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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Táncsics Alapítvány 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege 7112 ezer Ft, a saját tőke 6556 ezer Ft.  
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben a Szervezet  843 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes 
egészében fel is használta. A kapott támogatás összege  424 ezer Ft-tal kevesebb az 
előző esztendőhöz képest.  
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona)108  ezer Ft összeggel csökkent. 
A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is 
használja közhasznú céljainak elérése érdekében.  
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Szervezetünk 473 ezer Ft értékben nyújtott cél szerinti juttatást a gimnázium 
diákjai részére az Arany Kocka díj keretein belül. 
 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben közösségünk összesen 843 ezer Ft támogatást kapott különböző 
címen. Ez 424 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.  
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 
Egyesületünk vezető tisztségviselőinek jutatott juttatás 0 ezer Ft volt. 
Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. 
 
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  
 
Alapítványunk kiemelt célja, hogy egyik motorja legyen annak a Dabasi Táncsics 
Mihály Gimnázium melletti összefogásnak, amely hosszú távon szükséges ahhoz, 
hogy iskolánk elfoglalja a súlyának megfelelő helyet a térség oktatásában, 
kulturális-és közéletében. Meggyőződésünk, hogy intézményünk pótolhatatlan 
szerepet tölt be a régióban, és ez egyben nagy felelősség is. Hiszen nagyobb szükség 
van, mint valaha olyan széles látókörű, saját érdekeit felismerni képes, nem 
sodródó, hanem aktív, cselekvő fiatal nemzedékre, amely egyfelől rendelkezik a kor 
követelményeinek megfelelő nyelvi, informatikai, tudományos ismeretekkel, de 
ismeri hagyományainkat, történelmünket és tudatában van évezredes szellemi, 
kulturális értékeinkkel is.  
 
 
 
 
 



A Táncsics Alapítvány 2016. évi 
tevékenységének rövid bemutatása 

 
2016-os év tevékenységének bemutatása az alapítvány céljai szerinti sorrendben: 
 

1. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők megszervezéséhez 
támogatás és nyertesek díjazása. 
 
 

A 2016-os évben is több versenyt szerveztünk az alapítvány támogatásával: 
 

 az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny megyei fordulóját,  
 

 idegen nyelvi munkaközösség házi versenyt szervezett minden évfolyamon,  
 

 a történelem munkaközösség is megszervezte a szokásos megyei történelem 
versenyt, valamint a térségi Trianon-vetélkedőt,  

 
2. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása 

 
 
 
Az oktatást segítő különböző technikai-és 
sporteszközök beszerzése, az informatikai 
eszközfejlesztés is kiemelt feladata lett a Táncsics 
Alapítványnak. 
 
 A 2016/2017-es tanév elején a kisgimnazistáknak 
kedvezve beszélgető sarkokat, dicsőségfalat 
rendeztünk be. A tanulók nagy örömmel fogadták.  
 
 
 
 
 
 

 
3. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása 

 
 

 
A kis gimnazisták 2016 októberében egy 
izgalmas délutánt tölthettek az ELTE TTK-
n. Gyönyörű kristályokat és drágaköveket 
láttunk az Ásványtárban és megismerhettük a 
Kőzettár titkait. A Kémia tanszéken Róka 
András tanár úr által bemutatott látványos 
kísérletekkel tarkított előadáson vettünk részt.  
 
 



A történelem munkaközösség régóta 

dédelgetett terve, hogy szeretne egy 

napos „kihelyezett történelem órát” 

tartani valamelyik európai nagyvárosban 

a történelem tagozatosakkal. Ennek fő 

célja, hogy a történelmi helyszínek 

személyes élmény útján közelebb 

kerülhessenek mind a diákokhoz, mind a 

gimnázium tanáraihoz. Az alapítvány 

szociális támogatást nyújtott diákok 

számára a részvételhez.  
 

 
4. Tudományos tevékenység, kutatás 

 

2016. június 9-én tartottuk a már hagyományokkal bíró kémikusok napját, a Szent-Györgyi 

Albert napot. A rendezvény célja: 

 Minden tanévben legyen olyan nap, amelyen a kémia tantárgyhoz kapcsolódóan 

tudományos előadások hangzanak el a diákok számára is feldolgozható módon. 

 Keressünk meg neves előadókat, akár régi tanítványainkat, akik bemutatják saját 

munkájuk kapcsán, hogy mivel foglalkozik egy vegyész, egy kémikus, egy 

gyógyszerész vagy akár egy más foglalkozású ember, aki e nagyszerű tantárgy 

eredményeit használja a 

munkájában. 

