
„Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; jósága és 

kegyelme még nem merült ki. Minden reggel 

újjáéled, nagy az ő hűsége.”      (Jeremiás siralmai 3,22-23) 

 

Kedves Szülők!  

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium ezen az Adventen is 

több adománygyűjtő programban vesz részt, melyek kerületi, országos és Kárpát-

medencei szinten szerveződnek. E levélben ezeket szeretnénk megismertetni Önökkel. 

- „Miért bíztatunk adakozásra?”   - 

Mert hisszük, hogy életünk során valamennyien az Úr Jézus kegyelméből élünk, és ennek a 

soha ki nem merülő kegyelemnek köszönhetjük azt, hogy minden reggel újjáéledhet a 

jókedvünk, a reménységünk, fényt és világosságot találhatunk a mindennapokat beárnyékoló 

sötétség felett.  

Ezért kérjük Önöket, hogy lehetőségük szerint vegyenek részt az alább felsorolt adakozási 

lehetőségek közül legalább egyben, vagy akár valamennyiben.  

Találják meg az adakozásnak azt a formáját, amelyen keresztül örömmel osztják meg javaikat 

a rászorulókkal. Higgyék el, Isten kipótolja azt a keveset amit most odaszánnak! 

Legyen közös ügyünk, hogy a közösségünkben rejlő erőt a sokat szenvedő társadalom javára 

fordítsuk, és gyermekeink nevelésében példát mutassunk könyörületességből és 

áldozatkészségből! 

Előre is köszönjük adományaikat! Iskolánk vezetőségének és munkatársainak nevében:  

Áldott és Békés Ádventet és megélt karácsonyi ünnepeket kíván Önöknek  

 

Németh Tamás  

  iskolalelkész 

Ez a fénykép 2021. december 10-én készült az általános iskolánk ebédlője melletti egykori 

tanteremben. A szeretetdobozokban, és az MRSZ-nek szállításra előkészített piros ládákban 

több mint 1 tonna (1100 kg) tartós élelmiszer és tisztasági felszerelés várta az elszállítást. A 

szállítmányt a gimnazisták családjai által felajánlott ½ tonna (500 kg) adománnyal egészítettük 

ki. A sok kicsi sokra megy!  



Szeretetdoboz  

/tartós élelmiszer, háztartási és tisztálkodási felszerelések gyűjtése/ 

A Magyar Református Szeretetszolgálat Kárpát-medencei adománygyűjtő akciója. 

Határidő: december 9. péntek 

Iskolánk ötödik éve csatlakozik a kezdeményezéshez. Vállalásunk, hogy osztályonként 3 db 

dobozt tölt meg; az alábbi felsorolt lehetőségek közül bármit küldhetnek, gyermekeiken 

keresztül juttassák el a tantermekben lévő dobozokba. A dobozok már a tantermekben vannak! 

Mit tegyünk a Szeretetdobozba? 

Legalább fél éves szavatossággal rendelkező tartós élelmiszert: cukrot, olajat, 

konzervet, lisztet, kakaót, teát, fűszereket, édességet, száraz tésztát, kekszet, ketchupot, 

mustárt, majonézt. 

Örömmel fogadunk továbbá tisztálkodási- és tisztítószereket: mosószert, öblítőt, 

fogkrémet, gyermek és felnőtt pelenkát, sampont, tusfürdőt. 

Külön köszönjük, ha a felajánlók az adományozás során gondolnak az 

ételintoleranciával küzdőkre, és cukor- vagy gluténmentes termékeket is helyeznek a 

Szeretetdobozba, mint például édesítőszert, cukormentes kekszet, gluténmentes tésztát 

 

2021-ben így dolgoztuk fel és csoportosítottuk az élelmiszereket és tisztasági felszereléseket 

az ebédlőnkben. Segítve az MRSZ munkatársait. Gimnazistáinknak az adományok 

szortírozásáért kötelező önkéntes óraszámokat (KÖSZI-t) tudunk igazolni. Minél több az 

adomány, annál több önkéntes munkaóra lehetőséget tudunk biztosítani a számukra! 

