Kedves Intézményvezető Testvérem! Kedves Pedagógusok!
Kedves Tanulók! Kedves Szülők!
A Magyar Református Egyház részegyházainak elnökségei szeretettel köszöntik intézményeink
pedagógusait, tanulóit és a szülői közösséget a 2018/2019. tanévben! Öröm volt együtt lenni, a júliusban
Kolozsváron a Kárpát-medencei Református Középiskolák XXIII. találkozóján, Sárospatakon az általános
iskolák találkozóján, valamint Székesfehérvárott a Kárpát-medencei református tanévnyitón. Öröm
tapasztalni, hogy a Kárpát-medencei református intézmények a testvéri közösséget formálják, és
fontosnak tartják együtt kérni áldást gyülekezeteink és 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
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 Intézményvezető 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 is támogatja az adománygyűjtést.

A 2018. év adománygyűjtés hat kiemelt projekt támogatását szolgálja:

Kiemelt projektek:
Délvidék
Nyári gyermek és ifjúsági táborok támogatása

Erdély
Nagyenyed – Induló szakács szakképzéshez tankonyha felszerelése

Felvidék
Érsekkéty - Református Alapiskola homlokzati nyílászárócsere

Kárpátalja
Szolyva– Református Óvoda játszóterének kialakítása

Királyhágómellék
Nagyvárad – Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium általános iskolai osztályok tantermeinek informatikai
eszközökkel történő felszerelése

Horvátország
Nyári gyermek és ifjúsági táborok támogatása
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.
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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