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Nyári levél
Tisztelt Barátunk, Támogatónk!
A 2011-es évre vonatkozó közhasznú jelentésünket, mérlegünket s egyéb tájékoztató anyagunkat
közzé tettük (lásd www.jokay.hu).
A 2011-es évben támogatóinktól több mint 3.270.000 forint adományt kaptunk. Emellett a
bevételeinkhez tartozott még 300.000 forint a Nemzeti Civil Alaptól, illetve 356.677 forintot az 1%-ból. A
beérkezett adományokból 1,3 millió forint a társszervezeteink, nevezetesen a Burg Kastl Alumni e.V.
(www.kastlalumni.eu) valamint a Keresztény Értékmegőrző Egyesület (www.kerme.hu) gyűjtésből származik.
A tőlük kapott összegeket kívánságukra az általuk kijelölt célokra utaltuk át. 2011. december 31-ig 3,15
millió forintot adtunk tovább a szokásos céljainkra.
2012 első felében a következő „felhalmozott” támogatásokat fizetjük, fizettük ki:
A sárvásári általános iskola és gyülekezet számára 210.000 forintot (Húsvétkor adtuk át);
Magyarvistai kultúrház építésére 200.000 forintot (júliusban adjuk át);
A pápai református kollégiumban tanulók 2012-13-as ösztöndíjaira 270.000 forintot
(júniusban átutaltuk);
Valamint egyéb erdélyi, kárpátaljai segélyezési célokra (ösztöndíj, ruha adományok, önkéntes
közösségi munka feltételei) közel 350.000 forintot (folyamatos!).
2012-ben 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 hajdani bajorországi burg kastli Magyar Gimnázium öregdiák szervezetével karöltve, egy új
gyűjtést indítunk egy határon túli magyar iskola megsegítésére;
Magyarvista (Kalotaszeg) kultúrházépítés
A técsői magyar líceum tanulói ösztöndíjaira.
Újdonság:
Nagy örömünkre szolgál, hogy 2011 vége óta Letzky Lajos és néhány segíteni kész nyugdíjas
adománya segítségével egy kárpátaljai rászoruló diák egy éves teljes kollégiumi és taníttatási díját fizettük ki.
Az összeget a rendszeresen Técsőre járó Transcar segélyező alapítvány munkatársa juttatta el személyesen az
adományozottnak. A Técsői Magyar Gimnázium (http://liceum.tyachiv.info/Hun/index.html) az egyik utolsó
magyar középiskolai intézmény kelet felé. Az ott tanuló diákok a környék magyar falvaiból, kisvárosaiból
származnak. Nélkülözhetetlen szórványmissziós központ. Az iskola vezetői választják ki a kedvezményezett
diákot - ők ismerik őket - és ők is ellenőrzik az összeg felhasználását: kollégiumi díj, étkezési díj, utazás,
könyvek. Szeretnénk minél több diákot segíteni. Alapítványunk a técsői diákok megsegítése céljára szeretettel
várja az adományozókat.
Eddigi támogatásukat megköszönve kívánok a Kuratórium nevében erőt, egészséget és egy kellemes
nyarat!
Budapest, 2012. július 2.
Tisztelettel,
Jókay Károly
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