Kedves Intézményvezető Testvéreink!
Kedves Pedagógusok!
Kedves Tanulók! Kedves Szülők!

A Magyar Református Egyház részegyházainak elnökségei szeretettel köszöntik intézményeink pedagógusait,
tanulóit és a szülői közösséget a 2021/2022. tanévben! Az elmúlt tanév pandémia sújtotta hónapjaiban sajnos
elmaradtak a Kárpát-medencei református egység megélésének köznevelési rendezvényei. Hálásak vagyunk
azért, hogy szeptember 18-án, csatlakozva a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának
centenáriumához nyithatták meg a tanévet a Kárpát-medencei református intézmények. Reményünket fejezzük
ki, hogy Isten megengedi ebben a tanévben közös rendezvényeinket jelenléti módon megtartani. Öröm
tapasztalni, hogy a Kárpát-medencei református intézmények testvéri közössége erősödik, és fontosnak tartják
együtt kérni áldást gyülekezeteink és intézményeink, a benne szolgáló pedagógusok, a tanulók, a fenntartók, a
szülők életére és munkájára.
Az elmúlt évi adománygyűjtés felhasználásáról mellékletben nyújtunk tájékoztatást.
Kedves Intézményvezető Testvéreink! Kedves Nevelők! Kedves Tanulók!
Az idei adománygyűjtést ismét nehezíti az intézményeink korlátozott közösségi lehetősége. A tavalyi jó példán
felbuzdulva mégis kérjük a pedagógusokat, tanulókat és szülőket arra, hogy lélekben odaszántan, leleményesen
igyekezzünk az adománygyűjtést megszervezni. Bízzunk pedagógusaink, a szülők és tanulóink
találékonyságában, hiszen kiemelten fontos és jó ügyről van szó.
Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a Kárpát-medencei testvéri összetartozás felemelő voltát, az egymáson
segítés bennünket is meggazdagító gyakorlatát. Kérünk benneteket, hogy a Magyarországi Református Egyház
honlapjáról (www.reformatus.hu) letölthető tájékoztatók alapján segítsetek a Kárpát-medencei Református
Oktatási Alap adománygyűjtésében. Az iskoláink által összegyűjtött adományhoz, az alap javára a Magyar
Református Egyház központi költségvetéséből is kiemelten támogatja az adománygyűjtést.
A 2021. évi adománygyűjtés kiemelt céljai a mellékelt plakáton is megtalálhatók.
Ezen kívül az alap támogatja a Bibliaprogramot – a külhoni középiskolák 9. évfolyamán tanulók újfordítású
teljes Bibliával történő megajándékozását –, a református általános iskolák és a református középiskolák
találkozóját, valamint a Kárpát-medencei református tanévnyitó szervezését. Bízunk benne, hogy ez utóbbi
három megszervezhető 2022 nyarán.
Köszönjük a tájékoztató áttanulmányozására szánt időt, köszönjük, hogy pedagógusaink és intézményeink
fontosnak érzik a testvéri segítségnyújtást, és elkötelezettek a Kárpát-medencei magyar református egység ügye
mellett.
Intézményeink életére, a bennük munkálkodók szolgálatára, közösségeink gyarapodására Isten áldását kérjük.
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KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP
Kiemelt projektek a 2021. évi adománygyűjtésben:
Szerbiai Református Keresztyén Egyház
Nyári gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

Erdélyi Református Egyházkerület
A Kézdivásárhelyi Református Kollégium újonnan épülő általános iskolája berendezése

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium kollégiumának felújítása

Kárpátaljai Református Egyház
Nagydobronyi Déli cigány óvoda új épületének bútorzata és belső berendezése

Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Zilahi Református „Wesselényi” Kollégium iskolamikrobusz-vásárlás

Horvátországi Református Kálvini Keresztyén Egyház
Nyári gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

