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Jelentés az 1999. június 29-30-i 
Egyházkerületi Közgyűlés számára 

A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről 
 

  

 Mindennapos tevékenységünket - az elmúlt évben is - a Működési szabályzatunkban rögzített, 
évek óta megszokott rend szerint végeztük, minden reggel és minden este közös áhítatban áldva 
mennyei Atyánkat. 

Kiegészítő oktatás képpen az angoltanítást - 19 diákunk, majd 1998. szeptembertől 
januárig 9 diákunk számára - a Belvárosi Egyházközség tanfolyamán oldottuk meg. Az 1998/99-es 
tanévben semmilyen más tanfolyamot nem indítottunk, mert semmiből sem gyűlt össze az előírt 10 
jelentkező. 1998. februárjától a kezdőknek és haladóknak egy hollandiai diáklány Sussane Vergouwe 
német és angol nyelvet oktatott heti 14 órában a nyári nagy vakáció kezdetéig. A tanítást önkéntes 
munkaként végezte, az Alapítvány csak lakást és kosztot biztosított számára. Sajnos az új iskolai évben 
már nem tudott visszajönni és mást nem találtunk helyette. A diákjaink mozgásigényének kielégítésére 
minden hétvégén folyamatosan két órás tornaterem-használatot biztosítunk számukra. Az 1997/98-as 
iskolai évben az UCECOM iskolától, az 1998/99-es tanévben a Tanítóképzőtől béreljük a tornatermet. 

Változatlanul támogattuk az IKE tevékenységet. Az egyházmegyei IKE közgyűlést és 
találkozót épületünkben tartották ebben az évben is, melyhez 1.296.000 lei segítséggel járult hozzá 
Alapítványunk. Az egyházmegyei választmányi gyűlésnek úgyszintén épületünk adott otthont. 
Szilveszteri mulatságuk számára épületünket és edényeinket bocsátottuk ingyenesen a 
rendelkezésükre. A ZSEB-IKÉ-t (utcagyerek-missziót heti több órás foglalkozásokban rendszeresen 
végző IKE csoportot) a táborozásuk számára felszereléssel (matracok, ágynemű, takarók, 
konyhafelszerelés stb. ingyenes kölcsönzésével) és az ágyneműjük mosatásával támogattuk. 
Rendezvényeik számára komputerünk-nyomtatónk, telefonunk és faxkészülékünk használatát 
engedtük meg nekik támogatás képpen.  

 Az alkalmi adományokon kívül 6 rászoruló sokgyermekes családot támogattunk rendszeres 
élelmiszersegéllyel; 5 köbméter használt ruhát osztottunk szét a sokgyermekes családok között. A 
rokkanttolókocsik és mankók kölcsönzését is változatlan rendszerességgel végeztük. 

 Két esetben képviseltük Alapítványunkat nagyobb rendezvényen. Az első a Magyar 
Református Gimnáziumok Nagyváradon megtartott II. Világtalálkozója volt, hova 4 diákunk 
kíséretében utaztunk el, a második a Debreceni Református Kollégium új leányinternátusának 
avatóünnepsége. Nagyon jól esett, hogy az ünnepségen résztvevők figyelmét felhívták, hogy ez 
alkalomnak a perselypénzét a székelyudvarhelyi Református Diákotthon megsegítésére fordítják. 
40.000 forint gyűlt össze. 

 Az Egyházkerületi Közgyűlésre elküldtük beszámolónkat, de felolvasására – akárcsak a többi 
alapítvány esetében -  nem került sor. Az idén meghívót is kaptunk és az Alapítványunkat az elnöke 
képviselte. 
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 Szokásos nyári rendezvényeink közül az intenzív  szórványkatekézis 
tanfolyamunk törlődött, mert az alapítvány múlt gyűlésén ugyan úgy döntöttünk, hogy ha 
segítséget kapunk, folytatni fogjuk ezt a nagyon fontos tevékenységet, a segítség azonban elmaradt. 
 A szabadegyetem-sorozatunkat a főszervező súlyos megbetegedése miatt kellett elhagynunk. 

A nagyon szűkös anyagiak arra kényszeríttettek, hogy 1998. nyarán csak egy, IKÉs csoport 
munkatáborát szervezzük meg az Udvarhely közeli hegyekben. Meghirdetni az előző éviekhez 
hasonlóan hirdettük, a beszámolót pedig ide mellékelem: 

 

J e l e n t é s 

Az 1998. évi nyári rendezvényeinkről 

 A roppant szűkös anyagiak miatt a szokásos nyári rendezvényeinket leegyszerűsítve és összevonva kellett 
megtartanunk. 

