
A Jókay Család Alapítványa -1221 Budapest, Gerinc utca 83. 
Telefon: 06-1-428-0552 Adószám: 18249781-2-43 
Bankszámlaszám: 10918001-00000015-74190009 

www.jokay.hu - facebook.com/JokayAlapitvany 

2022-es tavaszi levél 

 

 

Kedves Barátunk és Adományozónk! 

 

Idén tavasszal nem csak a világjárvány okozta nehézségek, hanem a háború is befolyásolja az életünket. A 
Pápai Református Kollégium diákjainak támogatásán túl idén még nagyobb hangsúlyt kap alapítványi 

hozzájárulásunk a kárpátaljai técsői református líceumnak szánt segélyszállítmányokban.  

 

KÉTFÉLEKÉPPEN TUDJA ADOMÁNYOZÓ MUNKÁNKAT SEGÍTENI:  

• Rendelkezés az adó 1%-ról 

Személyi jövedelemadójának 1%-ával idén is tud segíteni a rászorulókon. Amennyiben érdemesnek tart 

bennünket, hogy ezt a felajánlást mi közvetítsük, kérjük, adóbevallásában jelölje meg Alapítványunkat! 
Ha nem tartozik a személyi jövedelemadót fizetők körébe, akkor arra kérjük, adja tovább levelünket, 

továbbítsa kérésünket! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 1%-os adományaikról idén az adóbevallási űrlapon és az elektronikus 
bevalláson is rendelkezhetnek. Ha bármi okból mégsem ezt választanák, lehetőség van külön borítékban 

az adóhatóságnak elküldött EGYSZA adatlapon is megtenni a nyilatkozatot (lezárt, adóazonosító jellel 

ellátott borítékban).  

A feladás határideje: 2022. május 20. 

Adószámunk: A Jókay Család Alapítványa - 18249781-2-43 

 

• Közvetlen támogatás a Jókay Alapítvány számára 

Banki átutalással vagy postai csekken is elküldheti adományát szervezetünk számára, megjelölve a célt, 

hogy mire szánja a támogatást, és mi aszerint juttatjuk el a rászorulóknak. 

Bankszámlaszámunk: 10918001-00000015-74190009 

 

ALAPÍTVÁNYUNK TEVÉKENYSÉGE 2021-BEN 

2021-es eredményeinkről a szöveges beszámolónkat a honlapon olvashatja, melynek címe változatlanul 

www.jokay.hu, ahol folyamatosan beszámolunk tevékenységünkről. 

 

Tavalyi évi működésünk röviden összefoglalva ezeken az ábrákon látható: 

https://jokay.hu/2021/12/14/karacsonyi-hirlevel-2021/
file:///C:/Users/Fidrich%20Judit/Downloads/www.jokay.hu
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TÉCSŐI SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY 2022-BEN 

 

Bereczky Zoltán, a Jókay Alapítvány kuratóriumának elnöke 2022. március 4-én, jutott el Técsőre, ahol 
egy nagyobb segélyszállítmánnyal együtt vitte el az alapítvány 500.000 Ft-os támogatását 

Kárpátaljára. A korábban erre a célra gyűjtött összeghez a kuratórium döntése értelmében a szabadon 
felhasználható adományokból is erre a célra csoportosítottunk át, hogy minél több segítség jusson el a 

rászolrulóknak.  

A técsői karitász számára némi ruhát és 1 tonna élelmet vittünk. A liceumhoz tartozó dolgozók és gyerekek, 
valamint családjaik a háború idején is ott maradnak Kárpátalján, ezért elsősorban az ő támogatásukat 

szolgálja az általunk biztosított segély. 

Köszönjük az eddigi támogatásokat, és továbbra is várjuk a felajánlásokat!   

 

2022-BEN IS A KÖVETKEZŐ CÉLOKRA GYŰJTÜNK: 

• A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira; 

• A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek 

foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére; 

• A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire, a técsői 

református líceum diákjainak ösztöndíjaira; 

 

Eddigi támogatásukat megköszönve kívánok a Kuratórium nevében jó egészséget és békességet 2022-ben! 

 

 

Budapest, 2022. április 15. 

 

Tisztelettel, 

Jókay Károly 
Alapító 
 


