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kerjelentés 2006 ról 

Szám: 44/ 2007-06-11. 
 

Jelentés a 2007. június 20-i 
Egyházkerületi Közgyűlés számára 

A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről 
 
 

 Jelentésünk terjedelmeként 2 lapot határoztak meg, ezért csak a legfontosabbakra szorítkozunk. 
Az alapítványunk óvodájában (napköziotthon) a 24 óvodásgyermeket Hodgyai Gabriella és 

Jenei Izabella óvónők tanítják, kik a hivatalos fizetésüket az államtól kapják, de mi azt még kiegészítjük. 
Az óvodánkban minden nap vallásos foglalkozást tartó Fejős Gabriella lp.-nevelőt és a német 
foglalkozást tartó Gáspárik Magdolna tanárnőt az Alapítványunk fizeti az óvoda teljes fenntartási 
költségeivel együtt. Az óvodásaink napi három étkezéséhez is jelentős támogatást nyújtunk, hiszen a 
szülőktől mindössze napi 1,5 lej hozzájárulást kérünk. 
 Az alkalmi adományok és a saját diákjaink támogatása mellett, egy rászoruló sokgyermekes 
családot támogattunk rendszeres segéllyel. A diákjaink mellett minden alkalmazottunk is ünnepi 
ajándékcsomagokban részesült. A rokkant-tolókocsik, motoros betegágyak, mankók és egyéb 
fogyatékosokat segítő eszközök ingyenes kölcsönzését változatlan rendszerességgel végeztük. 

Az Egyházkerületi Közgyűlésre a működésünket szabályozó rendelkezéseknek megfelelően 
elküldtük beszámolónkat és az elnök személyével képviseltettük Alapítványunkat. 
 A III.Hargita Megyei Civil Konferencián Magyari Hunor titkár képviselte Alapítványunkat. 
 Az Apáczai Közalapítvány budapesti felkészítőjén részt vett Fazekas Magda és Magyari Hunor. 

Nagy kirándulások és jutalomtáboroztatás: 
1. SZÉCSÉNY, Magyar Kultúra Napja  jan. 20-22.  6 diák + 2 kísérő 
2. KŐHALOM, Magyar Kultúra Napja  jan. 29.  44 diák + 4 kísérő 

 3. HARGITAFÜRDŐi téli kirándulás:   márc. 17-19.  73 diák + 4 kísérő 
4. VELENCEI-TAVI táborozás:   júl. 8-21.  17 diák + 2 kísérő  

 
D I Á K J A I N K    D I Á K O T T H O N B E L I     É L E T E 

KIEGÉSZÍTŐ  OKTATÁS 
 

 Mint minden évben, most is, kifüggesztettük a felhívást, hogy iratkozzanak fel bármilyen pótórára, 
és amiből összegyűl 10 jelentkező abból ingyenesen biztosítjuk számukra a szakoktatót. Az eredmény:  
- Matematikát heti 4 órában Derzsi Katalin szaktantanárnő tanít épületünkben, átlagosan 20 fő részére;  
- Aerobic: Balázsi Annamária testnevelő tanárnő – 21 fő részére (szeptembertől szünetelt a tetőtér miatt) 
- Román: Vasas Emília szaktanárnő  – 11 fő részére 
- Angol: Kovács Kinga szaktanárnő – 17 fő részére, heti 2 órában 
- Bibliaóra: Fejős Gabriella és Dobai László -15 fő részére (szeptembertől szünetelt a tér miatt) 
- Logopédus: Bakos Kinga gyógypedagógus – 5 óvodás részére 
–Komputertermünket – hol diákjainknak korlátlan ingyenes internetezését biztosítjuk – úgy mondhatjuk, 

hogy a teljes diáklétszám rendszeresen látogatja. 
 

