
Kedves Szülők!

Nagylelkű felajánlásaikat és támogatásaikat köszönve ezúton szeretnénk tájékoztatást adni  
Alapítványunk 2013. évi tevékenységéről.

Segítettük gyermekeink tanulmányi-, sport- és közösségi életét:

• Több évfolyamon támogattuk az uszodai oktatást
• Terembérlettel segítettük a testnevelés oktatását
• A Szent Gellért Diákszövetség jubileumi táborát
• Az alagsori klubszoba berendezését átalakítását
• Színházi előadást hívtunk iskolánkba
• Megteremtettük a Magyar Nyelv Hete méltó díjazásának alapjait
• Támogattuk a Szép Szó Kávézó megvalósítását
• A Természettudományos Hét versenyeit eszközök és jutalmak beszerzésével segítettük
• Évvégi jutalmakra sikeresen pályáztunk

Ápoltuk iskolánk hírnevét és arculatát:

Finanszírozzuk és tartalommal töltjük fel a www.sztg.info honlapot 
Finanszíroztuk a Szent Gellért-plakett elkészítését

Támogattuk:

• Szervezéssel és anyagiakkal iskolánk esztergomi zarándoklatát
• Iskolánk csobánkai gólyatáborát
• A környezettudatos nevelés segítésére kiépítettük a szelektív gyűjtés feltételeit
• Támogattuk öregdiákjaink által szervezett Első Pályaorientációs Napot

Terveink:

• Tovább folytatjuk hagyományos vállalásainkat (úszás, terembérlet sztg.info)
• Az öltözőkhöz kapcsolódó vizesblokkok felújítása
• Alapítványunk működésének még hatékonyabbá tétele 

(az 1%-os felajánlások összege az idén 911.032.- forintról 1.212.369 forintra nőtt.)
• Új források keresése

Krisztinavárosi
Szent Gellért Alapítvány



Kéréseink:

Továbbra is várjuk a Kedves Szülők támogatását! Minden ötletet, felajánlott munkát, pénzt öröm-
mel és köszönettel fogadunk. Hiszünk abban, hogy támogatást nem csak „nyomulva” lehet szerez-
ni, reméljük: nincs szükség folyamatos és rendszeres buzdításra. Szeretnénk biztosak lenni abban, 
hogy mindenki magáénak érzi iskolánkat, látja erőfeszítéseinket, és mindenki –erejéhez mérten 
– képes és hajlandó támogatni az Alapítványt.

Az eseti támogatásokhoz a csekkek rendelkezésre állnak, de készpénzben vagy átutalással is eljut-
hat hozzánk az adomány. 

Számlaszámunk: 11701004 – 20145859

Míg az év vége rendszerint az összegzésé, addig elején rendszerint nagy elhatározásokat, vállaláso-
kat teszünk: mi mindent szeretnénk idén elérni. Nincs ez másképp a Szent Gellért Alapítvány ese-
tében sem. Ami talán mégis más, hogy nagyon nem tudhatjuk, mennyi pénzből gazdálkodhatunk 
az idén.  Sajnos a "keret" évről évre csökken.  Viszont reményt adó kis szerencse, hogy a létfontos-
ságú, legfontosabb bevételi forrás a Kedves Szülőknek "nem fáj". Hiszen az amúgy is megfizetendő 
személyi jövedelemadó 1%-áról van (lenne) szó... Kérjük, nagyon kérjük a jó szülőket és valamennyi 
közeli-távoli ismerősüket, barátjukat, rendelkezzenek adójuk 1%-áról! Ha továbbra is fontosnak ér-
zik, hogy az Alapítvány támogathassa a tehetségeket, az úszást, a felújításokat, a kirándulásokat, 
akkor ne hagyják ki az alkalmat! Ne mulasszák el kitölteni az 1%-ról rendelkező nyilatkozatot, és 
akkor jövőre örömmel állapíthatjuk meg: sikeres évet zártunk. Talán még a támogatásunk is nőhet

Adószámunk: 18048779-1-41 

Szeretnénk emlékeztetni a Kedves Szülőket arra a korábbi közös  elhatározásra, miszerint diákon-
ként félévenként 2.000- forinttal támogatják közös céljainkat. 

Köszönettel, szeretettel: 

Az Alapítvány Kuratóriuma

Budapest, 2014. Böjtelő havában


