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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 óvodájának (napköziotthonának), sikertelen átadásával Székelyudvarhelyen 
gyakorlatilag megszűnt a református óvoda. Tervek, esetleg szerződések is vannak ezzel kapcsolatban, de – 
a jelek szerint - az, hogy mi 11 évig működtettük, nem jogosít fel bennünket arra, hogy ezekkel kapcsolatban 
bár némi információhoz hozzá juthassunk. 

A marosvásárhelyi „Gyárfás Éva otthon”unk a várakozásnak megfelelően működik. 
Az élelmiszersegélyezést, a ruhaosztást, és a fogyatékosokat segítő eszközök ingyenes kölcsönzését 

változatlan rendszerességgel végeztük. 
Az Egyházkerületi Közgyűlésen Dobai László elnök képviselte alapítványunkat. 

 

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 24 fő részére;  
- Románt: Kelemen Emília majd Sándor Anna-Mária szaktanárnő – 16 fő részére, heti 2 órában,  
- Angolt: Jancsó Lenke szaktanárnő – 17 fő részére, heti 2 órában.  
Komputertermünket – hol diákjainknak korlátlan ingyenes internetezését biztosítjuk – úgy mondhatjuk, hogy a 
teljes diáklétszám rendszeresen látogatja. 
Diákjaink IKE tevékenységei: Az épületen belül hetente bibliaórát tartunk. Alkalmanként max. 37 fővel. 
A diáktanács működése, a lelki élet és a vallásos élet az előző évekhez hasonló volt.  
A minden vasárnapi diákotthoni istentiszteletek során 597,60 lej perselypénz gyűlt be, amit – szociális 
ösztöndíjként - 6 diákunk vett át.  
 

Diákjaink iskolai órarenden és épületünkön kívüli tevékenységei:  
1 Angol 7  7 Hegedű 1  13 Önkéntesség 1
2 Baranta 1  8 Ifjúsági Istentisztelet / bibliaóra 5  14 Román 3
3 ECDL 14  9 Karate 1  15 Színjátszás 5
4 Elektrotechnika 1  10 Kosáredzés 5  16 Tánc 15
5 Futball 5  11 Magyar 1    79 fő
6 Gépjárműoktatás 8  12 Matematika 6     

 

Ünnepségeink, kis kirándulásaink felsorolása  
Farsangi „mulatozás” és hagyományos bál  Istentiszteletek Bögözben, Hodgyában, Boldogfalván 
Leg-leg vetélkedő  Ismerkedős hét - szeptember 
Szarkakői medvehagymázás  Alcatraz a RDA-ban (Gólyabál) 
Budvári szalonnasütések, játékok  Mikulásünnepély, Karácsonyi „Angyaljárás” 
Évzáró ünnepély  Csendes Napok 2014 

 

A Csendes Napok programja: 2014. december 12-14. 
12 PÉNTEK 1700 TALENTUM EGYÜTTES  - előadása 

13 SZOMBAT 1000 Márton Előd, IKE utazótitkár - ÖNÉRTÉKELÉS ÉS ÖNBIZALOM 
1700 Moisané Simó Sára - AGYUNK MŰKÖDÉSE, MEMÓRIA 

14 VASÁRNAP 

1000 Gáll Sándor lelkipásztor - SZÓRVÁNYHELYZETBEN 
1200 Gáll Sándor lelkipásztor - ISTENTISZTELET 

1700 
Telman Enikő mentálhigiéniás 
szakember 

- EGÉSZSÉGÜNK, AVAGY A TESTI ÉS 
LELKI ÉPSÉGÜNK MEGŐRZÉSE 

1800  - KARÁCSONYI ÜNNEPÉLY, Katalin bál 
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DIÁKJAINK ADATAInak összefoglalása (december végi kimutatás) 
 

Bár ebben az évben is több főiskolás szeretett volna beköltözni hozzánk – elutasítottuk őket. A 
pontozásos rendszerünk értelmében a fiatalabbakat vettük fel, így a főiskolások számára nem maradt hely. 

Az év során megfordult nálunk 111 diák. 2014 aug. 5-én 32 fiút és 76 lányt, vagyis 108 diákot vettünk 
fel az Eu-s előírások szerinti 57 helyünkre (elutasítottunk 2 főt). Év közben jelentkezett még 10 fő, akik közül 
felvettünk 3-t, eltanácsoltunk 2 főt, önként kiköltözött 4 fő, vagyunk 105-en, 29 fiú és 76 lány, 53 helységből.  

Diákjaink VALLÁS szerinti megoszlása: 
Evangélikus– 1; Szabad ker.-1; Hit gyül.- 2; Katolikus– 37; Református– 56; Unitárius– 8;  

Diákjaink OSZTÁLYONKÉNTI megoszlása: 
V. – 3; VI. – 3; VII. – 2; VIII. – 4; IX. –24; X. –29; XI. –22; XII. –18; Összesen: 105.  

