
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kunszentmiklósi Református Gimnázium 

Iskolai Alapítványának Hírlevele 
 

„aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott 
megigazulásunkért.” (Róma 4,25) 
 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 

Mintegy kétszáz fő részvételével zajlott az 
idén száz éves kunszentmiklósi 
érettségiztetés alkalmából Alapítványunk 
által szervezett futógála. Százhúszan: 
óvodások, iskolások, fiatalok és örökifjak 
álltak rajthoz április 2-án, egy verőfényes 
vasárnap délelőtt, hogy teljesítsék az általuk 
választott távot.   

 
Köszönjük mindenkinek a részvételt; 
önkénteseinknek és segítőinknek az 
áldozatos munkát, támogatóinknak a 
felajánlásokat, a megjelenteknek pedig az 
adományokat! 
Jövőre nem csak a távot, de reméljük a 
létszámot is duplázzuk! 

„Érettségi már 100 éve” Futógála 

2017.  áp ri l is  
II .  évfolyam,  1.  sz ám  

 

Kiránduláspályázat 
 
Idén is lehet pályázni a tanulmányi 
kirándulások támogatásáért. A pályázati 
formanyomtatvány letölthető a Gimnázium 
honlapjáról vagy a www.kunrefmiklos.hu 
oldalon található alapítványi linkről. 
Benyújtási határidő: 2017. április 21. 
péntek 
A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma a 
soron következő ülésén – várhatóan április 
26-án – bírálja el. 

 

 

Kapcsolat
www.kunrefmiklos.hu 

https://www.fb.com/refgim.alapitvany  
 
 

 

Alapítványunk támogatási lehetőségei: 

Adószámunk: 18341577-1-03 
Bankszámlaszámunk: 11732150-20004374 
 

Közelgő események  

Gimnáziumi ballagás 

 Május 6. szombat 10:00 óra 

Öregdiákok jubileumi találkozója 

 Május 20. szombat 
Református Gyülekezeti Terem 

 

 
Több mint egy szám! 

 
Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk 
az összevont adóalap után befizetett személyi 
jövedelemadónk (szja) kétszer egy 
százalékáról. 
A magánszemélyeken kívül a vállalkozók és az 
őstermelők is megjelölhetnek kedvezményezetteket. 
Ezt legkésőbb május 22-ig többféleképpen, az szja-
bevallási formától függetlenül is megtehetjük. 

A rendelkezést benyújthatjuk: 

 munkáltatói adómegállapítás 
részeként: 2017. május 10-ig lezárt 
borítékban leadva a munkáltatónak (fontos, 
hogy a lezárt borítékon rajta legyen az 
adóazonosító jelünk, a leragasztás helyén 
pedig az aláírásunk), 

 a NAV által felajánlott vagy az általunk 
elkészített bevallás részeként: 2017. 
május 22-ig (ügyfélkapun keresztül 
elektronikusan, postai úton vagy a NAV 
ügyfélszolgálatain személyesen), 

 a bevallástól elkülönülten: 2017. május 
22-ig közvetlenül a NAV-hoz (ügyfélkapun 
keresztül elektronikusan vagy postai úton, 
illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen 
– utóbbi két esetben lezárt, adóazonosító 
jellel ellátott borítékban). 

www.tobbmintegyszam.hu

 


