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Jelentés a 2010. június 22-i 
Egyházkerületi Közgyűlés számára 

A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről 
 
 

 Az alapítványunk óvodájában (napköziotthon) a 22 (akikből aktívan jár 18) óvodásgyermeket 
Brassai Zsófia – volt diákunk (szeptemberig), Gál Réka, Nagy Réka (szeptembertől) óvónők tanítják, kik 
a hivatalos fizetésüket az államtól kapják, de mi azt még kiegészítjük. Az óvodánkban minden nap 
vallásos foglalkozást tartó Moldovan Radu segédlelkészt az Alapítványunk fizeti az óvoda teljes 
fenntartási költségeivel együtt. Az óvodásaink napi három étkezéséhez is jelentős támogatást nyújtunk, 
hiszen a szülőktől mindössze napi 3,00 lej hozzájárulást kérünk.   
 Az alkalmi adományok és a saját diákjaink támogatása mellett, egy rászoruló sokgyermekes 
családot támogattunk rendszeres élelmiszersegéllyel, ruhasegéllyel. A diákjaink és minden 
alkalmazottunk ünnepi ajándékcsomagokban részesült. A rokkant-tolókocsik, motoros betegágyak, 
mankók és egyéb fogyatékosokat segítő eszközök ingyenes kölcsönzését változatlan rendszerességgel 
végeztük.  

2009. április 2-án generális vizitáció volt városunkban, és a bizottság Alapítványunkat is 
feltüntette programjában. Erről hivatalos értesítést is kaptunk. Ittlétükkor, egy délutáni beszélgetés 
formáját öltötte látogatásuk, aminek keretében tájékozódtak nehézségeinkről, terveinkről. 

A 2009-es Egyházkerületi Közgyűlésről annyira nem értesítettek, hogy csak a világi sajtó 
utólagos beszámolójából tudtuk meg, hogy volt, és hogy Vajdahunyadon tartották.   

2009. május 19-23 vendégül láttuk a R.O.E.C. Alapítvány (Hollandia) 20 fős kirándulócsoportját, 
kik az Erdélyben általuk támogatott intézményeket keresték fel. Jó hangulatú, kedves találkozó volt.  

Nagy kirándulások és jutalomtáboroztatás: 
1. SZÉCSÉNY, Magyar Kultúra Napja január  23-25.  6 diák + 2 kísérő 

 3. HARGITAFÜRDŐi téli kirándulás február 13-15.  43 diák + 4 kísérő 
4. VELENCEI-TAVI táborozás        augusztus   9-23.  15 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 2 órában Derzsi Katalin szaktantanárnő tanít épületünkben, átlagosan 15 fő részére;  
- Román: Kelemenné,Vasas Emília szaktanárnő  – 10 fő részére, heti 2 órában 
- Komputertermünket – hol diákjainknak korlátlan ingyenes internetezését biztosítjuk – úgy 

mondhatjuk, hogy a teljes diáklétszám rendszeresen látogatja. 
A székelyudvarhelyi Református Diákotthon IKE csoportja – az egyetlen IKE csoport 

Székelyudvarhelyen és 30 km-es körzetében – nagyon aktív volt ebben az évben. A bibliaórákon kívül 
játékdélutánon, teadélutánon, fagyizáson és ifjúsági istentiszteleteken vettek részt. Ott voltak a 
marosvásárhelyi IKE közgyűlésen, a X. IKE országos találkozón, a görlitzi kiránduláson és a 
IX.Várom az Urat – Adventi Zenefesztiválon. Hárman végezték el a MKT tanfolyamot. 
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Diákjaink iskolai órarenden és épületünkön kívüli tevékenységei: 
1 Angol óra 3 fő  6 Kémia 1 fő  11 Úszás 1 fő
2 Gitár 2 fő  7 Kosáredzés 2 fő  12 Román 1 fő

3 Labdarúgás 2 fő  8 Német 1 fő  13 Filmklub  3 fő
4 Baranta 1 fő  9 Néptánc 7 fő    26 fő
5 Testedzés 1 fő  10 Birkózás 1 fő      

