Tisztelt Szülők!
Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium média – és dráma osztályainak szakmai munkájában, iskolánk
technikai eszközparkjának kiegészítésében, diákjaink tehetséggondozásában, egyéni pályázataik
lebonyolításában az M. S. Mester Alapítvány nagy szerepet vállal. Az alapítvány az SZJA 1%-os
felajánlásokból és szülői hozzájárulásokból tud gazdálkodni.
Kollégáink, barátaink és diákjaink szüleinek 1%-os felajánlásaiból idén 117 340 Ft érkezett, a szülői
ház támogatása 282 000 Ft volt. Tehát az 2016/17-es tanév első félévében összesen 399 340 Ft-ból
gazdálkodhattunk. Idén először a teljes összeget technikai eszközökre költöttük, melyeket közvetve
vagy közvetlenül minden diákunk használ. Az eseményrögzítésben, fotó- és videódokumentumok
készítéséhez nélkülözhetetlen Canon EOS 700D és a kreatív üzemmódokban gazdag kiváló ár-érték
kategóriájú Pentax K-50 fényképezőgépeket vásároltuk meg a hozzájuk tartozó optikákkal együtt.
Ezidáig egyetlen megbízható fotó/videó állvánnyal rendelkeztünk, most bővítettünk – a „fekete
péntek” egyik akcióját kihasználva jóval a piaci ár alatt –, megvettünk egy Manfrotto Dual 3d
statívot és még néhány fontos kiegészítő eszközt.
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Összesen 362 637 Forintot költöttünk.
Készülünk az idei tanév nagy fotókiállítására, a 2017. március 18-ai 11. BIG Filmfesztiválra, több
pályázaton is szeretnénk aktív diákjainkat támogatni és újra alkotótábort is tervezünk.

Köszönjük, hogy adójuk 1%-os felajánlásával is aktívan részt vesznek munkánkban!
Adószámunk: 18087482-1-42
Köszönjük azoknak a szülőknek a támogatását, akik 5 vagy 10 ezer forinttal már hozzájárultak,
hogy az idei tanévben lehetősége legyen gyermekeiknek a szakmai előrehaladásra, sikerek
elérésére, technikai ismereteik bővítésére!
Kérjük, hogyha eddig még nem, most támogassák gyermekeik speciális média/dráma művészeti
képzését, járuljanak hozzá médiás gyermekük esetén évente minimum 10 000, drámásoknál
minimum 6 000 Forinttal, vagy bármilyen képzésünkben felhasználható tárgyi adománnyal!
Számlaszámunk: 10403181-31818511-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Rózsadombi
fiókja).
https://www.facebook.com/MSMesterAlapitvany/
A facebook segítségével népszerűsítjük a diákok alkotásait, megosztunk értékes információkat, a
pályázati felhívások között válogatva közvetítünk,
https://www.facebook.com/ujpestibrody/ és megnézhetjük akár a drámások vizsgaelőadásait is,
melyeket médiásaink az MSMA technikai eszközeivel rögzítenek.
Budapest, 2017. február 06.
Trojkó Ildikó, média és művészeti munkaközösség vezetője, az M.S. Mester Alapítvány képviselője

A képeket a 9., 10., 11. és 12. médiások készítették
a Pentax K-50-nel.

