Karácsonyi levél 2013
Tisztelt Barátunk, Támogatónk!
Karácsony és az Új Év táján több jó hírrel szeretnénk szolgálni!
2013-ben jubileumi évünk volt.
2013 februárjában emlékeztünk meg Jókay Lajos halálának, valamint alapítványunk amerikai
jogelődjének 20. évfordulójáról, valamint a Jókay Alapítvány magyarországi megalapításának 10.
évfordulójáról. 2014 tavaszán egy szerényebb rendezvény keretében tartjuk meg hagyományos
alapítványi estünket, ahol a támogatottak egy részével találkozni is lehet.
Idei támogatásainkról röviden:
•

•
•
•
•
•

A kárpátaljai Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum számára kapott tőkét és
adományokat befektettük, s ennek eredménye, hogy még 2013 vége előtt 200.000 forinttal
tudjuk támogatni az iskolában tanuló szegény diákokat. A befektetett tőke és a folyamatos
adományozásnak köszönhetően ezt a célt továbbra is tudjuk segíteni.
A sárvásári általános iskola és gyülekezet számára 220.000 forintot Húsvétkor adtunk át;
A Pápai Református Kollégiumban tanulók 2013-14-es ösztöndíjaira szánt 330.000 forintot
júniusban utaltuk át. Idén három tehetséges fiatal hölgy részesült támogatásban;
Egy angol nyelvű Erdély mai gondjairól szóló könyv kiadását néhány bőkezű adakozó
rajtunk keresztül támogatta. (Lásd Zoltáni Csaba, szerkesztő, Transylvania Today: Diversity at
Risk, Osiris, 2013);
A hajdani bajorországi burg kastli Magyar Gimnázium öregdiák szervezetével karöltve,
155.000 forintot közvetítettünk a felsőmúzslyai Emmaus Kollégium számára;
A KÉRME (Keresztény Értékmegőrző Egyesület) hagyományos karácsonyi árverése
bevételének közvetítése 748.500 forint értékben.

Idei gyűjtések eredményei:
Bőkezű adakozóinknak köszönhetően 2013. december 1-ig kb 1.300.000 forint adomány érkezett
magánszemélyektől. A 2013-ban felajánlott, de 2012-re vonatkozó SZJA 1%-a 193.849 forintot ért el.
Társszervezetektől kapott, de csak „átfolyó” összegek további 2,5 millió forintot tesznek ki.
Mint eddig, 2014-ben is a következő célokra gyűjtünk:
•
•
•
•
•

A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek
foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére;
A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira;
A técsői magyar líceum tanulói ösztöndíjaira;
A hajdani bajorországi burg kastli Magyar Gimnázium öregdiák szervezetével karöltve, egy
új gyűjtést indítunk egy határon túli magyar iskola megsegítésére;
A magyarvistai (Kalotaszeg) kultúrház továbbfejlesztésére, a helyi közösségi élet
támogatására.

Eddigi támogatásukat megköszönve kívánok a Kuratórium nevében áldott karácsonyi ünnepeket,
erőt, egészséget az új évben!
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