
Tisztelt Szülők, Támogatók! 

2009-től Padányi Katolikus Gyakorlóiskolát és annak diákjait a 2008-
ban alapított PADÁNYI SCHOLA ALAPÍTVÁNY is támogatja. Ez nem azonos 
a 2004-ben létrehozott, már ismertebb Padányi Talentum 
Alapítvánnyal.  

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket egy változásról: a két alapítvány közti 
szerepátadásról! 

A közhasznú PADÁNYI SCHOLA ALAPÍTVÁNY 2012-ben vált jogosulttá az SZJA 
1% felajánlások fogadására. A 2011. rendelkező évig csak a másik 
alapítvány, a Padányi Talentum Alapítvány fogadhatott SZJA1%-
felajánlásokat, ám ez a korlátozottabb célú alapítvány a továbbiakban 
kifutó jelleggel befejezi működését, s ezzel szerepét átadja az új, az 
iskolánknak és tanulóinknak sokkal megfelelőbb célrendszerű PADÁNYI 

SCHOLA ALAPÍTVÁNYnak. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 
a 2011. adóévi SZJA 1%-ának felajánlásával 

támogassák a 
PADÁNYI SCHOLA ALAPÍTVÁNYT, 

s ezzel a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tanulóit! 

Néhány információ: 
 székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. (az iskoláéval azonos) 
 adószám: 19384816-1-19 
 bankszámlaszám: Kinizsi 73200189-11294656 
 e-mail: padanyi.schola@gmail.com 
 honlap: www.padanyi.uni-pannon.hu 

Veszprém, 2012. január 23. 
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