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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 536 113 Ft érkezett alapítványunkhoz 2011. decemberéig.  
Cégek és magánszemélyek további 332 000 Ft támogatást adományoztak az iskolánkért létrehozott 
alapítványnak. 
A 2011. esztendőben az adományok az alábbi fejlesztéseket, programok megvalósítását tették 
lehetővé: 
 
 A korszerűbb informatikai eszközökkel történő oktatást 2 projektor, 9 számítógép, 9 monitor, 

valamint számítógépekhez tartozó perifériák és projektor konzolok vásárlásával támogattuk 
491 000 Ft értékben.     

 A korszerűbb zeneoktatási feltételek megteremtése érdekében 50 000 Ft értékben 
hangszereket vásároltunk  

 Az iskola könyvtára részére 150 000 Ft értékben vásárolhattunk könyveket. 
 Az iskolában folyó tánc és drámaoktatást ruhák vásárlásával és kölcsönzés díjának 

támogatásával 12 600 Ft értékben támogathatta alapítványunk.  
 A természetismeret tantárgyak szertárfejlesztésének keretében 68 940 Ft értékben földrajz 

térképeket és módszertani kiadványokat vásárolhattunk. 
 A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által kiírt pályázatot 48 700 FT önrésszel támogatta az 

alapítvány. 
 Tanulmányi kirándulással jutalmazhattuk az Alapítvány által kiírt egy éven át tartó történelem 

vetélkedőjének első helyezett csapatát 38 000 Ft értékben. 
 4 rászoruló és arra érdemes tanuló táborozását 40 000 Ft értékben támogathatta alapítványunk. 
 Négy rászoruló és arra érdemes tanuló osztálykirándulásának költségeit 10 000 Ft értékben 

támogathatta iskolánk alapítványa.  
 Két rászoruló és arra érdemes vizsgadíját 3 600 Ft értékben támogatta iskolánk alapítványa.  
 
Az elmúlt esztendőben alapítványunk 912 840 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. 

 
Az Alapítvány adószáma: 18055335-1-41 

 
 Varga Ákos sk Hamzáné Szita Ilona sk 
 az Alapítvány kuratóriumának elnöke igazgató 


