
10 ÉVES A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
2018. március 22 és 24 között nagyszabású tehetségkonferencia sorozat 

került megrendezésre a Nemzeti Tehetség Program fennállásának tízéves 
jubileuma alkalmából. 

A Budapest Talent Summit 2018 elnevezésű rendezvénynapok célja a tíz év alatt elért eredmé-
nyek bemutatása, a jövőbe mutató lehetőségek átgondolása, valamint a sikerek és a támogatott 
tehetségek közös megünneplése volt. 

A Magyar Országgyűlés 2008-ban öt-párti konszenzussal úgy határozott, hogy átfogó nemzeti, 
gazdasági, esélyjavító és társadalomépítési programot hoz létre Nemzeti Tehetség Program néven. 
Az elmúlt 10 év alatt a program keretében már több mint 3 millió tehetséget támogatott a kormány, 
összesen mintegy 15 milliárd forinttal. A Nemzeti Tehetség Program 20 évre határozott meg kiemelt 
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feladatokat a tehetségsegítésben és a tehetséggondozásban. Az Országgyűlés a határozat elfogadá-
sával kifejezte elkötelezettségét a tehetséges gyermekek, fiatalok hosszú távú segítése, folyamatos 
fejlesztése, valamint kiszámítható támogatása iránt.

Az Országházban megrendezett konferencián Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere je-
lentette be, hogy már elérhetőek a Nemzeti Tehetség Program 2018-as kiírásai is. A kormány ebben 
az évben valamivel több, mint hárommilliárd forintot fordít tehetségek támogatására. Köszöntő-
jében kiemelte, hogy fontos kapcsolatban maradni a tehetségekkel, érzékeltetni velük, hogy azért 
fektet beléjük a magyar állam, mert értékesnek tartja őket. 

Ezután Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkára hangoztatta, hogy Magyarország nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően gazdag 
tehetségekben. Beszédében elmondta, hogy könnyebb ott támogatni a tehetségeket, ahol összefo-
gás, nemzeti közös szándék áll az ügy mögött; és ezt fejezi ki az is, hogy a személyi jövedelemadó 1 
százalékának felajánlásával is segíthetjük a fiatal tehetségeket, melyre idén május 22-ig van lehető-
ség.

A konferencián több hazai és határon túli szervezet, példakép kapott lehetőséget a bemutatko-
zásra változatos előadások, kiállítások, prezentációk és színpadi produkciók keretében. A Nemzeti 
Tehetség Program civil oldala nevében Bajor Péter, a Matehetsz ügyvezető elnöke tartott plenáris 
előadást az eltelt 10 év eredményeiről.

Az eseménysorozat március 23-án pénteken egy nemzetközi tehetségkonferenciával folytatódott 
a V4 országok küldöttségeinek részvételével, ahol a szakmai előadások és jó gyakorlatok mellett 
bemutatkoztak a visegrádi országok ifjú tehetségei is.



IDÉN ELŐSZÖR
ADTÁK ÁT AZ
ÉRTE-M TE-TETTED
DÍJAKAT
2018. március 27.

Az ÉRTE-m TE-tetted Díj a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány elismerése olyan szakemberek 
számára, akik diákjaik, mentoráltjaik életében fontos szerepet játszottak. 

A díjra olyan diákoktól vártak jelöléseket, akik szeretnék elismerésüket és megbecsülésüket kife-
jezni mentor tanáraik, nevelőik, pszichológusaik felé. A meghirdetett négy kategóriában több mint 
50 jelölés érkezett be. 

A 2018-as év díjazottjai kategóriák szerint: 

- Aki észrevett... Barocsai Zoltán (Szekszárdi I. Béla Gimnázium)
- Aki megértett... Gersei Viktória (Kanizsai Dorottya Gimnázium)
- Aki meglátta bennem... Tánczos Krisztina (Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér       
   Gimnáziuma és Szakgimnáziuma)
- Aki hitt bennem... dr. Koncz Gábor (Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)

A jelölések elbírálásában az Alapítvány Kuratóriuma mellett, szakzsűriként közreműködött Fuszek 
Csilla, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatója, Borbély Mihály, Kossuth-díjas és Liszt Fe-
renc-díjas klarinét és szaxofon művész, valamint Horváth József, kutatóbiológus, Aranypánt-díjas 
Hétköznapi Roma Hős is. A nagyszámú beérkezett jelölésre hivatkozva a négy díjazott mellett a Kura-
tórium egy további jelöltet különdíjban részesített.

