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2015-ös karácsonyi levél 

 

 

Kedves Barátunk és Adományozónk! 

A közelgő karácsony és újév táján fordulok Önhöz, támogatónkhoz, egy rövid 

beszámolóval. 

A 2015-ös évben a szokásos céljainkat sikerült támogatni s szerencsére rendkívüli 

esemény nem történt, úgy csak a hagyományos céljainkra összpontosíthattunk! 

2015-ös eredmények röviden: 

A novemberi adatok szerint, Alapítványunk 2015-ben 1.014.000 forint támogatást nyújtott 

a hagyományos kedvezményezettjeinknek. 

• A 2015-16-os tanévben kivételesen négy diákot segítettünk a Pápai Református 

Kollégiumban, 440.000 forintot utaltunk át az iskolának. Ezt a rendkívüli összeget a 

volt Jókay ösztöndíjasoknak is köszönhetjük, s ez külön örömöt okoz 

közösségünknek.  

• A sárvásári (Kalotaszeg) gyülekezet számára ismét sikerült számos adakozó 

bizalmát elnyerni, s Pünkösd előtt 250.000 forint jutott el hozzájuk. 

• Egy visszatérő bőkezű adakozónknak 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 év” záró rendezvényét októberben 

120.000 forinttal támogattuk. 

• A técsői református líceum tanulóinak tavasszal 104.000 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. 

2015-ben december elsejéig 1.100.000 forint adomány érkezett kizárólag 

magánszemélyektől, az 1%-os felajánlás 159.000 forintot tett ki, s a befektetett alaptőkénk 

kamatjaival összesen több mint 1.3 millió forint volt a bevételünk, melynek nagy részét a 
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fenti célokra áldoztuk, illetve idén egy tartalékot képeztünk, ami további adományozást 

tesz lehetővé. 

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; 

• 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). 

A megvalósuló segélyezést és fejlesztéseket a helyiek és toborzott önkéntesek 

munkájukkal kiegészítették, így megsokszorozták a befektetett összegeket. Az 

eredményekhez közel száz adományozó járult hozzá. 

Eddigi támogatásukat megköszönve kívánok a Kuratórium nevében áldott karácsonyi 

ünnepeket, erőt, egészséget az újévben! 

Budapest, 2015. december 16. 

Tisztelettel, 

Jókay Károly 

Alapító 


