
 

KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 
 
 
 
 

Kedves Diákok! Kedves Kárpát-medencei „REFISEK”! 
 
 

Szeretettel köszöntünk benneteket a 2014/2015. tanévben! Kívánjuk, hogy érezzétek jól 
magatokat iskolátokban, legyen jó osztályközösségetek, és tudjatok eredményesen dolgozni 
tanáraitokkal! 

Köszönjük az elmúlt évi lelkesedéseteket a Kárpát-medencei adománygyűjtés ügyéért! 
Nagyon ügyesek voltatok, és rendkívül komoly munkát végeztetek. Nagyon büszkék vagyunk 
rátok! 

Az elmúlt év visszajelzései alapján a javasolt adománygyűjtési módszereket bővítettük. Négy 
különböző adománygyűjtési módszert javaslunk, amelyet a következő években tovább bővítünk 
majd. Tanácsoljuk, hogy az osztály beszélje meg, hogy egységesen választ adománygyűjtési 
módszert, vagy az osztály minden tagja eldöntheti, hogy egyénileg milyen módszert választ. 
Fontos az, hogy senki se maradjon ki az adománygyűjtésből. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyűjts  e z e r r e l! 

A lényeg, hogy bármelyik adománygyűjtési módot is alkalmazod, 
azt tartsd szem előtt, hogy ha lehet, körülbelül 1000 Ft összeggel 
járulj hozzá a közös Kárpát-medencei adománygyűjtéshez. 

Tavaly közel 11ezer diák vett részt a gyűjtésben. Így 11 millió Ft 
adományt gyűjtöttetek, amelyet a Magyar Református Egyház 
költségvetéséből ugyanannyival kiegészített. Így összesen 22 millió 
Ft összeget gyűjtöttetek a megjelölt célra. Ha az idén mondjuk,  
20 ezer diák érzi fontosnak a gyűjtést, akkor könnyű belátni, hogy a 
végén 40 millió Ft adományt lehetne a négy célra fordítani.  
Képzeld csak el! 

   K é p z e l d   el! 

   Tied a   p á l y a! 

Mit gondolsz képes vagy rá? Osztálytársaid, iskolatársaid 
meggyőzhetők az adománygyűjtés fontosságáról? Ezt rátok lehet 
bízni? Tervezzétek meg, szervezzétek meg, és rajta! Ti csináljátok 
meg! Menni fog? 

Tied a pálya! 
 
 
 
 

 



Az alábbiakban négy adománygyűjtő módszert javaslunk számotokra. Azt 
tanácsoljuk, hogy az osztályotok ezek közül válassza ki, hogy számotokra melyik a 
legmegfelelőbb, leghatékonyabb. 
 
 
1. Mondd el! 

 
Az adománygyűjtési mód a tavalyival megegyező, egyéni, többszemélyes adománygyűjtés. 
Az adománygyűjtés módszere:  

 Keress fel 5, lehetőleg felnőtt rokont, ismerőst, vagy családi barátot. 

 Beszélj nekik az adománygyűjtésről, az ebben az évben kitűzött célokról. 

 Kérj 200-200 Ft (Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján ennek körülbelül 
megfelelő) összeget támogatásként. 

 Ne felejtsd el megköszönni a támogatást, és megkérni a támogatót, hogy írja alá a 
gyűjtőlapodat. 

 Ha végeztél, add át az adományt a koordinátornak. 
 

Az adománygyűjtés előnye:  

 Ha ezt választjátok a gyűjtésről és így a Kárpát-medencei iskolákról és 
szükségleteikről sok ember kap tájékoztatást. 

 Kisebb összeggel bizonyára többen járulnak hozzá szívesen a gyűjtéshez. 
 

Az adománygyűjtés hátránya: 

 Fel kell keresned 5 embert a rokonságban, ismerősök, családi barátok közül.  

 Nem mindenkinek egyformán könnyű megszólítani felnőtteket, röviden de 
érthetően előadni az adománygyűjtés célját. 

   
 
2. Süsd meg! 

 
A süteménykészítés egyszerűbb, mint gondolnád! Vagy már „profi” cukrász vagy, és sok 
mindent készítettél? Kezdőknek és haladóknak is ajánlott ez az adománygyűjtési módszer. 
Hidd el, hogy sokkal könnyebb mint gondolnád, és hihetetlen eredményes lehet! 
Segítségül két egyszerű receptet is mellékelünk, és eláruljuk, hogy a sütemény nagyon 
finom! Neked is ízleni fog! És ami a lényeg: egyszerűen elkészíthető! 
 