Diákjaink iskolai órarenden és épületünkön kívüli tevékenységei 
1 Angol óra 10 fő  5 Torna 3 fő 9 Kosáredzés 4 fő  13 Román óra 8 fő

2 Camerata kórus 3 fő  6 Ifj. hittan 6 fő 10 Matematika óra 1 fő  14 Egyéb 4 fő

3 Cserkészet 1 fő  7 Kémiaóra 1 fő 11 Néptánc 3 fő  15 Színjátszó kör 4 fő

4 ECDL informatika 11 fő  8 Kórus 8 fő 12 Sulisokk 1 fő  16 Történelem kör 1 fő

                69 fő
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Ünnepségeink, kis kirándulásaink felsorolása, melyeken az alapítványunk megajándékozta, 
megvendégelte az ifjúságot 

Parajdi Imahét 
Függőleges CE ifjúsági konferencián ismertettük 
Diákotthonunkat 

Emlékműsor október 23. 
tiszteletére 

Farsangi mulatság Évzáróünnepély Mikulásünnepély 

Szereplés a holland  látogatóink tiszteletére  Szarkakői kirándulás Csendesnapok 

Hargita-Fürdői kirándulás BABAbál (gólyabál) Karácsonyi ünnepély,  

Kirándulás Homoródfürdőre Dr. Patkó Ferenc (az Erdélyi Múzeum Egyesület) a Városi  

Sport hétvége Könyvtár és az RDA közös szervezésében megrendezett,  

Fűszálkoncert az épületben Október 23-Emlék-Természettudományos Diákkonferencia  

 
A Csendesnap programja:      2006. december 8-10. 
 
8 PÉNTEK 1705 Ambrus László KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐADÁS 

9 SZOMBAT 900–1900 1956-os Filmnap: 
- KI VOLT TÓTH ILONA? (dokumentumfilm) - KÉPZELT FORRADALOM? AVAGY 
OSZTRÁK-MAGYAR ROMÁNIA - EMLÉKEZZÜNK A HŐSÖKRE - 1956 
- SZABADSÁG VIHARA  

10 VASÁRNAP 900 Dr. Sasvári Szabó Erzsébet  SZÜLÉSZ, NŐGYÓGYÁSZ 

  1200 Koncz Imre lp. (MO) ISTENTISZTELET 
  1700 Kozák Edit lp (MO) SZÜLEIM és ÉN 
  2000  KATALIN Bál   

 
Ebben az évben is minden dicséretet megérdemelnek diákjaink ötletességükért, önállóságukért 

és ügyességükért - melyet ezeken a rendezvényeken kifejtett tevékenységeik is bizonyítottak.   
Az ifjúsági elnök és alelnök által maguk mellé választott, diáktanácsnak nevezett tanácsadó-

segítő kis csapat aktívan járult hozzá a rendezvények, programok szervezéséhez, a felmerült kérdések 
megoldásához, a mindennapi élet irányításához. Örömmel tapasztaltuk a keresztyén református 
szempontok hangsúlyosabbá válását, melyhez bizonyára az is hozzájárult, hogy a hangadók immár 
nyolcadik éve az intézetünk lakói. 
 A lelki élet tekintetében megismétlem a már többször leírtakat: változatlanul a fő célkitűzésünk, 
hogy diákjaink keresztyén közösséget alkossanak. E tekintetben jók az eredményeink. Köszönhetjük 
mindezt, többek között annak is, hogy az otthontag rangot – a szabályzatunknak megfelelően – a 
diákság közgyűlése ítéli oda, és ennél fő szempont az, hogy ki mi módon járult hozzá a közösség 
életéhez. Azzal, hogy szeptember óta a kuratóriumunk döntése alapján a diákjaink iskolaidőben havonta 
max. két hétvégén mehetnek haza, érezhetően javult diákjaink közösségi szelleme.  

A diákjaink vallásos életében annyi változás állt be, hogy szeptembertől nem kötelező számukra 
szombaton kiválasztani azt a templomot, ahova vasárnap istentiszteletre mennek, mert az étkezőnkben 
– vakáció kivételével – minden vasárnap 12 órától istentiszteletet tartunk, amin a teljes diáksereg – bár 
számukra kötelező a részvétel, - mégis sokkal lelkesebben vesz részt, mint a városi istentiszteleteken. 
Természetesen, aki még más istentiszteleten is részt kíván venni, nyugodtan megteheti, hiszen éppen 
ezért tettük a mi istentiszteletünk kezdetét déli 12 órára. Ezeken az istentiszteleteken az épületünkben 
lakó három lelkipásztor sorban hirdeti az Igét. Az esti áhítatok tartásának rendje ebben az iskolai évben: 
hétfőtől csütörtökig Dobai László, csütörtökön Kászoni Szilárd, pénteken-szombaton a szolgálatos 
nevelő, vasárnap önként jelentkező diák, de ha hétközben bármi közbejön, mindig van jelentkező diák, 
aki az akadályozott helyett megtartja az áhítatot. 

