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kerjelentés 2013- ról 

Szám: 39 / 2014-06-27.  

Jelentés a 2014. július 8-i 
Egyházkerületi Közgyűlés számára 

A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről 
 

Mivel jelentésünk terjedelmét nagyon szűkre szabták, nem térünk ki azokra a témákra, melyekben nincs lényeges 
változás az előző évekhez képest. 

 

 Az alapítványunk óvodáját (napköziotthonát), az egyre keményebb nyomásnak engedve, 
átadtuk a Belvárosi Református Egyházközségnek, mely végül mégsem vette át, így az 10 év sikeres 
működés után megszűnt. (Bezzeg a katolikus működik!) 

A marosvásárhelyi „Gyárfás Éva otthonunk” a várakozásnak megfelelően működik. 

Az élelmiszersegélyezést, a ruhaosztást, és a fogyatékosokat segítő eszközök ingyenes 
kölcsönzését változatlan rendszerességgel végeztük. 

Az Egyházkerületi Közgyűlésen Dobai László elnök és Magyari Hunor titkár képviselte 
alapítványunkat. 

Nagy kirándulások és jutalomtáboroztatás: 
1. MADARASIHARGITAi téli kirándulás:  január 18-20. 86 diák + 5 kísérő  
2. KISÚJSZÁLLÁSi tavaszi kirándulás április 18-21. 45 diák + 3 kísérő 

 3. VELENCEi nyári tábor   júli.21 - aug.3. 14 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 szaktanárnő tanít épületünkben, átlagosan 23 fő részére;  
- Románt: Kelemen Emília szaktanárnő – 19 fő részére, heti 2 órában,  
- Angolt: Jancsó Lenke szaktanárnő – 21 fő részére, heti 2 órában.  
- Néptáncot: (júniusig) Kinda Botond és Emese szaktanárok irányításával – 11 fő részére, heti 2 órában. 
Komputertermünket – hol diákjainknak korlátlan ingyenes internetezését biztosítjuk – úgy mondhatjuk, 
hogy a teljes diáklétszám rendszeresen látogatja. 
Diákjaink IKE tevékenységei: a központi IKE vezetőségnek és a munkatársképző vezetőinek (múlt 
jelentésekben taglalt) magatartása miatt továbbra is megszakítva tartunk minden kapcsolatot az IKE-vel. 
Az épületen belüli bibliaórák azért heti rendszerességgel működnek. Alkalmanként max.32 fő vett részt. 
 

Diákjaink iskolai órarenden és épületünkön kívüli tevékenységei:  
1 Angol 9  5 Elektrotechnika 7  9 Fuvola 1 Összesen 48 fő 

2 Baranta 2  6 Filozófia 3  10 Román 4 

3 Biológia 1  7 Fizika 2  11 Sport 1 

4 ECDL 10  8 Floorball 2  12 Színjátszás 6 

 
Ünnepségeink, kis kirándulásaink felsorolása 
 
 
 
 

Farsangi „mulatozás”  Cowboy a vadnyugaton (RDA)-ban (Gólyabál) 
Leg-leg vetélkedő  Emlékműsor olasz támogatóinknak 
Évzáró ünnepély  Mikulásünnepély, Karácsonyi „Angyaljárás” 
Ismerkedős hét - szeptember  Csendes Napok 2013 
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Csendes Napok programja: 2013. dec. 13-15. Téma: Párkapcsolatok, párválasztás, család, gyermek  
13 PÉNTEK 1700 Dr. Dósa Zoltán - PSZICHOLÓGUS SZEMMEL 

14 SZOMBAT 
1000 Dobay-Pataki Virág - SZOCIOLÓGUS SZEMMEL 
1700 Moisané Simó Sára - BIOLÓGUS SZEMMEL 
2000 Filmnézés - SZERELEMPRÓBA 

15 VASÁRNAP 

1000 Kászoniné Fejős Gabriella lp. - LELKIPÁSZTORI SZEMMEL 
1200 Kászoniné Fejős Gabriella lp. - ISTENTISZTELET 
1700 Magyari Tünde - IRODALMÁR SZEMMEL 
2000  - KATALIN-bál 

 
A diáktanács működése, a lelki élet és a vallásos élet az előző évekhez hasonló volt. 
A diákotthoni istentiszteletek során 740,10 lej perselypénz gyűlt be, amit – szociális ösztöndíjként 

- 7 diákunk vett át.  
 

DIÁKJAINK  ADATAInak összefoglalása (december végi kimutatás) 
 

Bár ebben az évben 11 főiskolás szeretett volna beköltözni hozzánk, a diákok felvételét 
szabályozó pontozásos rendszerünk értelmében a fiatalabbakat vettük fel, így a főiskolások számára 
nem maradt hely. 

Az év során megfordult nálunk 108 diák. 2013 aug. 6-án 39 fiút és 66 lányt, vagyis 105 diákot 
vettünk fel az Eu-s előírások szerinti 57 helyünkre. Év közben jelentkezett még 8 fő, akik közül felvettünk 
3-t, eltanácsoltunk 2 főt, önként kiköltözött 9 fő, vagyunk 97-en, 31 fiú és 66 lány, 47 helységből.  