 

A másfél tonna különböző adomány szétválogatása és csoportosítása három óra hosszát vett 

igénybe 2021. december 10-én pénteken délután, legalább harminc diák hathatós 

közreműködésének köszönhetően. Ezzel komoly segítséget adtunk a Magyar Református 

Szeretetszolgálat munkatársainak az adományok szállításában és célba juttatásában.  

 

 



Gyűjtést indít a Kárpát-medencei Református 

Oktatási Alap 

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idén is meghirdeti a határon túli iskolák 

támogatását célzó adománygyűjtő akcióját.  

Minden évben kiválasztásra kerül néhány iskola, akik az általuk meghatározott célra kapják az 

adományokat. Idén mi is szeretnénk beállni támogatóik sorába, erősítve ezzel mind bennük, 

mind iskolánk tanulóiban az összetartozás fontosságát. 

A támogatásoknak ez a formája lehetőséget ad arra, hogy anyagilag támogassuk a felvidéki, 

kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és horvátországi szórványokban működő magyar anyanyelvet 

őrző és a nemzeti kisebbségek megmaradásáért is munkálkodó közösségeket.  

Kérjük, hogy adományaikat borítékban küldjék a gyerekekkel az osztályfőnököknek, 

vagy a titkárságon dolgozó kollégáinknak. 

Határidő: december 16. 

Segítségüket hálás szívvel köszönjük! 

 

 

 

 



Adventi jótékonysági vásár 

 December 16. péntek, és 19. hétfő 

 Helyszín: az általános iskola előtti tér 

Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy a karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási napokon 

megrendezzük az év utolsó, adventi jótékonysági vásárát.  

Az általános iskola bejárata előtt felállított standon idén is válogathatnak a Reformator 

Culinaria Kft. munkatársai által készített finomságokból, és pedagógus kollégáink is 

készülnek kézműves portékákkal, egyedi dísztárgyakkal, melyeket az adományokért cserébe 

kínálnak majd gimnáziumunk diákjai. 

A vásár december 16-án, pénteken  reggel 7.00-7.50-ig, délután 15.00-17.00-ig tart nyitva. Ha 

marad gazdátlan portéka, hétfőn, 19-én még lehetőség lesz a vásárlásra. 

Az összegyűlt pénzből iskolánk nehezebb körülmények között élő diákjainak családjait 

szeretnénk megajándékozni. 

Adományaikat előre is hálás szívvel köszönjük! 

Legutóbb 2021. december 17-én volt hasonló kézműves vásár az általános iskola előtt. 

Gimnáziumi növendékeink ekkor több mint hetvenezer forint értékben árusítottak eredeti 

Bányai Gábor és Malomvölgyi Tamás kerámiákat, valamit a Reformátor Culina Kft által, és 

pedagógusaink által készített különféle lekvárokat és befőtteket. Az ebből befolyt összeget 

iskolánk nehéz sorsú gyerekei és hozzátartozóik számára tudtuk fordítani.   

  

 

 

 

 

 

 



Mézeskalács & kókuszgolyó készítés 

A Budafoki Református Egyházközség két szolgálatot tesz a következő hetekben. December 

11-i istentiszteleten vendégül látja az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon 

csoportját, december 18-án pedig ingyen ebédet főz rászorulóknak az Ipartestület 

Székházában.  

Mindkét alkalomhoz szeretnénk tevőlegesen hozzájárulni úgy, hogy az általános iskolásaink 

osztályai jelentkezhetnek egy-egy tálca mézeskalács begyúrására és megsütésére mely 

ajándékcsomagokba kerül, és kókuszgolyót készítenek a támogatásra szorulóknak.  

A mézeskalácsok kisütésében és kókuszgolyók elkészítésében iskolánk konyhája, vagyis a 

Reformator Culina Kft biztosít segítséget.  

Kérjük a szülőket, hogy a hozzávalókat a jelentkező osztályfőnökök útmutatása szerint 

adják össze. 

Köszönjük a támogatásukat! 

 


