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Tisztelt Támogatónk! 

 

A Megyeri Úti Általános Iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítvány ezúton köszöni 

mindazok segítségét, akik adományaikkal támogatták működésünket, valamint  

jövedelemadójuk 1 % -át felajánlották céljaink megvalósítására.  

A 2008. évi adó 1 %-ból felajánlott 762. 905 Ft érkezett alapítványunkhoz 2009. 

novemberérig. 

A 2009. évben, alapítványunk  összesen 1 173 410 Ft támogatást kapott cégek, 

magánszemélyek és pályázatok további támogatásával. 

A 2010. esztendőben az adományok az alábbi fejlesztéseket, valamint programok 

megvalósítását tették lehetővé: 

 

 A korszerű, informatikai eszközökkel történő oktatást 613 780 Ft értékben 4 monitor, 

4 számítógép, 1 laptop, 2 projektor,  1 vetítővászon, valamint a felszereléshez szükséges 

alkatrészek beszerzésével támogatta az alapítvány. 

 Az iskola könyvtári rendszerének fejlesztését, valamint gyermekirodalmi kiadványok 

beszerzését 137 500 Ft értékben támogatta az alapítvány.  

 Az iskola 95. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megrendezését, valamint az iskola 

kórusának nyakkendő beszerzését 80 772 Ft értékben támogatta az alapítvány. 

 A kerületi és fővárosi informatika versenyek nevezési díjának befizetésére 14 000 Ft 

támogatást nyújtott az alapítvány iskolánk és a versenyző tanulók nevében. 

 Rászoruló, és arra érdemes tanulók táborozását 50 000 Ft értékben támogatta 

alapítványunk. 

 A Pitman nyelvvizsga költségeihez való hozzájárulással  21 000 Ft értékben támogatta 

alapítványunk 5  rászoruló és arra érdemes tanuló vizsgadíját. 

 A 2009/2010. tanév végén a kiváló eredményt elérő tanulók részére könyvjutalmat 

adhattunk át, 57 794 Ft értékben. 

 Az alapítvány működési költségeire 48 328 Ft-t fordítottunk. 

 10 633 Ft értékben 2 táblakörző beszerzésével a szemléltetőeszközök beszerzését 

támogatta az alapítvány. 

 

Az elmúlt esztendőben alapítványunk 982. 479Ft támogatást nyújtott a Megyeri Úti Általános 

Iskola részére. Az elkövetkező esztendőben továbbra is a korszerű oktatás feltételeinek 

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. 

 

Az Alapítvány adószáma: 18055335-1-41 
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