A KIRÁLY GYÖRGY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA
ALAPÍTÓLEVÉL

Alulírott Pál Ferenc János nyugalmazott létesítményi főmérnök volt iskolám, az
akkori székesfővárosi belvárosi főreáliskola (ma: Eötvös József Gimnázium) iránti
hálás szeretetből, és néhai tanárom több éven át volt osztályfőnököm, Dr. Király
György iránti elmúlhatatlan tisztelettől és megbecsüléstől vezérelve az Ő
emlékezetére az alábbi pontokban meghatározott alapítványt létesítem.
1./
Az alapítvány megnevezése: Pál Ferenc János alapítványa Király György
emlékére, röviden: Király György – alapítvány.
2./
Az alapítvány célja: Király György már-már halványuló emlékének
megújítása, fenntartása és a munkássága iránti érdeklődésnek a tanulóifjúság
körében való felébresztése.
3./

Az alapítvány összege: 125.000, azaz egyszázhuszonötezer forint.

4./
Ezen összegnek a felhasználása: 1985-ben 10.000 azaz tízezer forint, a
fennmaradó összegnek, 115.000 azaz egyszáz-tizenötezer forintnak pedig a
kamataiból használható fel 1986-tól kezdődően évi 10.000 Ft.
Az alapítvány összegének ilyetén való megosztásánál az a meggondolás vezérelt,
hogy az Országos takarékpénztárnál leteendő 115.000 (egyszáz-tizenötezer) forintnyi
összeg első felvehető kamata csak 1986-ban lesz felhasználható. Az 1985-ben
esedékes 10.000 (tízezer) forintot készpénzben adom át az iskola igazgatóságának.
5./
Az évi 10.000 forinttal jutalmazandó minden tanév végén az abban az évben
érettségiző tanulók közül az, aki a magyar nyelv és irodalom tantárgyban a legjobb
előmenetelt tanúsította gimnáziumi tanulmányai során.
6./
A jutalmazandó tanuló kiválasztásával kapcsolatban felkérem az Eötvös József
Gimnázium mindenkori igazgatóját, hogy az iskola két irodalom-tanára
közreműködésével együttesen ítéljék oda a jutalmat. A jutalom átadása az évzáró
ünnepségen történjék.
7./
Az iskola mindenkori igazgatóját kérem, hogy a megjutalmazandó tanulót
szólítsa fel arra, hogy a jutalmazás évében a Halottak ünnepe alkalmából vigyen pár
szál virágot Király György sírjára. Én magam ezt a kegyeletes aktust szeretett
tanárom halála (1922.) óta,. Tehát már 62 éven át minden évben leróttam, de
szeretném, ha koromból kifolyólag immár belátható idejű elmúlásom után se
szakadna meg a róla való megemlékezés folytonossága.
Király György sírja a Mező Imre úti temetőben van.
(36/2. parcella 1. sor 23-as sírhely)

Könnyen felismerhető a Beck Ö. Fülöp neves szobrászművészünk alkotta s a Nyugat
folyóirat által állíttatott síremlékről.
Ezen Király György pár szavas, nagyon találó jellemzése olvasható:
„Bátor szellem, igaz szív.”
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