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„A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el...
tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig 

azokkal, akik testvéreink a hitben.”
(Pál apostol levele a Galátákhoz, 6: 9-10)

Készült a 
Nemzeti Együttműködési Alap 

támogatásával.



„Örökös” célokra gyűjtünk

Pápai Református Kollégium 
1994-tõl 2019-ig közel 60 diáknak adtunk 
ösztöndíjat a Pápai Református Kollé-
giumban. A szerény anyagi hátterű, ám 
szorgalmas, főleg falusi tanulókat a tanári 
kar javasolja – jeles történelem és földrajz 
érdemjegyeik alapján. A végzett ösztöndí-
jasok közül már többen adományaikkal 
támogatják utódaikat.

Erdély
A Kolozsvár melletti színmagyar kalo ta-
szegi falu, Magyarvista művelődési há zá-
nak (Kalotavár) teljes felújítását, fejlesz-
tését több éve támogatjuk.

A Bánffyhunyad melletti Sárvásár refor má- 
tus óvodájának és általános iskolájának ifjú-
sági és hagyomány ápo lási tevékenységét, va-
lamint a vissza kapott iskolaépület felújítását  
P. Batiz Ágnes emlékére érkezett adomá-
nyokból támogatjuk.

Kárpátalja
A Técsői Magyar Tannyelvű Líceum 
tanu lóit és tanárait rendszeres gyűjtések- 
ből tá mogatjuk, a Kárpátaljára induló 
se gély szállítmányo kat pedig úti költség-
hozzájárulással segítjük.

Az alapítványról

Jókay Károly (1814-1902), 
Jókai Mór bátyja, családjának 

nagy része 1945-ben Nyugatra menekült. 
Leszármazottjai néhai Jókay Lajos 

(1924-1993) emlé kére még Ameriká ban 
hoztak létre egy alapítványt 

a Pápai Református Gimnázium 
Kollé giuma támogatása céljából.

1993 óta száznál több, főleg 
magánszemé lyektől, néhány cégtől 

és szervezettől szár mazik bevételünk 
több mint 90%-a. Pályázati pénzekből 
valamint az SZJA 1%-ából fedezzük 

az elkerülhetetlen üzemel te tési 
költségeket. A beérkezett támogatások 

95%-a ténylegesen eljut a rászoruló 
tanulókhoz, diákokhoz. A kuratórium 

és számos munkatársa ön kéntes alapon 
dolgozik. Az elvégzett mun káról az 

alapítvány évente többször beszámol 
levélben, a weboldalon 

és a közösségi médiában.


