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Mûködés

UNESCO 2001-es közgyûlésén született 
megállapodás alapján, az FTNF Alapítvány 
irányításával a Titkárság teljes felszereltséggel, 
2003 augusztusában nyílt meg az UNESCO, 
a Magyar UNESCO Bizottság, az Oktatási 
Minisztérium és a Magyar Tudományos 
Akadémia támogatásával. Az irodát, mely 
a szervezet feladatait koordinálja, két tel-
jes állású dolgozó mûködteti: vezetõje dr. 
Maczel Márta, az asszisztensi funkciót pedig 
Harsányi Mária tölti be. A szervezet mûködé-
sének alapjául az elõkészítõ bizottság szolgál, 
mely a WSF alatt alakult meg a konferencián 
megjelent ifjú kutatók körébõl. A Tudomá-
nyos Világfórum alatt a Magyar Tudományos 
Akadémián tartott éjszakai ülések eredmé-
nyeképpen létrejött bizottság tagjai: Amanda 
Adeleye (USA), Jana Ivanidze (Németország), 
Mehdi Lahmar (Tunézia/Franciaország), Lucky 
Nedambale (Dél-Afrika/USA), David Sehnal 
(Csehország), valamint magyar részrõl Kerey 
Péter, Maczel Márta, Oroszlány László, Pálfi 
György és Váradi Kalmár Zsuzsanna. Maczel 
Mártát a WAYS alakuló ülésein jelen lévõ fiatalok 
egyhangúlag a szervezet ideiglenes elnökévé 
választották. A tíztagú bizottságon belül mun-
kacsoportok alakultak, melyek feladata a WAYS-
alapszabály véglegesítése, külkapcsolatok 
létesítése, logisztikai feladatok koordinálása, 
támogatási források felkutatása, valamint a 
WAYS elsõ közgyûlésének megszervezése. 
Késõbbiekben a szervezet tudományos szek-
ciókra fog tagozódni, és törekszik a területi 
reprezentációra. 

A jövõ

Az UNESCO támogatásával a WAYS várhatóan 
2004 végén tartja meg elsõ közgyûlését. A marok-
kói kormány felajánlotta hozzájárulását a WAYS 
sikeréhez, minek köszönhetõen az észak-afrikai 
országban fog sor kerülni a szervezet mûködési 
formájának véglegesítésére. Idõközben a szer-
vezet folyamatosan ösztönzi a világ fiatal tudó-

sainak aktív részvételét, és keresi az idõsebb 
tudósgeneráció, tudományos akadémiák, 
kormányok és szervezetek támogatását. Az 
ambiciózus és lelkes kutatók, valamint az 
érdekelt intézmények és szervezetek jelent-
kezését a WAYS Titkárság a ways@sztaki.hu 
címen várja. 2003. márciusában megszületett 
a WAYS elsõ negyedéves hírlevele, valamint 
hamarosan felkerül a világhálóra a honlap 
is, amelyen nemcsak a szervezettel kapcso-
latos tudnivalók és hírek szerepelnek, de 
a fiatal tudósok számára további hasznos 
információk, érdekességek és kapcsolatok is 
hozzáférhetõvé válnak. A WAYS a tudomány 
hagyományainak tiszteletben tartása mellett 
az új évezrednek megfelelõ eszközökkel 
kíván egy minden eddiginél átfogóbb és 
nyitottabb nemzetközi hálózatot létrehozni 
és mûködtetni a közvetlen jövõt alakító fiatal 
tudósok számára.

Váradi Kalmár Zsuzsanna 
PhD-hallgató, WAYS elnökségi tag

ways@sztaki.hu

AZ ELSÕ ÉV – A TEHETSÉGEK
ÚJ TÍPUSÚ SZOLGÁLATÁBAN

(A Tehetségpártolók Baráti Körének eddigi 
tevékenysége és további tervei)

A Tehetségpártolók Baráti Körének (TBK) 
alakuló ülését 2002. augusztus 27-én tartottuk 
Gödöllõn, ahol arra vállalkoztunk, hogy a te-
hetségek szolgálatában egy új filozófia men-
tén fogalmazzuk meg alapelveinket, céljain-
kat. A tényleges mûködést az Oktatási Minisz-
térium és a MATÁV szponzori támogatását 
követõen 2003 tavaszán tudtuk megkezdeni. 
Az azóta eltelt közel egy év sikeres volt, ez 
arra sarkall bennünket, hogy beszámoljunk 
munkánkról és jövõbeli terveinkrõl.

