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Befolyt adományok, egyházi kiegészítés    

Magyar Református Egyház intézményei  20 276 985 Ft 

Egyéb egyházi jogi személyek és magánszemélyek összesen  547 851 Ft 

Magyar Református Egyház költségvetéséből  20 259 686 Ft 

Felhasználható adományösszeg:  41 084 522 Ft 

   

Adományok felhasználása    

Kárpát-medencei Református Általános Iskolák Találkozója  0 Ft 

Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozója  0 Ft 

Kárpát-medencei Református Tanévnyitó  1 000 000 Ft 

Bibliaprogram  1 500 000 Ft 

Szerbiai Keresztyén Ref. Egyház - nyári gyermektáborok  1 500 000 Ft 

Horvátországi Ref. Keresztyén Kálvini Egyház - nyári gyermektáborok  2 500 000 Ft 

Adománygyűjtésből támogatott egyéb tevékenységek összesen:  6 500 000 Ft 

   
Felhasználásáról a GK elnöksége dönt: 2 000 000 Ft 

   

Szíriai támogatás: 32 584 522 Ft 

A szíriai támogatás forrása     

MRE Zsinati Oktatási Iroda 2020. június 11-i átutalása:  14 324 836 Ft 

Magyar Református Egyház költségvetése:  18 259 686 Ft 

Összesen:  32 584 522 Ft 
 

A támogatást a 102 903,91 USD összegben a Magyarországi Református Egyház Külügyi 

Irodájának közreműködésével 2020. július 16-án juttattuk el a fenntartó Szíriai Örmény 

Református Egyház részére. Felhasználást követően beszámolót küldenek. 

 

A Szíriába küldött adomány felhasználásáról Dr. Haroutune Selimian, az aleppói Bétel 

gyülekezet lelkésze, a szíriai református közösség elnöke a mellékletként csatolt beszámolót 

küldte. 

 

 

 

 

A beszámolót a Zsinati Oktatási Iroda adatszolgáltatása alapján 

összeállította: 

 

    Dr. Ábrám Tibor, KMROA referens 

 

 



A SZÍRIAI ÖRMÉNY REFORMÁTUS KÖZÖSSÉG OKTATÁSI INTÉZMÉNYINEK FELÚJÍTÁSA 

 

A Közel-Keleti Örmény Református Egyházak Uniója (Union of the Armenian Evangelical 

Churches in the Near East – UAECNE) szíriai tagegyházának beszámolója a Generális 

Konvent adományából 102 904 USD értékben megvalósuló, folyamatban lévő iskolai 

rekonstrukciós programról. Időközi jelentés.  

 

 

A szíriai polgárháború 2011-es kezdete óta több mint 227 400 civil - köztük 29 520 gyermek - 

halt meg a konfliktus következtében. Több mint 3 000 000 gyermek esett ki az elmúlt években 

az oktatási rendszerből az országban. Az évekig tartó fegyveres összecsapások következtében 

az iskolaépületek megrongálódtak vagy elpusztultak. 

 

Ezekben a nyugtalanító napokban a Szíriai Örmény Református Közösség óvintézkedéseket 

hozott, és mindent megtett, hogy csillapítsa az emberek aggodalmát, a pánikot és a közösséget 

eluraló félelmet, és megóvja a kiszolgáltatott közösséget minden akadálytól, beleértve a 

diákokat és szüleiket, akik iskoláinkba íratták be gyermekeiket. 

 

Őszinte köszönetünket fejezzük ki a Magyarországi Református Egyháznak, hogy ebben a 

helyzetben az oldalunkra állt, segített és támogatta a Szíriai Örmény Református Közösség 

iskoláinak felújítási munkálatait, és elősegítette a folyamatban lévő beruházásokat, a 

damaszkuszi és az aleppói iskoláink renoválásának zökkenőmentes folyamatát. 

 

A Magyar Református Egyház intézményeinek, diákjainak és tanárainak adománya révén 

 

- a kétségbeesés idején örömtől ragyogott fel diákjaink arca; 

- az oktatás reményt adott gyermekeinknek; 

- diákjaink biztonságos környezetben nézhettek szembe és győzhették le a félelmeiket; 

- visszatérhetett a normalitás érzése gyermekeink életében. 

