
Szeretettel köszöntünk így ősz elején. Reméljük, hogy a nyári időszak 
testi és lelki pihenést is lehetővé tett számodra és kész vagy az előt-
ted álló feladatokat újult erővel végezni.

Az elmúlt hetek a piarista világban szintén a feltöltődésről, és az új 
élmények szerzéséről szóltak. Diákjaink nem tétlenkedtek a nyáron 
sem:

ª Osztrák cserediákok látogatása Kecskeméten

ª Kalazancius Mozgalom - csoportvezető-képző nyári tábor 

ª Veled több! – Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozó

ª Nemzetközi Piarista Szinódus Salamancában

ª Diákjaink 51 különféle túrán vehettek rész,  
         köztük vitorlástáborok, gyalogtúrák, evezőstúrák,  
         kerékpártúrák és egyebek.

Kedves TámogaTónK! 
Kedves ÖregdiáKTársunK!

„Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.” 

                     Vörösmarty Mihály (Emlékkönyvbe 1839.)

Frissen végzett diákjaink többsége pedig azért izgult, hogy 
vajon sikerül-e az egyetemi, főiskolai felvételi. Hol folytat-
hatja tanulmányait a felsőoktatásban? 

Többek számára a továbbtanulás kérdése sajnos nem csak 
a ponthatároktól függ, hanem anyagi kérdés! Különösen 
igaz ez az első évben, amikor még nem kaphatnak tanul-
mányi ösztöndíjat.  A Piarista Alapítvány adománygyűjtő 
akciót hirdet, hogy minél több egyetemet kezdő piarista 
öregdiák részesülhessen ösztöndíjban, és így tanulmányait 
zavartalanul végezhesse. A Diákszövetséggel közösen 
szervezett gyűjtésben kérjük, hogy anyagi lehetősége-
idhez mértem támogasd a továbbtanulásban piarista 
diáktársaidat, akik megfelelő szellemi, de csekélyebb 
anyagi tőkével rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányai-
kat sikeresen elkezdjék. 

Ez egyrészt szociális alapú, tanulmányi ösztöndíj, másrészt 
segíteni szeretné néhány elkötelezett, tanár szakos piarista 
öregdiákot, hogy piarista intézményben kezdje gyakorolni 
hivatását! 

Magyar Piarista 
Diákszövetség



Együttműködésünk értelmében a Piarista Alapítvány szervezi 
a gyűjtést, majd a Diákszövetség fogja a pályázatot kiírni, a 
támogatásokat odaítélni, a nyertesekkel a kapcsolatot tartani. 
Közös célunk, hogy abban is segítsük a támogatásban része-
sülő diákokat, hogy kapcsolatban maradhassanak a piarista világgal és tanulmányaik sikeres elvégzése 
után munkájukkal ők is támogathassák majd a piarista oktatást és nevelést.

Támogatásodat a mellékelt csekken vagy átutalással tudod eljuttatni hozzánk:

Piarista Alapítvány
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Számlaszám: 10700024 70759196 51100005
Közlemény: „ÖSZTÖNDÍJ”
Külföldről: IBAN: HU50 1070 0024 7075 9196 5110 0005, SWIFT: CIBHHUHB

Céges adományozó esetében az adószámot is kérjük feltüntetni.

Online adományozói lehetőség a honlapunkon: alapitvany.piarista.hu/donate

Segítségedet hálásan köszönjük.

Budapest, 2018. szeptember 10.
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a Te adományod is nagyon 
fonTos, hogy minél TÖbb 
diáK TovábbTanulásáT 
TámogaThassuK.


