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Tisztelt Olvasó! 
 
Ön  a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány bemutatkozó 

kiadványát tartja a kezében.  
Alapítványunkat  2004-ben azzal a céllal hozta  létre három magánszemély, hogy segítse  az 
óvodában és iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Munkánk sokrétű: szabadidős  és 
kulturális programok, tanulmányi-és sportversenyek szervezése, szakkörök, versenyek 
lebonyolításához szükséges anyagi háttér biztosítása, eszközök vásárlása, óvodai csoportok 
és iskolai osztályok tanév végi kirándulásainak egyéni –és csoportos támogatása, táborok 
szervezése, pályázatok írása és  a projektek megvalósítása. 
Programjaink, rendezvényeink lebonyolításához az anyagi hátteret az adó 1%-os 
felajánlásból, magánszemélyek adományaiból és pályázatokon elnyert összegekből 
biztosítjuk. 
Kérem Önt , hogy ha a kiadványban bemutatott célok elnyerték tetszését, Ön is támogassa 
alapítványunkat adója 1 %-ával! 
 
                                                                               Gácsér Béláné kuratóriumi elnök 

                 
Hátsó sor: Holeczné Kovács Noémi, Baukó Lászlóné,Hürkeczné Fűri Szilvia, Pallagi 
Sándorné, Zám Anikó, Nagy Attila 
Első sor: Mochnács Éva, Verbainé Megyeri Éva, Barecz Zsuzsanna, Bojeczánné Rózsa 
Barbara, Sas Szilvia, Piják Andásné, Maulis Pálné, Gácsér Béláné 
 
Adószám: 18389258-1-04   -   Adószám: 18389258-1-04    
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Alapítványunk 2006-ban létrehozta a „Nebulókért” díjat. A díjnak két tagozata van: gyermek 
tagozat és felnőtt tagozat.  
Gyermekek közül annak  ítélhetjük a díjat, aki tanulmányi-, sport- és közösségi munkája 
alapján kiemelkedő . Sokat tesz a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ jó hírének 
öregbítéséért. 
Felnőttek közül az a személy vagy szervezet kaphatja meg a díjat, aki jelentős anyagi vagy 
erkölcsi támogatást nyújt az alapítvány működéséhez. 

Díjazottjaink: 

    2012                              
                                             2011-12.tanév 7.a osztálya    

     2011                                            
                            Nagy Gézáné                    Veres Ravai Ákos                                                 

      2010                                                 
                 Szabó Zsuzsanna   és Zsíros János       Dr Várszegi Tamás 
 

     2009                                                  
                   Machnyicz Endre                                 Forgó Pál 
 

2007                2006             
                 Jókai utcai óvoda szülői és               Számel Anna 
                    nevelői közössége 



 
              
Alapítványunk éves költségvetésében a legnagyobb tételt az 
óvodai és iskolai kirándulások támogatása jelenti. 2008-ban 
az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy az adózó 
állampolgárok 1%-os felajánlásaiból származó bevételt 

kirándulás támogatásra  használjuk fel. Az elmúlt évek megmutatták, hogy jó döntést 
hoztunk, mert egyre több olyan gyermek jár óvodába és iskolába, akinek szülei nem 
tudják kifizetni a kirándulások összegét.  
- 2009-ben  564.974,- Ft-ot 
- 2010-ben  696.385,- Ft-ot 
- 2011-ben  749.710,- Ft-ot 
- 2012-ben  877.379,- Ft-ot fordítottunk támogatásra. Ez több , mint az adó 1%-ból 
származó bevétel. Egyéb saját forrásból ,az elmúlt két évben elsősorban Forgó Pál 
települési képviselő Úr képviselői tiszteletdíjának felajánlásából tudtunk még 
támogatást nyújtani. 
A támogatásnak két formája van. Az adó 1%-ból származó teljes bevételt létszám 
arányosan szétosztjuk az óvodások és iskolások között. Így egy meghatározott 
összeget minden óvodás és iskolás gyermek megkap.  
Differenciált támogatásként az óvó nénik és osztályfőnökök pályázhatnak egyéni 
támogatásra rászoruló, illetve tehetséges gyermekek számára. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Két nagy rendezvényünk van minden évben. Ezek 
egyike a települési Gyermeknap. 2012-ben már 

8.alkalommal rendeztük meg. Évről évre nagyobb sikere van ennek a 
gyermekprogramokban  gazdag napnak. A gyermekek számára minden 
ingyenes.  Támogatóinknak, adományozóinknak köszönhetően több olyan 
játékot is el tudunk hozatni Medgyesegyházára, melyet egyébként nem 
tudnának a gyermekek kipróbálni. Az évek során volt már itt mentős-, 
tűzoltó-, kommandós-, erőember bemutató. Lehetett lovagolni, 
lovaskocsikázni. Volt cukorszórás kisrepülőről, sárkányrepülőbe is ülhettünk. 
Minden évben van kézműves játszóház, de különféle játékos és ügyességi 
feladatokban is kipróbálhatják magukat a résztvevők. Bohóc, ugrálóvár , 
Eurobungy trambulin, kalandpark vagy tájékozódási futóverseny is szerepelt 
már a programok között. Ilyenkor ingyenes az Uszoda, a Művelődési Ház 
pedig filmvetítéssel várja  a gyermekeket. Minden évben megválasztjuk a 
„Legerősebb családot” és a „Legerősebb emberpalántát”. 
Alapítványunk évek óta részt vesz  az Élelmiszerbank Egyesület „Terülj, 
terülj asztalkám!” pályázatán, így az ingyenes programok mellé 
édességekből, kisebb ajándékokból álló csomagokat is tudunk ajándékozni. 
Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több család dönt úgy, hogy ezt a 
napot velünk tölti. 
 
 



 
Másik nagy rendezvényünkből mindjárt kettő is van.  
Ez a nagyon sokak által kedvelt program a 
kerékpáros kirándulás, melyet az időjárástól függően 
minden tavasszal és ősszel megrendezünk. Két 
helyszín van, ahová mehetünk : a Csemetekert és a 

Pusztaottlakai Állatsimogató. Kimondottan családi rendezvénynek hirdetjük, 
és szerencsére ma már nagyon sok család jön el velünk. A nap fő mottója a 
mozgás fontosságának tudatosítása, de emellett hangsúlyosnak tartjuk, hogy a 
család együtt tölti ezt a napot. Az elmúlt évek során itt is különféle 
programokat szervezünk. Számháború, természetvédelmi TOTÓ, kerékpáros 
ügyességi verseny, tájfutás, kirakózás, gólyalábon járás, gyepsí és még sok 
egyéb játék közül választhatnak a résztvevők. Ha Pusztaottlakán vagyunk, 
lehet lovagolni és kocsikázni is. A legnagyobb siker, hogy nagyon sok apuka 
is eljön velünk, akik aztán együtt versenyeznek , fociznak, játszanak a 
gyermekeikkel. Az ebédről pedig évek óta Zana Mihály tanár bácsi 
gondoskodik.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A teljesség igénye nélkül: képes beszámoló arról, 
hogy még mi mindent csinálunk: 
 
 

                  
PET palackok gyűjtése                        „Nebulókért”duatlon és triatlon      
                                                                            verseny  

                
Projekt módszerek a tanulásban                                Játszóházak 
 

             
Jutalomkirándulás a kitűnő tanulóknak                Színházlátogatás szervezése 
 


