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Tisztelt Támogatónk! 

A Megyeri Úti Általános Iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítvány ezúton köszöni mindazok 
segítségét, akik támogatták iskolánkat és jövedelemadójuk 1 % -át felajánlották céljaink 
megvalósítására.  
A 2010. évi adó 1 %-ból felajánlott 761 584 Ft érkezett alapítványunkhoz 2010. októberéig. 
  
A 2009. esztendőben az adományok az alábbi fejlesztéseket, programok megvalósítását tették 
lehetővé: 

        A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány által kiírt nyertes pályázat megvalósítását 
alapítványunk 61 200 Ft–tal támogatta, így lehetővé tettük kulturális programok megvalósítását, 
amelyet az oktatás további területein is hasznosíthatunk. 

         A korszerűbb informatikai eszközökkel történő oktatást 6 db LCD televízió beszerzésével 
477 800 Ft értékben támogattuk. 

         A korszerűbb oktatási feltételek megteremtése érdekében 3 db DVD lejátszó készüléket 
vásároltunk 21 000 Ft értékben. 

         A korszerűbb oktatási feltételek megteremtése érdekében 1 garnitúra házimozi hangfal 
szettet vásároltunk 10 000 Ft értékben. 

         Az iskola könyvtára részére 1000 Ft értékben vásároltunk könyvet. 

         A korszerű, informatikai eszközökkel történő oktatást 480 000 Ft értékben, 12 darab 
számítógép beszerzésével, valamint 16 000 Ft értékben 1 darab monitor vásárlásával támogatta az 
alapítvány. 

         79 920 Ft értékben 8 db kerti pad vásárlásával a szabadidő hasznos támogatta az alapítvány. 

         A rászoruló, arra érdemes 5 tanuló táborozását 50 000 Ft értékben támogatta alapítványunk. 

         A kiváló eredményt elérők részére Megyer 2000 díjat adhattunk át 93 060 Ft értékben.  

         Az oktatás feltételeinek javítása érdekében 6 995 Ft értékben laminálógépet vásároltunk. 

         Az alapítvány működéséhez szükséges irodaszert vásároltunk 6230 Ft értékben. 
 Az elmúlt esztendőben alapítványunk 1 304 205 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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