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Tisztelt Támogatónk! 

A Megyeri Úti Általános Iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítvány ezúton köszöni mindazok 
segítségét, akik jövedelemadójuk 1 % -át felajánlották céljaink megvalósítására.  
2003. évi adó 1%-ból 885 016 Ft érkezett alapítványunk számlájára 2004. novemberéig.  
A 2004. évi adó 1%-ból 742 003 Ft érkezett alapítványunkhoz 2005. novemberéig. 
A 2005. év folyamán 492 850 Ft további támogatást kaptunk.   
A 2005. esztendőben az adományok az alábbi fejlesztéseket, tették lehetővé a Megyer 2000 
Alapítvány számára: 
 Az Oktatási Minisztérium által támogatott informatikai eszközbeszerzést a Megyer 2000 Ala-

pítvány 200 000 Ft értékben további támogatással egészítette ki, így lehetővé vált két informatika 
terem korszerű felszerelése. Alapítványunk segítségével lehetővé vált az informatika termek és a 
belső hálózat fejlesztése. Több tanteremben állandóan jelen lehet a számítógép mind az órákon, 
mind a szabadidőben. 

 4 tanulócsoport részére lehetővé vált új, korszerű iskolabútor beszerzése, 621 326 Ft értékben, 
amely lehetővé teszi több hatékony módszer alkalmazását. 

 A Megyeri Úti Általános Iskola 90. tanéve alkalmából szervezett bál rendezésének költségeihez 
212 275 Ft értékben járult hozzá alapítványunk. 

 Az iskola első nyomtatott évkönyvének megjelentetését és kiadását a Megyer 2000 Alapítvány 
támogatta, a Fővárosi Közoktatási Közalapítvány által kiírt pályázat által nyújtott támogatás 
kiegészítésével 298 000 Ft értékben.  

 A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány által kiírt pályázat önrészének vállalásával 
alapítványunk  a pályázat megvalósítását támogatta 50 000 Ft értékben.  

 A Megyer 2000 Alapítvány által kiírt pályázaton a díjakat elnyert osztályközösségek televíziót, 
CD és DVD lejátszót vehettek át 164 307 Ft értékben. 

 Karácsonykor egy verseny keretében, a díjakat elnyert alsó tagozatos osztályközösségek 
játékokat, kaphattak 42 131 Ft. értékben. 

 Az oktatás feltételeinek javítása érdekében szemléltetőeszközöket vásároltunk 7 980 Ft értékben. 
 A rászoruló, arra érdemes tanulók táborozásának támogatását 69 000 Ft értékben támogatta 

alapítványunk. 
 Az iskola játszóterének fejlesztését, az Alapítvány segítségével folytattuk 86 625 Ft értékben. 
 A tanév végén a kiváló tanulók részére könyvjutalmat adhattunk át 24 880 Ft értékben. 
 A tanévzárón Megyer 2000 díjak kerülhettek átadásra 47 279 Ft értékben. 
 Az iskola könyvtára 24 789 Ft értékben vásárolhatott angol nyelvkönyveket a nyolcadikos 

tanulók alapfokú nyelvvizsgájának előkészítéséhez.  
Iskolánkban a 2005. júniusában zártuk a 90. jubileumi tanévet. Tanulóink a pedagógusok és szülők 
segítségével nagyon sok értékes dokumentumot gyűjtöttek az elmúlt 90 évről. A gyűjteményből 
kiállítást szerveztünk, valamint évkönyvet és digitális évkönyvet adhattunk ki. Minden pályázatot 
megragadunk céljaink megvalósítására. A pályázaton elnyert összegek kiegészítését és a programok 
megvalósítását az alapítvány támogatásával tudtuk megvalósítani. 
Az elmúlt esztendőben alapítványunk 1 438 182 Ft támogatást nyújtott a Megyeri Úti Általános Iskola 
részére. 
Az elkövetkező esztendőben az oktatás feltételeinek további fejlesztését kívánjuk támogatni. Lehetővé 
szeretnénk tenni az oktatást segítő informatikai és egyéb taneszközök beszerzését. Lehetőségeink 
szerint továbbra is támogatjuk az oktató nevelőmunkát és a tehetséggondozást segítő, a hasznos 
szabadidő eltöltését elősegítő pályázatok, programok megvalósítását.  

Kérjük, amennyiben egyetértenek céljainkkal, támogassák a Megyeri Úti Általános Iskoláért 
létrejött Megyer 2000 Alapítványt. 
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