
 
 
                       

Kedves Igazgató Asszony! Kedves Igazgató Úr! 
 Kedves Pedagógusok! Tisztelt Szülők! 

 
 
 

 
        A Magyar Református Egyház részegyházainak elnökségei szeretettel köszöntik intézményeink pedagógusait, tanulóit és a 
szülői közösséget a 2015/2016. tanévben! Öröm volt együtt lenni júliusban Zilahon a Kárpát-medencei Református Középiskolák XX. 
találkozóján, valamint Bácskossuthfalván a Kárpát-medencei református tanévnyitón, és együtt kérni áldást intézményeink, a benne 
szolgáló pedagógusok, a tanulók, a fenntartók, a szülők életére és munkájára. Hisszük, hogy Isten meghallgatja kérésünket és ad áldást 
és gyarapodást intézményeinkben, és rajtuk keresztül is egyházunkban, nemzetünkben. 
 Ismételten megköszönve az elmúlt tanévben végzett áldozatos munkájukat, kérjük, hogy lelkesítsék tanulóikat a szorgalmas 
tanulásra, és…. az idei adománygyűjtésben való részvételre is! 
 

Kedves Igazgató Testvérem! Kedves Nevelők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri 
összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó 
csodáját! 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 ugyanannyit ad, így megkétszereződik az adományotok. 
 

A 2015. év adománygyűjtés három célt és öt kiemelt projektet támogatását szolgálja: 
 

Célok: Végvárprogram – óvodaindítási és általános iskola indítási támogatás, Megmaradási program – Magyarországi határain 
kívüli református intézmények mőködési támogatása, Bibliaprogram – újfordítású teljes bibliát kapnak a 9. évfolyamos 
tanulók. 
Kiemelt projektek: 

Délvidék 
Református Óvoda épületének kialakítása – Maradék 

•  
Erdély 

Két tanterem technikai felszerelése – Kolozsvári Református Kollégium 
•  

Felvidék 
Iskolabusz vásárlás – Érsekkétyi Református Alapiskola és Óvoda 

•  
Kárpátalja 

„ Az új iskoláért és kollégiumért” – A Nagydobronyi Református Líceum felújítása 
•  

Királyhágómellék 
Informatikai labor géppark cseréje – Zilahi Református Wesselényi Kollégium 

 
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. 
 
2015 november havában 

 

Dr. Szabó István s.k. 
 püspök 

Dr. Tıkéczki László s.k. 
fıgondnok 

Steinbach József s.k. 
püspök 

Dr. Huszár Pál s.k. 
 fıgondnok 

Dunamelléki Református Egyházkerület Dunántúli Református Egyházkerület 
    

Kató Béla s.k. 
püspök 

Dr. Dézsi Zoltán s.k. 
fıgondnok 

Csáti Szabó Lajos s.k. 
püspök 

Kel József s.k. 
fıgondnok 

Erdélyi Református Egyházkerület Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház 
    

Zán Fábián Sándor s.k. 
püspök 

Nagy Béla s.k. 
fıgondnok 

Csőry István s.k. 
püspök 

Dr. Varga Attila s.k. 
fıgondnok 

Kárpátaljai Református Egyház Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
    

Halász Béla s.k. 
püspök 

Dr. Dautermann Margit s.k. 
fıgondnok 

Fazekas László s.k 
püspök 

Fekete Vince s.k. 
fıgondnok 

Szerbiai Református Keresztyén Egyház Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
    

Csomós József s.k. 
püspök 

Ábrám Tibor s.k. 
fıgondnok 

Dr. Fekete Károly s.k. 
püspök 

Dr. Adorján Gusztáv s.k. 
fıgondnok 

Tiszáninneni Református Egyházkerület Tiszántúli Református Egyházkerület 
        

 


