
Kedves Szülők!

Időről-időre  rövid(re  tervezett)  beszámolóval  szoktunk  tájékoztatást  adni  Alapítványunk  elmúlt  évi 
tevékenységéről,  programjainkról  és  céljainkról,  megköszönve  nagylelkű  felajánlásainkat  és  remélve 
folyamatos támogatásukat.

Az idei beszámoló kissé rendhagyó, mert rossz hírekről is szólnunk kell. 

Ezekkel kezdjük:

• A 2009. évi Szent Gellért Bált el kellett halasztani a H1N1 járvány miatt.

• A 2008. adóévben az 1%-os adófelajánlásokból a korábbiaknál jóval kevesebb, 2.065.025 Ft-
nyi felajánlás érkezett  (az APEH-hoz), melyet elentős késéssel kaptunk meg egy –időközben 
kijavított- adminisztratív hiba miatt, ráadásul az APEH tévesnek bizonyult súlyosan 
elkedvetlenítő levelet küldött is felajánlóinknak.

De vannak jó híreink is, érdemes talán ezekkel bővebben is foglalkoznunk:

Január közepén igen nagy érdeklődés mellett tarthattuk meg a lassan nemes hagyománnyá érő Szent  
Gellért  bálok  hosszú  sorának  soron  következő,  második jótékonysági  estjét.  Többen voltunk,  mint 
legutóbb: több jegy fogyott elővételben, többen táncoltak a rock-and-roll és a csángó táncház vérpezsdítő  
ritmusaira.  Többen tapsoltak a  koncerteket  és a  táncbemutatókon.  Több tea és  koktél,  több bor  és 
szendvics fogyott. Mint fentiekből következik: a költségek kifizetés után több pénz, konkrétan majdnem 
300.000 Ft maradt a lelkes és tömeges jótékonyság „eredményként”. 

Minden jegyvásárlónak és minden büfé-fogyasztásért szeretetnénk köszönetet mondani csakúgy, mint 
minden egyéni munka- és támogatási felajánlásért. A növekedés örömteli, minden reményünk meg van 
arra is, hogy a következő bál még jobb legyen. Tavaly azt írtuk: „nehéz hagyományt teremteni, sokára 
derül  csak ki:  sikerült-e”.  Hagyományunk kétségkívül  fiatal  még, de tán már kijelenthetjük:  életképes 
ötletnek  bizonyult  szülőket-tanárokat,  jelenlegi  és  volt  diákokat-barátokat  együtt  mulatásra,  kötetlen 
beszélgetésre hívni…. Jövőre veletek (Önökkel) ugyanott!

Alapítványunk az elmúlt évben is igyekezett az Alapító szándékai, és a céljaikként rögzítettek szerint 
eljárni. 
Így 2010-ben:

• Biztosítottuk az úszás-oktatást az 1.- 4. ; valamint a 9. évfolyamon
• Megindítottuk és finanszírozzuk az új honlap felépítését
• Bajnok kosarazóink számára folyamatosan edzőtermet béreltünk, bérelünk,
• Segédkeztünk az egész éves jutalmazás anyagi fedezetét előteremteni. Pályáztunk és 

hozzájárultunk
• Kivettük részünk a Gólyatábor finanszírozásából
• Biztosítottuk a Szent Gellért emlékérem elkészítését 
• Támogattuk az országos szavaló versenyen szereplő diákjainkat 
• Segítettük a Szent Gellért zarándoklat szervezését
• A Magyar Nyelv Hete rendezvény sorozat megvalósulásához anyagi eszközöket biztosítottunk.
• Könyvtárunk dvd- és könyvállományát segítettük bővíteni.
• Szociálisan rászoruló diákjainkat segítettük. (szalagavató, kirándulás)
• A szülői közösség által szervezett Szent Gellért bált támogattuk.



Céljaink a fentiek folytatásán túl a bálszervező erőként is megjelenő tornaterem-felújításért dolgozunk 
folyamatosan. Reméljük, hogy a már elkülönített 1,5 millió forint egyre gyorsabban lel társakra, és az 
elkészült tervekből mihamarabb, már kézzelfoghatóan elindul valami.

Idén is köszönettel vesszük nagylelkű támogatásaikat, és várjuk a –külön költséget nem jelentő- 1%-os 
SzJA felajánlásaikat.

Adóbevallásuk mellékleteként kérjük, az  1+1%-os támogatásra a Magyar Katolikus Egyház (technikai 
száma 0011) mellett  Alapítványunkat  is  megjelölni  szíveskedjenek.  Adószámunk:  18048779-1-41. A 
sajnálatosan  kiküldött  téves  APEH közlés  ellenére  a  támogatásra  jogosultak  vagyunk,  a  támogatás 
elmaradása alapjaiban lehetetlenítené el vállalt céljaink elérését.

Budapest, 2010. Böjtelő havában

Köszönettel, szeretettel:

Az Alapítvány Kuratóriuma 