 
Ünnepségeink, kis kirándulásaink felsorolása, melyeken az alapítványunk megajándékozta, 

megvendégelte az ifjúságot 
Ike Közgyűlés - Marosvásárhely  Aradi Vértanúk Emlékműsora 
Március 15-i ünnepség  Negro Gettó (Gólyabál) 
Évzáróünnepély  Németországi IKE kirándulás 
Egyházmegyei ifjúsági istentiszteletek: 
Bethlenfalva, Nagygalambfalva, Parajd

 Mikulásünnepély, Karácsonyi „Angyaljárás” 

IKE találkozó Algyógy  Adventi zenefesztivál - Kolozsvár 
Budvári kirándulás  Csendesnapok 

 
 

A Csendesnap programja: 2009. december 11-13. 
11 PÉNTEK 1700 Végh László - MI HAJTJA, MERRE HALAD VILÁGUNK? 

12 SZOMBAT 
1000 Paturbány Miklós - NEMZETISÉGI AUTONÓMIA 
1700 Zsigmond Emese - ŐSI SZEREPEK ÉS MAI SZEREPZAVAR A CSALÁDBAN 

13 VASÁRNAP 

1000 Enyedi Csaba* - ZENE, KÖNNYŰZENE, FIATALSÁG 
1200 Enyedi Csaba* - ISTENTISZTELET 
1700 Márk Attila - VERSÉNEKLÉS 
2100 Tókos Tamás  - KATALIN Bál   

*a vasárnapi program nem pont így alakult az előadó lebetegedése miatt. 
 

 
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.  
 A lelki élet tekintetében megismétlem a már többször leírtakat: változatlanul a fő célkitűzésünk, 
hogy diákjaink keresztyén közösséget alkossanak. E tekintetben – másokhoz képest – 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 csak egy hétvégén nem mehetnek haza, de egy – a diák által szabadon 
kiválasztott – hétvégét feltétlenül itt kell töltenie, nem igazán javítottunk népszerűségünkön, és bár 
csökkent az ittmaradások feletti civódások száma, romlott a diákjaink közösségi szelleme. Gyakoribbá 
vált az, hogy nincsenek még 15-en sem és ezért nincs semmilyen kötelező program (pl. szilencium, 
áhítat), és a nagy konyhánk sem működik. Ilyenkor minden nap – a szolgálatos nevelő vezetésével, az 
alapítványtól adományban kapott alapélelmiszerekből – közösen készítenek valamilyen meleg ételt, de 
ezzel szinte ki is merült a közös tevékenységük. Ha az épületben vannak, ülnek a számítógépek előtt és 
külön-külön bámulják a képernyőt. Alig lehet őket rávenni (többnyire a komputerterem bezárásával) egy 
közös filmnézésre, vagy valamilyen játékra, tevékenységre. Ha jelentős létszámban vannak itt, sokkal 
kevésbé jelentkezik ez a probléma. 

A diákjaink vallásos életében bevált az, hogy az étkezőnkben minden olyan vasárnap, amikor 
legalább 15 diákunk Udvarhelyen maradt, 12 órától istentisztelet tartunk, amin a teljes ittmaradt 
diáksereg részt vesz. 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 Moldovan 
Radu, 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. 
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Befolyt perselypénzek és akik ezt szociális ösztöndíjként átvették 
Január – 2009 56,4 RON Ágoston Klára Szeptember – 2009 65,3 RON Szabó Krisztina 

Febr. – Márc. – 2009 72,7 RON Zsombori Eszter Október – 2009 67,5 RON Bedő Eszter 
Április – 2009 53,81 RON Lukács Kinga November – 2009 47,43 RON Brassai Beáta 

Máj. – Jún. – 2009 59 RON Kovács Zsuzsanna December – 2009 38,6 RON januárival együtt adódik ki 

 
 

DIÁKJAINK  ADATAI  TÁBLÁZATOKBA  FOGLALVA 
A táblázatok a decemberi állapotot tükrözik 

 

2009 szeptemberében 20 fiút és 38 lányt, vagyis 58 diákot vettünk fel az Eu-s előírások 
szerinti 57 helyünkre. Nem költözött be 4 fő, év közben jelentkezett még 9 fő, eltanácsoltunk-
kicsaptunk 1 főt, önként kiköltözött 6 fő, vagyunk 56-on. Megfordult nálunk 67 fő 
 