 
DIÁKJAINK  ADATAI  (a decemberi állapotot tükrözi) 

 
Befolyt perselypénzek és akik ezt szociális ösztöndíjként átvették 

szept.06 132,75 RON Kovács Zsuzsa jan.07 82,2 RON Lukács Eszter 
okt.06 149 RON Kovács Katalin febr-márc. 141,95 RON Székely Noémi 

nov.06 150,1 RON László Tünde Cs. ápr.-máj. 108,95 RON László Tünde Cs. 
dec.06 77,80 RON és 2000HUF Zsombori Eszter jún.07 12,20 RON - 
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DIÁKJAINK  ADATAI  TÁBLÁZATOKBA  FOGLALVA 

A táblázatok a decemberi állapotot tükrözik 

Mivel nálunk még mindig túljelentkezést tapasztalunk, a jól bevált pontozásos rendszerünk 
szerint vettük fel ebben az évben is a diákjainkat. 2006. szeptemberétől 46 fiút és 88 lányt, vagyis 134-t. 
Elutasító választ kapott: 10 fiú és 13 lány, (ezen diákokból volt, aki idővel – a kiköltözők helyére - 
beköltözhetett.) 

Diákjaink HELYSÉG szerinti megoszlása: 
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1 Alsóboldogfalva 1 0 1  18 Gyergyószenmiklós 2 5 7  35 Olthévíz 0 2 2
2 Alsórákos 1 0 1  19 Gyímesfeslőlok 1 0 1  36 Oroszhegy 0 1 1
3 Alsósófalva 1 3 4  20 Hármasfalu 1 2 3  37 Parajd 4 16 20
4 Barót 2 1 3  21 Homoródalmás 0 1 1  38 Segesvár 1 0 1
5 Bonyha 3 2 5  22 Homoródszentmárton 2 1 3  39 Sóvárad 0 1 1
6 Bölön 0 1 1  23 Jásfalva 0 1 1  40 Szászcsávás 0 1 1
7 Csíkbánkfalva 0 1 1  24 Kecset 1 1 2  41 Székelykeresztúr 2 1 3
8 Csíkmenaság 0 1 1  25 Kibéd 0 3 3  42 Székelymúzsna 1 0 1
9 Csíkszentdomokos 0 2 2  26 Kiskadács 0 1 1  43 Székelyvarság 1 1 2

10 Erdőszentgyörgy 1 0 1  27 Lövéte 0 1 1  44 Székelyzsombor 1 0 1
11 Etéd 0 1 1  28 Medgyes 0 3 3  45 Szentegyháza 0 1 1
12 Feldoboly 0 1 1  29 Miklósfalva 2 0 2  46 Szováta 0 3 3
13 Felsősófalva 3 3 6  30 Négyfalu 1 0 1  47 Telekfalva 1 3 4
14 Gyepes 1 1 2  31 Nyárádköszvényes 0 1 1  48 Újszékely 1 0 1
15 Gyergyóditró 0 3 3  32 Nyárádszentanna 1 0 1  49 Ürmös 2 1 3
16 Gyergyóremete 2 2 4  33 Ócfalva 0 1 1  50 Városfalva 0 1 1
17 Gyergyószárhegy 0 8 8  34 Olasztelek 0 1 1    40 84 124

 
72 otthontagunk van, akikből 66 ösztöndíjas diák; 19- teljes ösztöndíjas, 18- háromnegyed 

ösztöndíjas, 17- feles- és 12- negyed ösztöndíjat kapó tanuló. 
Egy teljes ösztöndíj értéke (teljes hónap) 234 RON (69,19 EURO), háromnegyedes ösztöndíj 

értéke (teljes hónap) 208 RON (61,50 EURO), feles ösztöndíj értéke (teljes hónap) 169 RON (49,97 
EURO), negyed ösztöndíj értéke (teljes hónap) 130 RON (38,44 EURO). 

Kiosztódik egy teljes hónapban 17 261,00 RON (5 104 EURO) értékű ösztöndíj.  
A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk 75 454 EURO-t. A diákok befizettek 39 549 EURO-t, tehát 35 905 
EURO-t az Alapítvány más forrásokból előteremtve fordított a diákjainkra ebben az évben.  

Egy gyermek belekerül havonta 63,00 EURO-ba és ugyan ez a gyermek befizet 33,00 EURO-t 
havonta. A fennmaradó havi 30,00 EURO-t az Alapítványunknak kell előteremtenie minden diákunk 
számára. 

