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Bevezető gondolatok 

Az előző Küldöttgyűlés óta igazán sok víz nem folyt le a Dunán. Alapítványunk 

rendíthetetlenül fáradozik azon, hogy mindennel megküzdjön, ami gátolni akarná a 

túlélésben. Az előző KGy megválasztotta Józsa Kornélt, hogy ezentúl vezesse ő az alapítvány 

kuratóriumát, mint elnök, ami igazán fantasztikus, hiszen így, ha még nem is bejegyezve 

(mert a cégbíróság éppen annyira hatékony áprilisban, mint amennyire az volt 

novemberben…), de működhet Alapítványunk, amennyire képesek vagyunk működtetni. 

Új munkatársaink:  

- Sztankó Judit (oktatásszervező – boltvezető) 

- Fejes Márton (andragógus – pályázatkezelő) 

 

Tájékoztatás 

Bár nem telt el sok idő, azért mi nem maradtunk tétlenek, egész sor apróbb sikert 

tudhatunk magunkénak. Az első, amit megemlítenék, hogy régóta áhítozott andragógus 

kollégánkkal megkötöttük a szerződést, így elindíthattuk az érettségi előkészítők 

akkreditációját (azaz, mint kiderült, manapság már engedélyeztetésnek hívják), mely 

igencsak sokat jelent majd Alapítványunknak, hiszen egy engedélyeztetett tanfolyam tárgyi 

adómentes. 

A következő, amelyet kitalált kis csapatunk, hogy (régi hagyományra visszatekintve) 

az érettségik előtt intenzív felkészítőket tartunk, egy-egy hétvégi alkalommal, mellyel 

azoknak a diákoknak próbálunk mentőövet dobni, akik későn ébredtek rá, hogy itt a május, és 

vele az érettségi is. Szép számmal jelentkeznek is a diákok ezekre, hiszen nem csak az 

egyetemistákra igaz az, hogy csak akkor tanul, ha szorul a hurok a nyaka körül. 



Emellett nem lehet kifelejteni azt sem, hogy megrendezésre került egy prágai 

kirándulás, amely, a visszajelzések alapján egészen jól sikerült. Ennek nagyon örülünk, mert 

meglehetősen nagy feladat volt több, mint 100 embert koordinálni. De szerencsére kisebb 

problémáktól mentesen zajlott le az út. Bár volt egy incidens, nevezetesen egy leányzónak 

ellopták a pénztárcáját az egyik este, miközben felfedezte Prága fantasztikumait, szerencsére a 

szállásunk a rendőrséggel szemben volt, így (mintha a Sors küldött volna oda minket) az ügy 

hamar megoldódott (na persze a pénztárca nem került elő), a rendőrség mellett pedig amiben 

tudtunk, segítettünk mi is a lánynak. 

Ezen felül megtartottuk az Überfúziót is, amely nem jöhetett volna létre bájos 

segítőink nélkül, akiknek itt külön szeretném megköszönni a segítségüket! Alapítványunk 

élete gyakran (ha nem is rendszeresen) ezeken az apróságokon múlik, hogy legyenek olyan 

emberek, akik képesek egy jobb ügy oltárán áldozni drága szabadidejükből! 

Támogattuk ezen felül a NÁBOJ nemzetközi matematikaverseny (aminek hivatalos 

magyarországi lebonyolítója az Alapítványunk) szervezőit illetve a Liftbeszéd versenyt, a 

Földrajzos felezőt és a Vitaklubbot is (nyomtatás/projektor).  

Nagy erőkkel készülünk az 5vös5km-re. Elkezdtük a leltárazást, az iroda 

rendberakását (ez nem lesz kis munka), májusban elkezdjük a régi szakos pólókat értékesíteni. 

Emellett minden szakterülettől (akik eddig nem jeleztek volna semmilyen formában) 

folyamatosan várjuk a lógókat, ötleteket minden pólóra vagy bármely más ajándéktárgyra. 

Pályázataink: Jelenleg van egy-kettő pályázat, melyeken az Alapítvány is 

próbálkozik, de ezekről még visszajelzést nem kaptunk. Ebből már elfogadták a NEA 

pályázatunkat és az NKA pályázatunk is elfogadásra került. 

Pénzügyek: Bár nem vagyunk annyira rossz helyzetben, de jóban sem. Volt az 

Alapítvány sokkal rosszabb helyzetben is, többszörösen ilyen rossz helyzetben, így van okunk 

arra, hogy reménykedjünk, de ehhez rengeteg idő, odafigyelés, hozzáértés és kitartás kell, 

amivel az emberek többsége sajnos nem rendelkezik. Igyekszünk mindannyian felnőni a 

feladathoz, amit egy Alapítvány irányítás jelent. Talán jó úton járunk, de persze ezt nehéz 

megmondani még jelenleg. 

 



Egyszerűen segíthettek nekünk TI is! Ajánljátok az adótok 1%-át az Alapítványnak, és 

buzdítsatok erre minden ismerősötöket. Az alapítvány oldalán 

(http://alapitvany.elte.hu/index.php/szja-1-es-adomanyozas/) megtaláltok erről minden 

információt! 

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen úton segít nekünk abban, hogy tovább tudjunk 

élni és értetek cselekedni! 
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