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Fáy András Általános lskola és Óvoda

.

2L5t Fót, Vásár tér 1.

Telefon : 27 -537 -620 Telefax: 27 -537 -629
E-mail: info@fay.suli.hu

.

web: www.fav.suli.hu

Gróf Károlyi Erzsébet
Fót

Tisztelt Erzsébet Asszony!

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönettinket az Ön által képviselt Alapítvány intézményiink
részére ajándékozott játékaiért, mellyel nagy örömetszerzettóvodásainknak.
Segító munkájrához kívánunk további sok sikert és jó egészséget.

Fót, 201l. szeptember 27.

Tisztelettel

ZF
Igazgatő

Tisztelt Károlyi Alapítvány!

A szent András Óvoda nevében szeretnék köszönetet mondani
Önö kne k, az óvodán kn a k elj ut tatott j áté ko kért !

Nagy segítségez számunkra, a gyerekek karácsonyi ajándékként
kapják meg a játékokat!

Hálásan köszönjük!
További sikeres munkát kívánunk Önöknek!
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l(rírolyi Erzsébet a§szony
részére

2153 Fót

Vörösmarty

tér 2.

Tisáelt Karolyi Erzsébet asszony!

A kollégáim, ataniúástyaink és a magam nevében köszöntöm Erzsébet-nap alkalmából. JÓ
egészséget kívánok Ónne§ valamint mihamarabbi gyógyulást a kedves ferjének. Nagyon
szépen köszönjiik az ajándékokat diákiaink nevében és szeretettel vrfiuk adventi
koncertíinkre, melyet 20lt. december 2-án 19 órakor tarfunk az tJjpesti Yárosháza
Dísztermébe.

Budapest, 2011. november 25.
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Dedkvóri Római Katolikus Eglhózköaség,Csalód' Óvodója
2600 Yóc, Bauer ]|I. u 22-24.
T elefo n/fax : /2 7/- j 1 4 - 5 4 7
E-m aíl: cs ala dov o d a@invitel h u

Fóti Károlyiak Alapítvány

Vác, 201 1. szeptember 14.

Gróf Károlyi Erzsébet
Asszony részére

Fót

Tisztelt Gróf Krárolyi Erzsebet Asszony!

Eanton szeretnénk megköszönni a Vác-Deákvrári Római Katolikus EgyházJrözseg ,,Család"
Óvodája nevében az alapíNány által felajánlott játékokat a gyermekeink részere, amelyet nagy
örömmel vettek birtokba.
Szeretettel hívjuk és várjuk a szeptember 29-éntartandó Mitr.ály napi vásarunkra.

Munkájrára Isten áldását kérve
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A Fóti Róm*i K*tc§krrs Erybázközség Gondviselés üvodája
§fo{;03? 823
Cir::: 2151 Fót, Y§rő,srna*,v *. 14,
Tal.: 27 l 360 t54 Fax: 2'! l35& ű83 / 35-ös nnellék
*-rne,i!: fotromgond@invitel.hu
Tárgl: Kdszönet az adonián;"ért
Ikt. sz.: l15/2üii

F0TI KAR.űLYIAK ALÁPITVÁ§Y
Fót, Yöríi§m*rfy tér 2,
Ti§zieit Kuratória*:!

A Fóti

sxíw*! kösxö:rtim

S.ómai Katclikr;s Egi,}rázk§zség Garrdviseié§ Sv*dajá::ak vez*töjskéld hál*1elt
*d*má:ryukat.

