
 

Tisztelt Szülők! 
 

Ezúton is szeretnénk megköszönni és hálánkat fejezni ki azért, hogy a 2022-es évben 

támogatták alapítványunkat, és általunk a csíkszeredai Nagy István Művészeti 

Középiskolát.  

A Fundaţia „Nagy István” Alapítvány örökös célja a Nagy István Művészeti 

Középiskola oktató jellegű-, iskolán kívüli, kulturális- és művészeti tevékenységeinek 

támogatása, a középiskola tanítási körülményeinek, feltételeinek javítása, valamint az 

érdemes-, illetve a képzőművészet, építőművészet vagy zene terén kimagaslóan 

tehetséges tanulók támogatása. 

A 2022-es évben az Önök és számos nagylelkű Hargita megyei vállalkozó 

hozzájárulásával a következőket valósítottuk meg: 

▪ Februárban az iskola XI. osztályosainak segítettünk a Maturandus Bál 

megszervezésében. A diákok rendületlen elszántsággal keresték fel a város 

vállalkozóit szponzorálásokért. Az alapítvány számlájára így befolyt összegekből 

fedeztük a bál költségeit. 

Ugyanakkor anyagilag támogattuk egy, a zeneszakos diákoknak megszervezett, 

mesterkurzus létrejöttét. 

▪ Márciusban az iskola IX-XII. osztályos kórusát támogattuk felkészülésükben a 

március 15-i Vár téri fellépésükre. 

▪ Áprilisban két X. B osztályos tanuló, Krizbai Györgyi tanárnő kíséretével, részt 

vettek a Partiumi Keresztény Egyetem által Váradon megszervezett 

Művészettörténet versenyen, ahonnan egy I. díjjal tértek haza; útiköltségeiket az 

alapítvány fedezte.   

▪ Májusban egy nagy csapat képzőművészet- és építészet szakos diák tanulmányi 

kirándulást tett Szeben városában; útiköltségeiket szponzorálásokból fedeztük. 

Ugyancsak ebben a hónapban, a 2021-es Gólyabálra gyűjtött szponzorálások el 

nem költött összegéből fedeztük a XII. osztályosok tablójának megvalósítását. 

▪ Júniusban jutalomkönyveket vásároltunk az érdemes tanulók jutalmazására a 

tanévzáró ünnepség keretén belül; a VIII. és XII. osztályokból pénzbeli jutalomban 

részesítettük azokat a tanulókat, akik különböző versenyeken sikeresen 

képviselték az iskolát, avagy kimagasló tehetségről tettek tanúbizonyságot 

különböző művészeti ágazatokban. 

A Bolyai Matematika Csapatverseny nemzetközi szakaszára az iskola egy négy-

fős csapata (VII. A) jutott tovább (Csata Lili tanárnő felkészítésével), ahol 

korosztályukban III. helyet szereztek; Budapestre való utazásuk költségeit 

kifizette az alapítvány. 



 

▪ Máthé Klára Krisztina tanárnő sikeresen pályázott a Romániai Építészek 

Rendjéhez egy építészeti szaktábor megvalósítására. 

▪ Augusztusban szponzorálásokból támogattuk a Dobos Krisztina tanárnő által 

megszervezett „Slágerebbje 2022” című könnyűzenei koncertet. 

▪ Októberben vásároltunk két okostelevíziót az előkészítő osztályok számára; 

ugyanebben a hónapban szponzorálásokból fedeztük a XI. B osztály 

magyarországi tanulmányi kirándulásának útiköltségeit.  Megrendezésre került 

egy mesterkurzus is az iskolában, ahol a kurzust tartó egyetemi professzor 

szállásköltségeit fedeztük. 

▪ Novemberben a Csíkszereda Városházától nyert pályázati támogatásból kifizettük 

a 2023-as Gólyabál előadás terembérét; az évente megszervezett Czerny- 

etűdverseny résztvevőinek alapítványi támogatásból kis jutalom-csomagot 

állítottak össze a szervezők. 

▪ Decemberben X. B osztály tanulmányi kirándulást szervezett Magyarországra; az 

osztályt azzal segítettük, hogy rendelkezésükre bocsátottuk a forint alapú 

bankszámlánkat, hogy azon keresztül át tudják utalni a költségeik fedezéséhez 

szükséges összegeket a magyarországi feleknek. 

A Bolyai Matematika Csapatverseny Kárpát-medencei szakaszára az iskola egy 

négy-fős csapata (VIII. A) jutott tovább (Csata Lili tanárnő felkészítésével), ahol 

korosztályukban III. helyet szereztek; Budapestre való utazásuk költségeit 

kifizette az alapítvány. 

 

A 2021-es 3,5%-os jövedelemadó felajánlásokból 7350 lej folyt be számlánkra. Ezt 

ismételten megköszönjük. 

Kérjük, támogassa idén is alapítványunk munkáját jövedelemadójának 3,5%-val. A 

felajánló űrlapot megtalálja az osztálytanítóknál/osztályfőnököknél, illetve az iskola 

titkárságán. Kérjük, az űrlapon mindenképp tüntessék fel telefonszámukat és e-mail 

címüket, az ANAF (Romániai Pénzügyi Hivatal) csak így fogadja el azt. A kitöltött 

űrlapok leadhatók személyesen bármely ANAF kirendeltségnél, illetve az iskolában 

az osztálytanítóknál/ osztályfőnököknél/ titkárságon. 

Megjegyzés: A felajánló űrlapokon feltüntetett személyes adatok nem kerülnek feldolgozásra 

az alapítvány által. 

 

 

Csíkszereda, 2023. március 15. 

 

Köszönettel, 

Imets László,  

a Fundaţia „Nagy István” Alapítvány elnöke 


