban  megjelent  cikk  egy  a  Nemzeti  Tehetség  Program  által  is 
támogatott,  kiemelkedő képességű  fiatalról szól. Farkas Alexandra példája  is bizonyítja: a Nemzeti 
Tehetség Program keretében a Matehetsz által megvalósított programok jól hasznosulnak a fiatalok 
tehetségének kibontakozása érdekében.

Himnusz film | Pályázat
Pályázatot hirdet a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Klauzál Gábor Budafok
Tétényi Művelődési Központ Himnusz film címmel.

A  pályázatra  tíz  és  18  év  közötti  diákok  olyan  kisfilmjeit  várják,  amelyekben  teljes 

egészében elhangzik Kölcsey Ferenc Himnusza akár verses, akár zenés formában. 

A  legeredetibb  videó  díja:  A  film  rendezője  részt  vehet  az  RTL  Klub  2019  új  év 

köszöntő  Himnusz  filmjének  forgatásán,  valamint  a  film  csapata  15  db  mozijegyre 

szóló kupont kap a Cinema City Camponába.
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#Vanképedhozzánk? | Fotópályázat
Fotópályázatot hirdet a Magyar Népművelők Egyesülete #Vanképedhozzánk? 

címmel.

A pályázatra olyan képeket várnak, amelyek a művelődési házak sokszínű programjait mutatják be, 
és 2017ben, illetve 2018ban készültek. Minden alkotó legfeljebb öt képpel pályázhat.
A  kiválasztott  fotókat  a  Magyar  Népművelők  Egyesülete  által  felkért  szakmai  zsűri  értékeli.  A 
pályázat  megnyitásától  a  zárásáig  minden  héten  kiválasztják  a  “Hét  fotója”  képet,  amelyet  a 
www.kulturhazak.hu oldalon közzétesznek.

Ahogy én látom | Rövidfilm és forgatókönyv pályázat

A KB8 Film Production rövidfilm és forgatókönyvpályázatot hirdet Ahogy én 
látom címmel amatőr alkotóknak.

Nevezni 3 percet nem meghaladó, önálló, saját filmmel vagy önálló, saját, 

3 perces időtartamú forgatókönyvvel lehet. Műfaji megkötés nincs.

A  nevező  csak  a  film  rendezője  vagy  a  forgatókönyv  írója  lehet, 

magánszemély. Több  filmmel  is  lehet nevezni, ez esetben külön nevezési 

lap  kísérjen  minden  pályaművet. A  nem  magyar  nyelvű  filmek  esetén  a 

filmet feliratozni kell.

Nevezési díj nincs.
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Játék és sport a világűrben | Pályázat
Pályázatot hirdet a Galaktika és az Űrvilág támogatásával a Magyar 
Asztronautikai Társaság (MANT) Játék és sport a világűrben címmel.
Az  ENSZ  Világűrhét  alkalmából  meghirdetett  pályázaton  11  és  18  év  közötti  általános  és 
középiskolás diákok vehetnek részt.
A pályázaton az idei évben egyénileg, illetve csapatban is lehet nevezni. A pályázatokat határainkon 
túlról is várják!
A következő kategóriákban lehet pályázni:
•Írj! (dolgozat készítése);
•Alkoss! (rajz, számítógépes grafika, ismeretterjesztő poszter vagy prezentáció);
•Készíts! (Facebookoldal, weboldal vagy blog készítése);
•Vágj! (videó).

Milyen témák feldolgozását várják a pályázatokban? Az alábbiakban adunk egy rövid 
listát,  de a  felsorolt  témákon  túlmenően  természetesen bármilyen,  a  pályázati  kiírás 
címéhez kapcsolódó témát fel lehet dolgozni!
•Mi a szerepe a testedzésnek az űrhajósok mindennapjaiban?
•Hogyan lehet „súlyt emelni” a súlytalanságban?
•Milyen sportágak versenyeit rendeznéd meg a Naprendszer egyes égitestjein?
•Milyen játékokkal töltsék hosszú utazásuk alatt az idejüket a jövő Marsűrhajósai?
•Az  űrhajósnak  több  dologra  kell  egyszerre  figyelnie  –  gyűjts  össze  olyan 
cselekvéspárokat, amiket űrhajósként egyszerre tudnál csinálni!
•Űrutazás és virtuális valóság.

