
 

Tájékoztató 
a Partiumi Egyetem Alapítvány 2009. évi  tevékenységéről 

 
  Hivatkozással az alapítványok működését szabályozó CLVI./1977 számú törvényre, jelzem: 
alapítványunk működése 2009. évben is szabályszerűen és a törvényes előírásoknak megfelelően 
ment végbe mind tevékenységi, mind pedig ügyintézési-pénzügyi szempontból; az alapítvány 
tisztségviselői tevékenységükért semmiféle anyagi vagy más juttatásban nem részesültek. 

Az előző évek biztató fejlődési irányát folytatva, tevékenységünk év végi leltározásakor szép 
eredményekről számolhatunk be. 

Ez évben alapítványi tevékenységünk legfontosabb közcélú rendezvénye a május 11-én 
megtartott jótékonysági hangverseny volt, amelyet a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 
működésének támogatására szerveztünk. A mintegy 800 résztvevővel és színvonalas műsorral a 
budapesti Zeneakadémia nagytermében megtartott rendezvény sikerét az is jelzi, hogy az est 
jótékonysági bevétele mintegy 3,0 millió Ft összeget tett ki. A rendezvény költségei minimálisak 
maradhattak, mert az előadó művészek a nekik járó honoráriumot alapítványi céljaink támogatására 
ajánlották fel akárcsak az Akadémia a teremhasználatot; ezen  gesztusok a közjó szolgálata mellett 
alapítványi tevékenységünk elismerését is jelzik. Az adományösszeget az Egyetem évzáró ünnepsége 
alkalmával - nyilvános körülmények között - Bakos István elnök és Tőkés József titkár személyesen 
nyújtotta át a Partiumi Keresztény Egyetem vezetőségét képviselő Rektor-asszonynak Nagyváradon. 
F.é. május 04 – 11 időszakban alapítványunk szervezésében került sor az „Ifjú képzőművészek, 
diákok Nagyváradon és Szentendrén” elnevezésű, több programpontból összeálló rendezvényre;  a 8 
nagyváradi képzőművész diákot és kísérő tanárukat vendégül látó tapasztalatcserés program a diákok 
munkáinak kiállításával kezdődött Szentendrén és a Partiumi Keresztény Egyetem javára szervezett 
jótékonysági hangverseny felemelő hangulatú rendezvényével végződött a budapesti Zeneakadémián.  
Ez a program a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati támogatásával valósult meg. 

Önálló, saját tevékenységünk eredményeként jelentkező anyagi forrásból nyújtott alapítványi 
támogatásaink összértéke a 2009 évben 4.150. eFt összeget tett ki a következő fontosabb tételekkel: 

• Partiumi Keresztény Egyetem és iskolai oktatás támogatására:  3.400 eFt 
• Ösztöndíj-támogatások (Alapítványi  Díj +Egyéni diáktámogatások): 350 eFt 
• Más, közcélú alapítványok támogatása (Házsongárd Alapítvány, stb.): 400 eFt 

Más szervezetek, egyesületek nevesített célú adományainak - céladományainak -kezelésével és 
közvetítésével alapítványunk köz- és jószolgálati feladatokat látott el mintegy 8,5 mFt támogatás 
továbbításával a Nagyvárad – Zilah egyházi iskolahálózatának támogatására a külföldi székhelyű 
Töndury-AG alapítvány céladományaként valamint egyéb céladományok továbbításával a Pro 
Universitate Partium Alapítvány, a Lorántffy Gimnázium – Nagyvárad,  valamint a Keresztény 
Minőség Iskoláinkban Alapítvány részére Marosvásárhelyre. 

Alapítványi tevékenységünk elismertségét jelzi az 1%-os adófelajánlásokból érkezett mintegy 

400 eFt összegű felajánlás valamint komoly alapítványi tevékenységet és annak megfelelő pályázati 
anyagot igénylő Nemzeti Civil Alapprogram ismétlődő pozitív értékelései alapítványunk pályázati 

kérelmeire: 2009. évben működési költségekre 400 eFt támogatást nyertünk. 
Tájékoztatóm zárásaként az alapítvány Kuratóriuma nevében elismeréssel és hálásan 

köszönöm meg minden adományozó nagylelkűségét; a jövőre nézve pedig kérem további bizalmát 
és – lehetőségeihez mérten – anyagi támogatását is. 

 
  Budapesten, 2009 decemberében 
 

Tőkés József   
       titkár 

 
Figyelem: alapítványunkról, rendezvényeink részleteiről valamint támogatóink köréről az 
érdeklődők alaposabban tájékozódhatnak még honlapunkon, a www.partiumalapitvany.eu 
elérhetőségen. 


