Beszámoló az Eötvös József Főiskoláért Alapítvány 2020-as tevékenységéről

Az Alapítvány tevékenységét 2020-ban is több területen folytatta. Pályázati munkával és a
tudományos teljesítmények díjazásával továbbra is segítettük a Főiskola munkáját.
Pályázati tevékenység:
1. A Magyar Művészeti Akadémiához nyújtottunk be anyagokat. A pályázat tartalmi
gondozója, mint korábban is, Dr. Marczin István volt, a pályázatok ügyintézésében a
Főiskola Pályázati Irodájának dolgozói ─ Nagy-Czirok Anita és Végel Gyöngyi ─
vettek részt.
2020-ban „A kortárs képzőművészet megélésének mindennapivá tétele a bajai
kulturális életben” című TOP-7.1.1-16-H-062-6-004 azonosító számú helyi
támogatású pályázatunkkal nyertünk el támogatást.
2. A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által 200 e. Ft. támogatásban részesült a
NEA-UN-20-EG-0402 azonosító számon nyilvántartott pályázatunk. A pályázati
támogatás az iskolamúzeum felújítására biztosítja a fenti összeget.
Díjazások:
A 2019/20-as tanév zárásakor a hallgatói díjazás céljára 50 e. Ft. értékben biztosítottunk
könyvutalványt, amelyeket Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor adott át az évzárón.
2020. őszén a koronavírus járvány miatt a rendezvények elmaradtak, a még rendelkezésünkre
álló 70 e. Ft-on szintén könyvutalványt vásároltunk, amelyeket a teljes tanévi munka alapján a
tanévzárón – főleg az OTDK-munkák alapján, - vehetnek majd át a hallgatók.
Egyéb tevékenységek:
2020. októberében került sor a járványügyi szabályok betartásával egy ünnepélyre, melyet a
150 éves bajai tanítóképzés megünneplésére rendezett a Főiskola, az ünnepélyen a
kuratóriumi tagok is megjelentek, az ünnepély után rövid megbeszélést is tartottunk, mivel
egyébként a járvány miatt a személyes találkozókra nem kerülhetett sor. Az ünnepélyre
készült el a Sztanáné Babics Edit, kuratóriumi elnök és Zorn Antal, alapító tag által írt 150
éves a bajai tanítóképzés c. kötet.
2020 őszén szponzorok jelentkeztek, és támogatást kívántak nyújtani a Főiskolának, a
céltámogatás összegét a megkötött szerződések értelmében kizárólag személygépkocsi
vásárlára fordíthattuk. A támogatást örömmel vettük, így az intézmény nagyon régi és rossz
állapotú gépkocsijának lecserélése megtörtént egy új Toyota Corolla gépkocsira, mely
reméljük, jól fogja szolgálni a vezetés, az oktatók és hallgatók hivatalos útjait.
A Kuratórium összetételében tervezett változások érdekében módosítási kérelmet nyújtottunk
be, a téma jogi rendezésére Dr. Vörös Gábor ügyvédet kértük fel. Az Alapító okirat
módosításának dátuma 2020.07.03. A kuratóriumi tagok közül kilépett Tan Attila (aki

korábban a vízügyi ágazatot képviselte, de az intézményi változások következtében már
korábban jelezte, hogy a részvételét okafogyottnak gondolja,) és Dr. Bíró Violetta (aki
munkahelyet változtatott).
Nekik köszönjük az eddigi munkájukat, az új tagoknak pedig jó munkát kívánunk a jövőre
nézve. Új tagjaink Dr. Kanizsai Mária és Gombkötőné Kemény Krisztina.
Az Alapítvány részére a könyvelést továbbra is Lakatos Klára, adótanácsadó és mérlegképes
könyvelő végzi, akinek szintén köszönjük a munkáját.
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