Diákjaink ISKOLÁK szerinti megoszlása: 
B.K.G. Ref. Gimn. – 11, Benedek Elek Tanítóképző – 13; Dr.Bányai János Ipari Szakközépiskola - 6; Dr. 
Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Líceum – 32; Eötvös József Szakközépiskola – 11; Kós Károly Ipari 
Szakközépiskola –7; Tamási Áron Gimnázium – 20, Tompa László Általános Iskola – 5. 
 

27 otthontagunk van, akikből 26 ösztöndíjas diák;  7- teljes ösztöndíjas, 11- három-negyed 
ösztöndíjas, 6- feles- és 2- negyed ösztöndíjat kapó tanuló. 
 A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk 91 459,37 EURO-t. (A RON/EURO a dec.29.-i árfolyamon: 4,4744-n számolva) 
 
 

A Református Diákotthon 2014/2015-ös 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 RDA. fedezi saját alapjából és különböző pályázatokból! 
A ruha, cipő, élelmiszer, meg egyéb – diákoknak ingyen kiosztott – ajándékok ebben a 

kimutatásban nincsenek feltüntetve. 
 

Idén 5 pályázatot adtunk be, 2-re kaptunk pozitív választ. 
A személyi jövedelemadóból felajánlható 2% akciónk viszonylag sikeres volt, kaptunk 3 746,45 lejt. 

 

Nagy kirándulások és jutalomtáboroztatás: 
1. HARGITAFÜRDŐi téli kirándulás:   január 10-12.   93 diák + 5 kísérő  
2. KISÚJSZÁLLÁSi tavaszi kirándulás  május 8-11.   46 diák + 3 kísérő 

 3. TISZAFÜREDi nyári tábor   júli. 26 – augusztus 3.   13 diák + 2 kísérő 
 
 

Az év folyamán érkezett segélyszállítmányok 
Pénzadományok  

Adományozó / a. célja Érték Adományozó / a. célja Érték 
Szász Zoltán – hangosításra 200,00 RON Magyari Hunor – hangosításra 100,00 RON 
Sipos Gábor – hangosításra 150,00 RON Hollandok – Kiss Erzsébet és Kiss 

Julianna részére 
328,88 RON 

Gergely Mária – hangosításra 30,00 RON Stiftung R.O.E.C. – 500,00 EURO 2 234,00 RON 
Jakab János – hangosításra 300,00 RON Dobai László – éves internet- és 

mobiltelefon-előfizetés 
1 140,00 RON 

ÖSSZESEN: 4 482,88 RON 
Egyéb adományok    

 Adományozó Adomány 
1. SARFATH Alapítvány – Cappelle a/d Ijssel 

– Hollandia                           – 2014. május 
- élelmiszercsomag  

értéke: 7 478,40 RON 
2. SARFATH Alapítvány – Cappelle a/d Ijssel 

– Hollandia                           – 2014. május 
- használt székek, apró bútorok, irodaszékek, mosógép, mikrohullámú sütő, 
porszívó, matracok, használt ruhák (1300 kg),         értéke: 29 010,97 RON 

3. Református Öregotthon Alapítvány 
– Szombatfalva                 – 2014. október 

- zöldségkonzervek (1220 üveg) 
értéke: 2 240,00 RON

4. Ágoston Sándor Alapítvány 
– Budapest                       – 2014. október 

- színes, tintasugaras CANON Pixma P230-as nyomtató 
értéke: 290,00 RON 

5. R.O.E.C. Alapítvány – Rijjsen 
 – Hollandia 

– 2014. október 

- használt ruha, háztartási dolgok, karácsonyi típuscsomagok 
 értéke: 30 240,00 RON 

melyből továbbküldve: 24 750,00 RON
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6. SARFATH Alapítvány – Cappelle a/d Ijssel 
– Hollandia 

– 2014. november 

- használt ruha (1 000 kg), matracok, élelmiszercsomag  
értéke: 27 404,00 RON 

melyből továbbküldve: 2 652,00 RON 
7. Péter József – Székelyszentkirály 

– 2014. december 
- egy zsák dió 

értéke: 150,00 RON 
8. Nemzeti Könyvtár – Budapest - A Nemzeti Könyvtár a magyar kultúra legjavát sorozatban kiadó – 

második 22 kötete (Magyar írók, magyar hősök, magyar tájak, magyar 
mesék, stb.)                            beleltározásuk folyamatban 

9. Péter József – Nagyküküllő 
Mezőgazdasági Szövetkezet 

– 2014. december 

- Jaurt, sana, tejföl, vaj, sajtok, túró 
 

értéke: 548,96 RON 
10. Magyar Református Szeretetszolgálat 

Alapítvány                     – 2014. december 
- Kipattogtatott kukorica chips (400x60g), alma (30 kg) 

értéke: 650,00 RON 

Itt maradó anyagok értéke: 70 610,33 RON (ez a tavalyi esztendő itt maradó tételének 227,82%-a) 
 

Folyó ügyek: 
 

