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A bikafalvi templom Erdélyben

Kurátorok
Bereczky Zoltán – elnök
Osváth László – titkár

Jókay Kinga, Zsindely Zsolt 
Jókay Károly – alapító

Együttmûködõ partnereink

A Burg Kastl Alumni Egyesülettel és 
a Kérmével (Keresztény Értékmegõrzõ 
Egyesület) együtt gyûjtöttünk a munkácsi
Szent István Katolikus Líceum, a Bethesda
Kórház égéscentruma támogatására, 
valamint a mátraverebélyi kegyoltár res-
taurálására és a gyimesfelsõloki Szent
Erzsébet Líceum javára.

A Magyar Örökségdíjas Burg Kastl 
Magyar Gimnázium parlamenti ünnep-
sége megszervezésébe mi is bekapcsolód-
tunk: 174.000 forintot gyûjtöttünk a ren-
dezvényre (sajtóanyag, filmek, interjúk),
illetve egy határon túli magyar iskola meg-
segítésére.

A 2005-ös bikafalvi árvíz, valamint a
2010. októberi vörösiszap katasztrófa áldo-
zatainak 1,68 millió forintot gyûjtöttünk 
és közvetítettünk a Kérme Egyesülettel
karöltve. Akkor is, mint korábban a
bikafalvi árvíz esetében, több szervezettel
fogtunk össze.
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1994-tõl 2011-ig 45 diáknak adtunk ösztöndíjat a Pápai Református Kollégiumban.
A szerény anyagi hátterû, ám szorgalmas, fõleg falusi tanulókat a tanári kar java-
solja – jeles történelem és földrajz jegyeik valamint legalább négyes átlaguk alapján. 
A végzett ösztöndíjasok közül már többen adományaikkal támogatják utódaikat.

A Kolozsvár melletti színmagyar kalotaszegi falu, Magyarvista mûvelõdési 
házának teljes felújítását, fejlesztését több éve támogatjuk a Kérme Egyesülettel
karöltve.

A Bánffyhunyad melletti Sárvásáron mûködõ református óvoda és általános iskola
gyülekezeti, ifjúsági, hagyományápolási tevékenységét, valamint a visszakapott
iskolaépületének felújítását a P. Batiz Ágnes emlékére érkezett adományokból támo-
gatjuk.

Több éve adományozott (pl.: ruhanemû, számítógépek, tankönyvek) segélyeket
szállítunk és osztunk szét Kárpátalján és Erdélyben szórványvidékeken a rászorulók-
nak.

A 2005-ös bikafalvi, a 2010-es magyarországi árvíz, valamint a 2010. októberi vörös-
iszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére nemzetközi gyûjtést szerveztünk és
árverést tartottunk a Kérme Egyesülettel közösen.

Magunkról

A Jókai Mór bátyjától, Jókay Károlytól
(1814-1902) származó család nagy része
1945-ben Nyugatra menekült. Néhai Jókay
Lajos emlékére még 1993-ban, Amerikában
létrehoztak egy alapítványt ott született
gyermekei – Károly, Kinga és Judit – a Pápai
Református Gimnázium Kollégiuma, majd 
a határon túli közösségek és nemzetépítõ
tevékenységek támogatása céljából. 

A Jókay Család Alapítványát 2003-ban az
ásvai Jókay család Magyarországon élõ tagjai
honosították. 

1993 óta száznál több, fõleg magánszemély-
tõl, néhány cégtõl és szervezettõl származik
bevételünk több mint 90%-a. Pályázati pén-
zekbõl valamint az SZJA 1%-ából fedezzük 
az elkerülhetetlen üzemeltetési költségeket. 
A beérkezett támogatások 95%-a ténylegesen
eljut a rászorulókhoz. A kuratórium és számos
munkatársa önkéntes alapon dolgozik. Az
elvégzett munkáról az alapítvány évente
többször beszámol levélben, az interneten, 
valamint az éves alapítványi est keretében.

Jókay Lajos (1924-1993) 


