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Jelentés a 2000. június 22-23-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 – 38 diákunk számára - a régi megegyezés alapján - a Belvárosi 
Egyházközség anyagi támogatásával oldottuk meg. Az 1999/2000-es tanévben a következő létszámú csoportokkal 
működnek tanfolyamaink: angol kezdők A: 17, B: 17, angol haladók 4, német kezdők 15, német haladók 7, olasz 
kezdők 12, fotókörösök 9, tánckörösök 18. 

Változatlanul támogattuk az IKE tevékenységet és a ZSEBIKÉt.  

 Az alkalmi adományok, és a saját diákjaink támogatása mellett, 6 rászoruló sokgyermekes családot támogattunk 
rendszeres élelmiszersegéllyel; karácsonyi csomagot osztottunk az udvarhelyi Belvárosi és a Bethlenfalvi 
gyülekezetnek, valamint a Kecset, Újszékely, Múzsna, Bikafalva, Siménfalva Egyházközségeknek. Négy tolókocsit 
adtunk a Mentőszolgálatnak. Egy-egy árúszállítókocsit adtunk a Dokumentációs Könyvtárnak és a Városi 
Múzeumnak. A tolókocsik és mankók kölcsönzését is változatlan rendszerességgel végeztük. 

 Az elmúlt évben, négy esetben képviseltük Alapítványunkat nagyobb rendezvényen. Az első a Magyar 
Református Gimnáziumok Pápán megtartott IV. Világtalálkozója volt, hova az idén is 4 diákunk kíséretében 
utaztunk el, a második a marosvásárhelyi Vártemplomban rendezett holland-magyar nevelési konferencia, a 
harmadik a Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Intézete által Budapesten rendezett „A református nevelés 
jövője – Identitás és minőség” konferencia, negyedik a debreceni országos környezetvédelmi vetélkedő, ahol négy 
diákunk nagyszerűen szerepelt. 

1999 nyarán táborba vittünk: 
I.  Velencére  júl.18-31 közötti időre 16 diákot 
II.  Balatonra  júl.7-13   „    6  „ júl.14-20 közötti időre 6 diákot 
III. Pápára júl.7-11 „    4 „ 
Az anyaországban nyaraltattunk összesen 33 napon át 32 diákot, amihez a diákjaink csak az útiköltség egy részével 
járultak hozzá. 
Azoknak az eseményeknek, ünnepségeknek felsorolása, melyeken az alapítványunk megajándékozta, 

megvendégelte diákságát. 
 

 farsangi bál   reformáció ünnepély 
 Bálint-napozás  ki mit tud (bibliai vetélkedő) 
 leg-leg vetélkedő  ki mit tud (műveltségi vetélkedő) 
 2 napos kirándulás (történelmi út)  mikulásünnepség 
 számháborúzás a Kerekerdőn    szarkakői kirándulás 
 évzáró ünnepély + szülőértekezlet  adventi koszorúkészítés 
 évkezdő szülőértekezlet  játékdélután 
 gólyabál  karácsonyi ünnepély 

A hétvégi, az épületben maradt teljes diákságot foglalkoztató közös főzőcskézések változatlan jókedvvel és 
étvággyal folytatódtak jan. és jún. között is, szeptember óta azonban – a saját étkezdénk beindulása óta – megszűnt 
diákjaink ilyen irányú érdeklődése. 
 Ebben az évben is csak azt mondhatjuk, amit – Istennek hála – évek óta, vagyis, hogy a színvonalas-kedves 
évzáró-ünnepélyi diákszereplés, a szülői értekezlet, az 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.  



 

 

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: 56 helységből vannak diákjaink. A legtöbben Székelykeresztúrról, és a 
Sóvidékről, de Barót, Csíkszereda, Marosvásárhely és környéke mellett a Zsil völgyéig Erdély egészen távoli vidékei 
is képviseltetik magukat.  

