BESZÁMOLÓ
A BOLYAI FARKAS ALAPITVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2O16. október 1‐től 2o18. április 3o‐ig
Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Igazgató Bizottsági tagok, tisztelt Felügyelő Bizottsági tagok,
tisztelt Közgyűlés !
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit!
Mint az előző években, a Bolyai Farkas Alapítvány tevékenysége továbbra is az alapítók által megálmodott
elvek és munkaszellem szerint folytatódott. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi összetett társadalmi‐gazdasági
helyzet ellenére mindannyiunk tevékenységét az elmúlt időszakban is az önkéntes, jóindulatú
segítőkészség vezérelte mindig arra gondolva, hogy a megoldás öröme több mint a nem megoldás
szomorúsága. Feladatunk továbbra is az volt, hogy felkutassuk mindazokat a lehetőségeket, melyekkel
segíthettük a vajdasági magyar tehetséges fiatalok felkutatását és támogatását, akik megmaradásunk, itt
maradásunk zálogát képezik. Legfontosabb számunkra olyan képességek kibontakozásának támogatása,
melyekre rendes iskolai oktatás kereteiben nem kerül sor. Elvünk a nyitottság, nem csak egy iskolára, nem
csak a tömbmagyarságra, hanem a szórványmagyarság minden szegletére figyelünk.
Igazgatói feladatkörömnek megfelelően az elmúlt időszakban is az Alapítvány számára fontos hazai és
Magyarországi tehetséggondozással foglalkozó Testületek és Fórumok tagjaként igyekeztem az elődeink
által megszerzett kapcsolatrendszert, tekintélyt és tiszteletet tovább erősíteni. Ezek között a
legjelentősebbek: a Magyar Kormány Emberi erőforrások minisztériuma kereteiben működő Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum, ahol nem csak a Bolyai Farkas Alapítványt,h anem egész Délvidéket
képviseltem,továbbá a MATEHETSZ ( a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ), a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács,és a VATT ( Vajdasági Tehetsésegitő Tanács ).
Alapítványunk megvalósított cselekvési programjai 2o16 október 1. és 2o18. április 3o. között a következők
voltak:
‐ 2o16. október 3‐án a Bolyai Farkas Alapítvány a magyarországi székhelyű Tóth Isaszegi Irén Alapítvánnyal
közösen pályázatot irt ki tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére, a 2o16‐2o17‐es tanévre vajdasági oktatási
intézményekben tanuló magyar anyanyelvű középiskolások és egyetemisták részére.
‐ 2o16. október 11‐én Alapiványunk Textilművészeti műhelymunkát szervezett Zentán Vatai Zsuzsanna
vezetésével az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. és a Szekeres László Alapítvány segítségével. A foglalkozások célja az információátadáson túl a
kreativitás és az alkotó gondolkodás ösztönzése volt kapcsolatfejlesztéssel és készségfejlesztéssel
egybekötve.
‐ 2o16. november 11‐én Horváth Mihály igazgató és Sőregi Oszkár az Igazgató Bizottság tagja részt vett a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a MATEHETSZ ülésén, Budapesten, ahol a tagszervezetek képviselői
közvetlen tájékoztatót kaptak a Tehetségek Magyarországa projekt szakmai tartalmáról, a 2o16. évi
tehetséghálózati akkreditációkról, továbbá beszámoltak a Magyar Templeton Program helyzetéről,
valamint ismertetőt tartottak a többi aktuális projekt megvalósulásáról.
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‐ 2o16. november 19‐én, 25‐én és december 2‐án Alapítványunk Tiffany‐üvegművészeti műhelyt
szervezett Zentán a Városháza klubhelyiségében. Támogatónk a Magyar kormány, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. és a Szekeres László Alapítvány volt. A szervező Vatai Zsuzsanna.

‐ 2o16. december 2o. határidővel Alapítványunk pályázatot hirdetett meg a Bolyai Emlékverseny
kereteiben képzőművészeti kategóriában óvodások, általános‐ és középiskolások számára Zenta város 8oo
éve cimmel. Az eredményhirdetés és a díjkiosztó a zentai Városháza dísztermében volt december 28‐án.
.......................