A kuratórium különdíjasa: Kövér Gábor (Bárczi Géza Általános Iskola)
Az ÉRTEm Tetted Díjak átadására a Matehetsz által megrendezett Kárpát-medencei Tehetségna-

pon került sor.



VIRTUÓZ SIKEREK OLASZORSZÁGBAN 
2018. május 2.

Nánási Péter és Nánási Ádám a Virtuózok című tehetségkutató műsor korábbi helyezettjei újabb 
sikereket értek el 2018. április 23. és 28. között, az olaszországi Pagani városában megrendezett, III. 
Sant’Alfonso Maria de Liguori nemzetközi fuvolaversenyen. 

A fuvolatehetségek útját évek óta figyelemmel kíséri és segíti a Matehetsz, ezúttal úti- és szállás-
költséggel támogatva a fiatalok sikeres szereplését. 

A verseny után hamarosan a kiváló eredményekről is értesültünk a testvérpárt elkísérő szülők által: 
„Nánási Péter a korosztályában 98/100 ponttal legjobbként szerezte meg az első helyezést. Ná-

nási Ádám 100/100 ponttal szintén első lett a saját korosztályában, továbbá részt vehetett a 100 
pontot elértek döntőjében is. Az összevetés során Ádám nagyon jól szerepelt. Az egyik legrangosabb 
díjat kapta meg, ami az Olasz Parlament medálja, kitüntetése. A versenybírók mindkét fiút nagyra 
értékelték, a produkciójuk közben fényképeket és videót is készítettek róluk, ami egyébként nem 
szokványos. A szóbeli értékeléskor is kiemelték a fiúk teljesítményét és tehetségét.”

Ezúton is gratulálunk Nánási Péter és Nánási Ádám sikeres versenyszerepléséhez!



SZABAD A VERS!
PÁLYÁZAT

Pályaművek benyújtása: május 11.

Pályázatot hirdet diákoknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szabad a vers! címmel. 
A pályázaton felső tagozatos általános iskolás, valamint középiskolás diákok vehetnek 

részt. Olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyek klasszikus magyar költők családhoz köthető 
verseit gondolják újra.

A pályázók a következő versek közül választhatnak:

  Petőfi Sándor: Egy estém otthon; István öcsémhez
  Arany János: Családi kör; Itthon
  Ady Endre: Őrizem a szemed 
  Móra Ferenc: Mártonka levele
  Kaffka Margit: Petike jár 
  Weöres Sándor: Buba éneke 
  Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz
  Kosztolányi Dezső: Most harminckét éves vagyok;
                                                             Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most
  József Attila: Mama

Az ünnepélyes eredményhirdetést
2018. május 26-án rendezik meg Budapesten.



SZÍNNEL, LÉLEKKEL
ÖSSZMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 1.

A Poli-Farbe Kft. pályázatot hirdet művészeti alkotók részére.
A pályázat témája: motiváló, pozitív érzelmi inspiráció, a színek és a lélek harmóniájában 

 
Pályázati kategóriák:

 - Hangszeres zene (jazz, komolyzene és könnyűzene)
- Tánc és mozgásművészet (balett, néptánc és modern táncok)

- Festészet

A pályázatra – 16. életévét betöltött, felső korhatár nélkül – olyan személyek jelentkezését várják, 
akik:

- valamely szakiskola vagy felsőoktatási intézmény hallgatója;
- pályakezdők, akik már befejezték a tanulmányaikat, de még nem kaptak lehetőséget 
arra, hogy szélesebb körben is bemutatkozhassanak és megismertessék a tudásukat.

A pályázat szakmai együttműködő Partnere a Sonia Produkciós Kft. 
További részletek a mellékelt pályázati útmutatóban.






