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2017-es nyári levél 

 

 

 

Kedves Barátunk és Adományozónk! 

 

A nyár elején egy rövid összefoglalóval jelentkezünk.   

 

Elkészült a 2016-os év közhasznú jelentése, beszámolója, melyet itt olvashatnak: 

http://jokay.hu/2017/05/04/elkeszult-a-2016-os-ev-kozhasznusagi-jelentese/ 

 

Bőkezű adakozóinknak köszönhetően minden célunkat sikerült támogatnunk.  Adomány 

2,3 millió forint értékben érkezett, ebből 2016-ban a három fő célunkra 1,43 millió forintot 

adtunk tovább,  2017 elején pedig további komoly összegekkel támogattuk céljainkat. 

 

2016-os eredmények röviden:  

 

 A 2016-17-es tanévben négy diákot segítettünk a Pápai Református Kollégiumban, 

500.000 forintot utaltunk át az iskolának. 

 A sárvásári (Kalotaszeg) gyülekezet számára ismét sikerült számos adakozó 

bizalmát elnyerni, és 2016 nyarán 250.000 forint jutott el hozzájuk.   

 A técsői református líceum (Técsői Kéttannyelvű Líceum hivatalosan) 5 

tanulójának támogatására Köver László házelnök úr 500.000 forintos adományát 

2016 novemberében Nt. Bereczky Zoltán, Alapítványunk elnöke, többedmagával 

személyesen adta át az iskola igazgatójának. Alapítványunk rendszeres 

támogatóinak és kamatbevételünknek köszönhetően, egy további 100.000 

forintot a Líceum igen alulfizetett 5 tanárának adtuk.   

 

2017-es eredmények röviden:  

 

Az idei év első felében Alapítványunk a következő támogatásokat folyósította: 

 

PÁPAI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 

 

A Pápai Református Kollégium 3 tanulója számára a 2017-18-as tanévre 450.000 forint 

támogatást adtunk át.   

 

http://jokay.hu/2017/05/04/elkeszult-a-2016-os-ev-kozhasznusagi-jelentese/
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SÁRVÁSÁRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 

 

A sárvásári református gyülekezet 2017. június 4-én tartott pünkösdi Istentiszteletén 

vettünk részt, ahol külön megemlékeztek P. Batiz Ágnesről egy róla elnevezett 

Gyülekezeti Központ avatásával.  Ezért is külön hála mind azoknak, aki az elmúlt közel 10 

évben kitartóan és bőkezűen adakoztak emlékére. Az Alapítvány egy újabb 250.000 

forintos támogatást adott át a nyári gyermekfoglalkozások támogatására.   

 

 

MAGYARVISTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 

 

A szintén kalotaszegi magyarvistai református gyülekezet számára 250.000 forint 

támogatást adtunk át, a falu egyetlen, és a gyülekezet által fenntartott, magyar ajkú 

elemi iskolája kazánjának felújítására.  Ezen túl ezt az elemi iskolának szeretnénk segíteni, 

fenntartóján keresztül. 

 

TÉCSŐI REFORMÁTUS LÍCEUM 

 

A técsői református líceum (hivatalosan Técsői Kéttannyelvű Líceum) tantestületének 

támogatására felszabadítottunk tartalék összegeket, és további 600.000 forintot vittünk 

el hozzájuk 2017. júniusában. 

 

 

Így az év első 6 hónapjában 1.550.000 forintot fizettünk ki a fenti célokra.  Az év 

hátralévő részében adományokat gyűjtünk a tartalékok visszatöltésére, hogy a négy 

fenti célt az elmúlt 14 évhez hűen továbbra is támogathassuk a tisztelt adakozók 

segítségével 2018-ban is. 

 

A megvalósuló segélyezést és fejlesztéseket a helyiek és toborzott önkéntesek 

munkájukkal kiegészítették, így megsokszorozták a befektetett összegeket. Az 

eredményekhez közel 50 adományozó, önkéntes járult hozzá.   

 

Eddigi adományaikat megköszönve kívánok a Kuratórium nevében áldott nyári 

pihenést, erőt, egészséget! 

 

Budapest, 2017. június 16. 

 

Tisztelettel, 

 

Jókay Károly 

Alapító 

 