Diákjaink HELYSÉG szerinti megoszlása: 
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1 Alsórákos 0 1 1  13 Gyergyószentmiklós 1 2 3 25 Szászcsávás 0 1 1

2 Barót 1 2 3  14 Gyímesfelsőlok 0 1 1 26 Székelykeresztúr 0 2 2

3 Bencéd 0 1 1  15 Hármasfalu 0 1 1 27 Székelymúzsna 1 0 1

4 Bibarcfalva 0 1 1  16 Kisbacon 0 2 2 28 Székelyvarság 1 2 3

5 Bonyha 0 1 1  17 Makfalva 1 0 1 29 Székelyzsombor 1 0 1

6 Csíkszentmiklós 1 0 1  18 Medgyes 1 1 2 30 Szentábrahám 1 0 1

7 Erdőfüle 0 1 1  19 Miklósfalva 1 0 1 31 Szentegyháza 2 0 2

8 Gyegyóújfalu 0 1 1  20 Nagybacon 1 1 2 32 Szováta 0 1 1

9 Gyergyóalfalu 0 1 1  21 Paptamási 1 0 1 33 Telekfalva 0 1 1

10 Gyergyócsomafalva 0 1 1  22 Parajd 5 4 9 34 Ülke 1 0 1

11 Gyergyóditró 0 1 1  23 Siménfalva 0 1 1 35 Ürmös 1 1 2

12 Gyergyóremete 0 1 1  24 Sóvárad 0 1 1 36 Városfalva 0 1 1

             21 35 56

 

21 otthontagunk van, akikből 17 ösztöndíjas diák; 4- teljes ösztöndíjas, 5- három-negyed 
ösztöndíjas, 5- feles- és 3- negyed ösztöndíjat kapó tanuló. 

 Egy teljes ösztöndíj értéke (teljes hónap) 306 RON (72,37 EURO), háromnegyedes ösztöndíj 
értéke (teljes hónap) 260 RON (61,49 EURO), feles ösztöndíj értéke (teljes hónap) 214 RON (50,61 
EURO), negyed ösztöndíj értéke (teljes hónap) 168 RON (39,73 EURO). 

 Kiosztódik egy teljes hónapban 13 088 RON (3 095,22 EURO) értékű ösztöndíj. 

 A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk 64 792 EURO-t. A diákok befizettek 18 553 EURO-t, tehát 
46 239 EURO-t az Alapítvány más forrásokból előteremtve fordított a diákjainkra ebben az évben.  

 Egy gyermek belekerül havonta 113,67 EURO-ba és ugyan ez a gyermek befizet 32,55 EURO-t 
havonta. A fennmaradó havi 81,12 EURO-t az Alapítványunknak kell előteremtenie minden diákunk 
számára. (A RON/EURO árfolyam a december 31.-árfolyamon: 4,2282-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 két 
diákunk részesül rendszeres támogatásban. 

 
Diákjaink VALLÁS szerinti megoszlása: 

Baptista – 3; Evangélikus – 1; Görög keleti -1; Katolikus – 15; Református – 29; Unitárius – 7;  
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Diákjaink OSZTÁLYONKÉNTI megoszlása: 
V. – 5; VI. – 2; VII. – 5; VIII. – 0; IX. –18; X. –6; XI. –14; XII. –6; Összesen: 56.  

Diákjaink ISKOLÁK szerinti megoszlása: 
B.K.G. Ref. Gimn. – 9; Benedek Elek Tanítóképző – 1; Dr. Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Líceum 
– 30; Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola – 7; Kós Károly Ipari Szakközépiskola –2; Tamási 
Áron Gimnázium – 7. 

 
A Református Diákotthon 2009/2010-es tanévi költségtérítése: 

Rezsi: 90 RON/hónap
Étkezés: 12 RON/nap*

1/2-es ÖSZTÖNDÍJAS diák BEFIZET: 
Rezsire: 60 RON/hónap

Étkezésre: 4 RON/nap
A nem ösztöndíjas diák BEFIZET:

Rezsire: 60 RON/hónap
Étkezésre: 7 RON/nap

3/4-es ÖSZTÖNDÍJAS diák BEFIZET: 
Rezsire: 60 RON/hónap
Étkezésre: 2,0 RON/nap

1/4-es ÖSZTÖNDÍJAS diák BEFIZET: 
Rezsire: 60 RON/hónap
Étkezésre: 6,0 RON/nap

4/4-es ÖSZTÖNDÍJAS diák BEFIZET: 
Rezsire: 60 RON/hónap

Étkezésre: 0 RON/nap
*-a különbözetet mindenki részére és az ösztöndíjat a Református Diákotthon Alapítvány fedezi saját 

alapjából és különböző pályázatokból! 