A pályázat témaköre: Játék és sport a világűrben
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Divattervezés tehetségtámogatással
Egy olyan különleges intézményt ismerhetünk meg, amelyben a divattervezés és 
a tehetséggondozás egymástól elválaszthatatlanok. S. Hegyi Lucia iparművész, 
a hazai divatbrand megalkotója, a tehetségek támogatásának céljából alapította 
meg a Lucia Divatakadémiát. A tehetségek aktuális lehetőségeiről, a szakmai 
utánpótlás fontosságáról, a személyiség fejlesztésének sokszínűségéről 
kérdeztük.

Milyen lehetőségei vannak egy divattervezés iránt érdeklődő fiatalnak ma?

Úgy  gondolom,  hogy  napjainkban  nagyon  sok  lehetőség  adott  az  erre  nyitott  fiataloknak,  azt 
azonban fontosnak tartom megemlíteni, hogy annak érdekében, hogy valaki sikeres legyen ezen a 
pályán,  rengeteg  alázat  és  még  több  befektetett  energia  szükséges.  Egy  tervezőnek  a  tervezési 
folyamat minden  egyes  szakaszát  át  kell  látnia,  ha  azt  szeretné,  hogy  a  későbbiekben  ne  tudják 
megvezetni.
Mitől különleges a Lucia Divatakadémia, miben nyújt többet mint más intézmény?
Business  területen  olyan  kurzusok  érhetők  el  nálunk,  amelyek  a  hazai  oktatásból  hiányoznak,  a 

kreatív képzéseinknél a divattervezés különböző folyamataira pedig – mint a varrás és a modellezés 

 a  festőművészethez vagy a szobrászathoz hasonlóan művészetként  tekintünk. Akadémiánkon az 

ország  legkiválóbb  szakemberei  oktatnak,  a  kurzusaink  között megtalálhatók  csoportos  és  egyéni 

tanrendes  képzések  is.  Ez  utóbbiak  személyre  szabott  időbeosztásban  és  órarendben  az  egyéni 

igények és célok alapján kerülnek megvalósításra.

Mennyire  terjed  ki  a  Divatakadémia  tevékenysége  az  ide  érkező  fiatalok  pályaorientációjára? 

Hogyan segítik őket a megfelelő út megtalálásában?

Minden diákunknak először az orientációs hetünket ajánljuk, ami tulajdonképpen nem más, mint egy 

divatipari pályaválasztási tanácsadás. Ezt a tanácsadást gyakran az egyéni tanrendbe is beépítjük. 

Az  orientációs  hét  során  egy  személyre  szabott  feladatsort  állítunk  össze,  melyet  a  feladatok 

elvégzése után szakembereink értékelnek ki. A célunk az, hogy a résztvevő a feladatokon keresztül 

jobban megismerje személyiségét és  tehetségét,  illetve kiderüljön, hogy ezeket mely szakterületen 

