TISZTELT SZÜLŐK!
Folytatjuk a kárpáraljai és ukrajnai menekültek javára meghirdetett átfogó adománygyűjtésünket.
A gyűjtés második hetében a következő módokon tudunk közösen segíteni:
Továbbra is pénzadományok felajánlásával, melyet a Bp-Budafoki Református Egyházközség (OTP
Bank: 11722003-20023663, Közlemény: "Kárpátalja") és a Te is segíthetsz! Támogató Alapítvány
(Raiffeisen Bank: 12001008 01632015 00100003, Közlemény: "Kárpátalja")
közreműködésével a Kárpátaljai Református Egyházkerület beregszászi
központjába juttatunk el. A felajánlott pénzadományok a helyi diakónus és
egyházvezetők útmutatása szerint kerül felhasználásra különböző területeken.
A készpénz felajánlásokat az iskola titkárságára az osztályfőnökökön, vagy az
iskolalelkészeken keresztül juttathatják el a Rózsakerti iskolában.
FONTOS KÖZLEMÉNY: Ezen a héten a pénzadományok mellett plédeket,
hálózsákokat, takarókat illetve felnőtt pelenkát gyűjtünk!
Felajánlásainkat egész héten leadhatják a gimnázium portája előtti gyűjtőponton.


BESZÁMOLÓ AZ ELSŐ HETI
ADOMÁNYGYŰJTÉSRŐL
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne
csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek, meg is segítelek, sőt
győzelmes jobbommal támogatlak.”
(Ézsaiás 41:10)
A március első hetében meghirdetett
élelmiszer adománygyűjtő akciónk sikeres
volt. Hálásan köszönjük a Rózsakerti
iskola szülői közösségének példátlan
összetartását!
Csak a Rózsakerti iskola közössége két
kisteherautóra való tartós élelmiszert és tisztasági felszerelést gyűjtött össze (legalább 2,5 tonna). Az iskolai
készpénzadományok összege meghaladta az 1.2 millió Ft-ot, ezen felül a banki átutalásokon keresztül is
jelentős 4.8 millió Ft adomány
érkezett egyházközségünkhöz.
Az adományok csoportosításában
tanítási órán kívül több osztály
diákjai is segédkeztek. Az
általános iskola ebédlőjében két
óra leforgása alatt sikerült
szétválogatni minden holmit.

Az adománygyűjtésünk fő szervezői:
Pál Sándor a Budafoki Református Gyülekezet presbiter
tagja, a Te is segíthetsz! Támogató Alapítvány vezetője, aki a
háború kitörése óta lankadatlanul járja a bajba jutott kárpátaljai
területeket segélyszállítmányaival, naponta többször is átkelve
a határon.
https://teissegithetsz.hu/
https://www.facebook.com/teissegithetszalapitvany
Interjú Pál Sándor testvérünkkel a kárpátaljai szolgálatáról:
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/mostanrakarpatalja-kiurult-ugyanakkor-teljesen-megtelt
Juhászné Szabó Kata gyülekezetünk diakónusa (egyébként
szintén Rózsakerti iskola szülő közösségének tagja). Feladata:
összehangolja és szervezi a helyi felajánlásokat, kapcsolatot
tart a kárpátaljai és határmenti területeken segítő Pál
Sándorral.
A felvétel 2022. március 5-én szombaton
Beregsurányban, a magyar-ukrán határ közelében.

készült

Önkéntes diákok szortíroznak a Rózsakerti suli ebédlőjében:

Köszönettel tartozunk több iskolai szülőnek is, akik egy-egy teljes napjukat, kisteherautójukat és a
benzinköltséget is felajánlva egészen a beregsurányi gyűjtő raktárig vitték az adományokat.

Az adományokat a 7.B. osztály szülői
közösségének tagjai szállították.
Köszönet a
családnak!

Bácsújlaki

és

Varga

Köszönet a Plicher családnak is.
Az ifiseknek hogy segítettek
bepakolni, s végül de nem utolsó
sorban a gyülekezet BABAMAMA körének, hogy a szombat
reggeli szállítmányhoz 600 db
menekülteknek szánt szendvicset
készítettek az iskola üzemi
konyháján.

Köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában részt vállalt az eddigi gyűjtésekből. Bíztatunk mindenkit,
hogy továbbra is keressük a lehetőségeket a segítésre. Áldás, békesség!
2022.03.08.
Németh Tamás, iskolalelkész

