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Kedves Szülők! 

 

Az Evangélikus Gimnázium Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönetünket fejezzük ki 

áldozatos támogatásukért, amelynek segítségével a gyermekeinket, a családjukat, a tanulói 

közösségeket, valamint az iskolában folyó nevelő-oktató munkát tudtuk támogatni a 2019-es 

évben. 

Minden naptári évben két pályázatot hirdetünk, egyet tanulók számára egyéni helyzetekben 

való megsegítés érdekében, egyet pedig tanáraink, tanári közösségeink számára a szakmai, 

nevelési-oktatási tevékenység támogatására. 

Tapasztaljuk, hogy a diákok által benyújtott támogatási kérelmek pályázott összege évről évre 

az 1.000.000 forintot általában eléri vagy meghaladja, a tanári pályázati kérelmek pályázott 

összege 3.000.000 forint átlagos összeget mutat. 

 

Hosszú évek óta az alapítványi támogatásokat jellemzi, hogy az egyéni tanulói kérelmek 

mellett rendszeresen segítjük a MEGINT programot, az Arany János Kört, az 

osztálykirándulásokon való részvételt, illetve azok a megvalósítását, a természettudományos 

tábort, a könyvtár folyamatos fejlesztését, szemléltető eszközök, számítógépek, projektorok 

beszerzését, tanáraink továbbképzését. 

 

Az Alapítvány a felajánlásokból, befizetésekből gazdálkodik.  

A 1%-os felajánlással kapott támogatást a Gimnázium számára bocsátjuk rendelkezésre, az 

iskolában folyó nevelési-oktatási tevékenység támogatása érdekében. A tíz évvel ezelőtti 

felajánlások mára szinte a felére csökkentek, míg 2007-ben 3.840.288 forint volt, 2019-ben 

2.214.296.- forintot írhattunk jóvá.. 

Sajnos nem sikerült az iskolába járó tanulóink családjától kapott befizetések összegének a 

szintjét sem megtartani, e befizetések összege jelentősen lecsökkent. 

 

A pályázatok elbírálása évről évre egyre nagyobb lelki terhet is jelent a kuratórium számára. 

A tanulói pályázatok tartalma, indokolása, a hozzá fűzött osztályfőnöki, vagy szaktanári 

javaslat alapján ideális körülmények között természetes és szívből jövő lehetne a támogatás. 

Sok esetben azonban arról kell döntetnünk, hogy a tehetséges, szorgalmas, jól tanuló, de a 

nehéz vagy a nehezebb körülmények között élő diákot támogassuk-e.  

 

A pályázatok elbírálásánál a csökkenő eszközökre tekintettel a tanulók pályázatait részesítjük 

előnyben, nagy számban az osztálykiránduláson való részvétel költségeinek, vagy a 

nyelvvizsga költségeihez való hozzájárulással, nem ritka azonban az étkezési díj hozzájárulás 

támogatása iránti kérelem sem. 

A tanári pályázatok esetében sokszor egyébként nagyon fontos és lényeges tevékenységet 

nem tudunk támogatni, noha a pályázatok mindegyike évek óta kizárólag az oktató-nevelő 

munka színvonalának az emelését szolgálja.  

Az általunk nem fedezhető pályázatok rész-támogatása esetében igyekezünk a Gimnázium 

forrásait is kérni, illetve törekszünk további támogatási lehetőségek felderítésére is. 

 

Az Alapítvány által vállalt feladat megvalósítását az Önök támogatása nélkül nem tudjuk 

megvalósítani. Szeretnénk, ha Alapítványunk ismét a széles értelemben vett gimnáziumi kör 

része lenne, és kérjük ezért, hogy az Alapítványunkat tekintsék olyannnak, mint amely képes 

és hivatott arra, hogy nemcsak a nehéz helyzetben élőket, hanem a bármilyen élethelyzetben 

élőket tudja támogatni. Szeretnénk az Önök életében olyan helyet elfoglalni, amelyben Önök 
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bennünket gimnáziumunkba járó gyermekük vagy gyermekeik lehetséges és tényleges 

támogatóját látják, amely Önöket és gyermeküket támogatja egy-egy nem hétköznapi vagy 

éppen hétköznapi élethelyzetben. 

 

Alapítónk, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma által rendelt 

céljaink megvalósítása az Önök odaadó támogatása nélkül egyre szűkül. 

Az Önök támogatásával biztosítani tudjuk gyermekeink, közösségeik számára, hogy a változó 

világban ez az érték, a gimnáziumi évek csodavilága, élményvilága megmaradjon. 

 

Kérjük Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az iskola Alapítványát! 

Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk egy százalékával 

támogatták alapítványunkat.  

Kérjük, hogy idén is támogassanak minket, személyi jövedelemadójuk egy százalékával és 

rendszeres alapítványi támogatásukkal. 

"Aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat." (2Kor 9,6) 
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Kérjük, hogy befizetéskor vagy átutaláskor - az azonosítás miatt - 

jelezzék, melyik tanulónk nevében (osztálya megjelölésével) történik a befizetés. 

 

Megtisztelő figyelmüket köszönjük! 

 

 

Dr.Valentinyi Andrea          Hajdó Ákos 

       elnök            igazgató 
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