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A pályázatról
A Novofer Alapítvány a Műszaki Szellemi 
Alkotásokért elnevezésű közhasznú szerve-
zet 1989-ben a műszaki-szellemi alkotások 
elismertetésének szándékával jött létre.  
Az Alapítvány elsődleges célja az innováció 
folyamatában alkotó módon tevékenykedő 
szakemberek (kutatók, feltalálók, egye-
temi oktatók, menedzserek stb.) fokozott 
erkölcsi elismerése. Az ennek érdekében 
létrehozott díj Gábor Dénesről (Budapest, 
Terézváros, 1900. június 5. – London, 
1979. február 9.), a holográfia felfedezőjé-
ről, a Római-klub alapítójáról, századunk 
egyik legnagyobb humanista gondolkodó-
járól, az 1971-ben Nobel-díjjal kitüntetett 
tudósról kapta nevét, aki mérnökként,  
a gyakorlattól soha el nem szakadva jutott 
a tudomány legmagasabb régióiba. 

Az alapítás óta eltelt években Gábor 
Dénes-díjban összesen 165 fő, ezen belül 
nemzetközi díjban hat magyar, három 
amerikai, egy osztrák, egy orosz és egy 
belga állampolgárságú fiatal kutató része-
sülhetett.

Az Alapítvány gondozza Gábor Dénes 
emlékét, melynek keretében magyar nyel-
ven megjelentette a nagy tudós Találjuk fel 
a jövőt!, a Tudományos, műszaki és társa-
dalmi innovációk, Az érett társadalom című 
köteteit és T. E. Allibone Gábor Dénes 
című monográfiáját. 

Ezen túl több emléktáblát avatott  
a Gábor Déneshez köthető helyszíneken 
(szülőház, lakóház, középiskola, egyetem). 

Az Alapítvány fontosnak tartja az 
ifjúság nevelését, ezért Gábor Dénes szelle-
miségét követve és örökítve, ösztöndíjjal is 
segíti a fiatalok kreatív-innovatív gondol-
kodásmódjának kialakulását. 

Az Alapítványt hattagú kuratórium 
irányítja, melynek elnöke Dr. Gyulai 
József akadémikus.
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Dennis Gabor: Inventing the future! 
(Találjuk fel a jövőt!) címmel, 1963-ban 
megjelent, több világnyelvre lefordított 
művében az emberi társadalom fejlődésé-
nek lehetséges útjait fürkészi. Munkássága 
sok tekintetben aktuálisabb ma, mint 
születésének időpontjában.

Az aktualitás és az ötvenedik, kerek 
évforduló inspirálta a kuratóriumot arra, 
hogy a reál és humán tárgyak magas 
szintű elsajátításának ösztönzésére, Gábor 
Dénes életművének, műszaki- és társada-
lomtudományi szemléletének megismerte-

PeDaGóGIaI jeleneTek

TAlÁlJuk FEl A JövőT!



100 2014 / 1-2 

tése érdekében 2013-ban, a korábbi tapasz-
talatok birtokában már országos szinten 
is meghirdesse a Találjuk fel a jövőt! című 
középiskolai pályázatot. Ennek keretében  
a diákok megfogalmazhatták saját elképze-
léseiket a műszaki fejlődés és a társadalmi 
haladás összefüggéseiről, és bemutat-
hatták, hogy miként látják a társadalom 
jövőjét 15, 30, 50 évre előre, amire Gábor 
Dénes tett kísérletet annak idején. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a 
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a KELLO 
(Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) segítő 

közreműködésével meghirdetett pályázat 
felkeltette a tanulók érdeklődését.

A jeligés dolgozatokat öt csoportban, 
három-háromfős bíráló bizottság értékelte, 
és konszenzus alapján döntött a második 
fordulóba továbbjuttatott 19 pályázatról. 

A zsűri javaslatára kiválasztott tanuló-
kat a Novofer Alapítvány, az alapítványi 
célokat támogató cégek – többek között az 
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a Richter Ge-
deon Nyrt. – felajánlásaiból „Gábor Dénes 
Középiskolai Ösztöndíjjal” jutalmazta. 

A díjakat a 2013. december 19-én, a Par-
lamentben tartott Gábor Dénes-díj átadási 
ünnepség során vehették át a nyertesek.

100 ezer Ft-os ösztöndíjban részesültek:
•	Poros Anna, a Toldy Ferenc Gimnázium, 
•	Shaltout Sára, a Kölcsey Ferenc Gimnázium, és 
•	Vörös Kristóf, a Bolyai János Gimnázium tanulói. 
75 ezer Ft-os ösztöndíjban részesültek:
•	Fialkina Daryna a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, 
•	Menyhárt Luca, a Szabadhegyi Magyar – Német Középiskola, és 
•	Nguyen Hong Phuc, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola és Gimná-

zium diákjai.  
50 ezer Ft-os ösztöndíjban részesültek:
•	Arany Gergő, a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, 
•	Kiss Kamilla, a Fehérlófia Waldorf Iskola, 
•	Lengyel Patrícia, a Hild József Építőipari Szakközépiskola, 
•	Szemenyei Gergely, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola, 
•	Szmolár Petronella, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakiskola és Kollégi-

um, valamint
•	Ocskó Márk, Tóth Márkó és Tóth Szabolcs, a Szegedi Műszaki Középiskola 

Gábor Dénes Tagintézmény tanulói.
Gábor Dénes: érett társadalom című könyvét kapta:
•	Kovács Dávid, a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola  

és Kollégium,
•	Papp Tamás, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium,
•	Gégény Renáta Olívia, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium,
•	Kiss Bence András, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, és
•	Muck Beatrix, a Koch Valéria Iskolaközpont tanulója.