 Rendezvényünkre a helyieken kívül csupán csak a Kolozsvár-Irisz-Telepről tudtunk népesebb csoportot fogadni 
(10 személyt). 

A szokásos egy napos autóbuszos kirándulást is szerényebbre kellett vennünk, ezért csak a parajdi Sóbányát, 
Sósfürdőt és a Sósziklákat látogattuk meg a korondi fazekasság látnivalói mellett. A pénzhiány azonban nem befolyásolta a 
beszélgetések színvonalát, az ifjak érdeklődését, sőt, a hangulat családiasabb volt, mint a tavaly, tanán azért is, mert a 
résztvevők többsége másodszor, esetleg harmadszor vett részt általunk szervezett rendezvényen. 

Az előző éviekhez képest megtorpanásnak, sőt visszalépésnek kell tekintenünk ezt a nyarunkat, de már az is nagy 
eredmény, hogy nem szakítottuk meg az immár hagyományossá vált tevékenységünket, az ifjak számítottak és 
változatlanul számítanak ránk. 

 
Diákjaink megvendégeléseinek, megjutalmazásainak eseménynaptára: 

 
 február 21.  karnevál 
 február 14.  leg-leg-leg vetélkedő fiuknak 
 március 7.  leg-leg-leg vetélkedő lányoknak 
 március 20-22. megyei IKE konferencia (társrendezésben) 
 április 24.  Föld-napi előadás - ökológiai vita, vezette: Juhász Márta 
 április 25-26. iskolatalálkozó a Békési Ref. Kollégiummal 
 május 22-24. iskolatalálkozó a Debreceni Ref. Kollégiummal 
 május 16.  Hollandia bemutatása - vetítettképes előadássorozat 
 június 11.  évzáróünnepély 
 július 8-14  Balaton-Csopak, táborozás    7 diák + 1 kísérő 
 július 11-18  Ref. Gimnáziumok találkozója- Nagyváradon  4 diák + 1 kísérő 
 július 12-25.  velencei táborozók I. csoport lányok.               8 diák + 1 kísérő 
 július 15-29.  velencei táborozók II. csoport- fiúk.               8 diák + 1 kísérő 
 augusztus 5-15. ifjúsági közösségfejlesztő tábor 
 október 10  kacsabál (gólyabál) 
 december 11-13.  csendesnapok ( tudományos szesszió) 
 

A háztartási ismeretek tökéletesítésére, a közösség fejlesztésére és nem utolsósorban az éhes szájak 
betömésére közös főzöcskézést rendeztünk az épületünkben maradt minden diák részvételével a következő 
hétvégeken: febr.7, márc.14, ápr.11, szept.26, okt.3, okt.17, nov.21. 

 Ebben az évben is csak azt mondhatjuk, amit a tavaly is, vagyis, hogy a színvonalas-kedves 
évzáró-ünnepélyi diákszereplés, a szülői értekezlet, a Kacsabálnak átkeresztelt ötletes gólyabál, a mikulási 
ajándékozások és egyéb bulik, a meghatóan szép karácsonyfa-ünnepély mind a szokásos módon folyt és 
diákjaink változatlan ötletességét, önállóságát és ügyességét dicsérik.  
 Külön meg kell említenem, hogy az ifjúsági elnök és alelnök egy diáktanácsnak nevetett 
tanácsadó-segítő kis csapatot választott maga mellé, kikkel nagyon ügyesen, aktívan és eredményesen 
járultak hozzá a felmerült kérdések megoldásához, a mindennapi élet irányításához. 
 A csendesnapok is a hagyományoknak megfelelően, áldásosan tartattak meg.  Az ember és állat 
kapcsolata témakörről egy ökológus, egy biológus, egy pedagógus és egy teológus tartott vitaindító 
előadást.  
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D i á k j a i n k  
 Az udvarhelyi internátusok (diákotthonok) között egyedül nálunk van még mindig állandó 
túljelentkezés. A jól bevált pontozásos rendszerünk szerint vettük fel ebben az évben is a diákjainkat. 

Diákjaink területi megoszlása: 49 helységből vannak diákjaink. A legtöbben Székelykeresztúrról, és 
a Sóvidékről, de Csíkszereda, Marosvásárhely és környéke mellett Erdély egészen távoli vidékei is 
képviseltetik magukat.  

