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Kedves Barátaink és Adakozóink! 

  
A nyár beköszöntével szeretném röviden összefoglalni Alapítványunk 2015-ös, s idei 
tevékenységét. 
 
Az eredményekről a bíróságra leadott, internetes oldalunkon is megjelent közhasznú 
jelentésben lehet részletesen olvasni:   
 

http://www.jokay.hu//files/JokayAlap2015magyarazat.pdf illetve a közhasznú jelentés itt 
érhető el:   http://www.jokay.hu//files/JokayAlap2015_PK_142.pdf 

2015-ben 2.283.000 forint volt a bevételünk, ebből 1.205.000 forintot fizettünk ki 
adományokban.  Az adakozóktól 1.054.000 forint érkezett, s a kamat valamint a 
tőkehozamok is jól alakultak, ezért több mint 1 millió forintos többlettel zártuk 2015-öt (a 
részletek a fenti linkben elérhetőek).  Köszönjük az 1%-os SZJA hozzájárulásokat s minden 
adományt! 

2015-16-ban kifizetett, kifizetendő támogatásaink: 

 A Pápai Református Kollégiumban 4 diákot támogattunk 2015-ben, 440.000 
forintos összeggel.  A volt Jókay ösztöndíjas Refisek adományainak is köszönhetően 
2016-ban már átutaltuk négy diák részére a 2016-17-es támogatást, 500.000 
forintos összegben! 

 • A sárvásári (Kalotaszeg) gyülekezet számára ismét sikerült számos adakozó 
bizalmát elnyerni, s 2015 Pünkösdje előtt 250.000 forint jutott el hozzájuk.  Idén 
júniusban további 250.000 forintot küldtünk nekik. 

 Egy visszatérő bőkezű adakozónak köszönhetően 100.000 forintot adtunk 2 
rászoruló, de igen kiváló, közösségi munkát is végző pápai kollégistának tanulási 
támogatásként a 4 fent említett ösztöndíjason felül!  

 A révkomáromi Jókai Egyesület ünnepi Jókai évzáró rendezvényét 2015 
októberében 120.000 forinttal támogattuk.  

 A Técsői Református Líceum tanulóinak 2015 tavaszán 100.000 forint gyorssegélyt 
küldtünk. A Tárczy Lajos Alapítvány nálunk kezelt hagyatéka kamatjából pedig 2016 
elején 50.000 forint jut majd el a Técsői Református Líceum tanulóinak 
Kárpátalján.   

  
  
2016-ban 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;  
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 A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási 
költségeire, a Técsői Református Líceum diákjainak ösztöndíjaira; 

  Magyarvista (Kalotaszeg) fiataljainak ösztöndíjaira (Kolozsvári Református 
Kollégium tanulói ebéd és utazási költségeire). Az erre összegyűjtött összeget a 2016-
17-es tanévben utaljuk át. 

  
 Eddigi támogatásukat megköszönve kívánok a Kuratórium nevében pihenésben gazdag 
nyarat, valamint erőt, egészséget! 

  
Budapest, 2016. július 19. 
 
 

Tisztelettel,  
 
 
Jókay Károly 

Alapító 
 
 
 

  
 
 
 
 

Alább:   A sárvásári református templom új kazettás mennyezete! 
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