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Alapítványunkat az illetékes Bíróság 2014.09.30-ával vette nyilvántartásba, és jegyezte
be a fenti nyilvántartási számon, akkor még „Taksonyi Református Missziói
Egyházközségért Alapítvány„ elnevezéssel. 2015. 04. 10-én névváltoztatásra, és alapítói
kivásárlásra került sor. Ettől a naptól az alapítói jogokat Káli Sándor úr gyakorolja, és
alapítványunk neve a fenti, TAREMA Taksonyi Reménység Alapítvány –ra változott,
melyet a módosított alapítói okirat alapján a Budapest Környéki Bíróság bejegyzett.
Az első félévben a bemutatkozást, megismerkedést a Taksonyban, és környékén élő,
református lakosság felkeresésével folytattuk. Ennek során elmondtuk, hogy
alapítványunk életre jötte a református gyülekezetnek köszönhető, és beszélgettünk,
vagy levélben írtunk céljainkról.
E célok között szerepel elsősorban Taksonyban, és vonzáskörzetében élő református
népesség hitéleti, erkölcsi nevelésének, oktatásának elősegítése. Ehhez kapcsolódóan a
legnagyobb kihívásként tekinthetünk a hitélet helyszínének, egy új templom és
gyülekezeti ház létrehozásának szükségességére.
Az önkénteseinken keresztül – akik összesen 10 fővel vettek részt szervezetünk
munkával történő támogatásában -, támogatást nyújtottunk a hittan oktatás során, a
hetente megtartásra kerülő gyermek foglalkozásokon való részvétellel, lebonyolításában
való segítéssel.
Az önkéntes segítőkkel a szabályoknak megfelelően szerződést kötöttünk, melyhez az
Emberi Erőforrások Minisztériumához bejelentkeztünk, és ott a 8942 nyilvántartási
számon, - mint önkénteseket fogadó szervezetet – szeptemberben nyilvántartásba
vették alapítványunkat.
Az önkéntesek másik csoportja a református gyülekezeti hitélet rendezvényeinek
lebonyolításában segédkezett. Úgy, mint június 06-án a nemzeti összetartozás napján, és
szeptemberben a templomok éje rendezvényeken a szükséges eszközök szállításában,
kihelyezésében, visszaszállításában vettek részt. A nyári gyermektáborban mint segítő
kísérők voltak jelen, és támogatták a gyermekek biztonságos felügyeletét, valamint zenei
műsorszámokkal készültek az itteni, és egyéb programokra is.
Az adventi időszakban az egyedülálló idős gyülekezeti tagok, református emberek
meglátogatásában vettek részt néhányan önkénteseink közül.
Ebben az időszakban több magánembertől kaptunk anyagi-tárgyi támogatást, és ebből a
támogatásból tudtunk segítséget nyújtani egy rászoruló kisgyermekes családnak is.
A Taksonyi Adventi vásáron alapítványunk is megjelent, és ismertetőkkel,
beszélgetésekkel kívánta a lakosság, az érdeklődők figyelmébe ajánlani az új templom
és gyülekezeti ház építésének gondolatát, terveit.

Az év utolsó napjaiban megjelent egy pályázati lehetőség, melyen működési célra
pályázhattunk.
Mivel alapítványunknak fenntartási költségekkel nem kell számolnia, - pl. a
székhelyünket ingyen biztosítja a Taksonyi Református Missziói Egyházközség, ill.
nincsenek fizetett alkalmazottaink - eszközvásárláshoz szerettünk volna forrást találni
ily módon. Egy nyomtató- és fénymásoló berendezésre nagy szükségünk lenne, amely a
gyermekmunkában, de egyéb más feladatokban is nagy szolgálatot tehetne. Felkértünk
egy pályázatírót, akivel a szükséges anyagot el kezdtük összeállítani az év utolsó
napjaiban, mert e pályázat benyújtási határideje 2016. január 05-e volt. A pályázatíró
felajánlásként, önkéntes munkaként vállalta el a feladatot.
A 2015. évben úgy hisszük, az alapítványnak sikerült a helyi és a környékbeli református
lakosság körében megjelenni, szervezetünket megismertetni. Az viszont egyértelmű,
hogy a református gyülekezeti élettől az alapítvány élete elválaszthatatlan. Továbbra is a
református hitélet fejlődésének, a hittanoktatásnak a támogatása, és a környezetünkben
élő idős rászorulók akár lelki, akár fizikai szűkösségükben való segítése a célunk.
Ebben való növekedéshez még több munkára, odafigyelésre van szükség. Kérjük a jó
Isten áldását, legyen mellettünk ebben, és irányítsa szívünket.
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