Kollégiumtűz: gyűjtés az áldozat családjának
Egy 47 éves négygyermekes veszprémi családapa a szerdai kollégiumtűz
áldozata. A Magyarországi Református Egyház minden lelki és anyagi
segítséget megad hozzátartozóinak.
Azonosította a rendőrség a szerda esti Ráday utcai kollégiumtűz egyetlen áldozatát: az
elhunyt egy 47 éves veszprémi férfi volt, négy iskolás korú kislány édesapja, aki vendégként
töltötte az éjszakát a református kollégiumban. A Magyarországi Református Egyház minden
lelki és anyagi segítséget megad a gyászoló családnak, támogatásukra a következő
számlaszámot különítették el:
Magyarországi Református Egyház
11100104-19024048-40000004
A közlemény rovatba, kérjük, írják be: „tűz”
Kérjük, aki szeretné támogatni az árván maradt gyerekeket, az a fenti bankszámlaszámra
küldje el adományát.
A Magyar Református Szeretetszolgálat százezer forint gyorssegélyt ad az édesapa
nélkül maradt családnak, amelyet jövő hét elején személyesen ad át a Szeretetszolgálat egyik
kurátora.
Szombaton is folytatódott a kiégett épületben maradt értékek mentése: a kollégium lakói a
Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársainak kíséretében térhettek vissza kiégett
lakrészeikbe. Mintegy 165 diák és családja pakolja össze a megmaradt ruhaneműket,
használati tárgyakat. Több református lelkipásztor is segítő kezet nyújt a hallgatóknak
értékeik megmentésében.
A diákok a Lónyai Utcai Református Gimnáziumban kialakított átmeneti bázison
válogathatnak a több teherautónyi – adományként érkezett – ruhákból.
A Dunamelléki Református Egyházkerület tulajdonában lévő épületkomplexumban
nemcsak a Ráday Kollégium található, hanem a püspöki hivatal, a Bibliamúzeum, a Ráday
Gyűjtemény és a Ráday Levéltár számos muzeális értékkel, amelyek mentése jelenleg is
zajlik. A Ráday 28. szám alatti épületben továbbra sincs áram, víz, fűtés, internet, így a tűz
által nem érintett helyiségeket sem lehet még napokig használni.
A tűz okát továbbra is keresik a szakemberek, a vizsgálatok ma is (szombaton)
folytatódtak, de egyelőre még nem lehet tudni, hogy mi okozhatta a szerda esti tüzet.
A Dunamelléki Református Egyházkerület és a Károli Gáspár Református egyetem
vezetése, valamint a diákok hálásan köszönik minden jószándékú ember imáját és
támogatását. Megható az a szeretet és figyelmesség, ami az ország minden pontjáról érkezik.
Budapest, 2019.01.26.
Magyarországi Református Egyház
Kommunikációs Szolgálat