 Végezzenek a tanulók 

kutatómunkát a kémia 

tárgykörében, dokumentálják 

megfelelően, majd készítsenek 

előadást a társaik számára. 

 Hozzunk létre kiállítást neves 

kémikusok munkásságáról. 

 Készítsünk képzőművészeti 

alkotást a kémia tárgykörében. 

 Mutassunk be érdekes 

kísérleteket. 

 A Kémikusok Falának bővítése  

5. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
 

 

6.a osztály angol csoportja a tavalyi évben 

dolgozta fel egy angol órai projekt keretében 

a The Fisherman and His Wife (A halász és a 

felesége) című klasszikus történetet. 

Egyhangú igény fogalmazódott meg a 

gyerekekben a mese színpadra vitelét illetően. 

Melynek anyagi hátterét a Táncsics 

Alapítvány biztosította.  
 



 

Harminchárom 9-10-es matematikát kedvelő 

diák és a matematika munkaközösség egy 

része tanulmányi úton vett részt az ELTE 

Matematika Múzeumában (MaMa), ahol 

előbb Kabai Sándor mérnök úr, majd Holló-

Szabó Ferenc tanár úr tartott bemutatót, 

illetve előadást. 

Kabai Sándor mérnök úr és Holló-Szabó 

Ferenc tanár úr nagy szeretettel fogadta 

csoportunkat és lelkesen gondolt vissza a két 

évvel ezelőtti dabasi látogatásukra, amikor a 

Metelka teremben tartottak sikeres előadást. 

 

 

Újból nagy öröm volt számunkra, hogy az 

idei tanévben is részt vehettünk 

Munkácson, Bólyai János születésnapján 

rendezett matematika versenyen. Az 

emlékversenyt minden évben a Munkácsi 

II. Rákóczi Ferenc Középiskolában 

szervezik. A téli szünet előtti hétvégén, a 

legjobb matekosokból válogatva, 

évfolyamonként egy-egy diákkal indultunk 

a hosszú útra. 

 

 
6. Kulturális tevékenység 

 
 

2016-os tanévben egy különleges meghívást 

kapott iskolánk egykori diákunktól, aki a 

Kaposvári Egyetem Színházi Intézetének 

hallgatójaként vendégszereplője volt egy 

fővárosi előadásnak. Természetesen a Táncsics 

Alapítvány a kezdeményezés mögé állt, hogy 

minél több diák és tanár juthasson el a Nemzeti 

Színházba és élvezhesse ezt a csodálatos 

előadást. A színdarab történelmi háttere Tóth 

Ilonka végzős orvostanhallgató koncepciós 

perén keresztül mutatja be a 1956-os forradalom 

és szabadságharc véres megtorlását.  

 

 



 Október 31-én hétfőn szintén egy a történelem iránt érdeklődő diákok számára iskolai 

színházlátogatást szerveztünk alapítványi támogatással az Erkel Színházba: az érdeklődők 

az 56 csepp vér című musicalt tekinthették meg.  

 
 
 
 

7. Előadásokat és konferenciákat szervez, támogat 
 

A Táncsics-napok rendezvénysorozata – mely kiemelt támogatója a Táncsics Alapítvány - 

keretében „MADÁRLÁTTA PROGRAMOK” címmel több különleges programot sikerült 

megvalósítani a teljesség igénye nélkül néhány:  

 

o „Mesél az erdő”- Gábor Emese 

meseíró illusztrátor előadása 

o „Ócsai Tájvédelmi Körzet és a 

Madárvárta” - Fotó- és rajz 

kiállítás megnyitó  

o A „Madárbarát-kert” megújítása, 

tereprendezés 

o Vendégünk volt a Hortobágyi 

Madárkórház  

o Kucsera Emil geográfus: 

„Vulkánok tetején, esőerdők 

mélyén. Barangolás Panama, Costa 

Rica, Nicaragua változatos tájain” 

o Dr. Csernavölgyi László agrármérnök, címzetes egyetemi docens, Dr. Balogh János 

akadémikus munkatársa: „Expedíción Kubában és a klímaváltozás” 

o Dr. Csörgő Tibor ELTE tudományos segédmunkatárs: „Az Ócsai Tájvédelmi Körzet 

varázslatos élővilága” 

o Pálóczy Péter repülőgép pilóta, angol szakos tanár – Fasori Evangélikus Gimnázium: 

„A repülés művészete” 

o Háda Csaba matematika-rajz szakos tanár – Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium: 

„Madarak a művészetekben” 

o Jarábik-Lang Anna magyar nyelv-és irodalom szakos tanár: „Madarak az 

irodalomban” 

o Repülőgép szimulátor - Légiközlekedési Kulturális Központ 

 

 

 

 

 



8. Külföldi tanulmányi utakat szervez, illetve támogatja az ilyen 
tanulmányutakon való részvételt 

 

2016. április 10-16 között 

Finnországból, Kausala városból az 

Ittin Lukio partner iskolából jártak 

cserediákok iskolánkban.  