(A RON/Euro árfolyam a december 27.-árfolyamon: 3,3817-n számolva) 
Főleg az anyagi nehézségeink miatt a 2006/2007-es tanévtől megszüntettük az ösztöndíjalapból 

biztosított négy (teljes ösztöndíj értékű) szociális ösztöndíjat, helyette – ugyan úgy, mint a régi szociális 
ösztöndíjak esetén a diákság szavazatai által havonta kijelölt -  egy személynek nyújtunk szociális 
ösztöndíjat, mely az abban a hónapban az intézetünkben tartott istentiszteleteken begyült perselypénz 
átadását jelenti. 

A Budapesti bejegyzésű Erdélyi Református Diákotthon Alapítványon és rajtunk keresztül egy 
diákunk részesül rendszeres támogatásban a Gubacsi László és Telek András magánszemélyek 
rendszeres támogatásának köszönhetően. Rajtuk kívül még Dr. Lakatos Károly küld havi 5.000 HUF-t a 
Labor Bt-n keresztül alapítványunknak. 

A Hominem Alapítvány, jelenleg 1 diákunk részére nyújt tőlünk függetlenül anyagi támogatást.   
 
Diákjaink VALLÁS szerinti megoszlása: 
Baptista – 3; Evangélikus – 1; Katolikus – 42; Református – 69; Szab.ker. - 1; Unitárius – 8;  
 
Diákjaink OSZTÁLYONKÉNTI megoszlása: 
V. – 2; VI. – 4; VII. – 6; VIII. – 5; IX. –27; X. –35; XI. –25; XII. –20; Összesen: 124.  
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Diákjaink ISKOLÁK szerinti megoszlása: 
B.K.G. Ref. Gimn. – 21; Benedek Elek Tanítóképző – 16; Dr. Bányai János Ipari Szakközép. – 5; Dr. 
Palló Imre Zene- és Képzőm.Líceum – 32; Eötvös József Mezőgazd. Szakközépiskola – 25; Kós Károly 
Ipari Szakközépiskola – 7; Orbán Balázs Ált. Isk. – 1; Tamási Áron Gimnázium – 17;  

 

A Református Diákotthon 2006/2007-es tanévi költségtérítése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebben az évben 16 pályázatot adtunk be, 5-re kaptunk pozitív választ. Az ebben az évben 
Romániában is bevezetett személyi jövedelemadóból felajánlható 2% akciónk viszonylag 
sikeres volt, kaptunk 2 335,48 lejt. 
 

Az iskolai év folyamán érkezett segélyszállítmányok 
 

Pénzadományok 
Adományozó Érték 

Confex Jakab – Jakab János 1 000,00 RON 
SARFATH Alapítvány 2 000 EURO
R.O.E.C. Alapítvány - rezsire 400 EURO
R.O.E.C. Alapítvány - húsdarálóra 350  EURO
Jövedelemadók felajánlott 2%-a 2 335,48 RON 
Egyházkerület – Fenntartásra 4 500,00 RON 
Labor Bt. – Lakatos Károly 55 000 HUF 

 
Egyéb adományok    

 Adományozó Adomány 
1. R.O.E.C. Alapítvány  

– Rijssen– Hollandia 
 
– 2006. március  

- használt ruha (650 kg) 
- bútorok, háztartási felszerelések, matracok 

értéke: 5 269,20 RON
Melyből továbbküldve (Nagyvárad, Középajta)               948,46 RON 

2. SARFATH Alapítvány– 
Cappelle a/d Ijssel -Holland 
– 2006. március 

- 120 db. élelmiszercsomag (olaj, cukor, margarin, rizs, laska) 

értéke: 967,30 RON
3. Bikafalvi Református Egyház  

– 2006. október 
- krumpli, karalábé, liszt, murok-petrezselyem, paszuly, hagyma, 

káposzta                                                             értéke: 219,92 RON
4. SARFATH Alapítvány 

 – Cappelle a/d Ijssel – 
Hollandia 
 
– 2006. október 

- használt ruha (1120 kg) 
- xerox gép, bútorok, háztartási felszerelések, székek, asztalok 

értéke: 3 922,97 RON
Melyből továbbküldve (Ancora Salv. - Jászvásár)