A ruha, élelmiszer, meg egyéb – diákoknak ingyen kiosztott – ajándékok ebben a kimutatásban 
nincsenek feltüntetve. 

Idén 4 pályázatot adtunk be, 4-re kaptunk pozitív választ. A Romániában is bevezetett személyi 
jövedelemadóból felajánlható 2% akciónk viszonylag sikeres volt, kaptunk  4 448,97 lejt. 
 

Az év folyamán érkezett segélyszállítmányok 
Pénzadományok 

 
Adományozó Érték 

Egyházkerület – Fenntartásra 2 000,00 RON 

Jövedelemadók felajánlott 2%-a 4 448,97 RON 

Pialoga Adolf  50,00 RON 
Dr. Lakatos Károly, Gubacsi András, Telek László által Magyarországról 
juttatott támogatás két diákunk számára 240 000 HUF 

R.O.E.C. Alapítvány  850 EURO 
 

Egyéb adományok    
        

 Adományozó Adomány 
1. Szombatfalfvi Református 

Egyházközség – Székelyudvarhely 
– 2009. április 

- zöldpaszuly-, cékla-, borsó-, spárgakonzervek  
  

értéke: 6 832,50 RON
2. SARFATH Alapítvány – Cappelle a/d 

Ijssel – Hollandia 
 

– 2009. április 

- használt ruha (900 kg), 150 db. élelmiszercsomag (olaj, cukor, 
margarin, rizs, laska), - krumpli, murok 

értéke: 33 621,17 RON
Melyből továbbküldve: 5 246,75 RON

3. Szombatfalfvi Református 
Egyházközség – Székelyudvarhely 

– 2009. április 

- zöldpaszuly-, piros káposzta-, spárga-, spenótkonzervek  
  

értéke: 1 803,00 RON
4. Amigo & Intercost kft. 

– Székelyudvarhely  
– 2009. április 

- üdítők az óvodásaink részére 
 

értéke: 350,00 Ron
5. Magyari Hunor 

– 2009. szeptember 
- 9 darab kép az étkezőbe           

értéke: 2 700,00 Ron
6. R.O.E.C. Alapítvány  

– Rijssen – Hollandia 
– 2009. október 

- használt ruha (600 kg), háztartási kellékek, székek, asztalok, 
matracok, karácsony típuscsomagok (1500 db.) 

értéke: 6 431,55,00 RON
Melyből továbbküldve: 2 300,00 RON
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7. Péter József – Székelyszentkirály 
 
– 2009. október 

- 40 kg. krumpli 
- 30 kg. alma 

értéke: 70,00 RON
8. Fazekas János – Nagyborosnyó  

 
– 2009. november 

- 800 kg. krumpli 
- 20 kg. murok 

értéke: 840,00 RON
Itt maradó anyagok értéke: 45 101,47         

 

Folyó ügyek: 
 

Az épületünk korszerűsítésének-felújításának munkálatai során ebben az évben inoxra cseréltük a 
lépcsőház állandóan csikorgó, ingó, több helyen foghíjassá vált betonvas korlátját. 

Felújítottuk-festettük az első emeleti fiú tanulót és az előtte levő folyosót, valamint a lépcsőház – múlt évről 
elmaradt – bejárati részét. Zuhanyozókká alakítottuk az intim fürdőszobákat, így minden emeleten van külön WC 
és zuhanyozó a férfiak és külön WC és zuhanyozó a nők számára. Ez a turistacsoportok szempontjából jelentős 
előrelépés. Javasoljuk: a nagy konyha, az óvodatermek valamint az épület megépítése óta (15 éve) festetlen iroda, 
és könyvtárterem festetését az anyagi helyzetünk alakulásától tegyük függővé.  