A Tehetségpártolók Baráti Körének létre-
hozásakor, gondolkodásunk alapjául az a 
társadalmi tapasztalat szolgált, hogy a felnö-
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vekvõ generációk tehetséges fiataljai nem 
tudják befutni azt a pályát, amelyre képessé-
geik egyébként alkalmassá tennék õket. 
Ennek okai sokrétûek: a megfelelõ családi 
háttér hiánya, amely mentálisan támogatná 
a fiatalokat, ehhez párosulva vagy ettõl füg-
getlenül a család anyagi helyzete, amely igen 
gyakran nem teszi lehetõvé az elõrejutást, 
végül, de nem utolsósorban nincs megfelelõ 
iskolai támogatás vagy éppen elegendõ 
információ egy-egy tehetség pályára állásá-
hoz. A fiatalok lehetõségeiben tapasztalható 
különbségeket, amely sok esetben regionális 
szinten is megragadható, olyan mentorhálózat 
kiépítésével kívánjuk csökkenteni, amelynek 
tagjai azt vállalták, hogy tudásukat, informá-
cióikat megosztják a tehetséges fiatalokkal, 
így segítve õket a megfelelõ iskola, kollégi-
um, kutatóhely, ösztöndíj stb. kiválasztásá-
ban. Az információkon túl fontos szempont, 
hogy a tehetséges fiatalok és a mentorok 
között mester-tanítvány viszony alakuljon ki 
hosszú távon, lehetõvé téve a személyes és 
tartós emberi-szakmai kapcsolatot. Tapasz-
talataink szerint ez a leghatékonyabb tehet-
séggondozás. Vállalásunk hozzáférhetõségét 
biztosítani kívánjuk minden tehetséges fiatal-
nak, a kistelepüléseken, a városokban és a 
határon túli területeken élõknek egyaránt, 
tíz–huszonöt éves korig, vagy még tovább, 
elõsegítve az esélykülönbségek okozta hát-
rányok tompítását. 

Az alakuló ülésen megfogalmaztuk 
tennivalóinkat is, hiszen a tett hitelesíti a 
gondolatot. Elindítottuk honlapunkat a 
www.tehetsegpartolok.hu címen, ahol 
nyilvánossá tettük mentoraink névsorát, 
szakterületét, valamint földrajzi elhelyezke-
dését. Ezzel párhuzamosan megrajzoltuk 
mentoraink földrajzi hálózatát, és ezt egy 
Kárpát-medencét ábrázoló térképen min-
denki számára láthatóvá tettük. Honlapun-
kon a Tehetségpártolók Baráti Körérõl szóló 
alapinformációkat is közzétettük, többek 
között elérhetõségeinket és a 06-80-204-381-

es ingyenesen hívható telefonszámunkat, 
amelyen a fiatalok vagy az õket felfedezõk, 
illetve mentoraink részére folyamatosan ren-
delkezésre állunk.
 

TEHETSÉGPÁRTOLóK BARÁTI KÖRE
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

Tel./fax: 36 01-220-3462; 36 06-80-204-341
E-mail: titkar@tehetsegpartolok.hu

Célunk volt, hogy ne csupán Magyarország, 
hanem a Kárpát-medence magyar nyelvterü-
leteire is kiépítsük hálózatunkat. Fontos, hogy 
a magyar nyelvterületeken élõk mindenütt 
be tudjanak kapcsolódni vállalkozásunkba, 
akár a mentorok feladatvállalásáról, akár 
a tehetséges fiatalok segítésérõl van is szó. 
Hálózatunk bõvítése érdekében további ta-
gok, potenciális mentorok ajánlását fogadtuk 
el alapítóinktól, így mára már négyszáznál 
több tagot tudhatunk kezdeményezésünk 
mögött. Az újabb tagok jelentkezésén túl azt 
is elmondhatjuk, hogy a kezdeti állapothoz 
képest földrajzilag is sikerült bõvítenünk ezt 
az intellektuális hálózatot. Magyarország 
mind a hét régiójából vannak mentoraink, és 
sikeresen vontuk be a határon túli területeket 
is. Erdélybõl, a Felvidékrõl, Kárpátaljáról és a 
Vajdaságból egyaránt sikerült újabb tagokat 
megnyernünk, valamint olyan szimpatizán-
sokat, a tehetséges fiatalokért tenni akarókat 
is, akik nem mentori feladatokat vállaltak, 
hanem azt, hogy a TBK munkáját hírül adják, 
és civil szervezeteiken keresztül eljuttatják 
az információkat a határon túli települések 
közösségeihez.

