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Kitartás, tisztesség, becsület, szorgalom és erkölcs – az elhangzott kulcsfogalmak az
Országos Tehetségnapon
2013 / 03 / 23

A köztársasági elnök felesége, Herczegh Anita asszony f védnökségével
megrendezett Országos Tehetségnap idén különösen gazdag programmal várta a
tehetséges fiatalokat és az ket segít pedagógusokat, mentorokat. Átadták a
Nemzeti Tehetségsegít
Tanács „Felfedezettjeink 2013”, valamint az Aegon
Magyarország „Érd el a célodat!” díját. Kinevezték a Magyar Tehetség Nagykövete
cím új birtokosait, és kiemelked segít munkájukért a Tehetségek Szolgálatáért
elismerésben részesítettek több pedagógust. Az ünnepséget a Tehetséglabirintus
program gazdagította, ahol vidéki településr l érkezett tehetséges diákok
próbálhatták ki képességeiket. Az Országos Tehetségnap egyben az Új Széchenyi
Terv kiemelt projektjeként megvalósuló Tehetséghidak Program nyitórendezvénye
volt.

„Azt hiszem, minden gyermek megkapja az életben valamikor a szüleit l, vagy a tanáraitól a
beosztását: nem nekem, magadnak tanulsz.” – kezdte köszönt jét Herczegh Anita asszony, a
köztársasági elnök felesége, akinek levelét távollétében felolvasták az immár hagyományosnak
tekinthet Országos Tehetségnapon.
A jó hangulatú eseményt Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegít Szervezetek Szövetségének
(MATEHETSZ) elnöke, a Tehetségnap házigazdája egy, a több száz jelenlév t megmozgató,
kérdéssel indította: Ki szeret játszani? – hangzott el, hiszen a játék mint módszer alapvet a
tehetség felfedezésében, a képességek fejlesztésében.
Az idei rendezvényen harmadszor nevezték ki a Magyar Tehetség Nagyköveteit. A címet és a
vele járó felkérést olyan kiemelked személyiségeknek adományozzák, akik életükkel és
munkásságukkal megtestesítik a társadalomért felel s tehetséget. A tehetségnagyköveti címet
idén Benk Vilmos, a magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) elnöke, Danyi
András rendez -operat r és Veiszer Alinda riporter-m sorvezet
kapta meg. A három
tehetségnagykövet a következ öt évre vállalta, hogy tudatosan példát mutat a jöv fiatal
reménységeinek, és támogatja a Kárpát-medencei tehetségsegít szervezetek munkáját.
Az Országos Tehetségnap kiemelt eseménye a felfedezett tehetségek díjazása volt, k
összesen ötmillió forint ösztöndíjban részesülnek. A Felfedezettjeink 2013 programja keretében
Prof. dr. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegít Tanács elnöke 3 f díjas és 4 különdíjas
tehetséges fiatalnak adott át ösztöndíjas elismerést. A Felfedezettjeink pályázathoz az idén 20
éves Aegon Magyarország is csatlakozott „Érd el a célodat!” cím felhívásával. A bank több
mint 4.000.000 Ft-tal támogat 34 tehetséges fiatalt. A program díjait Horváth Gyula, az Aegon
Magyarország vezérigazgató-helyettese adta át.
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A két pályázatot valamely m vészeti ágban, tudományterületen, sportban vagy szakmában
tehetséges fiatalok számára hirdették meg. A támogatást els sorban azoknak ítélték meg, akik
céltudatosan készültek valamely versenyre, el adásra, kiállításra, és akik a tehetségük
fejlesztése érdekében a kötelez iskolai foglalkozások mellett tehetséggondozó m helyek,
szakkörök munkájában is részt vettek.
Tehetségek Szolgálatáért életm díjat kapott négy olyan pedagógus, akik életüket tették arra,
hogy napra nap fiatal tanítványaikért messze az iskolai elvárásokon túl tegyenek, felfedezzék
diákjaikban a tehetséget, „emberré neveljék a tehetséges fiatalokat” – hangsúlyozta dr.
Szendr Péter, egyetemi tanár, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke egyikük
laudációjában, és ez mindegyik díjazottról elmondható. Éves díjat hárman vehettek át. Az
egyiküket méltató Munia Zoltán, az Oboaszövetség elnöke, Kodály Zoltán szavaival zárta
el adását: „Minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni
tud”.
A díjak átadását az ifjú tehetségek színvonalas m vészeti produkciói kísérték, egyikük
vállalkozott arra is, hogy a népdalt, amit el adott, megtanította a közönségnek.
A Tehetségnap ünnepélyes rendezvényét követ en a Tehetséglabirintus 10 állomásán öt
hátrányos helyzet térségéb l érkezett 160 tehetséges fiatal próbálhatta ki képességeit. A
különböz m helyeket úgy alakították ki, hogy azok minél sokrét bb tudást, minél több
tehetségterületet fedjenek le.
A rangos esemény egyben a közel kétmilliárd forintos Európai Uniós támogatással, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásában létrejött Tehetséghidak Program nyitórendezvénye volt. A
Magyar Tehetségsegít Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) szervezésében 2014-ig tartó
program minél több tehetséges fiatalt kíván felkarolni, támogatni, célja a kapcsolat
megteremtése, egyfajta „hídképzés” a tehetséggondozás hálózatának eddig elszigetelt elemei
között. Ezzel a tehetséggondozás újabb fejlesztési lépése valósul majd meg, el segítve többek
között a tehetségek közötti eredményes és hatékony együttm ködést.
Díjazottak
Tehetségnagykövetek http://tehetseg.hu/tehetseg-nagykovetek
„Felfedezettjeink 2013” és Aegon „Érd el a célodat!” díj http://tehetseg.hu/felfedezettjeink2013
„A Tehetségek Szolgálatáért” díj http://tehetseg.hu/tehetsegek-szolgalataert-kituntetesek2013
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