Iskolánk diákjai 2015. novemberében 

töltöttek egy hetet a Helsinkitől északra 

fekvő kisvárosban. 2016-ban mi 

viszonoztuk vendéglátóink barátságos 

fogadtatását.  Meglátogattuk városunk 

és környéke érdekes és nevezetes 

helyszíneit, természetesen jártunk Budapesten is illetve a tanulók aktívan részt vettek iskolánk 

projekt hetének rendezvényein. Más országok, emberek, életformák és gondolkodások 

megismerés, helyzetek megoldása, idegen nyelv gyakorlása mind-mind olyan dolgok amelyek 

során élményeket szerzünk, tapasztalatokat gyűjtünk, barátságok szövődnek, tanulságok 

épülnek be az ember gondolkodásába.  

2016. szeptember 19 – október 1. között iskolánkban, a Dabasi Táncsics Mihály 

Gimnáziumban 3 külföldi cserediák csoport tett - szinte egy időben- látogatást. 

A németországi Nossen városából a 

Geschwister –Scholl Gimnázium 23 diákja 2 

tanár kíséretében busszal érkezett hozzánk, 

szintén Németországból Bad Driburgból 

vonattal 13 tanuló és 2 tanár látogatott 

Dabasra, és Szlovéniából Ljubjanából 

testvériskolai program keretében 22 tanuló 

vendégeskedett Dabason.  

A vendégeinkkel közösen töltött két hét nemcsak azért volt rendkívül izgalmas, mert angol és 

német nyelvű beszélgetés töltötte be iskolánk falait, hanem számtalan közös programon 

vettünk részt.  Jártunk városunk nevezetes pontjain, környező településeken, bicikliztünk, 

versenyeztünk, főztünk, táncoltunk, énekeltünk. Egyik legkiemelkedőbb programunk a már 

hagyományos iskolakirándulás volt. Minden tanév őszén egy magyarországi nagyvárosba 

utazunk közösen, egynapos kirándulásra. Idén, szeptember 24-én Győrben jártunk. A vonatos 

kirándulást nemcsak diákjaink élvezték, hanem vendégeinknek is nagyon tetszett, amikor a 

gimnázium különvonatát 460 diákkal és tanári kísérettel magyarul és német nyelven is 

bemondták a vasútállomáson a hangosbemondóba, vagy amikor Győr belvárosában, majd a 

Duna-parton sétáltunk. 

 

 

 

 



9. Ösztöndíjakat ad 
 
 
Minden évben kiosztásra kerülő díjak, jutalmak: 
 

A Legjobb Történész-díj” 

„A történelem” – Jakob Burckhardt történész szerint – „annak feljegyzése, amit az 

egyik kor a másikból megőrzésre érdemesnek tart. Vagyis az emberiség emlékezete:  

olyan életfontosságú párbeszéd, amely a jelenben élők és a múlt tényei között 

folyik.” 

A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium történelem munkaközössége a 2010. évben 

megalapította a Legjobb Történész Díj-at. A munkaközösség az elismerést annak a 

tanulónak adományozza, aki tanulmányai alatt nem passzív résztvevője volt ennek 

az életfontosságú párbeszédnek, hanem tevékeny alakítója is: kiváló 

„beszélgetőtárs”, azaz: történelem tantárgyból nemcsak kiválóan teljesített, hanem 

megyei és országos versenyeken is eredményesen képviselte az iskolánkat.  

„Pro Lingua – díj” 

A tantestület angol és német nyelvi munkaközössége a 2010/2011-es tanévben 

megalapította szakmai elismerését, a „Pro Lingua”-díjat, amelyet a szaktanárok 

azoknak a tanulónak ítélnek oda, akik gimnáziumi tanulmányaik alatt az 

idegennyelv-tanulás terén kiemelkedtek szorgalmukkal, több nyelvvizsgát is 

szereztek, vagy a kötelező két nyelv mellett egy harmadik nyelvet is magas szinten 

elsajátítottak. 

