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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány, illetve Katz 
Sándor (A tehetségek szolgálatáért életműdíj) 30 éve szervezi a megyei 
középiskolák matematika versenyeit valamint kezdő és haladó szintű szakköreit. Az 
alapítvány támogatja a matematikai tehetségfejlesztést, a tanulók versenyeken, 
szakkörökön, szaktáborokban való részvételét, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
diákok jutalmazását. Minden évben közel 400 tanuló indul a megyei középiskolák 
matematika versenyén, ahol is a 11-12-edikes hat-hat legjobb tanuló továbbjut a 
Baranya - Somogy – Tolna - Zala megyék versenyére is.  
Korábban a Pedagógiai Intézet, majd a megyei közoktatás-fejlesztési közalapítvány 
finanszírozta a szakkörök működését és a versenyek rendezését. A közalapítvány 
megszűnése óta az alapítvány a bonyhádi gimnáziummal közösen szervezi a 
versenyeket, pályázati támogatásokkal kiegészítve. Mivel ebben a tanévben nem 
tudtak pályázni, kérik a Tolna Megyei Közgyűlés támogatását. 
 
Az alapítvány által felvázolt tehetséggondozó tevékenységének jelentőségére való 
tekintettel 50.000,- Ft támogatás odaítélését javasolom.  
 
 
A Sárközi Fazekas Hagyományok Ápolása és Meghonosítása Bátán Alapítvány 
megalakulásától, 2003- tól Bátán és a Sárközben található kulturális értékek 
megismertetéséért dolgozik. Tevékenységeik között helytörténeti, hagyományokkal 
és népszokásokkal kapcsolatos kutatások és ismeretterjesztés, gyermekek 
táboroztatása valamint kerámiafoglalkozások szerepelnek. Kiállításokat, tárlatokat, 
előadásokat szerveznek, kiadványokat készítenek a sárközi életmód bemutatására, 
a falusi turizmus fellendítésének, környezettudatos életmód tudatosításának 
érdekében együttműködnek a település más civil szervezeteivel is. 
Fő céljuk az értékmentés, -megőrzés és –átadás nemcsak a fazekas hagyományok, 
hanem épített örökségünk tekintetében is. Sokat tettek már eddig is az 1904-ben 
felszentelt bátai Somos kápolna és környékének helyreállításáért. A felújításra a 
rengeteg önkéntes munkának köszönhetően csak az anyagköltségeket kellett 
előteremteniük. A kápolna kupolájának tartószerkezete azonban megdőlt, melynek 
rendbehozatalához kérik a közgyűlés támogatását. 
 
Az alapítvány által felvázolt tevékenység jelentőségére való tekintettel 100.000,- Ft 
támogatás odaítélését javasolom.  
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Határozati javaslat: 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (II. 21.) 
közgyűlési határozata alapítványi 
támogatásokról 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti 
a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő 
Közhasznú Alapítványt. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

100 ezer Ft összegű támogatásban 
részesíti a Sárközi Fazekas Hagyományok 
Ápolása és Meghonosítása Bátán 
Alapítványt. 

 
3. A Közgyűlés a fenti alapítványi 

támogatásokat az általános tartalék terhére 
biztosítja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Szekszárd, 2014. február 12. 
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