
 
 
 

Kedves Szülık! 
 
Nagylelkő felajánlásaikat és támogatásaikat köszönve ezúton szeretnénk tájékoztatást 
adni Alapítványunk 2007. évi tevékenységérıl. 
 
 
Az elmúlt év meghatározó tevékenysége volt „mosdó-felújítási programunk” folytatása és 
örömteli befejezése. 
 

• A falban futó valamennyi csıvezetéket cseréltük, új szerelvényekkel láttuk el 
• A falon kívül az összes berendezést lecseréltük, új ülıkék, válaszfalak, csészék, mosdók 

emelik a komfortérzetet 
• A teljes villamos rendszer megújult: új vezetékek, kapcsolók, biztosítótáblák 

garantálják a biztonságot 
• Új lámpatestek kerültek fel, sıt immáron kézszárítóink is vannak 
• A mosdók teljes felületét újraburkoltuk illetve kifestettük 
• A mosdók jobb elosztása érdekében helyiségeket megcseréltünk 

 
A teljes program több évre eloszló költsége megközelítıleg 13 millió forint volt. 
 
 
Segítettük gyermekeink tanulmányait, sportéletét: 
 

• Alsó tagozaton finanszíroztuk és kibıvítettük  az uszodai oktatást 
• Megteremtettük a Magyar Nyelv Hete méltó díjazásának alapjait 
• Hittankönyek beszerzését támogattuk 
• Tornatermi matracokat szereztünk be 

 
Segítettük tanáraink munkáját 
 

• Dekorációs anyagokat szereztünk be a folyosók szépítéséhez 
• Sikeres leány kosárlabdacsapatunkat pólókkal támogattuk. 

 
Ápoltuk iskolánk hírnevét és arculatát 
 

• Finanszírozzuk és tartalommal töltjük fel a www.sztg.info honlapot.  
(A takarékosság jegyében szolgáltatót is váltottunk.) 

• Finanszíroztuk a Szent Gellért plakett elkészítését  
• Hozzájárultunk a klub helység kialakításához  

 
Támogattuk 
 

• iskolánk cserkészeinek a Világtalálkozón való részvételét 
• szervezéssel és anyagiakkal iskolánk velencei zarándoklatát. 



• a Városmisszió keretében elıadott „Godspell” c. musicalt 
• és segítettünk az Szent Gellért Diákszövetség rendes évi táborának megszervezését 

 
Hatékonyabbá tettük alapítványunk mőködését  
 

• Személyesen kampányoltunk támogatásért és 1%-ért, melynek eredményeképp 1%-
okból 2.503.285 Ft érkezett számlánkra. Idén az összeg remélhetıleg több lesz. 

 
 

Terveink 
 

• Tovább folytatjuk hagyományos vállalásainkat (úszás, épület felújítás, sztg.info, 
öregdiák tábor segítése). 

• Az iskola újságjának (eddig) sikertelen életre keltését szeretnénk újra megpróbálni. 
 
 

Kéréseink 
 

Továbbra is várjuk a Kedves Szülık támogatását! Minden ötletet, felajánlott munkát, pénzt 
örömmel és köszönettel fogadunk. Hiszünk abban, hogy támogatást nem csak „nyomulva” 
lehet szerezni, reméljük: nincs szükség folyamatos és rendszeres buzdításra. Szeretnénk 
biztosak lenni abban, hogy mindenki magáénak érzi iskolánkat, látja erıfeszítéseinket és 
mindenki –erejéhez mérten– képes és hajlandó támogatni az Alapítványt.  
 
Az eseti támogatásokhoz a csekkek rendelkezésre állnak, de készpénzben vagy átutalással 
is eljuthat hozzánk az adomány. A támogatás adókedvezményre jogosít. Igazolást adószám 
feltüntetése esetén tudunk adni. 
 
Számlaszámunk: 11701004 – 20145859 
 
Adóbevallásuk mellékleteként kérjük, az 1+1%-os támogatásra a Magyar Katolikus Egyház 
(technikai száma 0011) mellett Alapítványunkat is megjelölni szíveskedjenek.  
 
Adószámunk: 18048779-1-41 
 
Szeretnénk emlékeztetni a Kedves Szülıket arra a korábbi közös elhatározásra, miszerint 
diákonként félévenként 1000.- forinttal támogatják közös céljainkat. 

 
 
Budapest, 2008. Böjtelı havában 
 
 
Köszönettel, szeretettel: 
Az Alapítvány Kuratóriuma 
 


