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70/423 12 33,
lelkipasztor@mezogyanref.net

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI
ALAPÍTVÁNYUNK
TÖRTÉNETE
1997-ben 14 (helyi lakos és községünkből
elszármazott) magánszemély hozta létre a
Mezőgyániak a Mezőgyániakért Alapítványt abból a célból, hogy a h elyi
tehetséges gyermekek támogatása megvalósuhasson. Az alapítvány az elmúlt 24
esztendőben sok hasznos projektet valósított meg, a helyi iskolás gyermekek, fiatalok közvetlen támogatásán, segítésén túl
támogatta a helyi művészeti csoportokat,
az elszármazottak talákozóit, a település
Nemzeti Vágtán való részvételét, ill. segítette ez utóbbi programokon a település
lakóinak részvételét. Köszönet érte mindazoknak, akik ezekben hűséggel fáradoztak.

2021. márciusában a Mezőgyáni
Református Missziói Egyházközség
vette át az Alapítvány működtetését
abból a célból, hogy az Alapítvány helyi
összefogás és az országosan elérhető pályázatok révén a helyi gyermekek, fiatalok
számára segítség lehessen, ill. az alapítvány működési arculatának megfelelő nemes célok számára pedig civil szellemi műhelyévé válhasson.

www.alapitvany.mezogyan.ref.hu

JELENLEGI TERVEINK

„Az alapítvány célja, hogy segítse a mezőgyáni tehetséges gyerekek
továbbtanulását, tehetségük minél
eredményesebb kibontakozását. Az
alapítvány anyagi támogatások
révén meg kívánja könnyíteni céljaik elérését, lehetőségeik kibővítését.
Az alapítvány támogatásban kívánja részesíteni azokat a gyerekeket,
akiket tehetségük, képességeik alapján arra érdemesnek ítélnek. Az alapítvány célja továbbá hozzájárulás
ahhoz, hogy a mezőgyáni fiatalok
általános műveltségi színvonala
emelkedjen, az egészséges életmód
kialakításában, elérésében minél
jobb mutatókat érjenek el, tanulmányaikat minél eredményesebben
végezhessék.
Ennek érdekében az alapítvány az
alábbi tevékenységeket végzi:
- Kulturális programok, rendezvények
szervezése, támogatása;
- Képzések, művészeti oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása;
- A mezőgyáni ifjúság kulturális nevelése,
fejlesztésére irányuló tevékenységek szervezése, támogatása;
- Egyéb szervezetek és személyek
(alapítványok, egyesületek, közoktatási
intézmények, gyermek-és ifjúsági intézmények, stb.) tevékenységének, programjainak támogatása.
Az alapítvány az alábbi közhasznú
tevékenységeket végzi:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés;
- kulturális tevékenység.”
(Részlet az Alapító Okiratból.)

- Pályázati támogatás révén
mikrobusz beszerzése;
- Pályázati támogatás révén ifjúsági szállás, közösségi tér és tankonyha kialakítása;
- Könyvkiadás a tehetséges mezőgyáni gyerekek munkáiból.

A MEZŐGYÁNI
REFORMÁTUS MISSZIÓI
EGYHÁZKÖZSÉG
FELAJÁNLÁSA
Gyülekezetünk, a Mezőgyáni
Református Missziói Egyházközség

2020. adventjében áhítatoskönyvet
adott ki Fejes András alpolgármester fotóival és több egyházi személy,
művészember,

közéleti

személy

imádságaival, áhítataival. Gyülekezetünk felajánlja 100 példány eladási árát az Alapítvány céljára: tehát
a könyv megvásárlásával újraindult Alapítványunk támoga-

tására nyílik lehetőség.

A k i-

advány megvásárolható a Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség vagy Alapítványunk elérhetőségein 2,500.- ft ellenében.

