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A  REFORMÁTUS   DIÁKOTTHON  ALAPÍTVÁNY 
e r e d m é n y e i 

 
Alapítványunk legfőbb tevékenysége az 1991 szeptembere óta működtetett diákotthon 

(internátus), hol nemcsak civilizált és fegyelmezett keresztyén otthont nyújtunk vallási 
hovatartozástól függetlenül a tanuló ifjúságnak, hanem tanulmányi és szociális ösztöndíjat 
osztunk ki minden hónapban (átlag 400 DEM-et havonta) és ingyenesen biztosítjuk alapfokú 
komputertanfolyamon, angol-, német- nyelvtanfolyamon és egyéb tanfolyamokon 
részvételüket. Diákjaink a minden hónapban megtartott közgyűlésen gyakorolhatják a 
demokratikus vezetést, tudományos érdeklődésüket pedig az évenként három napon át tartó 
csendesnapi (tudományos szessziói) témák és szakelőadók megválasztásával és aktív 
meghallgatásával-megvitatásával fejleszthetik. A szórakozási lehetőségek is adottak. 

Istennek hála 1995 januárjától megszabadultunk az előző bérelt helységek nyomorától, 
mert elkészült Alapítványunk saját, 130 férőhelyes, modern épülete, melynek hasznos 
alapterülete emeletenként 340 m2, tehát a négy emelet 1360 m2 , amihez még hozzá kell 
adni a részben beépített tetőteret, és a gazdasági célokat szolgáló alagsort is. Jelenleg a 
tevékenységünket a színvonalasan berendezett 146 ajtós, 76 ablakos, 300 m2 parkettes, 
600 m2 szőnyegpadlós, 460 m2 padlócsempés,  400 m2 falcsempés modern környezetben 
európai színvonalon végezhetjük.  

Cserediákakciónkban eddig kb. 150 anyaországit fogadtunk. 
Minden nyáron tíz diákunkat üdültetjük ingyen két héten át a Velencei tónál és másik 

tízet más anyaországi tanulmányi táborba viszünk el (pl. a Repce folyó szigetére, Budapest és 
múzeumai, nevezetességei megismerésére, Ópusztaszerre stb.).   

Tanulmányi kirándulásokat rendeztünk országhatáron belül és kívül is.  
Magyarországon a református iskolák találkozóin sikeresen bemutatkoztak a mi diákjaink is. 

 Sport és egyéb vetélkedőkön szerepeltünk, díjakat is nyerve. 
 
Alapítványunk legismertebb tevékenysége az ifjak nyári táboroztatása. Eddig kb. 

1.200 gyermeket táboroztattunk 10 napon át, 40 fős csoportokban, részletesen kidolgozott 
keresztyén oktató és hitmélyítő programmal a Hargita tövében. 

Ez ifjak 1/5 részét teljesen ingyen, a többieket az önköltségnél is olcsóbban 
táboroztattuk, és gondunk volt arra, hogy minden csoportba hozzunk a szórványvidékről is 
gyermekeket. Külön utcagyerekcsoportokat is táboroztattunk. De ez csak egy kicsiny része 
volt  tevékenységünknek, mert Udvarhelyen a nagyon rászoruló gyermekek ingyen 
ebédeltetését is mi kezdtük el  (100 gyermeknek egy iskolai éven át, majd a következő évben 
30-nak), és végeztük amennyire a pénzügyeink megengedték, mindaddig amíg a 
Polgármesteri Hivatal megnyugtatóan át nem vette ezt a tevékenységet. 

Egy éven át ingyen biztosítottuk az utcagyerekek heti fürdetését.  
Iskolai ünnepélyeket (anyáknapja, karácsonyfa-ünnepély, vetélkedővel kiegészített 

évzáróünnepély) rendeztünk és támogattunk minden évben értékes díjakkal, ajándékokkal. 
Szerveztük és anyagilag támogattuk a felnőtt ifjak ökumenikus evangélizációját.  
A lelkész nélküli szórványok gyermekeinek nyaranta 16 napos intenzív konfirmációs 

felkészítő tanfolyamokat rendeztünk.  
Témánként egy hetes, bentlakásos szabadegyetemeket szerveztünk (mondhatni 

ingyen) Bibliaismeret, Művelődéstörténet és Esztétika-etika témákban. 
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Területi találkozókkal és egyéb rendezvényekkel, segítségnyújtással támogattuk az 
IKÉ-t 
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"Fogadószülőket - keresztszülőket" keresünk 
 

