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Tisztelt Szülők!

Az Evangélikus Gimnázium Alapítvány minden évben együttműködési szerződést köt a
gimnáziummal, s ennek keretében biztosítunk szabályozott és rendezett formában forrásokat
közérdekű
fejlesztésekhez,
a
minőségi
javulást
szolgáló
működéshez.
A megállapodásnak megfelelően 2016-ban is támogattuk a nyelvoktatást, a Fasori Hírmondó
megjelenését, a honlap karbantartását, a beérkezett 1%-ok átutalásával, ami 2016-ban
1.846.285.- Ft-volt. Minden évben az Alapítvány támogatja a szalagavatón bemutatásra
kerülő tánc (Palotás) jelmez költségét. Idén ez 250.000 Ft volt.
A szülői befizetésekből 2016-ban 3.373.700.- Ft került jóváírásra a számlánkon.
Sajnos az iskola tanuló létszámához képest - ami 517 fő – igen kevés, mindössze 90 szülő
támogatja rendszeresen az Alapítványt. Szeretnénk hangsúlyozni a támogatás fontosságát,
annak érdekében, hogy minél több eszközt, pályázatot, családórát, és egyéb programot
tudjunk finanszírozni, melynek előnyeit diákjaink, az Önök gyermekei élvezik.
2016. szeptemberétől a 2016/2017-es tanév végéig az Alapítvány fedezi az iskola
pszichológus költségét is. 2016.12.31-ig 243.000.- Ft-ot fizettünk ki erre a célra
Egyre több tanuló igényli a pszichológus jelenlétét az iskolában. Munkája nagy segítséget
jelent az osztályfőnököknek és a szaktanároknak is. Nagyon fontos lenne, hogy évről évre
folyamatosan tudjuk biztosítani ez a lehetőséget, mivel az iskola normatív támogatást nem
kap erre a célra.
A diákoknak és a tanároknak kiírt pályázat is sikeresen lezárult, amire az Alapítvány
1.704.520.- Ft-ot biztosított. Ezt a pályázók osztálykirándulásra, táborozásra, tanulmányi útra,
oktatási eszközökre, nyelvvizsgára, továbbképzésre használtak fel.
Nagyon fontos az Alapítvány számára a becsatlakozó alapítványok eszmei céljainak a
továbbvitele és az ösztöndíjak finanszírozása is. Ezeket a felajánlásokat az iskola újra
indításakor az öregdiákok tették, mert 40-50 év után is fontosnak tartották volt iskolájuk
megsegítését.
A Csaba László ösztöndíjra 120.000.-Ft, a Boytha György ösztöndíjra 20.000.- Ft, a Vermes
Miklós ösztöndíjra 100.000.- Ft a Kovácsi László ösztöndíjra 100.000.- Ft került kifizetésre a
legkiválóbb diákoknak, amit a tanévzáró istentisztelten vehettek át.
Tisztelt Szülők!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk egy százalékával, és rendszeres
befizetéseikkel támogatták alapítványunkat. Kérjük, tegyék meg ezt ebben az évben is.
Kérjük továbbá, hogy ha egyetértenek egyházunk szellemiségével és céljaival, támogassák a
Magyarországi Evangélikus Egyházat az egyházi célra felajánlható 1%-kal is.
Számlaszámunk: OTP Bank, 11707024 - 20255109
1%-hoz: Evangélikus Gimnázium Alapítvány
Adószám: 19007263-1-42
Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035

Evangélikus Gimnázium Alapítvány
1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. Tel.: 3211-208, Fax: 342-8992
Kérjük Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten a jövőben is támogassák az Evangélikus
Gimnázium Alapítványt, és ezen keresztül a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumot.
Fontos, hogy befizetéskor vagy átutaláskor - az azonosítás érdekében – jelezzék (neve és
osztálya megjelölésével), hogy melyik tanulónk nevében történik a befizetés!
Budapest, 2017. január 31.
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