 Az 1996-ban megvásárolt zeteváraljai telkünkkel kapcsolatban: a lakók lakbérleti szerződésének 
megsemmisítését kérő fellebbezésünket folyamatba tétettük, a marosvásárhelyi Legfelsőbb Bíróságon 
(Táblabíróság?) letárgyalták, és újratárgyalásra visszaküldték Udvarhelyre, ahol ismét minket marasztaltak el, 
vagyis az előzőleg visszavonhatatlan Legfelsőbb Bíróság által lebontásra ítélt épületbe utólag lakbérleti 
szerződéssel lakót törvényesítve, gyakorlatilag lehetetlenné tették az ítélet végrehajtását, vagyis az épület 
lebontását. Az ítéletet megfellebbeztük, és ezt január végén fogja tárgyalni a Megyei Törvényszék. Több, mint egy 
év kellett ahhoz, hogy az Udvarhelyi ítéletet Csíkszeredában tárgyalásra kitűzzék.  

A marosvásárhelyi Legfelsőbb Bíróság újratárgyalta az általuk egyszer már végleges és visszavonhatatlan 
ítélettel érvényesnek kimondott vásárlási szerződésünk ügyét és ismét megerősítette az előző ítéletüket, vagyis a 
vitathatatlan tulajdonjogunkat.  

A Zetelaki Tanács és az új polgármester ebben az évben sem tett egy lépést sem a területünkön lévő 
épületek ügyében. Változatlanul, sőt, már nemcsak a cigányok, követelik a polgármester-választási kampányában 
tett ígérete betartását, hogy ezekből az épületekből szociális lakásokat alakít ki. A polgármester a tavasszal fel is 
keresett és megpróbált rám ijeszteni, hogy legalább az egyik épület alatti területet ajándékozzuk Zetelakának. 

