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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.  
A  2006. évi adó 1 %-ból 558 884  Ft érkezett alapítványunkhoz 2007. novemberérig. 
A 2007. esztendőben az adományok az alábbi fejlesztéseket, tették lehetővé a Megyer 2000 
Alapítvány számára: 
 
  Ebben az esztendőben is folytattuk a tantermek berendezésének felújítását. A Megyer 2000 

Alapítvány az iskola tantermeinek korszerűsítését 410 000 Ft értékben támogatta.  
 A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány által kiírt nyertes pályázat megvalósítását 

alapítványunk 451 982 Ft–tal támogatta, így lehetővé tette az udvari játszótér további fejlesztését.
      

 A Megyer 2000 Alapítvány által kiírt rajz pályázaton 54 284 Ft értékben díjakat vehettek át a 
tanulók 

 A Megyer 2000 Alapítvány által kiírt informatika versenyen a tanulók 40 857 Ft értékben 
vehettek át díjakat. 

 Az angol Pitman nyelvvizsga díjának kifizetéséhez 35 400 Ft értékű  támogatást adhattunk a 
kérelmező, és arra érdemes tanulóknak. 

 Az informatikai oktatást, eszközök beszerzésével 155 979 Ft értékben támogatta az alapítvány. 
 A rászoruló, arra érdemes tanulók táborozását 35 500 Ft értékben támogatta alapítványunk. 
A tanév végén a kiváló tanulók részére könyvjutalmat adhattunk át 36 490 Ft értékben. 
 A tanévzárón Megyer 2000 díjak kerülhettek átadásra 47 595 Ft értékben. 
 Alapítványunk a 2007. évben szervezett kézműves foglalkozásokat 6 000 Ft értékű alapanyag 

vásárlásával támogatta. 
 Az alapítvány működéséhez szükséges fénymásoló papír, boríték és festékpatron vásárlására  

7 222 Ft-t fordítottunk. 
. 
Az elmúlt esztendőben alapítványunk 1 239 087 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 további korszerű 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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