tudja a leginkább kibontakoztatni. Ezzel rengeteg időt, energiát és pénzt spórol önmagának.
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Hogyan lett Ön a fiatal tehetségek támogatója?
Amikor  a  saját  szakmámat  kezdtem  tanulni,  nagyon  szerencsés  voltam,  mert  rengeteg  mentort  kaptam. 
Önzetlenül segítettek és  tanítottak, amiért nagyon hálás voltam. A  fiatal  tehetségek  támogatásával a nekem 
mutatott példát viszem tovább. A pályám kezdete óta fontos volt számomra a szakmai utánpótlás támogatása, 
ezért a Luan by Lucia Divatház több mint 15 éve szakmai gyakorlati helyként működik, tulajdonképpen ennek 
köszönhető,  hogy  2012ben  megalakult  a  Lucia  Divatakadémia.  Emellett  nagy  büszkeséggel  tölt  el,  hogy 
2016tól aMagyar Tehetség Nagykövete lettem.
Milyen további társadalmi elkötelezettségből álló aktivitásai vannak még?
Büszkék vagyunk rá, hogy  a második vonalunk  az LBL márka kollekcióit két szezononként új, kiemelkedő 
tehetségű  fiatal  tervezők álmodják meg és keltik életre a mentorálásommal. Ezzel  lehetőséget biztosítunk a 
számukra,  hogy  megismerkedhessenek  a  kollekciótervezés  és  készítés  gyakorlati  oldalával. A  tervezőket 
ilyenkor  bedobjuk  a mély  vízbe  (persze  közben  fogjuk  a  kezüket)  és  élesben  próbálhatják  ki, milyen,  ha  a 
tervezéstől a divatbemutatókon át egészen a kollekció fotózásának lebonyolításáig mindent át kell látniuk, az 
ezzel  járó  kihívásokat  is.  A  tervezők  nevével  fémjelzett,  több  szezonon  át  viselhető,  hosszú  életciklusú 
darabok eladásából  származó bevétel 10%ával pedig Divatházunk minden szezonban egy kiválasztott  civil 
szervezetet segít.
Divatakadémiánk  az  ünnepekhez  közeledve  rendszeresen  indít  jótékonysági  kedvezményezéseket.  Tavaly 
például  PaymorePocket  néven  jótékonysági  gyűjtést  szerveztünk  és  Lucia  Divatakadémiás  pénztárcákat 
osztottunk  szét  annak,  aki  szeretett  volna  részt  venni  a  kezdeményezésben. A pénztárcákba a  fast  fashion 
márkáknál  vásárolt  termékek  árának  az  5%át  gyűjthették  össze  a  résztvevők.  Ezt  az  összeget  olyan 
családokhoz juttattuk el, akik a fast fashion márkáknak beszállító gyárakban dolgoznak.
Idén  jótékonysági  babavarrást  szervezünk,  ahol  minden  kedves  résztvevőnk  varrhat  egy  macit  a  Divatház 
kiváló  minőségű  alapanyagaiból.  Az  így  elkészült  macikkal  pedig  azokat  a  gyermekeket  szeretnénk 
megajándékozni,  akik  az  ünnepeket  a  kórházban  töltik.  Divatházunk  emellett  több  szervezettel  is 
együttműködik és  fogad nehéz sorsú diákokat szakmai gyakorlatra külföldről,  legutóbb  tavasszal  járt nálunk 
Finnországból egy diáklány.
Hogyan épül be és milyen pozitív hatása van a személyiségfejlesztésnek a Divatakadémián?
A  csoportos  és  az  egyéni  képzéseink,  illetve  a  szakmai  gyakornoki  programjaink  során  kiemelt  figyelmet 
fordítunk  a  személyiségfejlesztésre,  a  professzionális  hozzáállás  tréningjére  és  az  egészséges 
önértékelés/önbizalom kiépítésére. Példának hadd említsem Personal branding kurzusunkat, mely esetében 
személyiségünk  jobb megismerése szerves részét képezi a  tematikának, mert úgy gondoljuk, hogy a hiteles 
énmárka  kialakításának  ez  az  egyik  feltétele,  akár  az  üzleti,  akár  az  akadémiai  életben  mozog  az  illető. 
Ennek a képzésnek a célja végső soron pedig az, hogy a résztvevőket a személyiségüket leginkább tükröző 
márka kialakításához segítsük hozzá.
A  diákoknak  lehetőséget  biztosítunk  arra  is,  hogy  szakmai  gyakorlatra  jöjjenek  hozzánk.  Velük  a 
vendégeinkhez hasonlóan nemcsak szakmai téren, hanem a személyiség szintjén is foglalkozunk. Ezeknél a 
diákoknál azt  tapasztaljuk, hogy a döntő többségüknek nincs vagy csak kicsi az önbizalmuk. A nálunk töltött 
gyakorlati  időszak  alatt  nemcsak  szakmai  téren,  hanem  a  személyiségük  fejlesztésében  is  segítjük  őket. 
Mindig  nagy  örömmel  tölt  el  bennünket,  ha  a  diákjainkban  rejlő  kreativitás  előhívásával  és  önbizalmuk 
növelésével egy mindhárom síkon egységben lévő embertől köszönhetünk el a szakmai gyakorlat befejezése 
után.