1 339,47 RON

I. FÉLÉV II. FÉLÉV 
Rezsi: 50 RON/hónap 1/2-es ösztöndíjas diák 

BEFIZET:  
Rezsi: 50 RON/hónap 1/2-es ösztöndíjas diák

BEFIZET:
Étkezés: 9 RON/nap*  Rezsire: 50 RON/hónap  Étkezés: 9 RON/nap*  Rezsire: 50 RON/hónap

a nem ösztöndíjas diák  
BEFIZET: 

Étkezésre: 2,5 RON/nap
 

a nem ösztöndíjas diák  
BEFIZET: 

Étkezésre: 3,5 RON/nap

Rezsire: 50 RON/hónap 3/4-es ösztöndíjas diák 
BEFIZET:  

Rezsire: 50 RON/hónap 3/4-es ösztöndíjas diák
BEFIZET:

Étkezésre: 5,5 RON/nap  Rezsire: 50 RON/hónap  Étkezésre: 6,5 RON/nap  Rezsire: 50 RON/hónap
1/4-es ösztöndíjas diák  

BEFIZET:  
Étkezésre: 1,0 RON/nap

 
1/4-es ösztöndíjas diák  

BEFIZET:  
Étkezésre: 2,0 RON/nap

Rezsire: 50 RON/hónap 4/4-es ösztöndíjas diák
BEFIZET:  

Rezsire: 50 RON/hónap 4/4-es ösztöndíjas diák
BEFIZET: 

Étkezésre: 4,0 RON/nap Rezsire: 50 RON/hónap  Étkezésre: 5,0 RON/nap Rezsire: 50 RON/hónap

 Étkezésre: 0 RON/nap   Étkezésre: 1 RON/nap

     
*-a különbözetet mindenki részére és az ösztöndíjat a Református Diákotthon Alapítvány fedezi saját 

alapjából és különböző pályázatokból! 
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5. R.O.E.C. Alapítvány  
– Rijjsen – Hollandia 
 
 
 
 
 
 
– 2006. november 

- használt ruha (3 000 kg) 
- háztartási felszerelések, bútorok, székek, matracok, ágyak, táskák, 
karácsonyi csomagok (6 000 db.) 

értéke: 18 665,54 RON
MELYBŐL TOVÁBBKÜLDVE Etelköz Alapítványnak, különböző 

Egyházközségeknek
használt ruha, háztartási felszerelések, bútorok, székek, ágyak, 

karácsonyi csomagok
14 204,59 lej értékben

6. Péter József 60 kg alma, 1 zsák krumpli
7. Sebestyén János mérnök Épületünk új nyílászáróinak műszaki átvételét (kb. 500 RON-nak 

megfelelő értékben) ingyen elvégezte 

                                                      Itt maradó anyagok értéke: 12 552,41 RON 
                                                                                                (ez a tavalyi esztendő itt maradó tételének 78%-a) 

 
A Református Diákotthon általunk 11 éve használt épületének nyílászárói használhatatlanokká 

váltak. Ennek oka az, hogy a még Ceauşescu korában elkezdett panelépület falaiba a házgyárban 
beleöntötték a nyílászárók kereteit, melyek tönkrementek, mert az épület tető nélkül befejezetlenül állott 
8 éven át. (ilyen körülmények között, még akkor is nagymértékben tönkrementek volna, ha jó fából és 
minőségi munkával készülnek, azonban erről szó sem volt.)  A 8 év alatt a keretekkel együtt legyártott 
nyílók a működését befejezett házgyár fészerében hányódtak, sokszor elázva és összecserélődve. Az 
épület befejezésekor – az anyagiak szűkössége miatt – kénytelenek voltunk ezeket megjavítani, de 
azóta is szüntelen javítgatásokra szorultak és mégsem zártak. 

Legrosszabb állapotban a földszint volt, ahol az étkezdénk is található, hiszen itt 6 db. 
nagyfelületű (2,4 x 3m) egyrétegű !!! ablaküveg volt. Hogy mégis tartani lehessen a 18–21C benti 
hőmérsékletet, a kinti -10–20C ellenében, egy teljes kazánunk csak a földszintet fűtötte. Ez 
természetesen hőenergia pazarlás, mert szinte az utcát fűtöttük vele. Szeles időben a megszokott 
süvítés mellett a szalagfüggönyök is mozogtak. Mivel az épület a városon áthaladó nagyon forgalmas 
Segesvár-Csíkszereda útvonal mellett fekszik az étkezdében nagy gondot okozott a por és zaj is. De a 
többi helységben, főleg a szimpla ablaküvegű erkélyes szobákban, ugyan ilyen volt a helyzet. Nagy volt 
az utcáról bejutó por, zaj és télen csak a kazánok maximális kapacitásával tudtuk biztosítani az éppen 
megfelelő hőmérsékletet. A rosszul-zárás miatti léghuzat diákjaink gyakori megbetegedését okozta. A 
fűtésköltségeink már-már megfizethetetlenek voltak. 