Nagyszüleink számos történetet meséltek arról, milyen volt, amikor a nagy 
szárazság miatti éhínség alatt a Székelyföldről nyugatra (a Pártiumba) küldték a 
gyermekeket. Megérkeztek a vonatok s a sok kiéhezett gyermek közül válogattak a 
könyörületre indult családok, hogy  egy, ritkábban két gyermeknek arra az egy, néha két 
évre, otthont, a talpraállásig menedéket biztosítsanak. Ők sem voltak módosak, de azért 
egyetlen gyermeket sem hagytak az állomáson. És sok ilyen "befogadott" gyermek vált 
igazi családtaggá az alatt a rövidke esztendő alatt. 

A Székelyföldön most is lelki-szellemi "szárazság" pusztít. Nagyon sokan 
megfutnak előle, az itt maradottakat pedig teljesen leköti a munkanélküliséggel, a darab 
kenyérrel folytatott küzdelmük. A gyermekekre nem marad sem pénzük sem erejük. Jó 
lenne most is valahova elküldeni őket arra a rövid időre, míg sikerül talpra állniuk. De 
hová küldhetik ? A kapcsolatokban módosabbak elrendeztek gyermekeiknek egy-egy 
magyarországi vagy még nyugatibb ösztöndíjat, de épp miattuk a többieknek nem sok 
esélyük maradt. Pedig ők a rászorultabbak. Őket "otthagyjuk az állomáson"? Bízunk 
benne, hogy nem. Maradtak még olyan szervezetek, alapítványok, családok, kik egy 
magyarországi ösztöndíjat nem, de havi néhányszáz forintot, dollárt nyújtani tudnak 
ezeknek a gyermekeknek.  

Alapítványunk - Isten kegyelméből - a rendkívül szűkös forrásaiból is szép 
eredményeket ért el az itteni gyermekek támogatásában, ösztöndíjazásában. Nekik nem 
kellett nyugatabbra menniük. Ezt a tevékenységünket folytatni, sőt, bővíteni szeretnénk, 
de támogatók nélkül erre nincs módunk. Ezért kérjük a segíteni szándékozókat, csekély 
adományaikkal is kapcsolódjanak be segélyezésükbe. És, hogy ez emberibben történjék, 
szeretnénk ha kiválasztanák - ajánlásunkra - azt a diákot, akit segélyeznek és akinek nem 
csak a pénzüket nyújtanák, hanem kissé nyomon követnék fejlődését, életét, vagyis 
valamennyire családtagjukká fogadnák. 

Jelentkezésüket az alapítvány székelyudvarhelyi postacímén, Telefon/Fax vagy e-
mail címén egyaránt várjuk. 

 
A keresztyén diákotthon-hálózat szükségessége 

 
A kommunista rendszerek látványos összeomlása mindenki előtt nyivánvalóvá tette 

korunk ideológiai válságát. Ennek következtében nagy tömegek kezdtek el érdeklődni a 
különböző eszmerendszerek iránt s ezen belül a keresztyénség iránt is. A kínálat pedig 
óriási - a keleti filozófiától a legszélsőségesebb keresztyén és nem keresztyén szektákig - 
melyek többnyire tömör és népszerű (fekete-fehér leegyszerűsítésben, a tömegek 
igényének megfelelően) hirdetik tanaikat, sajnos nem kis eredménnyel. Ez a történelmi 
keresztyén egyházakat is magával sodorta. A legszigorúbb, legkeményebb keresztyén 
erkölcsöt és etikát prédikáljuk, ami önmagában nem lenne baj, ha nem lennénk 
ugyanakkor súlyos gazdasági rendszer és gazdasági válságban, mely a korakapitalizmus 
farkastörvényeit teszi mindennapossá a kis emberek gazdasági életében. Ennek 
következtében az történik, hogy a templomban vagy a vallásórán hallott szigorú 
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keresztyén tanoknak csak az ellenkezőjébe botlik az onnan kilépő és bekövetkezik az a 
jelenség, melyet - engedelmükkel - egy példán keresztül érzékeltetnék: 