A nyilvánosság építésében fontos ered-
mény a különbözõ médiumokban történõ 
megjelenés. Több esetben írtak a Tehetség-
pártolók Baráti Körérõl olyan folyóiratok, 
amelyek a szakmai közönség mellett a téma 
iránt érdeklõdõket is megszólították (például 
a megyei pedagógiai intézetek hírlevelében 
közzétett információkat), nyilvánosságot 
kaptunk a Teleház Szövetség fórumain, vala-
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mint Duna Televízió és a Magyar Közszolgá-
lati Televízió Heti Mozaik címû magazinmû-
sora is beszámolt a kezdeményezésrõl. Ma-
gunk is igyekeztünk informálni az általános 
és középiskolákat, hisz tehetséges fiatalok 
felbukkanására elsõsorban itt számíthatunk. 
Több ezer tájékoztató levelet küldünk ki, és 
sok esetben kaptunk már visszajelzéseket is. 
Ennek eredményeként több középiskolával 
sikerült felvenni a kapcsolatot, s mára már 
azt is elmondhatjuk, hogy több mint félszáz 
fiatalnak kerestünk és találtunk mentort.

A közoktatási intézményeken túl tájé-
koztattuk azokat is, akik a települések 
közösségi életében foglalnak el világi vagy 
egyházi vezetõ pozíciót, és jól ismerik kör-
nyezetük felnövekvõ generációját. A kistér-
ségi megbízottak az Oktatási Minisztérium 
közremûködésével kaptak értesítést, az 
egyházi vezetõk informálása folyamatban 
van. Azt reméljük, hogy általuk is tudo-
mást szerezhetünk majd olyan fiatalokról, 
akiknek segíthetünk esélyük és tehetségük 
kibontakoztatásában. Hasonlóképp felvet-
tük a kapcsolatot a tehetséggondozó állami 
és civil szervezetekkel is. Mindenkinek 
felajánlottuk és kértük az együttmûködést. 
Új lehetõség a nyilvánosság bõvítésére a 
közelmúltban megszervezett kerekasztal-
beszélgetés publicitása. A fórum központi 
témája a „tehetséggondozás új lehetõsége” 
volt. Örömmel vettük, hogy számos hazai 
és határon túli szervezet és szakember vett 
részt a megbeszélésen, és a közös gondol-
kodás eredményeként folyamatosan sikerül 
kialakítanunk azokat az új együttmûködési 
formákat, amelyek révén közösen, többet te-
hetünk a tehetséges fiatalokért, mintha külön-
külön próbálkoznánk ezzel. A megbeszélés 
eredményeirõl a közeljövõben részletesen 
beszámolunk honlapunkon és remélhetõleg 
a nyomtatott sajtóban is.

Munkánk eredményei már megmutat-
koztak. Fontos lépés a szerény, de ütõképes 
infrastrukturális háttér megteremtése volt. Az 

Oktatási Minisztérium és a MATÁV Rt. támo-
gatásával létre tudtunk hozni az egyszemé-
lyes titkárságot, amely a Professzorok Házá-
ban, az Országos Tudományos Diákköri 
Tanács Titkárságának keretében mûködik.

A közoktatási intézmények, a kistérségi 
vezetõk, a tehetséggondozó szervezetek, vala-
mint a nyilvánosság tájékoztatása után az elsõ 
jelzések is megindultak felénk. Eddig mintegy 
százötven fiatalt regisztráltunk, akiket levélben 
megkerestünk, hogy néhány pontosító adat 
után a megfelelõ mentort részükre ki tudjuk 
választani, találkozójukat elõ tudjuk segíteni. 
Mára mintegy ötven diák esetében sikerült 
a konkrét mentorokat kiválasztani, akik 
vállalták a személyes találkozót a fiatalokkal. 
Sok esetben már visszajelzés is érkezett a 
találkozó után, eddig minden esetben pozití-
vak a tapasztalatok. A fiatalok jelentkezései 
kapcsán örömmel nyugtáztuk, hogy az az 
elgondolásunk, amely a tudományterületek 
mindegyikét igyekszik integrálni a tevékeny-
ségünkbe, célt ért, hiszen a reál- és a humán 
tudományok, valamint a mûvészetek terüle-
térõl egyaránt érkeztek jelentkezések, s jöttek 
létre a tehetség-mentor kézfogások.

