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Kedves Sziil6k 6s T6mogat6ink!

Anagyvhradi Ady Endre Liceum 6s atantrai 6ltal l6trehozott Alma Mater Alapitv6ny

k6pvisel6iken:t 2015-ben is arra k6rjuk Onoiiet, hogy timogassak'iskolfnkat szemelyi
j dvedelemad6juk 2%o - fw al. Az Alma Mater Alap itv 6ny bankszimla szima :

RO35OTPV220000 tr09 120RO03

Ad6szr{ma (cod fiscal): CF: 5080612
Alapitvfnyunkat lggz-ben hivJa dletre iskolfnk 31 tanhra azzal a c6l1a1, hagy hozzhj6ruljon

a tehets6ges difkok jutalmazhsfthoz, szoci6lis thmogatdst nffitson a rilszarvlo gyerekeknek,

taneszk6z-oket, technikai felszerel6st v6s6rolon a szakterniekbe. Az alapitviny legnagyszenibb

megval6sitilsa az aranyosl6posi menedlkhhz fel6pit6se 6s haszn6latba addsa. A menedlkhhz

miilodtet6sehez v6s6roltuk azt az Ope! Vivaro mikrobuszt, mely tanul6ink utaztathsfut is

megkonnyiti, Emellett vfsfroltunk ,egy Opel Combo kisteheraut6t a bentlakfs 6s a kantin

tizerneltet6sdhez, Fontos megval6sitis volt az iskola fogorvosi rendel6j6nek felirjit6sa, hiszen a

korszerii 6s szakavatott fogorvosi ell6t6s alapkovetelm6ny gyermekeink eg6szs6g6nek megtart6sa

6rdek6ben. Az elmirlt tan6vben sikertilt felfjitanunk az egyik informatikai labort. Nagy

eredm6nyk6nt kdnyveljuk el a robotika szakkor beindul6sit, melynek'feltdtete volt a robotok 6s a

terepasztal megvasartai a. Az 0nokt6l kapott tdmogatfsnak k0szonhet6en tov6bb gyarapodtunk,

elvdgezhettuk a szuks6ges javit6sokat az lskolAban. A k6mialaborban sikertilt kicser6lntink a

kagyl6kat,
T6mogattuk a j6 eredmenyt el6r6 tanul6inkat a versenyekre valo eljutisban, valamint

jutalmaztuk 6ket a tarrdv vegen p6ld6s helyt6ll6suk6rt. Nagy sikernek orvend, ez6rt segitirik 6vr6l-

6vre a hollandiai Sassenheimben tal6lhat6 testv6riskoldval szewezett kdzos projekteket.

2015-ben tovhbbra is folytatjuk a korszeni didaktikai eszkozok ( projektor, szirmit6g6pek)

beszerz6s6t, Hasonl6k6ppen thmogatni akarjuktehets6ges'di6kjainkat, versenyeket, szakmaijellegu
konferenci6kat szervezink. V6sfrolni szeretn6nk egy szfirit6gdpel a rnosod6nak. Aranyosl6poson,

az i sko l a m ened6kh6 zdb.an b: rt or zat ki eg6szit6 sre 6 s tet6j av ithsr a ke l l 6l d oznu.nk.

Eredmdnyeinket annak koszonhe-tji.ik, hogy terveink megval6sitfs6ban mindig magunk

mellett tudhatjuk a sztil6i kozossdget.
Tisztelettel k6rjUk, hogy amennyiben 0n0k is egyet6rtenek nemes c6ljainkkal, szem6lyi

jdvedelemad6juk 2Yo -6val segits6k az AIma Mater Alapitv6nyt!
T 6mo g atbsu kat, drz:etlen s egit6 szf nd dkukat sz ivb 6l kO szd nj tik I
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