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Mindenki tehetséges 
valamiben…
Szöveg: Indri Dániel Janisz főszerkesztő | Fotó: Dömölky Dániel 

Azt hiszem, nem sokan ellenkeznének, ha azt mondanám, hogy hazánkban kiemel-
kedően sok a tehetség; gondoljunk csak híres Nobel-díjasainkra, Puskás Öcsire, 
Polgár Juditra vagy a nemrég eltávozott Balázs Fecóra. Hol lennénk most, ha an-
nak idején Semmelweis Ignác nem jön rá a kézmosás fontosságára? Talán az egész 
pandémiás helyzet rosszabbul alakult volna… 

Nem kell azonban mindenkinek egyből világrekordot döntenie, új felfedezést tennie 
vagy Oscar-díjat nyernie, de tehetség sokakban van. Csakhogy a tehetség önmagában 
nem garancia a sikerre, azt terelgetni, táplálni kell, folyamatosan edzésben kell tarta-
ni – egyszóval: szorgalomra és támogatásra is szükség van. Ezért nagyon fontos, hogy 
idejében felismerjük a tehetséget – és megfelelő segítséget kapjon tehetsége kibonta-
koztatásában. Ebben van vitathatatlanul nagy szerepe Önöknek, pedagógusoknak, 
tehetségsegítő szakembereknek és persze a támogató családi háttérnek.

A 77. évfolyam első lapszámának témája tehát a tehetséggondozás. 

A tehetségsegítő szervezetek működését ernyőszervezetként fogja össze 
a MATEHETSZ, melynek elnökével, Bajor Péterrel a Nemzeti Tehetség Programról, 
a szervezet által koordinált egyéb programokról, valamint a tehetségfelismerésben és 
tehetséggondozásban részt vevő szakemberek felkészítéséről beszélgettünk. Ugyan-
csak érdekes lehet egy másik kezdeményezés, az Új Nemzeti Kiválóság Program, mely 
a középiskolát befejező tehetségektől egészen a kiemelkedő tudományos teljesítmény-
nyel rendelkező posztdoktorokig kínál ösztöndíjat; a programról Gulyás Tibor inno-
vációért felelős helyettes államtitkárt kérdeztük. Jancsó András, a HÖOK által életre 
hívott Tehetségmentor Program vezetője avatott be bennünket a programba, melynek 

során egy felsőbb éves egyetemista segíti a tudományos életpálya iránt nyitott 
középiskolás fiatalokat.

A kormányzat is számos intézkedéssel és újabb ösztöndíjak meghirde-
tésével igyekszik támogatni a fiatalokat; az egyik ilyen a Stipendium 

Peregrinum, amiről Rácz Zsófia helyettes államtitkár beszélt lapunk-
nak. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozó koor-

dinátora, Bácsné Trefil Edina pedig arról a rendkívül szerteágazó 
munkáról mesélt, amivel személyre szabottan tudnak segíteni 

a gyerekeknek a kiemelkedő szakmai tudással rendelkező szak-
emberek. 

Ugyancsak a hónap témájánál maradva Lélekbúvár rova-
tunkban azt is vizsgáljuk, hogy milyen nyomás nehezedik 
a tehetséges gyerekekre, míg Van új a NAT alatt rovatunkban 
a tanulmányi versenyekről kérdeztük Merklné Kálvin Mária 
és Pongrácz László főosztályvezetőket. 

Az új év újabb rovatot is tartogat: kulturális ajánlónkban 
ezentúl rendszeresen olyan könyveket, filmeket, kiállításokat, 

rendezvényeket és egyéb érdekességeket ajánlunk figyelmükbe, 
melyek egyszerre segíthetik a pedagógiai munkát és jelenthet-

nek kikapcsolódást is Önöknek.

Jó olvasást és hasznos informálódást kívánok!