Kettõs célunk és további terveink

A Tehetségpártolók Baráti Köre tevékenységét 
és céljait tehát két fõ gondolat mentén fogal-
maztuk meg. Egyrészrõl, amint a fentiekben 
igyekeztünk bemutatni, nagy hangsúlyt 
helyezünk a tehetségekkel történõ közvetlen 
kapcsolattartásra, a tehetség és a mentor mi-
nél bensõségesebb és eredményes találkozá-
sára. E cél érdekében folyamatosan bõvítjük 
azt az intellektuális hálózatot, amelynek 
tagjai – tudományterületek mindegyikérõl, 
valamint a Kárpát-medence területérõl po-
tenciális mentorként bármikor tudnak tehet-
séges fiatalokat fogadni. A mentorrendszer 
mûködtetése természetesen nem újdonság, 
hiszen több szakmai szervezet is ezt a formát 
alkalmazza a tehetséggondozásban. A háló-
zat kiépítésének alapelvei viszont újszerûek, 
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hiszen a Tehetségpártolók Baráti Köre az a 
szervezet, amely széles korosztályi, szakterü-
leti és területi skálán egyszerre igyekszik egy 
megfelelõ rendszert és hozzáférhetõséget 
kiépíteni. Törekszünk a minél szélesebb le-
fedettség kialakítására, de nem célunk a sok 
lelkes és hasznos kezdeményezést integrálni, 
viszont célunk a tudatos együttmûködés. 
Másrészrõl, felismerve a tehetséggondozás 
során fellépõ problémákat, kooperatív mun-
kára az együttmûködés zászlaja alá hívjuk a 
hasonló tevékenységet folytató szervezete-
ket, ezen együttmûködés alatt a következõ 
konkrét megvalósulási formát értjük.

Többször találkoztunk olyan tehetséggon-
dozó szervezetekkel munkánk során, ame-
lyek vagy területileg, egy-egy településre, 
kisebb régióra koncentrálják erõiket, vagy 
pedig egy jól körülhatárolható korosztályt 
céloznak meg. A tenni akarás is sokféleképp 
nyilvánul meg, leggyakoribb formája az 
anyagi támogatás, amely a további tanul-
mányok finanszírozásához nyújt segítséget. 
Ez a segítségnyújtás nagyon fontos, de 
úgy gondoljuk, hogy megvannak a határai, 
amelyek vagy az anyagi források, vagy a 
szakmai kompetencia hiányában öltenek 
testet. A különbözõ szervezetek tartalmi 
együttmûködéséért  kezdeményezzük, hogy 
építsünk ki kölcsönös és folyamatos kommu-
nikációt, tájékoztassuk egymást terveinkrõl, 
programjainkról, tevékenységünkrõl. Te-
remtsük meg annak a lehetõségét, hogy ha 
egy olyan tehetséges fiatal érkezik egy adott 
szervezethez, akinek valamilyen ok miatt 
nem oldható meg a pártfogolása, a másik 
szervezet, amelynek szakmai kompetenciája 
erre lehetõséget ad, fogadja õt, s így közösen 
igyekezzünk elõmozdítani boldogulását.

A Tehetségpártolók Baráti Köre ebben a 
munkában vállalja a tehetséges fiatalok foga-
dását és mentorhoz vagy egy másik szerve-
zethez történõ irányítását is, ha szakmailag 
az tûnik megfelelõbbnek. Bármely szervezet 
által hozzánk irányított fiatalnak biztosítja a 

hozzáférést a már felépített és folyamatosan 
bõvülõ intellektuális hálózatunkhoz annak 
érdekében, hogy mindenki a legmegfele-
lõbb mentorhoz kerülhessen. Ezen túl 
kezdeményezzük és vállaljuk egy olyan 
információs honlap kialakítását, amelyen 
keresztül minden szervezet, amely rendel-
kezik saját honlappal, elérhetõvé válik, vagy 
amelyik nem, annak rövid, összefoglaló 
megjelenést biztosítunk, közölve tevékeny-
ségének fõbb területeit és a szervezetrõl szó-
ló alapinformációkat. Szeretnénk lehetõséget 
teremteni arra is, hogy a tehetséggondozó 
szervezetek és az érdeklõdõk számára is 
fontos, közérdekû információk szintén helyt 
kapjanak ezen az oldalon. 

Hisszük, hogy valamennyien felelõsséggel 
tartozunk a jövõ nemzedékéért, s azokért a te-
hetségekért különösen, akiken egy kis odafigye-
léssel, tenni akarással oly módon segíthetünk, 
hogy a gátló tényezõk ellenére is be tudják 
futni a pályát, amelyre tudásuk és igyekeze-
tük egyébként képessé teszik õket. 

irodalom
Baráti kör a tehetségek felkarolására „Isten kápolnáit” 
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