Diákjaink vallási megoszlása: 

VALLÁS FIÚ LEÁNY EGYÜTT 
Református 18 36 54
Katolikus 14 32 46
Unitárius 5 13 18
Evangélikus 1 1 2

ÖSSZESEN 38 82 120
 

Az iskolánkénti megoszlás: 

ISKOLA FIÚ LEÁNY EGYÜTT 
Bányai  János 5 0 5
Benedek Elek 4 32 36

Benedek Elek Református O. 0 6 6
Bethlen Gábor Ált. 1 0 1
Dr. Imre Domokos. 0 5 5

Eötvös József 8 4 12
Kós Károly 3 2 5

Marin Preda 0 1 1
Palló Imre 6 18 24

Spiru Haret 0 1 1
Tamási Áron 3 6 9

Tompa László Ált. 8 7 15
ÖSSZESEN 38 82 120 

 

Osztályonkénti megoszlás: 

OSZTÁLY V VI VII VIII IX X XI XII ÖSSZES 
             FIÚ 2 7 2 4 8 3 6 6 38 

      LEÁNY 3 4 8 1 18 20 16 12 82 

ÖSSZESEN 5 11 10 5 26 23 22 18 120 

 

Kiköltözöttek táblázata: 

 ÖNKÉNT ELTANÁCSOLVA KICSAPVA ÖSSZESEN 

FIÚ 3 - 2 5 

LEÁNY 8 - - 8 

ÖSSZES 11 - 2 13 

 

 35 ösztöndíjas diákunk van; 2-szociális ösztöndíjas, 3-teljes ösztöndíjas, 10-háromnegyed 
ösztöndíjas, 14-feles és 6-negyed ösztöndíjat kapó tanuló. Egy teljes ösztöndíj értéke 30 DEM. 
Kiosztódik havonta 645 DEM értékű ösztöndíj. 

 A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk 28.308 DEM-et, a diákok befizettek 7.776 DEM-et ez az 
év során. Egy gyermek tehát belekerül havonta 23,59 DEM-be és ugyan ez a gyermek befizet 6,48 
DEM-et havonta. A fennmaradó havi 17,11 DEM-et az Alapítványunknak kell előteremtenie minden 
diákunk számára. 
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 Ebben az évben 27 pályázatot adtuk be, háromra kaptunk pozitív választ. 

 Az Illyés Alapítványtól az 1996 nyári rendezvényre elnyert 100.000 Ft-unk, sok utánajárásom 
után 1997 őszén megérkezett az IKE kolozsvári bankszámlájára, és sok utánajárásom után onnan 1998 
tavaszán végre megérkezett. 

 A budapesti Református Zsinati Irodához 1995.-ben  beadott könyvpályázatunk 
eredményeképpen ismételten megkaptunk a Kálvin Könyvkiadó raktáron levő minden, az utolsó 
szállításunk óta megjelent kiadványából egy-egy példányt. 

Az év folyamán érkezett segélyszállítmányok 

 Kaptunk 500 db. tipusélelmiszercsomagot, 55 köbméter használt ruhát, 150 ablakot, 
mosdókagylókat, WC tartályokat, neonlámpákat a Capelle a/d Ijselli Sarfath Alapítványtól. 

 Augusztusban két napos jótékonysági vásárt rendezett támogatásunkra a sportcsarnokban 85 
millió lejes bevétellel, majd 20 köbméter használt holmival ajándékozott meg a Rijssen-i OEC 
segélycsoport. 

Adományok 

 Tőkés Sándor Udvarhelyi lakos az idén is adományozott 10 kg. mézet. 

 A Budapest Pasaréti Gyülekezet adományozott 12 banánosdoboz könyvet, 5 zsák használt 
holmit. 