Az óvoda-ifjúsági központ céljára megvásárolt kazánházunk átépítési ügyében azzal próbálkoztunk, hogy 
az épülethez nem nyúlva elkészítjük a területünk bekerítését és a talajegyengetést. Ehhez minden engedélyt 
beszereztünk és a kivitelezéshez pénzt is próbáltam szerezni az összes elképzelhető helyről. Csak a Valdensektől 
kaptunk 10.000 eurót. Közben felmerült a lehetőség, hogy pályázhatunk geotermikus fűtésrendszer kialakítására. 
Ez azt jelentette, hogy a területünkön a talajegyengetéssel egy időben, a talajfelszín alá egy méterrel speciális 
csőhálózatot helyezünk, mely a pincénkben elhelyezett hőszivattyút látja el hőenergiával. Így a Diákotthon 
épületének fűtése és szinte a teljes melegvízellátása gázfűtésről erre cserélődne át. A jelenlegi gáz és villanyáram 
árakon számolva nagyjából ugyan annyiba kerülne a fűtés és a melegvíz, de a gáz árának emelkedésére lehet 
számítani – és ez által gazdaságossá válik az átállás – és a földgáztól való függetlenedés is nagyobb biztonságot 
jelent. Mivel az épületünk fűtővízrendszere jelenleg is 50 fok alatti működésre van kialakítva – másokhoz képest – 
nagyon keveset kellene beruháznunk-változtatnunk és ez a pályázat megnyerési esélyeinket nagyban növeli. Ha a 
beruházás – nem csekély – összegét Eu-s alapokból megkapjuk, nagyon jó lenne ezt elvégeznünk, már csak azért 
is, mert a melegvízrendszerünk annyira korrodálódott, hogy pár éven belül feltétlen cserére szorul. Mire mindennek 
alaposan utánajártam, kiszámoltam és a számításaimat ellenőriztettem, egyeztettem a kivitelezőkkel, 
felfüggesztették az ilyen irányú (zöld energia) pályázatokat Romániában, de az Eu változatlanul erőlteti a dolgot, 
ezért újabb pályázatok kiírása várható. Addig is, úgy gondoltuk, a talajegyengetéssel egyszerre – egyelőre saját 
alapból – lefektetjük a csőhálózatot, mert ezt így elvégezve nagyon kicsiny beruházás, de utólag, ha már elkészül a 
sportpálya és a játszótér, gyakorlatilag lehetetlenség alá bármit is beszerelni. A kerítés építési engedélyének és a 
Valdens támogatásnak birtokában szerződést kötöttünk a Triga céggel, akik 2009. okt. 21-én elkezdték a munkát. 
Nem lenne a mi kötelességünk, de, hogy ne okozzunk parkolási nehézségeket, a telkünk felső határvonalához – 
nem kis költségtöbblettel – támfallal létrehozott parkoló megépítését foglaltuk bele a kivitelezési tervbe. Hiába. A 
közvetlen mellettünk levő lépcsőházban lakik az a román ügyvédnő, aki a zetelaki, de több más perben is, az 
ellenfelet képviselte. Ő meggyőzte a vele egy lépcsőházban lakó másik 3 ügyvédet – akik a közvetlen 
hozzátartozóikkal együtt a megye 5 legbefolyásosabb ügyvédét jelentik, köztük, a mi eddigi ügyvédünket is, hogy 
együttesen ellenünk forduljanak. Csatlakozott hozzájuk a sarki vendéglő tulajdonosa is, aki a város egyik 
leggazdagabb embere és közismert hatalmas kapcsolatrendszere. Ők elkezdték szervezni a szomszédokat. Az 
előjeleket látva október 22-én, a nagy „lázadás” előtt, leültem tárgyalni a volt ügyvédünk és egy másik – szintén itt 
lakó – ügyvéddel, mint a „lakók” képviselőjével, de semmire sem jutottunk. Azt követelték, hogy továbbra is úgy 
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biztosítsam számukra a parkolást, hogy az ablakukból láthassák a kocsijukat, ezt pedig csak a sportpályáról való 
lemondással, vagy a befejezetlen épületünk lebontásával lehetne megoldani. Ezt nem vállaltam, de felajánlottam, 
hogy a saját területünkből közparkolás céljára meghagyunk egy kocsi szélességű sávot, amit, ha fenyőágas 
parkolásra használunk, – a telkünk másik oldalán létrehozott parkolóval együtt – több parkolóhely lesz itt, mint a 
kerítés építése előtt. Hiába. Keményen megfenyegettek és estére megszervezték, hogy kb. 20 ember előbb 
tüntetést rendezzen, majd a területkijelölő elemeket elhordja, azzal lezárja a mi hátsó bejáratunkat, végül pedig 
gépkocsikkal (teherautóval is) teljesen elfoglalják-lezárják a területünket. Ezeket a kocsikat csak nov. 1-én vitték el. 
Még a tüntetés szakasz idején a járőröző kocsi 4 rendőrje feljött és átnézte az építési engedélyünket, a tulajdonjogi 
papírjainkat stb. és mindenről másolatot is kértek, végül azzal mentek el, hogy felszabadíttatják a területünket. 
Akkor még csak kb. 5 kocsi akadályozta a munkagépeket. Lent azonban csak pár percet beszéltek az 
ügyvédekkel, kocsiba ültek és elhajtottak. Kértük a Polgármesteri Hivatal beavatkozását is, akik összehoztak egy 
