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Szakmai beszámo]ó egyesületünk 2018. évi tevékenységéről
Az Egyesület céljainak megvalósítására közfeladatot lát el (2011. évi CLXXV
törvény a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1 ) alábbi alpontjai és

a 74.§ (1). alapján. E közfeladatát a 2018. esztendőben az alábbi beszámolóban

részletezett

közhasznú

tevékenységek

(nevelés,

oktatás,

képességfejlesztés

és

ismeretterjesztés) során látta el országos szinten:
Tovább ápoltuk szakmai kapcsolatainkat a hasonló célú és szellemiségű civil

szervezetekkel. Ennek keretében az Öveges József Tanáregylettel közös konferenciát
szerveztünk 2018. április 13-án tagjaink és más érdeklődő pedagógusok számára „A

korszerű temészettudományos nevelés szolgálatában" címmel. A rendezvényen Dr.
Freund Tamás akadémikus egyetemi tanár az „Agyhullámok, memória, kreativitás:

belső világunk és az infomációrobbanás hatásai", míg Dr. Pécsi Rita főiskolai docens
„A művészetek és a természettudományos nevelés kapcsolata" címmel tartott hasznos
és nagysikerű előadást. Ezt követően külön szekcióban, tanítói szemmel vitattuk meg
a halloftakat.

A

2017-18.

tanévben

folytattuk

tehetséggondozó

tevékenységünket

a

„Hamatcsepp" ötfordulós tanulmányi verseny szervezésével, a 2095 tanuló közül 120
fő személyes részvételével került sor a döntőre 2018. május 26-án a Patrona

Hungariae Katolikus lskolaközpontban. A díjazás a helyezésekkel arányosan könyv,
oklevél, és emlékérem formájában történt.
Wass

Albert

születésének

110,

halálának

20.

évfordulója

alkalmából

háromfordulós csapatversenyt írtunk ki 2018 tavaszán. A döntőbe a 23 nevezett
csapatból az első és második forduló összesített eredményeként a legjobb hat került. A

döntőt a Patrona Hungariae Katolikus lskolaközpontban rendeztük 2018. november
24-én. A zsűri elnöki tisztét Dr. Balázs lldikó irodalmár, Wass Albert kutató töltötte

be. A személyi jövedelemadó 2017. évi 1 százalékának 45 fő által egyesületünk javára

történő 183.153,-Ft összeg felajánlásának köszönhetően az oklevelek mellett értékes

könyvjutalmat, társasjátékot, színházjegyet kaptak helyezésük arányában a résztvevő
csapatok.

2018-ban is benyújtottunk egy-egy pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alap

által működési, illetve szakmai tevékenység támogatására kiírt pályázatára NEA-UN18-M-0043 és NEA-UN-18-SZ-0027 sorszámmal, 665.000 és 825.000 Ft támogatást

igényelve. Mindkét pályázatunkat befogadta és érvényesnek minősítette az Alap, de
csak várólistára sikerült felkerülni.
Választmányi ülésre és egyéb megbeszélésekre 2018. március 8-án, április 3-án,

május 31-én, október 8-án és november 8-án került sor. Évi rendes közgyűlésünket
2018. április 13-án tartottuk.

Budapest, 2019. április 5.
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