Diákjaink VALLÁS szerinti megoszlása: 
Baptista– 1; Evangélikus– 2; Szabad ker.-1; Hit gyül.- 1; Katolikus– 35; Református– 48; Unitárius– 9;  

Diákjaink OSZTÁLYONKÉNTI megoszlása: 
V. – 3; VI. – 1; VII. – 3; VIII. – 1; IX. –35; X. –24; XI. –20; XII. –10; Összesen: 97.  

Diákjaink ISKOLÁK szerinti megoszlása: 
B.K.G. Ref. Gimn. – 13 Benedek Elek Tanítóképző – 5; Dr.Bányai János Ipari Szakközépiskola - 2; Dr. 
Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Líceum – 38; Eötvös József Szakközépiskola – 14; Kós Károly 
Ipari Szakközépiskola –8; Tamási Áron Gimnázium – 17. 
 

21 otthontagunk van, akikből 21 ösztöndíjas diák;  5- teljes ösztöndíjas, 7- három-negyed 
ösztöndíjas, 7- feles- és 2- negyed ösztöndíjat kapó tanuló. 
 A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk 97 607 EURO-t. (A RON/EURO árfolyam a december 31.-árfolyamon: 
4,4639-n számolva) 
 

A Református Diákotthon 2013/2014-es tanév költségtérítése: 
Rezsi: 120 RON/hónap
Étkezés: 14 RON/nap*

1/2-es ÖSZTÖNDÍJAS diák BEFIZET: 
Rezsire:90 RON/hónap
Étkezésre: 0 RON/nap

A nem ösztöndíjas diák BEFIZET:
Rezsire: 120 RON/hónap

Étkezésre: 1 RON/nap

3/4-es ÖSZTÖNDÍJAS diák BEFIZET: Rezsire: 
60 RON/hónap

Étkezésre: 0 RON/nap
1/4-es ÖSZTÖNDÍJAS diák BEFIZET: Rezsire: 

120 RON/hónap
Étkezésre: 0 RON/nap

4/4-es ÖSZTÖNDÍJAS diák BEFIZET: Rezsire: 0 
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, cipő, élelmiszer, meg egyéb – diákoknak ingyen kiosztott – ajándékok ebben a 

kimutatásban nincsenek feltüntetve. 
Idén 8 pályázatot adtunk be, 3-ra kaptunk pozitív választ. 

 A személyi jövedelemadóból felajánlható 2% akciónk viszonylag sikeres volt, kaptunk 3 430,45 lejt. 
 

Az év folyamán érkezett segélyszállítmányok 
Pénzadományok  

Adományozó / a. célja Érték Adományozó / adomány célja Érték 
Hantz Péter 220,00 RON Stiftung R.O.E.C. – 500,00 EURO 2 200,00 RON
Pialoga Adolf 50,00 RON Jakab János – Confex. Jakab kft. 1 000,00 RON

Virág Zsolt 300,00 RON 
Dobai László – éves internet- és 
mobiltelefon-előfizetés 900,00 RON

   ÖSSZESEN: 4 670,00 RON
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Egyéb adományok    
 Adományozó Adomány 

1. SARFATH Alapítvány – Cappelle a/d 
Ijssel – Hollandia 

– 2013. május 

- élelmiszercsomag (cukor – 255 kg, margarin – 170 kg, rizs – 382,5 
kg, liszt – 352,50 kg, olaj – 255 l, makaróni – 85 kg) 

értéke: 8 722,20 RON
2. SARFATH Alapítvány – Cappelle a/d 

Ijssel – Hollandia 
– 2013. május 

- használt székek, apró bútorok, nyomtatók (3 db.), használt ruhák 
(200 kg),  

értéke: 9 158,31 RON
3. Szombatfalvi Református Egyház 

– 2013. október 
- zöldségkonzervek (1100 üveg) 

értéke: 1 703,60 RON
4. R.O.E.C. Alapítvány – Rijjsen 

 – Hollandia 
– 2013. november 

- használt ruha (1000 kg), háztartási dolgok, használt cipők (150 
kg), elektromos kemence, karácsonyi típuscsomagok 

 értéke: 11 410,00 RON
4. Pialoga Adolf-Bartha István – 

Székelyudvarhely, 2013. 
- könyvek  

beleltározásuk folyamatban
5. Nemzeti Könyvtár – Budapest - A Nemzeti Könyvtár a magyar kultúra legjavát sorozatban kiadó – 

első 14 kötete (Magyar írók, magyar hősök, magyar tájak, magyar 
mesék, stb.)                                         beleltározásuk folyamatban 

Itt maradó anyagok értéke: 30 994,11 RON (ez a tavalyi esztendő itt maradó tételének 43,10%-a) 
 

Folyó ügyek: 
Az Erdélyi Református Diákotthon Alapítvány nevet viselő, támogatásunkra létrehozott alapítvány 

székhelyét Miskolcról Budapest, Hamu út 4. szám alá módosítottuk, élére megválasztottuk Fülöp Anettát 
elnöknek, és beindítottuk ezek bejegyzését a bíróságon. 