Van olyan úszómester, aki az úszni még nem tudóknak a parton elmagyarázza, 
hogyan kell úszni és azután bedobja őket a mély vízbe. A vízbedobottak többsége éktelen 
ijedelemmel kapálózni kezd és jó, ha egy-kettő átússza a medencét. A többi egész életére 
megutálja az úszást és a vizet . (Engem így tanítottak úszni, de én átúsztam, - igaz - 
úszásomnak semmi köze nem volt a parton magyarázottakhoz.) A másik módszer azonban 
először mozdulatok begyakorlásával, úszódeszkával, kis vízzel, mellette úszó mesterrel, 
fokozatosan jut el a mély vízig és a tulajdonképpeni úszásig. Eddig a hasonlat. 

Egyházunk jelenleg a nagyon megszaporodott érdeklődőket  ("úszni tanulókat") 
többnyire csak  "mély vízbe tudja dobni", mert hiányoznak azok az intézmények, melyek a 
másik módszert lehetővé tegyék. Pedig a keresztyénség tulajdonképpen közösség és a hit a 
Biblia szerint hitből-hitbe terjed, melyhez feltétlen szükség van a keresztyén közösség egymást 
nevelő hatására. Biztosítani kell tehát ilyenek létét.  

És ezt még egy szempont indokolja: 
A mai, főleg a keleteurópai népeknek nem annyira  a tudásszintje, mint inkább a 

neveltségi szintje a kétségbeejtően alacsony. Tárgyi tudást kommunista iskolákban is, 
autodidakta módon is, el lehetett sajátítani - ha valaki nagyon akarta. De nevelni és nevelődni 
csak közösségben lehet, és ez egyáltalán nem volt biztosítva. Így fordul elő nagyon gyakran, 
hogy a valóban európai szintű szakember otthonába lépve, egy falusi szabó, vagy földműves 
életvitelét találjuk, mert az illető onnan származik és nem volt módjában mást megismerni, 
begyakorolni. És ha ő otthon azt tapasztalta, hogy konfliktus helyzetben a földhöz kell vágni a 
tányért, vagy le kell innia magát, - hasonló módon jár el, mert nem ismert meg más 
megoldásokat. Az a néhány film - hisz többnyire csak erre korlátozódott a többség ilyen irányú 
ismeretszerzési lehetősége - csak arra volt jó, hogy nagyon exponált helyzetben, minden 
mozdulatára vigyázva, viselkedni tudjon, de nem alakította át érzésvilágát, ösztönös 
cselekedeteit. Ehhez idő és élő közösségi gyakorlat kellett volna. De egyelőre ilyen még nincs. 

Ezért is kell átszerveznünk az ifjak nevelését, főleg a keresztyén nevelést, s ehhez 
legjobb megoldásnak a KERESZTYÉN DIÁKOTTHON-HÁLÓZAT létrehozását, kiépítését 
látom. Ez biztosítaná a keresztyén közösséget, melyben nemcsak megismerheti, hanem - mint 
védett környezetben - a keresztyén etika első lépéseit kikacagás, vagy becsapódás veszélye 
nélkül kipróbálhatja, begyakorolhatja az ifjú. És így mindenütt létrejönne egy kis mag, mely 
köré csoportosulhat a keresztyén ifjúság, s melyen keresztül irányítani is, de minden 
szempontból - szociális szempontból is - segíteni lehet az ifjúságot. 

Előnye még az is, hogy azokon segít elsősorban, akik egyébként a leghátrányosabb 
helyzetben voltak (vannak), vagyis a vidéki fiatalokon, akik az iskoláktól távol lakván már 
nagyon hamar kénytelenek voltak elszakadni a szülői háztól és annak nevelő hatásától is. 
Ifjaink bekerültek egy városi tömegszállásra, hol nevelésükkel senki sem foglalkozott, sőt 
inkább félrenevelték őket és ők egymást. Persze ez köztudott, mégis itt kellett, (kell) annak a 
vidéki gyermeknek az iskolában eltöltött 5-6 óra után tartózkodnia a napból még megmaradó 
17-18 órán át. Nem csoda, hogy aki csak tehette, még ha óriási áldozatok árán is, de 
megkímélte gyermekét ettől. Helyébe viszont mit adhatott ? Egy-egy magányos szobát a város 
különböző pontjain, ahol tanulni ugyan tanulhatott, de közössége nem volt, nevelésről nem is 
beszélve. Ennek helyébe javasoltam és javasoljuk, ahány fórumon csak lehet, az EGYHÁZI 
(KERESZTYÉN) DIÁKOTTHONOK létesítését, ahonnan a város bármelyik iskolájába - arra 
az 5-6 órára - eljárhat a gyermek, de ahova visszatérve keresztyén közösséget, "krisztusi 
családot" talál, mely törődik vele, számon kér és számít rá, melyben nevelik és melyben ő is 
nevelhet és hitből-hitbe erősödhet. És mindezt keresztyén kultúrájú, lehetőleg civilizált 
körülmények között. Ezt meg kell és meg is lehet csinálni a legkisebb városban is. 
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A SZÉKELYUDVARHELYI REFORMÁTUS DIÁKOTTHON 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 1.§. A Székelyudvarhelyi Református Diákotthon, mint a Református 
Diákotthon Alapítvány egyik egysége működik. 

  2.§. A diákotthont egy kuratórium vezeti, melynek tagjai: az igazgató, az 
ifjúsági elnök, és egy min. 4, max. 10 tagból álló választott bizottság. A 
kuratóriumban lennie kell egy református lelkésznek. 

 3.§.   a) Az igazgatót a Református Diákotthon Alapítvány (RDA) 
közgyűlése nevezi ki, előre meg nem határozott időre. Indoklással a közgyűlés 
bármikor le is cserélheti. 

      b) Az igazgatónak a rábízott intézetben mindenben vétó joga van. 

 4.§. a) Az ifjúsági elnököt az "otthonunk tagjai"-nak gyűlése választja 
meg egy iskolai évre, azon példás magaviseletű, a Református Diákotthonban 
lakó "otthonunk tagjai" közül, akik már legalább egy évet laktak az Udvarhelyi 
Református Diákotthonban. 

     b) Az ifjúsági elnököt helyettesítheti az ifjúsági alelnök, kit 
ugyanazon módon és feltétellel választanak meg, mint az elnököt, azzal a 
kikötéssel, hogy ifjúsági alelnöknek mindig más neműt kell választani, mint ifjúsági 
elnöknek. Először az elnököt választják meg, és annak függvényében - új 
választás során - az ifjúsági alelnököt.  

  c) Az ifj. elnök felettese az ifj. alelnöknek. Felülbírálhatja, 
módosíthatja, annak határozatait, de az ilyen módosításait mindig írásban 
indokolnia kell.  

 5.§. A kuratóriumi bizottság tagjai köztiszteletnek örvendő, nagykorú, 
református egyháztagok lehetnek. 

 A bizottsági tagok felét az "otthonunk tagjai"-nak gyűlése, másik felét az 
RDA közgyűlése választja két iskolai évre, oly módon, hogy a bizottsági tagok fele 
része évente megújítódik, mert az első évben fele részüknek a megbízatása csak 
egy évre szól.  

 Először az "otthonunk tagjai"-nak gyűlése választ, azután az RDA 
közgyűlése. Ugyan az a személy folyamatosan több ciklusban is újraválasztható. 
Az újonnan megválasztottak egy héttel a megválasztásuk után veszik át 
megbízatásukat.  

 Ezeket a választógyűléseket minden iskolai év kezdetén tartják meg. 

 6.§.  a) Az "otthonunk tagjai" gyűlésnek tagjai: az érvényes 
mandátummal rendelkező teljes kuratórium, a nevelők és a többi fő állású 
alkalmazottak, valamint az "otthonunk tagja" címet elnyert diákok.  

  b) Az "otthonunk tagja" címet min. egy havi próbaidő lelakása 
után lehet elnyerni. Ezt bármelyik kuratóriumi tag, de lehetőleg az ifj. elnök 
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javaslatára az "otthonunk tagjai"-nak gyűlése adhatja meg. A javaslattevőnek 
kötelessége döntése előtt a jelölt szobatársainak véleményét is kikérni, és az 
esetleges eltérő véleményét indokolni.  

  c) Aki az "otthonunk tagja" címet elnyerte, az ezt csak 
kiköltözésével vagy fegyelmi határozat alapján veszítheti el.  

    d) Ösztöndíjra csak "otthonunk tagja" címmel rendelkezők 
jogosultak.  

   e) Az "otthonunk tagja” címmel nem rendelkezők fegyelmi 
határozat nélkül is eltanácsolhatók az intézetből.  

 7.§.  a) Az "otthonunk tagjai"-nak gyűlését szükség esetén bármikor, 
de általában minden hónap utolsó csütörtökén össze kell hívni.  

  b) Ezt a gyűlést az igazgató, a kuratórium fele, vagy az 
"otthonunk tagjai"-nak egyharmada hívhatja össze. 

  c) A gyűlésen az igazgató, akadályoztatása esetén a rangidős 
jelenlevő kuratóriumi tag elnököl. 

  d) Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

  e) Határozatképes a gyűlés a résztvevők számától függetlenül, ha 
a jogosultak 24 órával hamarabb maghívattak rá. 

  f) Hatáskörébe tartozik: 

   - a kuratóriumi bizottsági tagok felének megválasztása 
   - az ifj. elnök, ifj. alelnök megválasztása 
   - az "otthonunk tagja" cím odaítélése 
   - a szociális ösztöndíj havonkénti odaítélése 
   - bármilyen javaslat kuratórium elé terjesztése 
    - bármely kérdésben felvilágosítást, magyarázatot kérhet 
a kuratóriumtól. 

 8.§. a) A kuratórium elnöke az igazgató. 

  b) A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  

  c) Érvényes határozathozatalhoz a kuratóriumi tagok felének 
jelenléte szükséges. 

  d) Hatáskörébe tartozik: 

 - általában az egész otthon vezetése, ellenőrzése,         
valamint alkalmazottak felvétele és elbocsátása,  

 - az RDA közgyűlés által meghatározott ösztöndíjalap 
beosztása és odaítélése, 

 - a három havi átlagkeresetet (fizetést) meghaladó 
pénzügyi kérdésekben a döntéshozás, 

 - a kicsapással, vagy elbocsátással fenyegető súlyos 
fegyelmi kérdések letárgyalása, 
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 - a jelen működési szabályzatban nem rögzített 
hatáskörök és feladatok beosztása. 

  e) A kuratóriumnak kötelessége az RDA törvényes utasításait 
végrehajtani; az "otthonunk tagjai" gyűlésének javaslatait alaposan letárgyalni. 

  f) Minden egyes kuratóriumi tagnak jogában áll a Diákotthon 
területén bármikor bárkit és bármit ellenőrizni. 

 9.§  a) A nevelő általában felügyel a rendre, fegyelemre, tisztaságra, 
az otthon szellemére, a napirend pontos betartására.  

        b) Számontartja a diákok problémáit és tanulmányi eredményeit 
is. 

        c) Tartja a kapcsolatot a diákok szüleivel. 

     d) Számontartja a diákok személyi adatait és órarendjét is, hogy 
bármikor megmondhassa melyik diákot hol lehet megtalálni. 

       e) Nevelőtársaival naponta váltva egymást reggel ébreszti az 
ifjakat, gondoskodik arról, hogy az arra önkéntesen jelentkezők pontosan 
megtartsák az áhítatokat. Ha önkéntes jelentkező nincs, ő köteles áhítatot tartani. 

      f) Számontartja és ellenőrzi a szobaheteseket, beosztja és 
ellenőrzi a szilenciumheteseket, beosztja és ellenőrzi a folyosóheteseket és az 
esetleges többi feladatokkal megbízottakat. 

    g) Szükség szerint, de hetente legalább háromszor - lehetőleg a 
reggeli áhítat után - ellenőrzi a szobák, szekrények, de a diákok tisztaságát, 
rendjét, magatartását is.  

     HA HIBÁT TALÁL:  - első esetben csak a szoba figyelmét hívja fel rá  
   - ha tíz napon belül másodszor is hibát talál, a hibást 
szóbeli dorgálásban részesíti. 
   - harmadízben már - az ifjúsági elnököt is előre tájékoz-
tatva - a legközelebbi áhítat után nyilvános dorgálásban részesíti a vétkest. Ha ez 
nem elég, büntetésképpen elrendelheti a folyosó, a mellékhelységek, vagy a 
szilenciumtermek kitakarítását, felmosását, - függetlenül a hetesek tevékenysé-
gétől. Eltilthat- folyamatosan max. hét napra -a tévézéstől, városi kimenőtől, két-
havonta egy alkalommal a szabad hétvégi hazautazástól. Lejjebb szállíthatja egy 
kategóriával az arra a hónapra járó ösztöndíját a vétkesnek. (a tévézéstől eltiltás 
azt jelenti, hogy minden az otthonon belüli szórakoztató programtól - pld. 
születésnapozás - el van tiltva.) 

  h) Legjobb belátása szerint elengedi vagy nem engedi el az ifjakat 
a kötött programokról, figyelembe véve, hogy egymaga folyamatosan max. három 
órás kimenőt adhat, és az sem terjedhet este 23 óra utánra. Minden elengedést 
bevezet a szolgálatos füzetébe, szükség esetén indoklással. 

  i) Az este 22 óra utánra nyúló kimenők esetén a kimenő 
lejártának időpontjában köteles a kapunál várni a hazatérő diákot, beengedni és a 
szobájába kísérni. 
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  j) Villanyoltáskor ellenőrzi a létszámot és gondoskodik az éjszakai 
nyugalom megőrzéséről. 

  k) Felügyel, hogy a szombat 15 órától 15 óra 15 percig tartó 
vizitidőn túl, más nemű látogatók ne tartózkodjanak sem a szobákban, sem a 
folyosókon. 

  l) Felel a Diákotthon neki átadott vagyonáról, de a rongálásokat is 
ő téríti meg, ha nem tudja megnevezni a károkozót. 

  m) A kuratórium által rábízott - diákotthonnal kapcsolatos - 
adminisztrációs ügyekben eljár, a kért kimutatásokat idejében elkészíti. 

  n) Gondoskodik arról, hogy a hatosnál kisebb osztályzatot kapott 
diák a következő két szakóra előtt az illető tantárgyból felmondja a leckét. 

 10.§. a) Az ifjúsági elnök általában képviseli az ifjúságot. 

      b) Legjobb belátása szerint jóváhagyja vagy nem a három óránál 
hosszabb időre szóló kimenőket. 

      c) A hetes szolgálattal kapcsolatos panaszokat első fokon ő 
bírálja el. Jogában áll módosítani a nevelő döntését, de ezt írásban részletesen 
indokolnia kell. 

        d) Mint kuratóriumi tag gyakorolja a felügyeleti jogát. Ha hibát talál 
azt a kuratórium elé terjeszti, de az ifjak között közvetlenül is fegyelmezhet, 
mégpedig írásbeli megrovásig, amivel együtt jár a havi teljes ösztöndíj 
megvonása. 

 11.§.  a) Diákotthonunk tíz évesnél idősebb gyermekeket fogad be. Az 
Otthonunkba jelentkező ifjakat a lehetőségekhez mérten az alábbi szempontok 
szerint vesszük fel: "Otthonunk tagjai" címmel rendelkezők abszolút elsőbbséget 
élveznek, egyébként a következők számítanak:  

 jobb tanulmányi előmenetel,  
 református vallás, 
 minél alacsonyabb életkor, 
 rosszabb szociális helyzet. 

  b) Beiratkozáskor a 16 éven aluliak szülei, felettieknél saját 
maguk kötelesek aláírni, hogy ismerik és elfogadják Otthonunk speciális 
szabályait. 

  c) Otthonunkból 16 éven aluli csak szülői kérésre, a feletti saját 
írásbeli bejelentése után költözhet ki. A másképp távozót az igazolatlan 
hiányzásai alapján fegyelmivel hivatalosan is el kell távolítani. 

  d) Aki iskolaidőben Otthonunkból 15 napnál hosszabb időre 
kiköltözik, elveszti "otthonunk tagja" címét. 