„Szent-Györgyi Albert-díj” 

A2011/2012-es tanévben alapította a természettudományi munkaközösség. Az a 

végzős diák kaphatja, aki a gimnáziumi tanulmányai alatt kimagasló 

versenyeredménnyel (országos tanulmányi verseny döntőse), tudományos munkával 

rendelkezik a kémia és/vagy biológia területén. Odaítéléséről az aktuális kémia, 

biológia munkacsoport dönt. 

„Kiváló SportEMBER – díj” 

A sport az ember legtisztább törekvése arra, hogy tökéletes legyen. Ha jól 

belegondolunk, minden sportág legmélyén ez a szándék van: akár a leggyorsabb 

vagy a legügyesebb, a legkecsesebb vagy éppen a legerősebb sportoló áll fel a 

dobogó legfelsőbb fokára. Az ókori görögök nem véletlenül tisztelték félistenként az 

olimpiai győzteseket, és nem véletlenül a helyezték a legnagyobb sporteseményüket, 

az olimpiai játékokat is a lehető legközelebb az istenek világához.    

A sport értékeire, az állhatatosságra, a szabályok betartására, a tisztességre, a 

szorgalomra, az alázatra a mindennapokban is nagy szükség van. Nem 

nélkülözhetjük ezeket sem az iskolában, sem a munkahelyen, sem pedig a 

magánéletben. Ezért alapította meg a Táncsics Mihály Gimnázium testnevelési 

munkaközössége 2010-ben a „Kiváló SportEMBER” díjat.   

A díjat az osztályfőnökök és a testnevelési munkaközösség javaslatai alapján a 

ballagáson azok a végzős diákok kapják, akik mind sportteljesítményükkel mind 



pedig egész jellemükkel a sport értékeit képviselték úgy a sport területén mint a 

mindennapokban, és így  bizonyultak a legkiválóbbnak.  

„Arany Kocka-díj” 

Az informatika világában az igazi megszállottakat, szakmájuk legelmélyültebb 

ismerőit „Kockának” vagy Kockafejűnek nevezik. Ezért, az informatika 

munkaközösség által alapított, az iskola legjobb végzős informatikusának járó 

elismerést „Arany Kocka” Díjnak nevezte el. A díj átadására a ballagáson kerül sor, 

idén első alkalommal. A díjazott tanuló nemcsak kiváló ismerője szakterületének, de 

tudását az iskola javára is kamatoztatta, magas szintű felhasználói ismereteit 

megyei és országos versenyeken való részvételével és eredményeivel is bizonyította.  

„ArtifexNovus – Új Művész-díj” 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 

hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Pál levele a Galatákhoz 5:22) 

A tehetség az intelligencia egyik formája, de csak kiindulópont. A Dabasi Táncsics 

Mihály Gimnázium Új Művésze örömet és büszkeséget szerzett előadásaival 

iskolánk minden tagjának, készségesen segítette mások művészi produkcióját. Az 

„ArtifexNovus” díjban az részesül, aki tehetségét a lélek gyümölcsfájaként ápolta. 

Energiát, időt nem sajnálva gondozta, érlelte. 

BOLYAI FARKAS DÍJ 

"Bizonyos dolgoknak mintegy megvan a maguk korszaka, amikor különböző 

helyeken egy időben fedeztetnek fel, amint tavaszkor az ibolyák mindenütt kikelnek, 

ahol csak süt a Nap."    (Bolyai Farkas) 

A 2014/2015 tanévben, a Táncsics Mihály Gimnázium 50. jubileumi évében, a 

matematika munkaközösség megalapította a Bolyai Farkas Díjat. A díjat Bolyai 

Farkasról, Bolyai János édesapjáról neveztük el, aki az egyik legnagyobb magyar 

matematikus. A sokoldalú tudós a matematika mellett más tudományterületekkel 

illetve művészetekkel is foglalkozott, és gyakorlati téren is tevékenykedett. 

A díjat szaktanáraink azoknak a tanulónak ítélhetik oda, akik gimnáziumi 
tanulmányaik alatt a matematika terén kiemelkedtek szorgalmukkal, munkájuk, 
eredményeik alapján a tantárgyhoz alázattal és szeretettel viszonyulnak, valamint 

országos és/vagy nemzetközi szakmai-, versenyeredményei vannak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Kiadványt ad ki, és támogatja ezek megjelenését 
11. Reklámtevékenységet folytat 

 
 
A felvételi kampány idején nyomtatványok, 
prospektusok nyomdai költségeit. Ennek 
kiadványait évek óta a Táncsics Alapítvány 
finanszírozásával valósul meg. 
 
 
 
 
 
 
Dabas, 2017. május 26.  
              …………………………………………………. 

       Pásztor Gergely 

 


