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HÍRLEVÉL 
 
 

A HAJÓS BÁL 
 

Az idén november 25-én került megrendezésre a hagyományos pedagógusok-szülők 
jótékonysági bálja. Több, mint 300-an vettünk részt a - jó szervezésnek köszönhetően - 
fantasztikusan jó hangulatú, késő éjszakáig tartó rendezvényen. 

A jótékonysági bálunk tiszta bevétele 1 091 000,- Ft volt. 
A Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány számláját növelő bevételből 148 000 Ft-ot a 
gyerekek közös karácsonyi programjaira, a fennmaradó összeget pedig az eredeti célnak 
megfelelően az iskola számára oktatástechnikai eszközök vásárlására és a Kisiskola 
udvarának felújítására fordítjuk. 
Nagyon szépen köszönjük az értékes tombolatárgyakat, felajánlásokat. Külön köszönet a 
szervezőknek, akiknek fáradhatatlan lelkesedése biztosította a rendvény sikerét.  
Szeretettel várjuk jövőre azokat is, akik az idén nem tudtak eljönni. Következő közös 
programunk tavasszal a Tehetségek és Családok napja lesz. 
 

ALAPÍTVÁNYUNK 
 

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 alapítványunk céljainak megfelelően. 
 
A Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány (Bankszámla: 11600006-00000000-23094563) 
számláján 4 875 910 Ft áll rendelkezésre, melyből a 2015-ös év szja 1%-os felajánlásainak 
összege: 1 169 865 Ft. Kérjük, támogassa adójának 1%-val most is alapítványunkat. 
 
A szülőkből és pedagógusokból álló kuratórium a benyújtott kérelmeket elbírálva 2016-ban a 
H-faktor: 80 000,- Ft, mikrofon vásárlása: 68 000,-Ft, projektorjavítás, izzócsere: 74 670,- Ft, 
év végi tanulmányi kirándulások: 1 530 000,-Ft, könyvtárfejlesztés: 45 169,-Ft, év végi 
jutalomkönyvek: 169 952,-Ft, sportmezek vásárlása: 40 000,- Ft, „Jó tanuló jó sportoló” 
díjazás: 71 694,-Ft, Tehetségek és Családok napja: 166 000,- Ft, csokoládé: 10 000,-Ft, 
versenyeztetés (nevezési díj+ utaztatás): 96 000,-Ft, elsősök ajándéka: 13 668,- Ft összegben 
nyújtott támogatást. 
 
 
Mind emellett a szülők összefogásának, tenni akarásának eredményeként az elmúlt évben 
több tanterem került felújításra. Köszönjük! 
 

Továbbra is számítunk a szülők szervező munkájára, együttműködésére, támogatására. 
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