A nyílászárók cseréjére ebben az évben újból elkészített, alapos és részletes árajánlatokkal 
dokumentált pályázatunk 11.761.000 HUF-ról szólt. Most végre megítélt számunkra az Apáczai 
Közalapítvány – a fenti összeg helyett – 5.000.000 HUF-t. Ha ebből az összegből megoldjuk a 
nyílászárócserét, megkapjuk a pénzt, ha nem, nem kapunk semmit. Könnyen elképzelhető mekkora 
gondot jelentett kevesebb, mint feléből megoldani a kérdést, vagy lemondani az 5 millióról úgy, hogy 
semmi reményünk nem lehet arra, hogy valaha is kapunk e célra akár ennyit is. A műanyag keretű 
thermopan üvegű nyílászárók beszerzési árajánlata is több volt, mint 5 millió forint, nem beszélve a 
nyílászárók ki- és beszereléséről, a behelyezés utáni kőművesmunkáról (vakolás) és e munkálatok miatt 
szükségessé vált kifestéséről a szobáknak. Tavaly nyáron festettük újra a negyedik emeletünket, az idén 
számítottuk kifesteni a másodikat-harmadikat, de mert a tavasszal visszavonták az egészségügyi 
működési engedélyünket kénytelenek voltunk lemondani a festésről és – hogy ősztől ismét engedéllyel 
kezdhessük a tanévet – a nyári vakációt ezeknek az átépítési munkálatoknak az elvégzésével kezdeni. 
(Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a Református Diákotthon általunk tizenegy éve használt 
épületének diákotthonná alakítását neves szakemberrel terveztettük meg, és amikor elkészült, ez volt a 
város legmodernebb ilyen funkciójú épülete – az egyetlen Erdélyben, ahol a magyarországi előírásoknak 
is megfelelő konyha és betegszobarendszert is kiépítettük –  mégis az egészségügyi hatóság most 
visszautasította a működési engedélyünk meghosszabbítását, mondván, hogy most már Romániában is 
csak olyan intézmények működhetnek, melyek az európai uniós előírásoknak is megfelelnek. A 
konyhába külön kisablakon kell beadni a húst, külön kisablakon a zöldséget, külön a tojást, külön a halat 
és külön a csomagolt egyéb élelmiszereket. Minden kisablakhoz egy külön előkészítő helység is 
kötelező – hideg-meleg vízzel. A személyzet csak egy zuhanyozós zsiliprendszeren át mehet be a 
konyhába, vagy a WC-be. Nem elég hogy 2, – külön fürdőszobás – betegszobája legyen az épületnek, 
hanem ehhez külön – hideg-melegvizes – orvosi rendelő is kell tartozzon. Az orvos nem moshatja meg a 
kezét a rendelőszobája ajtaja mellett nyíló, a betegszobával közös fürdőszobában. stb.) Nos ezekre az 
átépítésekre rengeteg pénzünk ráment, de a nyílászárók cseréjéről sem mondhattunk le. Támogatást 
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hiába kértünk az Erdélyi és a Holland Egyháztól, a városi- és a megyei vezetőségtől - még a román 
parlament szenátorát is megkerestem, de eredménytelenül. Végül úgy döntöttünk, hogy lemondunk a 
nyílászárócserék utáni szobafestésről, csak éppen a kivésés után újravakolt párkányokat festjük be és 
amit lehet saját magunk végzünk el, de nem hagyjuk elveszni az 5 millió forintot és az ablakcsere-
lehetőséget. Az építkezések miatt az amúgy is megcsappant túristaszállásadást is csak kis mértékben 
és óriási üggyel-bajjal tudtuk végezni, így a szokásos nyári bevételeink is megcsappantak. A 2005/2006-
os iskolai évben márciusban már elfogyott a Valdensektől ösztöndíjalapba kapott 20.000 Euró, mi 
azonban az iskolai év végéig – saját alapból – változatlanul osztottuk az ösztöndíjakat, mert a szülőknek, 
gyermekeknek nem okozhattunk csalódást, de mindez nagyon megcsapolta a kasszánkat. A tavaszon 
elromlott gőzfőzőnk és az ősszel elromlott elektromos ruhaszárítónk javítását elhalasztottuk – hiszen 
ezek óriási áramfogyasztása is komoly terhet jelent – a ruhaszárítást viszont meg kellett oldani, ezért az 
egyik kiépítetlen erkélyt átalakítottuk szárítóvá. Nagy örömünkre Fejős Gabriella segédlelkészünk a letelt 
segédlelkészi évei után itt maradt nálunk lelkész-nevelőnek és a most végzett férjét, Kászoni Szilárdot – 
kérésünkre – kinevezték hozzánk segédlelkésznek, ketten azonban már nem fértek el a 10 
négyzetméteres nevelői szobában, ezért a nyelvtantermünket kapták meg lakószobául és a helységet 
már kinőtt könyvtárunk helyére költöztetjük a nyelvtantermet. A komputertermünk a 16 géppel is nagyon 
kicsi a mai igényekhez, ezért a még kiépítetlenül-szigeteletlenül álló délnyugati fél tetőterünket építettük 
át komputerteremmé, hova 40 komputert tudtunk elhelyezni és a régi komputerterembe fogjuk 
leköltöztetni a könyvtárat. A komputeres játéktermünk annyira elavulttá vált, hogy diákjaink szinte 
teljesen elhanyagolták, ezért abból lesz a zeneterem és a régi zenetermünkben helyeztünk el egy 
megerősített ping-pong asztalt és egy nagyméretű csocsót, mert a diákjaink mozgásigényét még így 
sem tudjuk kielégíteni.  