Pénzadományok 

Kiss Sándor szülő, Csíkszereda 600.000 lei  
Helen de Pee, Hollandia 450.000 lei 
Susane Vergouwe, Hollandia 1.495.250 lei  
Huizer Cristian            „ 239.800 lei 
Vrdujik Anna              „ 1.233.700 lei 
Péter Eszter nagyszülő, Bikafalva 200.000 lei  
Both Emese, Udvarhely 100.000 lei  
Gidó Bálint, Székelyudvarhely 50.000 lei 
Hubes Hajnal diákunk 300.000 lei  
Mosztok András, Keresztúr 100.000 lei 
Vári Enikő, Udvarhely 50.000 lei    
Agyagfalvi Ref. Egyház 150.000 lei 
Belvárosi Unitárius Egyház, Udvarhely 100.000 lei  
Belvárosi Ref.Egyház 5.000.000 lei 
Jakab János, Udvarhely 1.000.000 lei   
Baselland Waldenburg  Segélyszervezet 8.000 DEM 
Cristian Lutz kántor, Svájc 120 DEM 
Gelterkindeni Ref. Egyház 2.000 DEM 
IKOS Confectii 200.000 lei 
Peteki Ref.Egyház 100.000 lei 
Miklós Réka diák, Parajd 100.000 lei 
Miklós Margit presbiter gyűjtése 140.000 lei 
Belvárosi Ref. Egyh.Dobai László lp. stólája 300.000 lei 
Simon Imre szülő,Keresztúr 100.000 lei 
Simó József szülő.Kecset 200.000 lei 
Erdélyi IKE nyári programtámogatás 1.945.000 lei 
Elisabeth Strübin,Svájc gyűjtése 32.435 USD 
Dr.Bai Zoltán 20 USD 
Debreceni Ref. Kollégium perselypénze 40.000 Ft. 
Yrseke- i gyülekezet 1800 DEM 
Erdélyi Ref.Diákotthon Alapítv.gyűjtésből 49.942.200 lei 
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 Az ifjúsági evangélizációra meghívott baróti lelkészkolléga, Krizbai Imre látva helyzetünket, 
hallva terveinket, felajánlotta, hogy az évek óta működtetett egyházi turkálójában segít az 
ócskaruhasegélyeinket pénzzé tenni. Ennek értelmében egy három tagú szakbizottság kíséretében 
eljött, részletesen megnéztek mindent és alapos alkudozás után elvittek 85 millió lei értékű holmit 
azzal, hogy ha nagyon jól jön be az üzlet, a kialkudott összeg felett, a nyereségből is ad még az 
Alapítványunknak. Három hét múlva szólt, hogy ő elszámolta magát, ha nekihagyjuk 25 millióért az 
elvitt holmit, akkor azonnal kifizeti, ha nem, akkor hozzuk azt vissza. Ennek alapján megpróbáltunk 
más vevőt keresni – hiszen azelőtt volt érdeklődő bőven – de senki sem volt hajlandó olyan holmival 
foglalkozni, amit Romániában már kétszer átraktak. Ezt közöltük Krizbaival is, valamint azt is, hogy 
igényt tartunk a megalkudott összegre, mégis mind ez ideig csupán csak 30 millió lejt fizetett ki. 
Ismerve az elvitt holmit és a piaci helyzetet, meg vagyunk győződve, hogy nemhogy ráfizetett volna, 
hanem tekintélyes haszonnal értékesíthette az elvitt árut, de ha nem így lenne, akkor is ki kellene 
fizesse az egyezségben megalkudott összeget. Erre kényszeríteni azonban nagyon nehéz, javaslatot, 
segítséget kérek, hogyan oldhatjuk meg ezt a helyzetet ? 

 Az épületünk földszintjének ügyében megszületett a megegyezés. Az alapítványunk 
Székelyudvarhely, Rákóczi út 17. szám alatti épületének 370 m2  felületű földszintjét, négy éves 
pereskedés, hosszas és bonyolult manőverek után, végre sikerült 71.867,81 USD-ért, étkezde 
céljára megvennünk. 1998. szeptember 30-tól az épületünk tulajdonjoga, a területtől elkezdve 
pincétől padlásig, kizárólag az Alapítványé. A földszint használati joga addig az eladó Comal-
Homorod RT-é maradt, ameddig egy befejezetlen, tej-húsüzletnek tervezett helységet, irodákká 
nem alakítottunk a számukra. Kényelmesebb lett volna úgy kötni meg a szerződést, hogy ne keljen 
különválasztani a tulajdonjogot és a használati jogot, és hogy nekünk ne kelljen kínlódnunk azzal, 
hogy irodákat építsünk az eladó számára, de még kölcsönbe sem tudtunk annyi pénzt a kiszabott 
határidőre összeszedni, amennyiért hajlandók lettek volna egy ilyen egyezségbe belemenni. Ezért nem 
találtunk ennél jobb megoldást. A legutóbbi Egyházkerületi Közgyűlésen ugyan elhangzott, hogy 
egyházunk legfelsőbb vezetősége keresse meg a megoldást, miképpen tudná ezt a vásárt támogatni, de 
a félnapos megoldáskeresés azzal zárult, hogy az Egyházkerület még kölcsönbe sem tud adni egyetlen 
lejt sem, sőt kölcsönkezességet sem vállal. A szülők mozgósításával és a diákjaink rengeteg kétkezi 
munkájával az irodákkáátépítést nagy nehezen márciusra elvégeztük, a földszintünket birtokba vettük. 
Jelenleg az étkezdévéátépítéshez hozzákezdve azon fáradozunk, hogy az adósság visszafizetéséhez 
szükséges 7.000 USD kívül az étkezde tényleges beindításához még szükséges átépítési, 
konyhafelszerelési, étkezdeberendezési stb. kiadásokra a 948.853.731 leit össze tudjuk gyűjteni.. 
 
 
 Székelyudvarhely, 1999.június 10.   

 

 

 
Dobai László   

az alapítvány elnöke   