újabb egyeztető tanácskozást, ahol már a „lakók” nem a parkolást hozták fel, hanem, hogy a Diákotthon zavarja az 
ő életüket és nem kell labdázó tér és játszótér sem (amiknek ingyenes használatát már évekkel ezelőtt írásban 
felajánlottam az itt lakóknak és ezt most is megismételtük), sőt, kijelentették, hogy az ő gyermekeiknek a 
Diákotthon ne csináljon semmit. Megemlítem, hogy a Diákotthon már 3 éve teljes létszámmal itt működött, amikor 
ők építeni kezdték a tömbházaikat, valamint, hogy ez ügyvédek közül egynek sincs 16 év alatti gyermeke. 
Visszatérve a Polgármesteri Hivatal egyeztető tanácskozására: ott sem jutottunk semmire. A Hivatal megerősítette 
terveink jogosságát, érvényességét, de a területünk felszabadítása a Rendőrség feladata – mondták. Látva a 
Rendőrség tétlenségét, okt. 26.-án írásban feljelentést tettem birtokháborítás és önbíráskodás miatt. Ekkor 
döbbentem meg, mert a Rendőrségen már nem akartak arról tudni, hogy 22-én nálunk jártak és iratokat vettek át. 
További tétlenségük láttán kihallgatást kértem a parancsnoktól, de ez csak nov. 4. után lesz lehetséges, mert addig 
szabadságon van – közölték. Közben az ügyvédek a Bíróság elnökétől kérték az építkezésünk leállítását. 
Beadványuk minden bekezdésében legalább egy valótlanságot állítanak, de arra számítottak, hogy mi azt 
sohasem fogjuk elolvasni, mert mindent a legnagyobb titokban végeztek. Hogy én mégis megtudtam, sőt annak 
ellenére, hogy a titkárság „elfelejtette” feltüntetni a kifüggesztett tárgyalási listán az ügyet, én mégis (6 órai 
tárgyalótermi várakozásnak köszönhetően) jelen voltam, az a bírót is, az ügyvédeket is nagyon felháborította. Okt. 
28-án volt ez a sürgősségi elnöki rendelettel történő tárgyalás. Kértem a döntés elhalasztását mindaddig, amíg mi 
is megismerjük a beadványt és megtesszük észrevételeinket, de – hosszas és igazán csúf balkáni huzavona után 
– csak azt értem el, hogy másnap délig elhalasztotta az ítélethirdetést és addig írásban beadhatom – román nyelvű 
– észrevételeinket. Ez azt jelentette, hogy szinte egész éjszaka – ügyvéd nélkül, mert ennyi idő alatt új ügyvédet 
nem lehetett találni, a régi pedig az ellentáborban volt – összeállítottunk egy jól dokumentált vaskos iratcsomót, 
amit időben beadtam. Cserében meg kellett ígérnem, hogy addig nem építkezünk, még a bíró ítéletet nem hirdet. 
Ha akartunk volna, sem lehetett, mert a gépek útját változatlanul elzárták az oda parkolt teher- és rendszám nélküli 
kocsik. Az ilyen sürgősségi elnöki rendelettel hozott ítéletet 24 órán belül írásos indoklással együtt ki kell 
kézbesíteniük – az előírások szerint –. Bár október 29.-én hirdetett ítéletet a bíró, azt csak, nov. 2.-án délután, a 
már pénteken (okt. 30) írásban leadott külön kérvényezésem után vehettük át, és ez is indoklás nélküli volt. 
Letiltotta az építkezésünket. Az indoklásos, tehát megfellebbezhető ítéletet csak nov. 16-án (18x24 óra) 
kézbesítették. Megfellebbeztük és a Megyei Törvényszék nekünk adott igazat, dec. 16-án megsemmisítette az 
udvarhelyi letiltást. Időközben a Rendőrségen tovább is próbáltuk elérni, hogy felszabadíttassák a területünket, de 
a parancsnoki kihallgatáson a Polgármesteri Hivatal írásban foglalt hivatalos álláspontjától tették függővé 
beavatkozásukat. Amikor ezt, az egyértelműen minket igazoló állásfoglalást leadtuk, ígérgetésen kívül semmit sem 
tettek. Újabb írásbeli beadványunkat 3 napon át nem voltak hajlandók iktatni, mindaddig, míg az Egyházmegyei 
Lelkészértekezleten szóvá nem tettem az esetet. A gyűlés után másfél órával már hozta a rendőr (aki érdekes 
módon ekkor már hajlandó volt magyarul is megszólalni) az iktatott papírunkat, de lépni azóta sem léptek. 2010. 
március 5-én a „lakók” beperelték a Polgármesteri Hivatalt, kérve az építkezési engedélyünk megsemmisítését. Mi, 
mint érintettek, kértük vegyenek be minket is a perbe. 2010. szeptember 21-én lesz az első érdembeli tárgyalás. 
2010. május 28-án kaptunk egy levelet a Székelyudvarhelyi Ügyészségről, melyben a 2009. november 19-én, a 
Rendőrségre leadott panaszunkra felelik azt, hogy nem tartják szükségesnek a büntetőeljárás megindítását a 
területünket gépkocsiijaikkal elfoglaló, birtokháborítást elkövető, „ismeretlen” tettesekkel szemben, mivel 
folyamatban van egy per az építkezési engedély ügyben. 

Ilyen körülmények között a geotermikus fűtésről le kell mondanunk, és még ki tudja mi mindenről… 

 
Tisztelettel: 
 
Székelyudvarhely, 2010. június 18.   

 
         
 
 

Dobai László 
               az alapítvány  elnöke  


