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Az	Alapítvány	tevékenységei	

a. Tanulmányi verseny támogatása 

2018. márciusában a Fazekasban megtartott, általános iskolai 
csapatoknak komplex természettudományi témában 
szervezett „Kis Kavics Kupán” öt nem budapesti iskola 
csapata (Nagyvárad, Pápa, Pécs, Sárospatak, Veszprém) vett 
részt a támogatásunkkal (utazási költség-átvállalás), illetve mi hívtuk fel a figyelmüket a versenyre és 
buzdítottunk a részvételre. Ezen a versenyen először vettek így részt Budapesten kívüli csapatok. 
Közülük a legjobban szerepelt veszprémi csapatnak kiadtunk egy tanulmányi kirándulás különdíjat is. 
A versenyen a különdíjat és az emléklapokat Szabolcs legnagyobb fiával, Somával együtt adtuk át. A 
veszprémi gyerekek júniusban töltöttek két napot Budapesten, amikor a Kövesligethy Radó 
Szeizmológiai Obszervatóriumba, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai 
Intézetbe, az ELTE TTK Magyar Matematikai Múzeumba, a Polaris Csillagvizsgálóba, és a Csodák 
Palotájába vittük el őket. 

b. Konferencia részvétel-támogatás 

Szintén 2018. márciusában írtunk ki nemzetközi tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai 
konferencián történő részvételre és természettudományi illetve matematikai témában előadás 
megtartásának támogatására pályázatot. Négy pályázónak ítéltünk meg támogatást, akik a PME 42. 
Konferenciáján Umea-ban, illetve az IISES 6. Tanítási és Oktatási Konferenciáján Bécsben vettek részt 
és adtak elő. A hallgatók 2018. november 8-án 18 órakor az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömb 
0.87-es Marx György teremben (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1a) beszámolót tartanak. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, gyertek minél többen! 

c. Mobil labor előkészületek 

Szeretnénk újraindítani a Szabolcs által sokáig vezetett kémia mobillabor projektet, amely vidéki 
iskolákba visz el kísérletezést, bemutatókat. A kezdeményezéshez Hobinka Ildikó tanárnő segít 
nagyon sokat (ötletek, tartalom, kapcsolatok). Egyeztettünk az ELTE TTK-val (Róka András prof) és az 
Egri Eszterházy Károly Főiskolával (Jedlovszky Pál – Fazekas 86c), mindkét helyen van tapasztalat 
ilyen bemutatók tartásával, és készek részt venni. Elkezdtünk már anyagokat is kapni (gyógyszertár). 
A szponzorkeresés még folyamatban van, aki induláskor évi 3-8 millió forint nagyságrendben tudna 
természetbeni (anyagok, eljutás az iskolákba) és/vagy pénzbeli támogatást adni. 

 

Honlap	

Az Alapítvány honlapja működik, persze még sokat lehet szépíteni rajta. 

 

http://kemia.fazekas.hu/?page_id=1363
http://www.pme42.se/
https://www.iises.net/past-conferences/teaching-and-edication/6th-teaching-education-conference-vienna
http://sz2a.hu/


 
 

 

 

Tervek	a	következő	időszakra	

a. Tanulmányi verseny támogatása 

Az idei évhez hasonlóan jövőre is szeretnénk vidéki iskolák csapatait támogatni komplex 
természettudományos versenyen történő részvételben. Ez alapesetben ismét a Kis Kavics Kupa a 
Fazekasban. Ugyanakkor vizsgáljuk a lehetőségét egy Szabó Szabolcs Vándorkupa létrehozatalának, 
ahol a mindenkori legjobb vidéki iskola vállalná a következő verseny megrendezését. Erről az idei 
díjazott veszprémi iskola vezetőjével egyeztettünk, és ő örömmel elindítaná ezt, de nehezen tud 
olyan tanári erőforrást biztosítani, aki felügyelné a versenysort összeállító gyerekek munkáját (a 
Fazekasban is kilencedikesek készítik ezt, tanári koordináció és felügyelet mellett). Ezért 
megkerestük A Gondolkodás Öröme Alapítványt, akiktől már az idén is kaptunk vidéki iskolai 
kapcsolatokat, hogy van-e ötletük ilyen segítségre (pl. egyetemi hallgatók). Kérem, ha 
valamelyikőtöknek lenne javaslata, kapcsolata, természettudományos tanár ismerőse némi szabad 
kapacitással és elszántsággal, jelezze. Mindez tehát folyamatban van, és ilyen vagy olyan formában 
jövőre is lesz verseny-támogatás. 

b. Konferencia részvétel-támogatás 

Jövő évben rendezik meg a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Ennek Tanulás- és 
Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában ismét felajánlunk egy különdíjat nemzetközi 
konferencia-részvétel támogatására (tanítás-módszertani vagy oktatás-technológiai konferencia, 
természettudományi illetve matematikai témájú előadás). Az egy vagy több nyertes majd a 2021. 
évben megrendezendő XXXV. OTDK-n számolna be tapasztalatairól, élményeiről. Ígéretünk van arra 
is, hogy a 2019. tavaszi konferencián az idei nyerteseink is megtehetik ezt. Mindez remélhetőleg 
további egyetemi hallgatók figyelmét és érdeklődését hívja fel arra, hogy rangos nemzetközi 
konferenciákon vegyenek részt, és hozzanak onnan haza releváns tudást. 

c. Mobil labor 

A korábban leírtak szerint, bízunk benne, hogy megtaláljuk a támogató partnert az induláshoz, és 
jövőre megkezdhetjük az első iskola-látogatásokat. 

d. A gyerekek támogatása 

Szabolcs legnagyobb fia, Soma, jövő februárban tölti be 18. évét. Ekkortól megnyílik először számára 
a lehetőség arra, hogy az Alapítvány anyagi segítségét kérje tanulmányai folytatásához. Erről 
egyeztetni fogunk vele.  

	

Pénzügyek	

Az Alapítvány számláján jelenleg 1,4 MFt van. 2017-2018-ban összesen 400.000 Ft alapítói tőke és 
1,96 MFt támogatás folyt be. A versenytámogatásra és a konferencia pályázatra összesen 900.000 
Ft-ot költöttünk. Adminisztratív költségeink (bank, könyvelés) 60.000 Ft-ot tettek eddig ki. A 
közhasznúságot két lezárt teljes év után, 2020-ban érhetjük el, ekkortól lehet majd egy százalékokkal 
is támogatni. 

http://agondolkodasorome.hu/
http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKtanulasfelhivas.pdf


 
 

 

 

	

Köszönet	

Az Alapítvány sokaktól kapott pénzbeli támogatást.  

Kérem, aki még teheti, az idei év végéig is járuljon hozzá a tervek megvalósításához. Az Alapítvány 
természetesen jövőre is számít a támogatásaitokra.  

Az eltelt időszakban sokan tettek hozzá a működéshez. Folytassuk így a jövőben is – egyelőre még 
kicsik vagyunk, de az ambíciók határtalanok. 

 

Köszönöm, 

Holtzer Péter 

 


