
Gombos Izabella
15 éves, Pécs
Matehetsz – Tutor Program 2020; Mate-
hetsz – Ösztöndíj 2020/21; Matehetsz – 
Mentor Program; NFTÖ 2021
Hat éve énekel, számos országos és nem-
zetközi énekverseny díjazo� ja. Nagy álma, 
hogy énekes előadóművész legyen, amiért 
mindent megtesz: zongorázik, ismerkedik a 
dalszerzéssel, valamint speciális hangképzést 
tanul a budapes�  Magyar Hajnal Énekstúdió-
ban.

Horváth Milán
16 éves, Pécs
Minősíte�  Tehetséggondozó Műhely – men-
torált NFTÖ 2020
Saját fejlesztése a 2020-ban megjelent Ma-
� nno, amely egy innova� v matema� ka 
gyakorló alkalmazás általános iskolások szá-
mára. A program bekerült az Oktatási Hiva-
tal tantermen kívüli digitális oktatást segítő 
anyagai közé, � zezren telepíte� ék. 2017-ben 
az Országos Logo Versenyen országos 2. he-
lyezést, a 2020-as Nemzetközi Neumann ver-
senyen alkalmazói program kategóriában 1. 
helyezést ért el.

Kallós Eszter
15 éves, Gyula
Matehetsz – Egyéni tanácsadás 2018; Ösz-
töndíj 2018, 2020
Operaénekes szeretne lenni. 2017-ben, 
2018-ban és 2020-ban országos I. helyezést 
ért el a Wass Albert Vers- és Prózamondó 
versenyen, valamint ő az énekese a Power-
Beat ütőegyü� esnek, melyet idén Príma-díj-
jal jutalmaztak.

Kiss Georgina
17 éves Debrecen
Matehetsz – Tutor Program 2020; Ösztöndíj 
2020/21; Egyéni tanácsadás; Önismere�  
tábor; Csoportos I. 2017
Utánpótlás Shotokan Karate Világ- és Euró-
pa bajnok. Nagyon büszke az eredményei-
re is, de azt még fontosabbnak tartja, hogy 
megmutathatja, hogy egy vidéki, kis klub 
versenyzőjeként sok munkával, együ� es erő-
feszítéssel felvehető a verseny a nagy sport-
klubok karatékáival is.
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Mutasd meg 
a tehetségedet!

Támogatott fi atalok bemutatkozása

Cziráki Kamilla
18 éves, Nagykanizsa
Minősíte�  Tehetséggondozó Műhely – 5 év
Jelenleg az ELTE földtudományi BSc szakos 
elsőéves hallgatója. Középiskolában fokozot-
tan érdeklődö�  a földrajz iránt; szakkörre és 
tanulmányi versenyekre járt a tárgyból, így 
került be földrajztanára, Alexa Mercédesz ré-
vén az NTK mentorprogramjába, amely szak-
mailag és személyesen is komoly támogatást 
jelente�  számára 8. osztályos korától kezdve.

Gábriel Bálint
19 éves, Bőny 
Matehetsz – Tutor Program 2018; Mate-
hetsz – Ösztöndíj 2018/19; NFTÖ 2021
Nagyon sokoldalú, szere�  megmére� etni 
magát versenyeken a természet tudomány-
tól elkezdve a kultúrán át a honismere� g. 
Felhívásunkra is háromféle projek� el jelent-
keze� : egy videóval a Lissajous-görbékről, 
egy tudományos cikkel Öveges professzor 
életéről, munkásságáról, és egy általa szer-
keszte�  vers- és novellás köte� el, amelybe 
saját novellája is bekerült.

Horváth Írisz és Horváth Rómeó
17 évesek, Anarcs
Matehetsz – Tutor 
Program; Csibésztú-
ra 2018; Matehetsz 
– Ösztöndíj
Minkét fi atal nagyon 
büszke arra, hogy a 
Tutor Programban 
11 hónapon keresz-
tül megmutatha� a 
tehetségét. Az önis-

mere�  foglalkozások által pályaorientációs segítséget is kaptak a Mate-
hetsz személyiségfejlesztő programjai által, amely teljesen meghatározta 
a továbbtanulási céljaikat.
Írisz a művészetek terén ér el nagyobb sikereket, szenvedélye a rajzolás.
Rómeó jeleskedik a rajz, festészet és iparművészet területén. Versenysze-
rűen sportol, nagyon eredményes a karatéban.



Varga Bence
18 éves, Szombathely
Matehetsz – Tutor Program 2020; Ösztöndíj 
2020/21
A matema� ka és a fi zika szakterülete érdekli. 
Több versenyen is részt ve�  jó eredményekkel.  
„A világűr meghódítása” című kutatómunká-
ja országos szinten hatalmas sikert arato� . 
Szívesen áldoz szabadidejéből tudományos 
munkára. 