Gg,r:Eiánk i994. szepte*rber 6-án induit egyháei intézmécyi<.é§t. Az *kkor k*t r:v*dai
es*p*rttal miiködó katolikrrs óvcda m:ára négy esopartossá n§vekedett, Jelenleg 1*6 kisgy*rnrsket
n*v*iiirrk. Bar ae óvodaépiiletixrk f*!,varnat*san javíásra szcrr:l iszeretnénk ápitkezni}. rnégis
örőmmel jánrak b*zzénk á család*k. Nagy kiirültekifi_téssei f*galm*zfirk ffieg nevelési
*élkiíii,z*seirrketés iigy alakítjuk a§veirdékeink mindea napjx, }rcgy ta§a}mas, baldag óvodai éie{et
élhessenek.
Tefinésze{*sefi a §§velőntugkát*z a f*lszereltség is b*zzá jfuiil, ezért voit szifu*r:r:kra
varatlan nteglepetés és örörn, hagy ai*pitvany§ií 2CI11. a-tguszl*s:iban 5,§ayöni játékükkal
méretü autókka| társasjáték*kkal,
ajanddkczta m€g irrté,zrnény' i*ket. §abá§ial, különbözö
játékckkal
gazdag*dott
*,-,*dánk eszk#zaáta.
ópítökk*l. holltck**z* eszkiizőkkel, ftjlesztő
Meiiékelve küldcim a fecykép*t ar:ról, miiyen öxfeiedt tevékenységre késsie.tte
riöve::dék*iiiket ae t4 játék*sektiz. Trámcgatasukkd 1** ki*gyerm*k ói.,*d*i é}eténekés al*pvetŐ
elfcglaitságiának szírresitésétt*tték lchetővé.

Az óv*da d*lgozói, a

g3.errrrek*k és * **aládak nevéberr m*g egyszer r*egköszö*Sm
tám*galasukat. Xl*ti:kre és rnunkáj*kra G+rrdvis*ló menny*i Atyan&: áldásár kérem!

Fót, 3*i 1, augrsztrrs 31.
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A r,órr xánor.yIAK ar.apírrrexy
Átvéteti Elismervény

A

Fóti

'Nll1u§Trlvr**

Károlyiak

Alapítvrány ,

,a

mai

napon
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kiilönféle játékokat

\yrc,+11ütícsdé:hb"l,+lrűaWr7rerzére

adott át adomrányként.
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l rón únor,ynr uepírv,itty
Adószám: l867 1788-1-13
2153 Főt, Vörösmarty tér 2.

F őt, 2011 .szeptember 2.

2153, Fót, Vörösmarty

tér. 2,

fax:

06_27-361-339
Szám]as zám: 10300002 -20385505-00003285
Tel-/

A rórr xÁnorylAK er.epínrelw
Átvéteti Elismervény
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Fóti

Károlyiak Alapítvany a
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napon

a

....nf;naMP.t....FRfi.|.J.í.!Sí1.,lt....dUOD.{F-.....részére kiilönféle játékokat

adott át adományként.

t*K,?,ÍŰ
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rón xÁnor,rur u.lpírv,irvr
Adószrám: l867l788-1-13

2153 Fót, Vörösmarty

tér 2.
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Fót, 201 1.szeptember 2.

2L53, Fót, Vörösmarty

tér. 2, Tel/ fax:

06-2'7 _361,-339

Szám]-as zámz 10300002 -20385505-000032B5

Laura vicuna Római katolikus ovoda
2146Mogyoród Dózsa György út 39.
TeVfax: 28 440 787
Email: vicona@invitel. hu

Fóti Károlyiak Alapítvány
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Tárgz köszönet

Tisztelt Alapítvány Kuratóriumának vezetője!
Tisztelt Erzsébet Asszony!

Hálás szíwel köszönjiik

az óvodánknak adornínyozotrjatékrszktjzöket

Isten áldását kívánj uk további alapítvanyi munkálkodásaikhoz.
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ffiFáyAndrásÁltalánoslskola,Óvoda,PedagógiaiSzakszolgátat:EGYMl
2L51 Fót, Vásár

té r L.

Te lefo n: 27 -537 -620 Te lefa x: 27 -537 -629

E-mail: info@fay.suli.hu

.

web: www.fav.suli.hu

Tisztelt Erzsébet Asszony!

A

Fáy András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani !ntézet, Álta!ános lskola, Óvo-

da, Pedagógiai Szakszolgálat a!kalmazottai és tanulói nevében szeretném megktiszcinni, hogy
adományaikka! nagymértékbenhozzájárultak az

els

Ovilimpia sikbres lebonyolításához.

Bízunk benne, hogy gytim Icstiz egy ttmííkcidéstinka jov ben is folytatódik, és továbbra is számíthatunk a támogatásukra.

2OL2. november 26.
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Szívélyes tidvozletteI
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Kakuk Zsolt

igazgató

:

