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Jelentés a 2016. június 29-i 
Egyházkerületi Közgyűlés számára 

A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről 
 
 

 Székelyudvarhelyen azzal, hogy nekünk át kellett adnunk óvodánkat, megszűnt a református óvoda. 
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 22 fő részére;  
- Románt: Molnár Levente szaktanár – 16 fő részére, heti 2 órában,  
- Angolt: Jancsó Lenke szaktanárnő – 14 fő részére, heti 2 órában.  
Komputertermünket – hol diákjainknak korlátlan ingyenes internetezését biztosítjuk – úgy mondhatjuk, hogy a 
teljes diáklétszám rendszeresen látogatja, de épületünkben az internetre Wi-Fi-n is csatlakozhatnak. 
Egy, egynapos Önismereti Kurzust is tartottunk november 7-én. Mentálhigiéniás képzés címen, 24 diákunknak. 
Diákjaink IKE tevékenységei: Az épületen belül hetente bibliaórát tartunk. Alkalmanként max. 25 fővel. 
A diáktanács működése, a lelki élet és a vallásos élet az előző évekhez hasonló volt.  
A minden vasárnapi diákotthoni istentiszteletek során 656,50 lej perselypénz gyűlt be, amit – szociális 
ösztöndíjként - 9 diákunk vett át.  
 
Diákjaink iskolai órarenden és épületünkön kívüli tevékenységei 
1 Angol 1  6 Ifi 6  10 Színjátszás 4 
2 Baranta 3  7 Matematika 7  11 Tánc 9 
3 Biológia 1  8 Önkéntes-munkás 4  12 Zene 4 
5 Gépkocsivezetés 2  9 Sport 12   53 fő 

 

Ünnepségeink, kis kirándulásaink felsorolása 
Farsangi „mulatozás” és hagyományos bál  Ismerkedős hét - szeptember 
Március 15-i megemlékezés  Aradi vértanúk megemlékezés 
„20 év egy fedél alatt” - épületünk 20 éves 
emlékünnepsége 

 Magyar Költészet Napja 

Budvár-Csicser tanösvény bejárása, szalonnasütés  Ezek megőrültek (Gólyabál) 
Leg-leg-leg vetélkedő  Mikulásünnepély, Karácsonyi „Angyaljárás” 
Évzáró ünnepély  Csendes Napok 2015 
Istentiszteletek Farcádon, Hodgyában,   

 

A Csendes Napok programja: 2015. december 11-13. 
12 PÉNTEK 1700 Dr. Mihály János történész  - SZIMBÓLUMOK 

13 SZOMBAT 
1000 Moisané Simó Sára - EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 
1700 Antalfiné Szakáll Gizella - ALKOHOLIZMUS 
1930 diákjaink - KARÁCSONYI ÜNNEPÉLY 

14 VASÁRNAP 

1000 Paizs József lelkipásztor - ÖNISMERET 
1200 Paizs József lelkipásztor - ISTENTISZTELET 
1700 Paizs József lelkipásztor - TÉVHITEK ISTENRŐL 
2000 diákjaink - 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 100 diák. 2015 aug. 5-én 20 fiút és 62 lányt, vagyis 82 diákot vettünk 
fel az Eu-s előírások szerinti 57 helyünkre. Év közben jelentkezett még 20 fő, akik közül felvettünk 18-t, 
eltanácsoltunk 1 főt, önként kiköltözött 4 fő, vagyunk 95-en, 25 fiú és 70 lány, 48 helységből.  

Diákjaink VALLÁS szerinti megoszlása: 
Evangélikus– 2; Szabad ker.-2; Hit gyül.- 1; Katolikus– 36; Református– 52; Unitárius– 2;  

Diákjaink OSZTÁLYONKÉNTI megoszlása: 
V. – 1;    VI. – 5;    VII. – 2;    VIII. – 3;    IX. – 32;    X. – 18;    XI. – 19;    XII. – 15;   Összesen: 95.  

Diákjaink ISKOLÁK szerinti megoszlása: 
B.K.G. Ref. Gimn. – 10, Benedek Elek Tanítóképző – 14; Dr.Bányai J. Ipari Szakközépiskola - 11; Dr. Palló I. 
Zene- és Képzőművészeti Líceum – 24; Eötvös J. Szakközépiskola – 12; Kós K. Ipari Szakközépiskola – 6; 
Marin Preda Elméleti (román) Liceum –1, Tamási Áron Gimnázium – 14, Tompa László Általános Iskola – 3. 
 

20 otthontagunk van, akikből 19 ösztöndíjas diák;  6- teljes ösztöndíjas, 5- három-negyed 
ösztöndíjas, 5- feles- és 3- negyed ösztöndíjat kapó tanuló. 
 A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk 88 549,64 EURO-t. (A RON/EURO a dec.28.-i árfolyamon: 4,5257-n számolva) 
 
 

A Református Diákotthon 2015/2016-os tanév költségtérítése: 
Rezsi: 140 RON/hónap
Étkezés: 16 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 4 pályázatot adtunk be, 1-re kaptunk pozitív választ. 
A személyi jövedelemadóból felajánlható 2% akciónk viszonylag sikeres volt, kaptunk 3 001,47 lejt. 

 

Nagy kirándulások és jutalomtáboroztatás: 
1. HARGITAFÜRDŐi téli kirándulás:   február 13-15.   87 diák + 4 kísérő  
2. KISÚJSZÁLLÁSi tavaszi kirándulás  május 7-10.   46 diák + 3 kísérő 

1991 óta ez volt az első nyár, hogy nem szerveztem, nem vezettem egyetlen táborozó csoportot sem. 
 

Az év folyamán érkezett segélyszállítmányok 
Pénzadományok 

Adományozó / adomány célja Érték 
Pialioga Adolf 50,00 RON 
Szász Zoltán 200,00 RON 
Virág Zsolt, Magyarország – 20 000 HUF 285,00 RON 
Sim van den Dool hagyatéka – 1 000,00 EU 4 417,10 RON 
ROEC Alapítvány – 1 000,00 EU 4 460,40 RON 
Jakab János – Confex. Jakab kft. 1 000,00 RON 
Dobai László – éves internet- és mobiltelefon-előfizetés 700,00 RON 

 ÖSSZESEN: 11 112,50 RON 
Egyéb adományok    

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

Hollandia 
– 2015. május 

- élelmiszercsomag (cukor – 320 kg, rizs – 360 kg, liszt – 400 kg, olaj – 320 l, 
makaróni – 160 kg, csokoládé – 160 db, szárított zöldborsó – 80 kg, paszuly – 80 kg, 
lencse – 88 kg.)                                                                          értéke: 8 203,64 RON 

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

– 2015. május 

- használt székek, apró bútorok, irodaszékek, matracok, használt ruhák, típus 
élelmiszercsomagok,                értéke: 42 037,28 RON 

melyből továbbküldve: 34 078,86 RON 
3. ROEC Alapítvány – Hollandia 

 
– 2015. november 

- használt székek, apró bútorok, matracok, használt ruhák és cipők, karácsonyi típus 
csomagok                                                                                 értéke: 47 250,00 RON 

melyből továbbküldve: 34 292,00 RON 
4. Péter József – Székelyszentkirály 

– 2015. december 
- egy zsák alma és egy zsák krumpli  

értéke: 200,00 RON 

Itt maradó anyagok értéke: 29 320,06 RON 
                                                                    (ez a tavalyi esztendő itt maradó tételének 41,52%-a) 
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Folyó ügyek: 
 

A múlt évi jelentésekben részletezett, évi egy zsák krumpli hozzájárulás-kérésünket – azzal a 
módosítással, hogy ha valaki a krumpli helyett valami mást szívesebben adna, azt is elfogadjuk – 
továbbra is fenntartjuk és a szülők ezt, látszólag örömmel és könnyedén, teljesítik. 