‐ 2o17. február 12‐én Horváth Mihály igazgató és Sőregi Oszkár az IB tagja részt vett a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum ülésén, Budapesten, ahol előterjesztésre, megvitatásra és döntésre
került sor a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2o17‐2o18. évi cselekvési programja alapján
2o18‐ban kiírásra kerülő pályázatok újdonságairól és a forráselosztásokra vonatkozó javaslatokról.
‐ 2o17. június 24‐én és 25‐én a Bolyai Farkas Alapítvány a Bethlen Gábor Zrt. támogatásával és a Szekeres
László Alapítvány segítségével Logikai Játéktábort szervezett Tornyoson. A táborozás célja elsősorban a
falvakban és a tanyavilágban élő gyermekek tehetséggondozása, logikai készségeik és a közösségi szellem
fejlesztése volt.
‐ 2017. november 6‐án Bolyai Farkas Alapítvány a Tóth Isaszegi Irén Alapítvánnyal közösen pályázatot irt ki
tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére, a 2o17‐2o18‐as tanévre vajdasági oktatási intézményekben magyar
anyanyelven tanuló középiskolások és egyetemisták részére. A pályázaton keresztül kiosztásra kerülő
keretösszeg 16oo euro, amelyet egyenlő arányban osztanak el két nyertes között.
‐ 2o17. november 24‐én és 25‐én a Bethlen Gábor Zrt. támogatásával és a Szekeres László Alapítvány
közreműködésével a Bolyai Farkas Alapítvány képzőművészeti műhelyt szervezett. Az ősi textilkészítési és
díszítési módszerek feldolgozása tehetséges gyermekek és felnőttek részvételével zajlott.
‐ 2o17. november 3o‐án Alapítványunk pályázatot irt ki képzőművészeti kategóriában óvodások, általános‐
és középiskolások számára a Bolyai Emlékverseny 2o17 kereteiben a Zentai csata emlékére címmel. A
pályázati munkák kiállításának megnyitója, az eredményhirdetés és díjkiosztás december 2o‐án volt a
Tisza‐part‐ Alvég Helyi Közösség nagytermében Zentán. A kiállítás 2o18. január végéig volt látható.
‐ 2o17. december 8‐án Horváth Mihály igazgató és Sőregi Oszkár az IB tagja részt vett a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum ülésén az Emberi Erőforrások Minisztériumában Budapesten, ahol
többek között jelentést hallgatunk meg a Nemzeti Tehetség Program 2o15‐2o16 . évi pályázatainak
tapasztalatairól, továbbá a Nemzeti Tehetség Programot népszerűsítő kampányról, melynek előterjesztője
a Család‐és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság volt, valamint a Tehetségek Magyarországa projekt
előrehaladásáról is beszámolt a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnöke.
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‐

2o18. február 12‐én Horváth Mihály igazgató és Sőregi Oszkár az IB. tagja részt vett a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum ülésén az Emberi Erőforrások Minisztériumában Budapesten.
Napirendi pont a Nemzeti Tehetségprogram végrehajtásának 2o17‐2o18. évi cselekvési programja
alapján 2o18‐ban kiírásra kerülő pályázatok újdonságairól és a forráselosztásra vonatkozó javaslat
megvitatása és elfogadása volt. A keretösszeg 3 milliárd forint.

‐

2o18. április 21‐én Horváth Mihály igazgató és Sőregi Oszkár az IB tagja részt vett a MATEHETSZ
közgyűlésén, Budapesten ahol a Szervezet 2o17. évre vonatkozó beszámolóját mutatta be Bajor
Péter Ügyvezető Elnök, melynek megvitatása után annak elfogadására került

‐

A Bolyai Farkas alapítvány tulajdonát képező technikai eszközöket az elmúlt időszakban és jelenleg
is az arra érdemes tehetséges tanulók számára használatra kölcsön adtuk. Ezek az eszközök: 1
laptop , 1 tablett , 1 Canon 6oo D fényképezőgép , 1 Sony HXR NX3 digitális kamera. Ez utóbbit a
zentai Bolyai Gimnázium filmműhelye használja.

‐

A Bolyai Farkas Alapítvány pénzügyeit továbbra is a Zentán lévő Vojvodjanska Banka ( Vajdasági
Bank ) intézmény kezeli. A számla állása 2o18.május 3‐án 96391,65 dinár.

‐

Beszámolóm természetesen nem tartalmazza azt a sok‐sok apró résztevékenységet, melyek nélkül
szervezetünk nem működne. Minden tagunknak köszönöm eddigi hozzájárulását, mellyel lehetővé
tette Alapítványunk sikeres megmaradását, fejlődését és eredményességét. Ez alkalommal is külön
kiemelném az Igazgató Bizottság elnökének, Vatai Zsuzsannának önzetlen és fáradságot nem
ismerő lendületes és minden nehézség ellenére kitartó munkáját, hogy a Bolyai Farkas Alapítvány
a Magyarul Tanuló Tehehetségekért megmaradjon és tovább folytathassa áldásos tevékenységét.

‐

Beszámolóm négy éves igazgatói tevékenységem végén Bethlen Gábor idézettel zárom, ami
számomra irányadó volt : “ NEM LEHET MINDIG MEGTENNI, AMIT KELL, DE MINDIG MEG KELL
TENNI AMIT LEHET !

Horváth Mihály a Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért leköszönő igazgatója
Zenta, 2o18. május 22.