Vörös László
19 éves, Fácánkert
Matehetsz – Tutor Program 2018; Ösztöndíj 
2018/19
A DigiKoli alkalmazás önálló fejlesztője. Az 
egyedülálló, komplex kollégiumi adminiszt-
rációs rendszer használatával a tanulók ki-
választhatják, hogy mely szilenciumokon 
szeretnének részt venni, jelenlé�  ív, szoba-
pontozás is vezethető a segítségével, továb-
bá a kollégisták a portán vonalkódolvasó út-
ján regisztrálják ki- és belépésüket, amelyet 
a nevelők is látnak.

Nemzeti Tehetség Központ 
Közhasznú Nonpro�it Kft.

Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége
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Kovács Eszter Éva
20 éves, Felsőtárkány
Matehetsz – Tutor Program 2018; Ösztöndíj 
2016/17 és 2018/19
Legbüszkébb egy rövid videóra, melyet az 
Amerikai Külügyminisztérium támogatá-
sával 2019-ben megvalósult Telling Our 
Stories – 1989 Anniversary Exchange kere-
tében készíte� . Ebben a berlini fal leomlásá-
nak 30. évfordulójára szerveze�  kulturális és 
történelmi csereprogramban diákként képvi-
selte Magyarországot.

Makrai Olivér
17 éves, Nagykanizsa
Minősíte�  Tehetséggondozó Műhely – men-
torált
Hetedikes kora óta szemléli nagy érdeklődés-
sel a földrajz világát. A Less Nándor Országos 
Földrajzversenyen, és az OKTV-n mére� e� e 
meg tudását. Úgy vallja, hogy a tudásközpon-
tú, céltudatos világszemléletet a mentorálási 
programban eltöltö�  időnek köszönhe� .
„Egy stabil alapot kaptam, amire a folytatás-
ban bátran építkezhetek.” – írja Olivér. 

Paluska Emese
15 éves, Kaposvár
Matehetsz – Tutor Program 2019; Csoportos 
III. 2019; Ösztöndíj 2019/20
Szenvedélye a versenytánc. Csodálatos ver-
senyruháit saját maga varrja. Számos hazai 
rangos versenyen kiemelkedő helyezést ért 
el. Ösztöndíjából részt ve�  egy nemzetközi 
tánctáborban, Zágrábban.

Radvánszki Ábel
16 éves Kajászó
Matehetsz – Tutor Program 2019; Ösztöndíj 
2019/20; Matehetsz – Mentor Program 2021; 
Önismere�  hétvége 2021
Elektromos kerékpárt készíte� , melyhez szá-
mos alkatrészt ő maga terveze�  és gyárto� . 
Mentora segíte� e elindulni ezen az úton: 
vele együ� működve először egy elektromos 
gördeszkát készíte� , innen lépe�  tovább. Fej-
lesztéseiből a motorvezérlőre és a motorra a 
legbüszkébb.

Raffael Hanna
17 éves, Baracska
Matehetsz – Tutor Program 2018; Ösztöndíj 
2018/19; Önismere�  tábor
Hanna a művészetekben érzi o� hon magát; 
hangszeres muzsika, festészet, színjátszás 
egyaránt érdekli. Konkrét elképzelése, hogy 
csellótanár lesz. Az elnyert ösztöndíjat a Ber-
celi komolyzenei mesterkurzuson való rész-
vételére fordíto� a. 

Rontó Zoltán
18 éves, Sajóhídvég 
Matehetsz – Tutor Program 2018
Sokoldalú fi atal: műszaki pályán tanul, mégis 
közel állnak hozzá a művészetek. Leginkább 
az irodalom, a színdarabok és a versek vonz-
zák. Szeret színpadon lenni, minden, ami 
szereplés, érdekli. Eredményei is ezt mutat-
ják: számos különdíj, első helyezés, legjobb 
főszereplőnek járó díj tulajdonosa. 

Simon Éva
17 éves, Túrkeve
Matehetsz – Tutor Program 2019; Csoportos 
I. 2018; Ösztöndíj 2018, 2019/20
Énekel – pop, klasszikus és népdal kategó-
riában egyaránt eredményes. Ösztöndíjából 
klarinétot vásárolt, táborokban ve�  részt. 
Mindegyik műfajban számos versenyt nyert 
Magyarországon és határainkon túl is.

Szabó Lilla Nóra
18 éves, Budapest
Felfedeze� jeink 2021 – Különdíj
A „Felfedeze� jeink 2021” felhívás támogatá-
sával részt ve�  a Virtuoso & Belcanto Fes� val 
- Concerts, Compe� � on and Masterclasses 
két hetes mesterkurzusán Luccában, Olasz-
országban. Az együ�  töltö�  órák, a fellépé-
sek és a koncertélmények mind közrejátszot-
tak abban, hogy az eddig tanultakat jobban 
feldolgozha� a és egyre inkább érik meg ben-
ne a saját s� lus, amelyet a csellózásban úgy 
neveznek: „saját hang”. 