Az adománygyűjtés módszere: 

 Válaszd ki a receptek közül a neked leginkább tetszőt! 

 Ha még nem készítettél süteményt, kérj segítséget édesanyádtól, tapasztalattal 
rendelkező testvéredtől, vagy rokontól! 

 Süss 20 darab süteményt! (Na jó, 22 darabot, hogy egyet te is megkóstolj, és 
édesanyádat is megkínáld! Számíts arra, hogy a sütemény illatára családod többi 
tagja is megjelenik!) 

 Készíts az adománygyűjtés logójából nyomtatott csomagoló alátétet. Ha van 
színes nyomtatási lehetőséged, igazán az a jó, de fekete-fehér nyomtatással is 
nagyon szép lesz. Ha lehet, vékonyabb kartonra nyomtasd a logókat. 

 Csomagold be a sütiket celofánba, vagy frissen tartó fóliába négyesével úgy, hogy 
a logót alátétként használod, de celofános csomagolásnál rögzítheted a zsineghez 
is. A süteményeket valamilyen iskolai rendezvényen, vagy rokonoknak, 
ismerősöknek kínálhatod fel, elmondva nekik az adománygyűjtés célját. 200 Ft 
adományt kérj egy csomag sütiért. (Ha lelkes vagy, és finom a sütid, meglátod 
majd, hogy sokkal több is fogy belőle! Ráadásul, ha eddig nem készítettél még 
süteményt, tanultál is valamit. Egy nagyon fontos dologra hadd kérjünk meg: a 
konyhában mindig rakj rendet magad után. Ezt édesanyád nagyon fogja díjazni!) 

  Ha végeztél, add át az adományt a koordinátornak. 



 
Az adománygyűjtés előnye:  

 Az elkészített sütemény sikerélménye páratlan! 

 Rövid idő alatt, sokat lehet készíteni. 
 
Az adománygyűjtés hátránya: 

 Némi konyhai ismeretet feltételez, és…mosogatni kell utána. 

 Ha a sütid finom lesz, a családod máskor is megkér, hogy süss! (…bár ez lehet 
előny is) 

 
 
 

3. Add elő! 
 
A református iskoláink hagyományos tevékenysége a színjátszás, ünnepi műsorok 
készítése, különböző bemutatkozó, vagy a szülőknek kedveskedő műsor összeállítása. 
Bizonyára advent időszakában sok osztály készül ilyennel.  
Ezek az osztály vagy évfolyam, vagy akár iskolai műsorok kiváló alkalmat teremtenek az 
adománygyűjtésre. A műsor összeállításában tanáraitok bizonyára segítenek, most az 
adománygyűjtés részével kapcsolatosan fogadjatok néhány ötletet. 
Az adománygyűjtés módszere: 

 Készítsetek meghívót az előadásra, amelyen tüntessétek fel azt, hogy ez 
„jótékonysági előadás”, azaz a belépője, vagy az önként felkínált adományok az 
adománygyűjtés célját szolgálják! A meghívókat juttassátok el azoknak, akiket az 
előadásra vártok. 

 Döntsétek el, hogy belépőt kértek, vagy adományokat. 

 Fogadjátok a vendégeket az előadóterem ajtaja előtt! Köszöntsétek őket, és 
fejezzétek ki örömötöket jövetelük kapcsán. Ha belépőt kértetek, itt van lehetőség 
annak begyűjtésére. 

 Ha adományt kértek, gondoskodjatok arról, hogy az előadás előtt és után is jól 
látható helyen (a bejárat közelében) helyezzetek el legalább két adománygyűjtő 
kosarat vagy tálat.  

 Az előadás előtti köszöntésben, vagy az előadás után utaljatok az 
adománygyűjtésre, köszönjétek meg a részvételt. Pontosan jelöljétek meg, hogy 
adományok hol helyezhetők el, és köszönjétek meg az adományokat. 

 Ha végeztetek, adjátok át az adományt a koordinátornak. 
 
Az adománygyűjtés előnye:  

 A műsor készítés csapatmunka! Erősíti az osztályközösséget. 
 