 

2020. júliusában 102,904 USD támogatásban részesültünk. A felújítási munkálatok 

folyamatban vannak, de a koronavírus járvány és a libanoni pénzügyi és bankkrízis 

megakadályozta, hogy valamennyi folyamatban lévő beruházást lezárjunk. A források mintegy 

45%-át használtuk fel eddig, és a damaszkuszi iskola teljes renoválása jövő évben zárul majd 

le. 

 

Örülünk, hogy a 2021-2022-es tanév kezdete előtt felújíthattuk a sürgős beavatkozásra szoruló 

oktatási intézményeinket. 

 

1. Damaszkuszi Al-Hayat iskola egyike azon iskoláinknak, amelyek komoly felújításra 

szorultak. Az épület nagyon régi, egyes részeit a sürgősség függvényében lépésről lépésre 

újítjuk fel. 

 

A következő azonnali és halaszthatatlan javításokat és karbantartásokat végeztük el eddig: 

 

1. Az iskola azon épülettömbjének felújítása és karbantartása, ami magába foglalja az 

utcafronti bejáratot, az adminisztrációs helyiséget és a földszinti büfét. Az épülettömb első 

emeletén lévő két tanterem felújítása. 

2. Az elsős tanterem mennyezetének felújítása, mivel a jelenlegi állapotában a mennyezet 

leesése veszélyt jelenthet a gyermekekre. A tantermek díszített falainak felújítása, amik a 

falak eróziója és a vakolat hullása miatt tönkrementek. Az elsős és előkészítő osztály 

lépcsőjének karbantartási munkálatai. 

3. Faajtók és iskolai fapadok karbantartása, valamint festési munkák elvégzése ezeken az 

ajtókon, ablakokon és az iskola falain. 

4. Iskolai táblák karbantartása és a sérült táblák cseréje. 



 

2. Aleppói Emmanuel /Al-Risale/ iskola  

 

A beavatkozásra azért került sor, mert a falakon és a mennyezeten nedvesség jelent meg, 

ami szükségessé tette a probléma okának feltárását. 

 

Az okok feltárása és a helyszín vizsgálata eredményeként a károk okai a következők voltak: 

- A szigetelőfelületekhez használt vízszigetelés károsodása. 

- Az esőelvezetéshez használt PVC-csövek károsodása. 

- Az esővíz egyenetlen eloszlása. 

 

Elvégzett munka: 

1. Az esővízelvezetők újraelosztása az esővíz optimális elvezetése érdekében. 

2. Az összes PVC cső cseréje prémium minőségű csövekre. 

3. Kéményperem betongyűrűjének megépítése az esővíz elleni védelem (szivárgás 

elhárítása) érdekében. 

4. A felület burkolása mozaiklapokkal. 

5. Felületi csempepolírozás. 

6. Az esővédőcsempék cseréje. 

 

3. Aleppói Bethel iskola 

A külső falakat megtisztították és újra kőporozták, az iskolaépület belső részeit pedig 

felújították. 

 

Erkölcsi kötelességünk mindent megtenni azért, hogy a diákoknak reális esélyt biztosítsunk 

arra, hogy egészséges egyéniségekként nőjenek fel szíriai társadalmunkban. Továbbra is 

keményen dolgozunk a ránk bízott feladat, jövőkép és oktatási küldetés megvalósításán, hogy 

képesek legyünk pozitív hatással lenni a mai gyermekek és tizenéves fiatalok pszichés, 

mentális, erkölcsi, szellemi világára és oktatásukra, és sikerrel biztosítsuk számukra az 

„örökzöld” testi-lelki egészség és egyéni fejlődés lehetőségét. 

 

Köszönettel és imádságos szívvel, 

Dr. Haroutune Selimian 

az aleppói Bétel gyülekezet lelkésze, 

a szíriai református közösség elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tanulók sorakoznak a damaszkuszi iskola udvarán 

 

 

 
 

Néhol ilyen padlózatot kellett kicserélni 

 
Felújított osztályterem 

 
Tanulók az iskolaudvaron 

 

 

 
A külső  felújítás folyamata 

 

 

 

 

 