Vallási megoszlás:      Iskolánkénti megoszlás: 
 
 
 
 
 
 
 

Kiköltözöttek táblázata: 
 
 
 
 
 

Osztályonkénti megoszlás: 

  
 
 
 
 

 48 ösztöndíjas diákunk van; 2- szociális ösztöndíjas, 5- teljes ösztöndíjas, 11-  háromnegyed ösztöndíjas, 20- 
feles és 10- negyed ösztöndíjat kapó tanuló. Egy teljes ösztöndíj értéke 53 DEM. Kiosztódik havonta 1.471 DEM 
értékű ösztöndíj. 

 A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk 37.961 DEM-et, a diákok befizettek 23.544 DEM-et ez az év során. 
Egy gyermek tehát belekerül havonta 90 DEM-be és ugyan ez a gyermek befizet 58 DEM-et havonta. A fennmaradó 
havi 32 DEM-et az Alapítványunknak kell előteremtenie minden diákunk számára. 

 Ebben az évben 21 pályázatot adtunk be, 9-re kaptunk pozitív választ. 

 Diákjaink szülei, 52-en, 8.650.100 lei-vel és 100 DEM rendkívüli adománnyal támogatták az 
étkezdeépítésünket, cégektől 7 millió leit, külföldről főleg fölszerelést kaptunk az építkezéshez. 

 A diákjaink rengeteget közmunkáztak az építkezés során, és ebbe néhány szülő is besegített. A végeredmény az, 
hogyha nem is sikerült az egész földszintünket befejeznünk, szeptember 5-én beindult és azóta is várakozáson felül 
működik a saját konyhánk és étkezdénk. 

Jelenleg a legégetőbb problémánk, hogy diákjainknak nagyon hiányzik az udvar. Ennek érdekében megvettük 
az épületünk hátánál levő befejezetlen kazánházat és koncessziós szerződéssel megszereztük az épület körüli 2.200 m2 
területet, hogy oda labdázóhelyet létesítsünk. A romos épületbe óvodát és egyéb nevelési intézményt terveztünk, mert 
szégyen az, hogy az évszázadokig a református neveléséről nevezetes Székelyudvarhelyen jelenleg óvodától az 
egyetemig (főiskoláig) saját intézményükben működik római katolikus oktatás és nevelés, mi pedig, hozzájuk képest, 
sehol sem vagyunk. 
 Az előző jelentésemben támogatást kértem, hogy a baróti lelkészkollégán, Krizbai Imrén behajthassuk az évek 
óta fennálló tartozását. Sajnos mi a támogatásnak semmi jelét nem tapasztaltuk és bár egy baróti bizottság annyit 
megtett, hogy írásban elkötelezte magát, hogy a tartozás felét, 2.200 DEM-et, kifizetnek, de ez az újabb ígéret is csak 
ígéret maradt. 

 Székelyudvarhely,2000.június 10.   

    Dobai László 

az alapítvány elnöke   

 FIÚ LEÁNY ÖSSZES 

REFORMÁTUS 25 40 65 
KATOLIKUS 10 22 32 
UNITÁRIUS 5 13 18 
EVANGÉLIKUS 3 1 4 
GÖRÖG KELETI - 1 1 
ÖSSZES 43 77 120 

 FIÚ LEÁNY ÖSSZES 
1. BENEDEK ELEK REF. 4 5 9 
2. BENEDEK ELEK 1 27 28 
3. BETHLEN GÁBOR 1 0 1 
4. DR. BÁNYAI JÁNOS 3 0 3 
5. DR. IMREH DOMOKOS 0 6 6 
6. DR. PALLÓ IMRE 12 20 32 
7. EÖTVÖS JÓZSEF 5 2 7 
8. KOÓS KÁROLY 1 2 3 
9. MARIN PREDA 1 1 2 
10. ORBÁN BALÁZS 1 0 1 
11. TAMÁSI ÁRON 3 4 7 
12. TOMPA LÁSZLÓ 11 10 21 
12      ÖSSZES 43 77 120 

 ÖNKÉNT ELTANÁCSOLVA ÖSSZES 

FIÚ 0 3 3 
LEÁNY 6 2 8 
ÖSSZES 6 5 11 

 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZES 
FIÚ 7 1 7 7 11 4 1 5 43 
LEÁNY 1 3 8 7 16 13 17 12 77 
ÖSSZES 8 4 15 14 27 17 18 17 120 


