
Beszámoló a „Für Das Budapester Gymnasium der Deutschen Minderheit, a Német 

Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért Alapítvány” munkájáról 

 

A Für Das Budapester Gymnasium der Deutschen Minderheit, a Német Kisebbség Budapesti 

Gimnáziumáért Alapítvány 1992-ben kezdte meg működését, igazán aktívvá azonban az 

elmúlt pár évben válhatott. Köszönhetően az eddigi támogatásoknak az Alapítvány sokféle 

módon segíti a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelő 

munkát, biztosítja különböző programok, projektek anyagi hátterét, s nyújt támogatást az 

arra rászoruló diákok számára.  

Az Alapítvány célul tűzte ki évente – az egyéb feladatok mellett – egy nagyobb ráfordítást 

igénylő projekt megvalósítását. Ezen projekt keretében került sor a tanulók kényelmét 

szolgáló, az intézményt otthonosabbá tevő eszközök vásárlására. A 2018/19. tanévben közel 

1,5 millió forint összegben tudtunk beszerezni különféle bútorokat (puffokat, asztalokat, 

kanapékat) melyek a folyosókon, illetve a könyvtárban helyeztünk el. A Kuratórium ezen 

beruházásokra – az iskolai diákönkormányzattal történő előzetes egyeztetést, és az igények 

felmérését követően – tesz javaslatot a közgyűlésnek. A következő tanévre új, a diákok 

használatában álló nyomtató-fénymásoló beszerzését, iskolai mosdókba kézszárítók 

felszerelését, valamint a konditerem első ütemű modernizálását tervezzük. 

A nagyobb projekten túl az Alapítvány – lehetőségeihez mérten – minden évben támogatást 

nyújt a diákcserében részt vevő tanulók számára (elsősorban az utazási költségek 

csökkentése érdekében), ily módon enyhítve a szülőkre háruló anyagi terheket. 

Ezenkívül támogat különböző iskolai rendezvényeket, programokat, így különösen 

táborokat, német nemzetiségi gimnáziumok közötti sportrendezvényeket, segítséget nyújt az 

eszközbeszerzéshez, valamint tanév elején és karácsony előtt anyagi segítséget nyújt 

rászoruló tanulók számára. Indokolt esetben – osztályfőnöki javaslatra – részt vállal a 

tanulmányi projektek anyagi terheinek csökkentésében is, ugyanis szeretnénk, hogy ezekre a 

kirándulásokra minden diákunk eljusson. 

Immáron harmadik éve – a szülők befizetéseiből, de az Alapítványon keresztül, annak 

szervezésében – nyílik lehetőség az érdeklődő 8. osztályos tanulók számára német és magyar 

nyelvből, illetve matematikából tehetséggondozó foglalkozások megtartására, melyek 

nagymértékben hozzájárulnak az írásbeli felvételi vizsgákra való eredményes felkészüléshez. 

Ezen célok megvalósításához ugyanakkor továbbra is nagy szükségünk van a tisztelt szülők, 

hozzátartozók anyagi támogatására, az adó 1%-nak az Alapítvány részére történő 

felajánlására, valamint rendszeres befizetésekre. Ehhez kérjünk a továbbiakban is 

segítségüket, hiszen az Alapítvány számlájára beérkező összegek gyermekeik érdekeit 

szolgálják.  

Segítő felajánlásukat előre is köszönjük! 
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