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Jegyzőkönyv 

A Gondolkodás Öröme Alapítvány 2015. február 27-én tartott kuratóriumi üléséről 

 

Helye 

1148 Budapest, Bátorkeszi utca 41. 

Résztvevők 

Az ülésen részt vesznek: 

 Juhász Péter, a Kuratórium elnöke, 

 Kalina Gergely, a Kuratórium tagja, 

 Dr. Molnár-Sáska Gábor, a Kuratórium tagja. 

Levezető elnök: Dr. Molnár-Sáska Gábor. 

Jegyzőkönyvvezető: Kalina Gergely. 

Napirendi pontok 

1. Informatika tehetséggondozó táborok beindítása. 

2. LogMeIn Kft. pályázatán való indulás. 

3. Honlap fejlesztése. 

4. Irodai eszközök vásárlásáról. 

5. Budapesti hátrányos helyzetű diákok tehetséggondozó programjának támogatásáról. 

6. Bátonyterenyei hátrányos helyzetű diákok számára tartott programok támogatása. 

Dr. Molnár-Sáska Gábor levezető elnök megállapította, hogy a Kuratórium tagjai teljes létszámban jelen 

vannak, így az ülés határozatképes. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 

Informatika tehetséggondozó táborok beindítása 

Egyhangúlag elfogadta a kuratórium, hogy mindent megtesz az Alapítvány annak érdekében, hogy 2015 

szeptemberében elindítjuk az első kísérleti informatika tábort. Az előkészítést, egyeztetést, a program 

kidolgozását haladéktalanul el kell kezdeni. 

LogMeIn Kft. pályázatán való indulás 

A LogMeIn Kft. 2015-ben is kiírta a fiatalok számítástechnikai, technológiai és matematikai oktatásának 

támogatását célzó pályázatát. 

A Kuratórium 100%-os szavazati aránnyal úgy döntött, hogy az Alapítvány elindul a pályázaton. 

Honlap fejlesztése 

A magyar nyelven elkészült honlap kapcsán jelentős igény jelentkezik a honlap angol nyelvű változatának 

elkészítésére. A fordítást önkéntesek végzik. A kétnyelvűség technikai előkészítése informatikai munkát igényel.   
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A Matematikai Mulatságok Táborának honlapját (www.matematikatabor.hu) integrálni szeretnénk az 

Alapítvány honlapjába. Ennek kidolgozása informatikai munkát igényel. 

A Kuratórium 100%-os szavazati aránnyal úgy döntött, hogy az Alapítvány a Démétér Biosystems Bt-t bízza meg 

a honlappal kapcsolatos informatikai fejlesztések elvégzésével. 

Irodai eszközök vásárlása 

Felmerült az igény, hogy az Alapítvány irodájában szükség lenne egy multifuncionális irodai eszközre (nyomtató, 

fénymásoló, szkenner). 

A Kuratórium 100%-os szavazati aránnyal úgy döntött, hogy vásárol egy multifuncionális irodai készüléket. 

Budapesti hátrányos helyzetű diákok tehetséggondozó programjának támogatásáról. 

Az MTA Rényi Alfréd Matematikai Intézetének szakdidaktikai pályázata elnyerte a Magyar Tudományos 

Akadémia támogatását. A pályázat tehetséggondozás témájú, és egyik célkitűzése hátrányos helyzetű diákok 

körében matematikai tehetségek felkutatása és azok gondozása. Az Alapítvány Kuratóriuma nagyon fontosnak 

tartja ezt a célt. A pályázati összeg nem ad lehetőséget a hátrányos helyzetű diákok számára élelmiszer és 

irodaszer vásárlására. A program során szükség van ezekre. Az Alapítvány támogatni kívánja anyagilag ezt a 

programot. 

A Kuratórium 100%-os szavazati aránnyal úgy döntött, hogy támogatja a programot. 

Bátonyterenyei hátrányos helyzetű diákok számára tartott programok támogatása. 

2014 őszén elkezdődött Bátonyterenyén egy hátrányos helyzetűeknek szóló matematikai, logikai 

oktatóprogram. 2015-től támogatni kívánjuk ezt a kezdeményezést. Ez részben a tanító tanárok által 

kidolgozott szakmai programok anyagi támogatását illeti (ösztöndíj-szerződés keretében), részben pedig 

technikai eszközök vásárlását, mellyel a hátrányos helyzetű diákok skype-on keresztüli korrepetálása, tanítása 

válik lehetségessé. 

A Kuratórium 100%-os szavazati aránnyal úgy döntött, hogy támogatja a programot. 

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette.  

 

Budapest, 2015. február 27. 
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                  elnök 

 

............................................       ............................................ 

      jegyzőkönyvvezető        levezető elnök  

 

http://www.matematikatabor.hu/

