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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. évi adó 1 %-ból felajánlott 619 092 Ft érkezett alapítványunkhoz 2008. novemberérig. 
A 2008. esztendőben az adományok az alábbi fejlesztéseket, programok megvalósítását tették 
lehetővé: 
 A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány által kiírt nyertes pályázat megvalósítását 

alapítványunk 25 500 Ft–tal támogatta, így lehetőség nyílt vezeték nélküli mikrofonok 
vásárlására, amelyet az iskolai ünnepségeken és a drámaoktatás területein hasznosíthatunk. 

 A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány által kiírt nyertes pályázat megvalósítását 
alapítványunk 37 000 Ft–tal támogatta, így lehetővé tettük kulturális programok megvalósítását, 
színházlátogatások támogatását, amelyet az oktatás további területein is hasznosíthatunk. 

 A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázat megvalósítását alapítványunk 9 900 
Ft–tal önrész befizetésével támogatta. A pályázat lehetővé tette pedagógus továbbképzések, 
valamint tanulók számára szervezett önismereti foglalkozások megvalósítását, továbbá egy LCD 
televízió beszerzését. 

 Az angol Pitman nyelvvizsga díjának kifizetéséhez, 35 700 Ft támogatást adhattunk a kérelmét 
benyújtó, és arra érdemes tanulóknak. 

 Az ECDLvizsga díjának kifizetéséhez 1 500 Ft értékű támogatást adhattunk a kérelmét benyújtó, 
és arra érdemes tanulónak. 

 A korszerűbb informatikai eszközökkel történő oktatást LCD televízió beszerzésével 90 000Ft 
értékben támogattuk. 

 A korszerű, informatikai eszközökkel történő oktatást 180 000 Ft értékben monitorok 
beszerzésével, valamint 75 000 Ft értékben, 3 számítógép vásárlásával támogatta az alapítvány. 

 37 591 Ft értékben digitális fényképezőgép vásárlásával az iskola Weboldalának működését és a 
korszerűbb informatikai eszközökkel történő oktatást támogatta az alapítvány. 

 34 460 Ft értékben óriás sakk készletek vásárlásával a szabadidő hasznos eltöltését és a sakk 
oktatás lehetőségének megteremtését támogatta az alapítvány. 

 A rászoruló, arra érdemes tanuló táborozását 10 000 Ft értékben támogatta alapítványunk. 
 A rászoruló, arra érdemes tanuló sportversenyre történő benevezését 500 Ft értékben támogatta 

alapítványunk. 
 A tanév végén a kiváló eredményt elérő tanulók részére könyvjutalmat adhattunk át 60 000 Ft 

értékben. 
 A tanév végén, a kiváló eredményt elérő tanulók részére szervezett jutalom kirándulást 18 760 Ft 

értékben támogatta alapítványunk. 
 Az iskola játszóudvarán felállított játéktároló vásárlásához 59 990 Ft támogatást nyújtottunk. 
 Az alapítvány működéséhez szükséges festékpatron vásárlására, eszközjavításra 10 600 Ft-t 

fordítottunk. 
Az elmúlt esztendőben alapítványunk 686 501Ft 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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