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Rövid ismertető az alapítvány 2015. évi támogatásairól 

 

Csoportos és egyéni támogatáskérések alapján nyújtott támogatások 

 

Pályázatok 

Tanulmányi ösztöndíj a 10. 11. és 12. évfolyamos diákok tanulmányi és egyéb verseny 

eredményeik pályázata alapján történik a díjazás. Ez évben tizenegy, kiemelkedő eredményt elért 

tanuló kapott 440 ezer Ft támogatást. 

Az Év Tanára az Év Diákja, a tanulók szavazatai alapján, Pedagógusnap illetve Gyermeknap 

idején díjazza az alapítvány az Iskola választott tanárát és tanulóját. Az emlékmedál illetve 

könyvutalvány díjra 150 ezer Ft volt a támogatás. 

Pedagógusnapi törzsgárda jutalomajándék támogatásra 75 ezer Ft-t adott az Alapítvány 
 

Szakmai munkaközösségek támogatása 

Sportkör Színjátszó kör és könyvtár munkájára 155 ezer Ft támogatást tudtunk fizetni. 

DiákÖnKormányzat működését a „Gólyapólók” készítési díjának átvállalásával, 150 ezer Ft-tal 

segítettük. 

Tanév végi könyvjutalmazás a VPG eredményes tanulóinak díjazását 75 ezer Ft-tal 

segítségettük. 

Pál Tanár Úr díj a VPG kiemelkedő sportolójának díjazására alapított alszámláról 24 ezer Ft 

támogatást adtunk. 

A nyári tanulmányi- és sporttábor tanári felügyelet támogatásra 110 ezer Ft-ot tudtunk adni. 
 

Rendezvények támogatása 

Pályabörze a továbbtanulás és szakmaválasztás „feladat”-hoz az előadók ajándékozásához 

hozzájáruló segítségünk 25 ezer Ft volt. 

Atomerőmű látogatás a fizika munkaközösség fakultatív csoportját az utazási 

költségtámogatással, 90 ezer Ft-tal segítettük. 

Szalagtűző ünnepség a Szülői Szervezettel közösen megvalósított rendezvényhez 500 ezer Ft 

segítséget nyújtott az alapítvány. 

Bicentenáriumi ünnepség Veres Pálné Beniczky Hermin születésének 200. évfordulójára 

rendezett emlékesemények lebonyolítását 400 ezer Ft-tal segítette az alapítvány. 
 

Szociális támogatás 

Táborozás támogatás a nyári tanulmányi, sport- és Gólyatáborozáshoz 82 ezer Ft összegben 

nyújtott segítséget az alapítvány. 

Étkezési hozzájárulás és segélyadományozás a rászoruló tanulókat 59 ezer Ft-tal támogattuk, 

jogos igények alapján. 

 

A támogatások összege: 2 millió 335 ezer Ft és a működési költség: 196 ezer Ft volt. 

Ezzel betartottuk a gazdálkodásunkra előírtakat. 

Az Alapítvány összes kiadása: 5 millió 663 ezer Ft, amelyben a  

Céltámogatás összege: 2 millió 884 ezer Ft volt. 



 

Az alapítványi támogatások forrása a személyi jövedelemadó 1 % felajánlás volt. 

2015. évben: 2 millió 565 ezer 206 Ft képezte a gazdálkodás alapját. 

Szülői Támogatás 

A Szülői Szervezet felhívására a Gimnázium működésének segítésére 2015/2016. tanévben 

befizetett támogatás 1 millió 517 ezer Ft. 

 

„ProProgressio” a Gimnázium Fizika munkaközösségének pályázati díja 400 ezer Ft  

„Ami összeköt bennünket” együttműködés a VPG és határon túli testvériskolái között 2015-ben 

BGA/3435/2015 MKO-KP-2015/1-000093 a Bethlen Gábor Alapítvány pályázati díja 376ezer 

egyszáz Ft. 
„Bicentenárium” Veres Pálné születésének 200. Évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezés 

a Nemzeti Kulturális Alap pályázati díja 1 millió Ft. 

„Ugrin Gábor” emléktábla készítésére Volt VPG-s Diákok cél-felajánlása 1 millió 23 ezer Ft 

További adományok 

ÖKO támogatás 50 ezer Ft 

„Köszönet a csodálatos karácsonyi koncertért a Szent Mihály templomban” 80 ezer Ft 

Budapest, 2016. 02.08.  Baranyi Mária (elnök) a kuratórium nevében. 

További információk: http://www.vpg-iskolankertalapitvany.hu 

 