Az épületünk korszerűsítésének-felújításának munkálatai során mindössze az év folyamán – garanciás 
javítás dacára – tönkrement 3 mosógépünk helyébe vettünk 2 újat és cipőtartó-állványokat készíttettünk a 
diákszobákba. Továbbra is tervben van azoknak a szobáknak a szőnyegpadló-cseréje, melyekben a 19 évvel 
ezelőtt már használtan kapott szőnyegpadló teljesen tönkre ment, de a parkettázáshoz nem kezdhettünk hozzá, 
ameddig az e tárgyban leadott pályázatunkra választ nem kapunk, az elutasító válasz pedig olyan későn érkezett, 
hogy akkor már az itt levő diákok miatt nem dolgoztathattunk. Változatlanul tervben van az épület megépítése óta 
(19 éve) festetlen iroda, könyvtárterem és az elázott előszobánk kifestése. Szükségessé vált az ajtók mázolása és 
a beépített szekrények nagyjavítása, cseréje, a homlokzati csatornakifolyók környékéről lehullott vakolat javítása, 
de az ezek tárgyában beadott pályázatunkkal is ugyan az a helyzet, mint a parkettezéssel, tehát marad a további 
pályázás, és a legsürgősebbeknek elvégzése valamelyik vakáció alatt. 

Az 1996-ban megvásárolt zeteváraljai telkünkkel kapcsolatban:  
Az új polgármesterrel és szaktanácsosával több ízben tárgyaltunk, de mint az - az eddig tapasztaltak 

alapján várható volt - a lakók maradékai még mindig ott laknak.  
A Strasbourgban 2002.10.07-én iktatott perünkben a már háromszor is módosított ítélethirdetési időpont 

óta semmi hírünk nincs.  
A továbbiak már a következő évi jelentésükbe tartoznak, de azért ide is beírom: 2014 jan.7-én Strasbourg 

végre meghozta ítéletét. Elmarasztalta Romániát, amiért nem hajtotta végre az 1998. október 15-én javunkra 
kimondott bírósági ítéletet (az épületek lebontását és a területünk felszabadítását), kimondja, hogy kötelesek ezt 
elvégezni és megítélte számunkra az általunk jogosnak tartott (igényelt) költség és kártérítés 2,28 %-át. Jellemző 
Romániára, hogy ezt sem hajtják végre, mert lebontották ugyan a hat épületből a két legkisebbet, de az oda betola-
kodott románok még mindig ott laknak és valószínűleg csak jövőre folytatják a bontást, mert „elfogyott a pénzük”. 

 Óvoda-ifjúsági központ 
Sajnos a jelenlegi állapot igazából csak nekünk előnytelen, hiszen a „lakók” kedvük szerint ingyen 

használják az általunk (amennyire lehet) karbantartott területünket, a Polgármesteri Hivatal pedig azzal, hogy nem 
dönt, - semlegességet mímelve - valójában minket akadályoz.  Jelenleg is azzal kötik meg a kezünk, hogy 
„ameddig folynak a tárgyalások, addig semmilyen építkezésbe, még tervezésbe sem kezdhetünk”, de a tárgyalások 
határidejét az előző megállapodásban ők (Polgármesteri Hivatal) szabták meg 2012. dec. 20 és 2013. febr. 1-ben, 
kimondva, hogy ha addig a lakók nem teljesítik ígéretüket, akkor mi szabad kezet kapunk az építkezéshez. A lakók 
semmit sem teljesítettek, de most erre már nem akarnak emlékezni. Tudtunkkal semmilyen tárgyalások sem 
folynak, de nekünk, ezeknek a végét kell megvárnunk, ahhoz, hogy bármit is léphessünk. Egyértelmű, hogy be 
kéne perelnünk a Polgármesteri Hivatalt, de ez ismét egy több éves, költséges eljárást jelent, melynek 
Romániában a végeredménye is teljesen bizonytalan.  

Azóta mi elkészíttettünk egy, a Bethlen-negyedi templomhoz hasonló díszterem- (templom?) és irodákként 
hasznosíthatóvá tevő, minimális költségekkel járó tervet, kimondva, hogy ha az általam javasolt módon létrehozzák 
a 6 önálló református egyházközséget Székelyudvarhelyen, ezt az épületet a megalakuló gyülekezetnek 
adományozzuk. Közben újabb tárgyalófélként belépett az ügybe az Egyházkerület. Kató Béla püspök személyesen 
tárgyal a Polgármesteri Hivatallal a még vissza nem szolgáltatott egyházi belterületekről, azok cseréjéről stb. és ez 
bennünket is érint, ezért újabb várakozásra vagyunk kényszerítve. 

 
Tisztelettel:                    Dobai László 
Székelyudvarhely, 2014. június 27.                                                                az alapítvány elnöke        


