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A HAJÓS BÁL 
A hagyományos pedagógusok-szülők jótékonysági bálja az idén november 21-én került 
megrendezésre. Több mint 300-an vettünk részt a - jó szervezésnek köszönhetően - 
fantasztikusan jó hangulatú, késő éjszakáig tartó rendezvényen. 

A jótékonysági bálunk bevétele: 1 845 065 Ft 
   kiadása:     583 625 Ft 

  tiszta bevétele:  1 261 440 Ft  
A Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány számláját növelő bevételből 124 440 Ft-ot a 
gyerekek az adventi és a közös karácsonyi programjaira, játékokra, fennmaradó összeget 
pedig az eredeti célnak megfelelően a digitális oktatási eszközállomány felújítására, 
bővítésére szánt szülői támogatásra fordítjuk. 
Nagyon szépen köszönjük az értékes tombolatárgyakat, felajánlásokat. A támogatók listája  
itt  olvasható. Külön köszönet a szervezőknek és Tóth Katalinnak, Kiss Felíciának, Bucsainé 
Bucherna Szilviának, Kormosné Varga Évának, Dócziné Berger Tímeának, akik már évek 
óta, fáradhatatlan lelkesedésükkel állnak a szervezők élén. 
Szeretettel várjuk azokat is jövőre, akik az idén nem tudtak eljönni. Következő közös 
programunk tavasszal a Családok és Tehetségek napja lesz. 
 

ALAPÍTVÁNYAINK 
Köszönjük az eddigi és jövőbeni támogatásokat, amelyből továbbra is az iskolánk 
programjait, a versenyek költségeit, sportszerek és játékok vásárlását, az oktatás feltételeinek 
javítását kívánjuk finanszírozni az alapítványaink céljainak megfelelően. 
A Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány (Bankszla: 11600006-00000000-23094563) 
számláján 3 743 899 Ft áll rendelkezésre, melyből a 2013-as év szja 1%-os felajánlásainak 
összege: 1 036 354 Ft. Kérjük, támogassa adójának 1%-val most is alapítványunkat. 
A Gyermekeink Alapítvány számláján 13 643 Ft van. 
A szülőkből és pedagógusokból álló kuratóriumok a benyújtott kérelmeket elbírálva 2014-ben 
az év végi jutalomkönyvekhez és díjakhoz (190EFt), a versenyeztetéshez (67EFt), 
sportmezek, szöges cipők beszerzéséhez (600EFt), könyvtár- és oktatási eszközök 
fejlesztéséhez (274EFt), az erdei iskola megszervezéséhez (160EFt), iskolai programokhoz 
(202EFt) nyújtott támogatást. 
 

A SPORTJÁTSZÓTÉR 
Elkészült a sportjátszótér megvalósítási terve. Megérkezett az Önkormányzat támogatása 
alapítványunk számlájára. Jó idő esetén terveink szerint március végére a főépület melletti 
területen elkészül a sportolásra is alkalmas játszótér és birtokba vehetik gyermekeink. 
 

ISKOLAI ARCHÍVUM 
Az iskola jubileumi Gálaműsorán készített filmeket, fotókat szeretnénk archiválni. Kérjük, aki 
készített felvételeket másolás céljából juttassa el az iskola titkárságára. Köszönjük. 
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