Bár igazi tél csak egy hétig volt (-8-10 fok) a nyílászárócserék eredményeképpen átlag 10 fokkal 
alacsonyabb hőmérsékleten kell működtetnünk a kazánjainkat, ami komoly gázmegtakarítást jelent, 
viszont sokkal jobban oda kell figyelnünk a szellőztetésekre, mert egyre több szobának kezdett el 
penészedni a fala. És nemcsak abban a néhány szobában, ahol a szigeteletlenül beépített 
betongerenda miatt eddig is voltak problémáink, hanem ott, ahol többet mosnak és kevesebbet 
szellőztetnek a diákok. 

A beázások miatt javításra-kiépítésre szoruló erkélyeink javítására nem maradt időnk-energiánk, 
rövidesen azonban feltétlenül el kell végeznünk, és bármennyire költséges is, a belső festést sem 
halogathatjuk. Hogy mi legyen a beázások miatti homlokzati hibákkal, arra a legjobb megoldásnak az 
épület külső polisztirol-hab (iporka) hőszigetelését látom, mely a penészedés kérdésében is segítség 
lenne, de ezzel meg kellene várnunk, még az állami szigetelés-program a mi épületünk korabeli 
tömbházaknál is támogatja az ilyen munkálatok elvégzését. 
 

Folyó ügyek: 

 Az 1996.-ban megvásárolt zeteváraljai telkünkkel kapcsolatban: A lakók lakbérleti 
szerződésének megsemmisítését kérő fellebbezésünket a marosvásárhelyi Táblabíróság 
felfüggesztette, mert a lakók újabb pert indítottak Székelyudvarhelyen, melyben kérik az adásvételi 
szerződésünk megsemmisítését. Ezt a pert a helyi Bíróságon is és a Törvényszéken is megnyertük. Az 
ügyvédi felszólításunk következtében a Zetelaki Tanács úgy határozott, hogy a területünkön levő 
épületeket átadják nekünk. Az ügy lebonyolítására már két bizottságot is megválasztottak, határidőket is 
megszavaztak, de még egyszer sem ült össze egyetlen bizottság sem.  

Az óvoda-ifjúsági központ céljára megvásárolt kazánházunk átépítési ügye egy tapodtat sem 
mozdult előbbre. Az ügyvédek véleménye szerint a jelen állapotok között semmi lehetőségünk sincs az 
elkészíttetett és az összes jóváhagyással ellátott építési tervünk kivitelezésére, de teljes bizonyossággal 
megnyernénk egy kártérítési pert a Polgármesteri Hivatallal szemben. A kártérítési per beindításával 
azonban jó lenne megvárni a szinte két éve esedékes helyhatósági választások eredményét. 
  

Székelyudvarhely, 2007. június 11.   
 
         
 

Dobai László 
               az alapítvány  elnöke  