 12.§. A diákok maguk válogatják össze szobatársaikat, de a szobában 
elkövetett ismétlődő szabálysértések esetén a kuratórium elrendelheti a 
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szobaközösség feloszlatását s akkor a diákoknak kötelességük más 
szobaközösségekbe bekérezni. 

 13.§. Minden szoba választ magának egy szobafőnököt, akinek ez a 
megbízatása min. egy hónapra szól. Ő felel általában a szobáért. Ő ossza be a 
szobán belüli hetes szolgálatot, melyet köteles közölni a nevelővel. Önmagát is 
köteles beosztani. 

 14.§. A szobafőnöknek joga van fegyelmezés céljából a következő 
büntetéseket kiszabni szobatársaira: 

  a). függetlenül a hetes tevékenységétől, a vétkessel 
kitakaríttathatja, rendbetétetheti a szobát, 

  b). elrendelheti az iskolai leckék felmondását, vagy egy harmadik 
személytől a lecke kikérdezését, 

  c).  egy napig tartó hatállyal eltilthatja a vétkest a tévézéstől, 

  d). kirakathatja és rendben visszarakathatja a vétkes szekrényét, 
egy nap alatt max. kétszer, 

  e).  egy napi bentlakási fogságot írhat elő. 

 15.§. a) Az Otthon minden lakója köteles hetes szolgálatot végezni. 
Van szobahetes, ami abból áll, hogy azon a héten az illető hetes takarítja, 
szellőzteti, rendezi a szobát. Minden emeletnek van folyosóhetese, kinek 
kötelessége a folyosókon és a mellékhelységekben (fürdő, stb.) a tisztaság, a 
csend, rend, fegyelem fenntartása. Minden szilenciumteremnek van két 
szilenciumhetese, kinek kötelessége az áhítatokon és a szilenciumon a jelenléti 
nyilvántartás vezetése, a szilenciumteremben a tisztaság, a csend, rend, 
fegyelem fenntartása 

  b) Szükség esetén más hetes szolgálatokat is be lehet állítani. 

  c) Minden hetes elcserélheti szolgálatát - akár csak egy 
napszakra, akár egész hétre, - ha talál magának helyettest, de a cserét a 
nevelőnél be kell jelentenie. 

  d) A hetes szolgálattal kapcsolatos bármely panaszt (mind a 
szolgálati sorrend, mind a munka minőségére vonatkozót) első fokon az ifj. elnök 
bírál el. Ha a panaszost ez nem elégíti ki, írásban a kuratóriumhoz fordul. 
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 16.§. A Diákotthon napirendje: 

   a) Hétköznap     b) Szabadnap 

6 óra  - ébresztő, mosakodás, stb. 
6:35  - reggeli áhítat 
6:45  - reggeli+lustra, a 7-re já- 
 róknak, szilencium a többinek   8 óra  - ébresztő, stb. 
7:30  - reggeli+lustra a 8-ra járóknak,  8:30  - reggeli áhítat 
  meg a délutánjáróknak   8:45  - reggeli  
8 - szilencium a délutánjáróknak   9:20  - szünet 
9:40  - szünet     14   - ebéd 
10  - szilencium     14:45 - szünet 
11  - szünet     20:30 - vacsora 
16:30 - szilencium a délelőtt járóknak   21  - esti áhítat 
17:55 - szünet     21:15 - szünet 
18   - szilencium     22   - ajtózárás 
19   - vacsoraszünet                23   - 
villanyoltás 
20   - szilenciumtermi csendes foglal-   
  kozás (kötelező)     
21 - esti áhítat      
21:15  - szünet 
22 - ajtózárás, villanyoltás. 

 17.§. a). A szilencium - szünet előtti - első felében mindenki köteles 
magában és csak a tananyaggal foglalkozni. Tankönyvön, füzeten kívül más nem 
lehet előtte. 

  b) A csoportos tanulás az esti szilencium alatt engedélyezett. Ha 
ez a többieket zavarná, ehhez külön helységet kérhetnek a nevelőtől.  

 18.§. Az esti áhítat utáni szünetben csak nevelői engedéllyel szabad a 
Diákotthon területét elhagyni. 

