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Kedves „Benedekes” Szülőtársaim!
„Büszke magabiztosságunk érinthetetlenné tesz Isten és ember előtt.
Rá‐szorultságunk megvallása viszont vonzza a kegyelmet.”
Simon András grafikus művész gondolatát hozom elétek a Szent Benedek Iskolaközpont 2013‐14.
tanévének kezdetén, amit a jó Isten kegyelméből és sok jó szándékú ember segítségének
köszönhetően immár harmadik éve kezdhetünk meg egy felújított, gyönyörű épületben. Csodálatos
sikertörténet az, amit az átköltözéskor, majd utána folyamatosan megélhettünk: a felújítás, a
Díszteremmel való bővülés, a mászófal kialakítása, a sportpályák megépítése, az Aulában a színes
pihenőbútorok elhelyezése, hogy csak a jelentősebbeket említsem.
Remek érzés az is, hogy sorra tárul fel előttünk az Iskolaközpont sok elkötelezett tanárának és
tanítójának köszönhetően az a testi‐lelki‐szellemi kincsestár, melyet a sokféle szakkör és külön
foglalkozás, sportági edzés képvisel, és amelyből gyermekeink kedvükre válogathatnak. Nagy
örömforrás az is, hogy jó kezekben, testi‐lelki biztonságban tudhatjuk gyermekeinket. A mi
részünkről, azaz a szülői oldalról is, úgy gondolom, meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy az
Iskolaközpont, a mi Iskolaközpontunk, virágozhasson, s így gyermekeinknek a lehetőségei
maximumát adhassa.
Közös tennivalónk ezért még mindig sok, és bizony nem csak a fejlesztés, hanem a fenntartás, az
Iskolaközpont nevelési és oktatási színvonalának megőrzése terén is. Ezért az Iskolaközpont Szülői
Közössége, mely ‐ amint eddig is tapasztalhattátok ‐ folyamatosan anyagilag és önkéntes munkával
is segíti a magas szintű oktató‐nevelő, valamint érték‐ és közösségteremtő munkát, arra kér minden
„Benedekes” Szülőt, hogy lehetőségei szerint támogassa az Iskolaközpontot. A Szülői
Munkaközösség nevében tehát arra buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt akár szervezőként, akár
résztvevőként az Iskolaközpont programjain (következő alkalom a november 9‐i Márton nap!), és
támogassa anyagi hozzájárulásával az Anima Una Alapítványt.
Az Iskolaközpont vezetőségével egyeztetve arra kérjük minden Szülőtársunkat, hogy iskolai
gyermekes családonként és félévente legalább 10.000 Ft‐tal járuljon hozzá az intézmény
kiadásaihoz. Hasonlóan az előző évhez, kiemelten szeretnénk támogatni a gyermekeink tanulását
segítő modern eszközök és könyvtári könyvek beszerzését. Ezen kívül az adományokból segítjük az
iskolai nyári táborok, kirándulások, erdei iskolák és lelkigyakorlatok költségeihez való
hozzájárulással a rászorultakat, a tanulmányi versenyek nevezési díjainak és járulékos költségeinek
fedezését, valamint a tanév végi jutalmak és díjak költségeit. E kiadások nagyságrendje miatt az
óvodás gyermekek támogatásával ez a hozzájárulás nem vonandó össze. Ha tehát valakinek óvodás
gyermeke is van, azt arra kérjük, hogy az óvodai rész 3000 Ft/hó hozzájárulását ‐ lehetőségei szerint
– szintén fizesse be.
Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy beszámoljuk arról, hogy a tavalyi szülői befizetéseknek
köszönhetően az alábbi fejlesztések már megvalósulhattak:
‐

a gyermekek biztonsága érdekében az Iskolaközpont épületének bádogtetőire hóelterelők
felszerelése,
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

a növekvő tanárlétszámhoz új asztalok beszerzése a tanári szobába,
az igazgatói iroda méltó berendezése,
a könyvtári állomány bővítése,
a folyosók és udvarok zölddé, virágossá, dekoratívvá tételének elindítása,
elavult, régi, rossz hatásfokú radiátorok cseréje az óvodai részen,
tanári, tanítói, nevelői juttatások növelése a kiváló pedagógusok megtartása érdekében.

Ami pedig a további fejlesztési terveinket illeti, a következő, az Iskolaközpont vezetésével egyeztetett
feladatok megvalósítása áll 2013‐14‐ben előttünk:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

minden terem ellátása rögzített projektorral,
a számítógép park folyamatos frissítése,
a sportfelszerelések gyarapítása,
a könyvtári állomány bővítése,
az emeletráépítés befejezése,
az új szint tereinek bebútorozása,
a tetőtér beépítése és berendezése,
az udvari focipálya bekerítése, mászókák és egyéb „berendezések” telepítése,
a folyosók és udvarok zölddé, virágossá, dekoratívvá tételének folytatása,
tanári, tanítói, nevelői juttatások növelése a kiváló pedagógusok megtartása érdekében.

Hozzájárulásaink tehát teljes mértékben gyermekeink oktatását, fejlesztését és nevelését szolgálják.
Az Iskolaközpont ezekre a kiadásokra igyekszik forrást teremteni a lehető legtöbb pályázati lehetőség
kihasználásával is, valamint a helyiségek hasznosításával, kiadásával. A Szülők támogatása azonban
még mindezekkel együtt is nélkülözhetetlen, ezért nagyon kérjük, hogy mindannyian adományozzunk
jó szívvel e nemes célokra. Előre is hálásan köszönjük!
A támogatással kapcsolatos technikai kérés, hogy adományainkat lehetőleg átutalással juttassuk el az
alábbi bankszámlaszámra:
Anima Una Alapítvány
bankszámlaszám: 11600006‐00000000‐45440072
Természetesen lehetőség van csekken is befizetni a hozzájárulást, amihez a csekkek a Titkárságon
átvehetők.
Kívánva friss lendületet és Istenünk bőséges áldását az új tanévre,
szeretettel üdvözöl mindenkit,
Martini Tamás
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