
Kedves Szülők! Kedves SZMK-s Szülők! 
 

Alapítványunk 2019-es alapítású. Tavalyi évben közel 900.000 Forinttal tudtunk osztályokat, 

tanulókat támogatni terveik megvalósításában. Rövid működési időnk alatti bevételeink 

nem elegendőek a minőségi, mennyiségi támogatás nyújtáshoz, a szükségletek 

kielégítéséhez ezt az évet nézve. Az idei évben Alapítványunk bevételi forrásának számító 

Szülők Bálját sajnos nem rendezhetjük meg, illetve az ADÓ 1%-nak fogadására is csak jövőre 

leszünk jogosultak. De a diákok támogatását célzó kiadásaink jelentős része az idei évben 

is jelentkezni fog. Most a szülői összefogás, az egyéni támogatás kiemelkedően fontos 

szerepet kap.  

 

Ezért a segítségüket kell kérnünk. Bál alkalmából hagyományosan több oldalról is segíteni 

szokták az összefogásunkat. Most nincsenek tombolák, nincsenek sütemények, nincsenek 

belépődíjak, nincsen közösen elvégzendő munka. Mindezek helyett gyerekenként 200 Ft-ot 

szeretnénk kérni, melyet az SZMK-os közvetlen az Alapítványnak jutatnak el. Ez az összeg nem 

terhel meg senkit, de mégis nagy segítséget nyújt a megfelelő helyre.  

 

Kérjük Önöket, hogy mindenki lehetőségéhez 

mérten ezen felül is támogassa az Alapítványunk 

működését. 

 

Az Általános Iskola és a Művészeti Iskola egységek 

egyéni támogatását egyaránt a bankszámlánkra tudják 

utalni, illetve a bankban személyesen tudják befizetni.  

Minden támogatás a közös céljaink elérését segíti. 

Köszönjük! 

 

Adatok a banki átutaláshoz, ill. befizetéshez: 

Átutalási összeg: 500 Ft-tól 10.000 Ft-ig, illetve az Önök által meghatározott összegig. 

Milyen számlaszámra: 11742252-25543489 

Kedvezményezett neve: St-Art Alapítvány 

Megjegyzése: Kérjük, jelezzék, amennyiben konkrét részegységre (általános illetve művészeti 

iskola) küldenék adományukat. 

 

Ismerkedjen meg céljainkkal: 

ST-ART Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola alapítványa, mely az iskolánk oktatási tevékenységét, kulturális és szabadidős 

programjait segíti, különös tekintettel a szociális hátrányok kompenzálására. Az alapítvány 

munkája díjak, jutalmak, tárgyi eszközfejlesztések, művészeti képzések, továbbképzések, 

táborok, szakkörök finanszírozását támogatja.  

 

Miért vagyunk 2019-es alapításúak? 

 



Iskolánk 2014-ben a nagy múltú József Attila Általános Iskola részintézményeként kezdte meg 

működését. Idő közben a két iskola hivatalosan is szétvált, mely indokolta az új alapítvány 

létrehívását.  

 

A legjobb befektetés gyermekeink támogatása.  

 

Minden támogatást köszönve, 

Szeretettel:  

St-ART Alapítvány 