Az adománygyűjtés hátránya: 

 Az önkéntes adomány mértéke mindig bizonytalan. Lehet kevesebb, de lehet több 
is a vártnál! 

 
4. Adventi bazár 

 
Az adventi időszakban, több iskolában hagyomány az adventi vásár. Kis 

szervezéssel ti is hagyományt teremthettek ezzel az iskolátokban. A bazár akár iskolán 
belül, akár valamilyen rendezvénnyel egybekötve szervezhető szüleitek, vendégek számára. 
Ha jól felkészültök rá, akkor nagy sikere lehet. 
Mit kínálhattok fel a bazárban: rajz és művészeti órán készített karácsonyi üdvözlőlapokat, 
kézműves foglalkozásokon készített karácsonyfadíszeket, apróbb ajándéktárgyakat, 
amelyeket ti készítettetek, az általatok készített süteményeket, stb. A ti kreativitásotok 
nagyszerű, így biztos mást is kitaláltok! 

 Tervezzétek meg a bazár időpontját, és a csatlakozó rendezvényt. 

 Tartsatok ötletbörzét az osztályban! Ki mivel tud hozzájárulni a bazár sikeréhez! 



Az ötletbörze szabálya: mindenkit hallgassatok meg! Nincs rossz ötlet, csak lehet, 
hogy néhány ennél jobb! 

 Osszátok szét a feladatokat az osztályban: ki mivel készül a bazárra, kinek mi a 
feladata (meghívó készítés, csatlakozó program, a bazár területének berendezése, 
vendégek fogadása, a felkínált dolgok kínálása, stb.) 

 Ha végeztetek, adjátok át az adományt a koordinátornak. 
 

Az adománygyűjtés előnye:  

 Nagyban fejleszti vállalkozókészségeteket! 
Az adománygyűjtés hátránya: 

 Sok szervezéssel jár, ha eredményt szeretnétek elérni. 
 

SÜTEMÉNYRECEPTEK 
 

1. Tarka tallér 

18 dkg finomliszt 1 csomag vaníliás cukor 

1 késhegynyi szódabikarbóna  
vagy fél kávéskanál sütőpor 

1 tojás 

12 dkg Rama 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor 

8 dkg kristálycukor 10 dkg dió vagy mogyoró 

Elkészítés:  
A vajat a tojással és a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a liszt és szódabikarbóna (vagy 
sütőpor) elegyét. A kész masszába belekeverjük a diót (vagy mogyorót). A tésztát kétfelé osztjuk 
és az egyikbe belekeverjük a kakaót. 
A tésztát egy órára a hűtőbe rakjuk, majd kis golyókat formálunk a tésztából és szétnyomjuk őket 
egy kanállal, majd előmelegített sütőbe rakjuk. 220 C-on sütjük 8-10 percig. 
 
2. Angol mazsolás puffancs 
 

20 dkg finomliszt 1 csomag vaníliás cukor 

15 dkg Rama   1 tojás 

10 dkg cukor  1 csomag sütőpor 

10 dkg mazsola  

Elkészítés: 
A vajat kissé megolvasztjuk, összekeverjük a cukorral és a tojással. A lisztet összekeverjük a 
sütőporral és a vajas masszához adjuk majd a végén a mazsolát is beletesszük. Egy kicsit állni 
hagyjuk a tésztát, majd kis golyókat formálunk belőle és a sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük, 
majd gyengéden elnyomjuk őket, hogy kissé laposabbak legyenek. Majd előmelegített sütőben, 
magas fokozaton sütjük körülbelül 10 percig. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hozzávalók: 

 Hozzávalók: 



 
 

ADOMÁNYGYŰJTÉSI CÉLOK A 2014/2015. TANÉVBEN 
 

 
 
A Generális Konvent elnökségei arra kérnek benneteket, hogy ebben a tanévben 

adománygyűjtésetekkel támogassátok az alábbi kiemelt célokat : 
 

 

 
 

 

Az adománygyűjtés állandó támogatói 

 
 

Köszönjük támogatóink támogatását, az adakozók adományait! 

Magyar Bibliatársulat 
 
www.bibliatarsulat.hu  

Kálvin Kiadó 
 
www.kalvinkiado.hu  

http://www.bibliatarsulat.hu/
http://www.kalvinkiado.hu/