Az Erdélyi Református Diákotthon Alapítvány nevet viselő, támogatásunkra létrehozott budapesti 
alapítványt sikerült újraindítanunk, de az adó1%-ot még nem tudja fogadni. 

Az épületünk korszerűsítésének-felújításának munkálatai során 2015. április 5-20. között 
kifestettük a beázott földszintet, az 1-es, 2-es vendégszobákat; felcsiszoltattuk és lelakkoztattuk két 
vendégszoba-, az első emeleti tanulóterem- és a földszinti gazdasági iroda elhasznált parkettjeit, több 
mint 5 200 ron értékben. 

Továbbra is tervben van azoknak a szobáknak a szőnyegpadló-cseréje, melyekben a 21 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 (21 éve) festetlen iroda, könyvtárterem kifestése. Szükségessé vált több ajtó mázolása és a beépített 
szekrények nagyjavítása, cseréje, a homlokzati csatornakifolyók környékéről lehullott vakolat javítása, a 
lépcsőház fakeretes ablakainak cseréje, a fűtés és melegvíz-rendszer korszerűsítése, 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: A Strasbourgi ítélet és a 
Zetelaki Polgármesteri Hivatal minden – sajtóban is közzétett – ígérete dacára, ebben az évben semmit 
sem bontottak le, és a területünkre betolakodott románok még mindig ott laknak, úgy, hogy most is csak 
jövőre ígérik a bontás folytatását.  

A végrehajtás elévülését sikerült kivédeni. Egy kolozsvári ügyvédi iroda vezetője, majd, ¾ év 
múlva, a munkatársa és egy udvarhelyi ügyvédi iroda együttműködésével a végrehajtó újabb határidőket 
tűzött ki. Erről alkudozni szeretett volna a polgármester, de eddig, – mint az elődei – egyetlen ígéretét 
sem tartotta be, ezért elzárkóztam az alkudozás elől, egyezkedésre az ügyvédeinkhez irányítva őt.  

Óvoda-ifjúsági központ 

A múlt gyűlésünkön megkaptam a közgyűlés felhatalmazását, hogy tárgyalásokat folytassak az 
épületünk tulajdonjogának olyan átruházásához, hogy abból egy új egyházközség temploma jöjjön létre. 
Írásbeli megkeresésemre még sehonnan sem érkezett írásbeli válasz. 

Az alapítványunk tagságának felülvizsgálata 

A múlt gyűlésünkön 11/2015 határozattal kimondtuk, hogy azoknál az alapítványi tagjainknál, 
akiknél egyértelmű a kimaradásuk, valamint a kérdéses személyeknél, ha a megkérdezésük után a 
kimaradásuk bizonyossá válik, egy, az eddigi munkájukat megköszönő levéllel hozzuk tudomásukra, 
hogy töröltük az alapítványi tagságukat. Ily módon tíz személynek küldtünk köszönőlevelet és az 
alapítványunknak 27 szavazati joggal rendelkező tagja maradt. 

Kapcsolatunk rendezése az Egyházkerülettel 

2015.dec.22-i keltezéssel megérkezett az Igazgatótanács 2602/2015.VI számú válaszlevele, 
melyben közlik, hogy Juhász Ábel telekfalvi lelkipásztort delegálják az elnökségünkbe. Az ő 
elfogadásával alapítványunk teljesíti az Igazgatótanács által állított feltételeket és újra felvételt nyerünk 
az Egyházkerület által elismert saját intézményeinek sorába. 

Szórványprogram 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézettel lezárult közöttünk minden együttműködés. 
 
Tisztelettel:                     
Székelyudvarhely, 2016. június 9.                                            
 
                       

Dobai László 
                                     az alapítvány elnöke 


