
Tisztelt Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket a 2016-2017. tanév első szülői értekezletén! 

A Kossuth Lajos Gimnázium – a mostani, egyre modernebbé váló épületét szemlélő számára 

talán meglepően – lassan 100 éves múltra tekint vissza. Szívesen mondjuk el, hogy Budapest 

déli régiójának mindig is meghatározó intézete 2019-ben ünnepli centenáriumát. Talán Önök, 

vagy családjuk tagjai, barátaik közül is jó néhányan koptatták gimnáziumunk padjait.  

Felhívom figyelmüket a „Régi diákok, régi osztályok” menüpontra honlapunkon, ahol 

könnyedén kereshetik névvel–tablóval e hosszú időszak minden érettségizőjét és az osztályhoz 

tartozó képet! 

A minap, amikor e munkát folytatandó az itt tanító tanárok névsorán dolgoztunk, titkárnőnk 

felkiáltott: „Hű, mennyi név!”  Én pedig hozzáteszem: Hű, mennyi diák! A sok név összekötő 

kapcsa az alma mater. Az évnyitón arról beszéltem gyermekeiknek: legyenek büszkék arra, 

hogy a Kossuth Lajos Gimnázium diákjai. A három évtizedes tapasztalat, amit tanárként itt 

töltöttem, megerősített abban, hogy a Kossuthnak van összetartó ereje! Az itt megszerzett 

tudás, a kapcsolódó emlékek - volt tanítványaim elmondása alapján - olyan muníciót 

jelentenek, ami segítő erőként végigkíséri az embert későbbi életében. Sokgyermekes 

szülőként sajátjaimat is mindig arra bíztattam: éljék aktívan középiskolai éveiket, és ne 

feledjék, mit köszönhetnek egykori iskolájuknak! 

Miért szólítom most meg Önöket?  

Sejthetik, nem csupán azért, hogy nosztalgiázzunk ifjúkorunk emlékein. Nem. A levél 

megírásának sokkal konkrétabb okai vannak. 

Az év elején beragasztottuk diákjaink ellenőrzőjébe (valószínűleg utoljára, hisz elindult 

elektronikus naplónk-ellenőrzőnk) a legfontosabb évkezdő híreket. Köztük köszönetünket 

azoknak, akik támogatták iskolánk Sacculus Ludovici Alapítványát. Alapítványunk két fő 

bevételi forrása az év elején befizetett egyéni, önkéntes támogatás (itt szeretnék külön 

köszönet mondani azoknak, akik a kért 7000 Ft-nál többet tudtak befizetni!), illetve az 1%-os 

felajánlásból származó összeg. Sajnos mindkettő egyre inkább csökken… Előbbinél a felsőbb 

évesek befizetési százaléka sajnos minimális (a 11-12-es 6 osztályunkból mindössze  

1 osztálynyi gyermek fizetett csupán!), pedig ők is ugyanúgy részesülhetnek alapítványunk 

szerteágazó támogatási formáiból. Erről minden évben tájékoztatjuk Önöket. 

Tudom, a családok helyzete sem könnyű.  Különösen a végzősöket terheli sok kiadás. Ám 

hiszem, és sok egykori diákkal, szülővel folytatott beszélgetésem erősített meg abban, hogy 

amint a tőlünk nyugatabbra nagy aktivitással működő alumni-körök, azaz öregdiák 

szervezetek, illetve szülői együttműködések teszik, úgy itt, a mi XX. kerületi intézményünknek 

is sokat segíthetnének a gimnáziumhoz kötődők. Amit lehet, természetesen fenntartónktól-

működtetőnktől igyekszünk beszerezni.  



A feladatom most, hogy az eddiginél erőteljesebben szólítsuk meg Önöket; hogy olyan célokat 

jelöljünk meg, amelyeket Önök is támogathatónak éreznek; hogy felhívjam figyelmüket a 

támogatás lehetséges formáira. 

 

Mit szeretnék tehát?  

Most nem elsősorban azt, hogy a családi kasszát csökkentsék (persze szívesen fogadjuk 

folyamatosan a támogatást azoktól, akik eddig esetleg figyelmetlenségből nem adtak).  
 

Inkább azt, hogy családi vállalkozásaik, nagyvonalú cégeik támogatásának elnyerésében 

segítsenek! 

Alapítványunk megfelel a közhasznúság kritériumainak, így továbbra is ki tudunk állítani 

adóigazolást, amellyel akár 40%-kal is csökkenthető az adóalap. (Lásd Adomány – információ 

című tájékoztatónkat!) 

Mit ajánlunk cserébe? 

Élő kapcsolatot, folytonos kommunikációt, a vállalati-céges lehetőségek közvetítését. 

Kiemelkedő támogatóink megjelenítését honlapunkon. 

Olyan iskolát, amely – ha nagyobb pénzügyi mozgástere van – többet és modernebbet 

tervezhet. 

 

Elsődleges célként egy interaktív táblát (kivetítővel, kamerákkal) céloztunk meg, amelyet 500 

ezer forint körül lehet megvásárolni. Számos kollégánk használ már digitális tananyagot, de 

lehetetlen az informatika órák magas száma miatt a szaktanteremben helyet biztosítani nekik. 

Mindamellett úgy gondolom, egy XXI. századi középiskolának rendelkeznie kell már egy ilyen 

modern eszközzel. A támogatást konkrétan ezen eszközre megjelölve is be lehet fizetni. 

Előre is köszönöm, ha segítenek; hogy megértik, nem tudunk mindent központilag beszerezni. 

Későbbi terveinkről a rövidesen teljes spektrumában működő elektronikus ellenőrző 

üzenetküldési rendszerén keresztül fogom Önöket tájékoztatni. 

Addig is kérem, keressenek ötleteikkel, javaslataikkal – ajtóm nyitva áll! 

A 2016-17-es tanévhez Önöknek nyugalmat, harmonikus családi pillanatokat; gyermekeiknek 

sikeres tanulmányokat kívánok! 

Budapest, 2016. szeptember 13. 

        Hajdu Zsolt 

igazgató 