Az épületünk korszerűsítésének-felújításának munkálatai során mindössze az étkezőnk hangosítását 
sikerült elkészíttetnünk és az ajtóink egynegyedét újramázolnunk. Továbbra is tervben van azoknak a szobáknak a 
szőnyegpadló-cseréje, melyekben a 20 évvel ezelőtt már használtan kapott szőnyegpadló teljesen tönkre ment, de 
a parkettázással meg kívánjuk várni, még valami támogatást sikerül ehhez szerezni. Változatlanul tervben van az 
épület megépítése óta (20 éve) festetlen iroda, könyvtárterem és az elázott előszobánk kifestése. Szükségessé 
vált a többi ajtó mázolása és a beépített szekrények nagyjavítása, cseréje, a homlokzati csatornakifolyók 
környékéről lehullott vakolat javítása, a lépcsőház fakeretes ablakainak cseréje, de az ezek tárgyában beadott 
pályázatainkat elutasították, tehát marad a további pályázás, és addig a legsürgősebbeknek elvégzése valamelyik 
vakáció alatt. 

Az 1996-ban megvásárolt zeteváraljai telkünkkel kapcsolatban:  
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, 46 107,60 ront, amit jún. 16-án átutaltak a számlánkra. Jellemző Romániára, hogy ezt sem hajtják végre, mert 
lebontották ugyan a hat épületből a két legkisebbet, de a telkünkre betolakodott románok még mindig ott laknak. 
Abból az ígéretükből, hogy jövőre folytatják a bontást, eddig még semmit sem teljesítettek, és közben folynak a 
szokásos trükkök: megfélemlítési kísérletek és adminisztratív huza-vonák, stb.. 

Óvoda-ifjúsági központ 
Bár az Egyházkerület tárgyalássorozata az épület körüli terület koncessziós szerződésének tulajdonjogra-

váltásáról eredménytelenül zárult, nekünk sikerült építési engedélyt szereznünk, hogy a meglevő épületünkre – a 
távlati terveknek megfelelő – cseréptetőt tehessünk. Sajnos a Városházán egyelőre tárgyalni sem voltak hajlandók 
arról, hogy a tetőtere hasznosításához elengedhetetlenül szükséges lépcsőházrészt hozzáépítsük az 
épületünkhöz, de ez utólag – némi pluszköltséggel – bármikor elvégezhető. Az év során, minden 
ellenintézkedésünk dacára, a „cigányok” rendszeresen bejártak az épületbe, de most már nem csak az ablakokon 
át, hanem a téglafalat is több ízben kibontva. Döntenünk kellett: belenyugszunk, hogy azt a 3.950 m²-es épületet, 
amelyre eddig 50.000 eurót ráköltöttünk, rövidesen életveszélyes rommá nyilvánítsák és a tetemes összegű 
lebontására kötelezzenek (ez volt a „lakók” terve), vagy újabb 50.000 eurót ráköltve megmentsük és a hasznossá 
tevése felé egy nagy előrelépést tegyünk. Mi a megmentést választottuk és elkészült a cseréptető. A továbbiakban 
apró kis lépésekkel is folytatni lehet a külső és belső átalakítását. A javaslatunk az, hogy az ebből létrehozandó 
templomot – azzal a feltétellel, hogy amikor szükségünk van rá, ingyen használhatjuk (mint ahogy a 
Backamadarasi Kollégium használja a főtéri templomot) –, odaajándékozzuk az itt létrehozandó új 
egyházközségnek, akik azt befejezik, karbantartják, működtetik. Mivel a Székelyföldön – bárhogy is alakuljon a 
román politikai helyzet – továbbra is állami pénzből fognak román templomokat létrehozni, változatlanul szükségük 
lesz arra, hogy szemszúrásból magyar templomok létrehozását is támogassák (nem renoválását, mert a román 
templomokat nem kell renoválni!). Ezt kellene meglovagolni és akkor könnyen létrejönne a templom. Alapítványunk 
közgyűlése felhatalmazta az elnököt, hogy ez irányban tárgyalásokat kezdeményezzen ez épületünk 
tulajdonjogának a fentebbi célt szolgáló átruházásához.  

Szórványprogram:  
Nagy meglepetésemre jelentkeztek nálunk a Szász Jenő vezette Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

munkatársai, akikkel megkötöttünk egy szerződést arról, hogy négy magyarpéterfalvi református diákot 
befogadunk. Ezeknek minden költségét – beleértve az utaztatásaikat is – a Nemzetstratégiai Kutatóintézet fedezi, 
rajtunk keresztül. Mindez egy kutatóprogram keretein belül történik, és azt vizsgálják, hogyan lehet 
leghatékonyabban segíteni a szórványt. Sohasem hittem volna, hogy éppen Szász Jenő lesz az, aki felfigyel arra 
az állításomra, hogy a szórványbelieket csak a tömbmagyarság között lehet egészséges nemzettudatra nevelni és, 
hogy ennek hivatalos kipróbálásában szerepet kapunk, de Isten útjai kifürkészhetetlenek. 

 
Tisztelettel:                     
Székelyudvarhely, 2015. június 2.                                                                  

Dobai László 
                                      az alapítvány elnöke 