 19.§. Tévézni, rádiózni, zenét hallgatni vagy zenélni, a konyhában 
főzőcskézni, mosni, takarítani, fürödni, csak a napirendben "szünet"-nek 
feltüntetett időben szabad. (természetesen kivétel ez alól az ébresztő és a reggeli 
áhítat közötti idő.) A nevelőnek azonban joga van ilyesmire rendkívüli engedélyt 
adni, de ezt be kell jegyeznie és indokolnia a szolgálatos füzetébe. 

 20.§. A TV-t az ifj. elnökök és a nevelők kezelhetik. Ha este villanyoltás 
időpontjáig nem fejeződik be a már megkezdődött film és remélhetőleg egy 
félórán belül véget ér, a villanyoltás kitolható a film végéig. 

 21.§. Az esti villanyoltás után csak a szilenciumteremben éghet a villany, - 
hogy ott aki még tanulni akar tanulhasson, - de ezt a póttanulást a nevelőnél 
külön be kell jelenteni. 

 22.§. A három óránál hosszabb kimenőt írásban kell kérvényeznie a 
diáknak, s az csak akkor válik érvényessé, ha a nevelő is és az ifj. elnök is aláírta. 



 13

Ugyan ez vonatkozik az este 23 óra utánra nyúló kimenőkre és minden a város 
közvetlen környezetét elhagyó programra. 

 23.§. Hazautazni havonta egyszer lehet. Ennek időpontját írásban előre 
be kell jelenteni a nevelőnek. Írásos indoklással még egy hétvégére elkérezhet a 
diák. Az esetleges harmadik hazautazáshoz már igazgatói engedély kell. 

 24.§. Amennyiben a legfelső osztályokba járó "otthonunk tagja" címmel 
rendelkezők között olyanok vannak, akik az "otthonunk tagjai"-nak gyűlése szerint 
erre megfelelnek, és ők hajlandók ezt vállalni, - a nevelői feladatot a kuratórium 
rájuk bízhatja a következő feltételekkel:  
  a). folyamatosan egy hónapnál tovább ugyan az a személy nem 
nevelősködhet (hogy a plusz teher nehogy lerontsa tanulmányi eredményeit.) 
  b). nevelői munkájáért semmiféle anyagi juttatásban nem 
részesülhet. Az így felszabaduló nevelői fizetés az ösztöndíjalapot növeli. 

 25.§. Otthonunk fegyelmi rendje a következő: Amennyiben lehet, 
jutalmazással kívánjuk a fegyelmet fenntartani. 

  a) A jó magaviseletűek között ösztöndíjat osztunk a következők 
szerint: 9,50 feletti médiások teljes, 9 és 9,50 közöttiek háromnegyed, 8,50-9 
közöttiek fél, 8-as felettiek negyed ösztöndíjat kapnak. Az első évharmadban az 
előző év médiáját, később az előző évharmad médiáját vesszük alapnak.   

  b) A két legjobb iskolai eredményt elért diáknak, - amennyiben az 
év folyamán semmiféle fegyelmi esete nem volt és példás magaviseletet 
tanúsított, - jutalomképpen, min. tíz napos ingyen táborozást biztosítunk. A 
bármiben legkiemelkedőbb eredményt felmutató, - hasonlóan példás 
magaviseletű - diákunk ugyanilyen jutalomban részesül. 

  c) A jó magaviseletűek engedményeket kérhetnek (pld. kimenőt). 

  d) Otthonunk minden lakójának ingyen biztosítunk alapfokú 
komputer- és angol nyelvtanfolyamon való részvételt. 

 26.§. A fegyelmezés módja és fokozatai: 

     I.  a nevelő szóbeli figyelmeztetése. 
    II.  társaság előtti figyelmeztetés.  
   III.  konkrét büntetések.  
   IV.  az igazgató figyelmeztetése.  
   V.   a szülők értesítése és a szülők általi intés kérése. 
   VI.  írásbeli megrovás, mint utolsó figyelmeztetés. 
   VII. kicsapás. 

  Súlyos esetekben az egyes fokozatok átugorhatók. 

 27.§.  Diákotthonunkban fegyelmezheti az idősebb diák a fiatalabbat, a 
szobafőnök a szobatársakat, az ifj. elnök és a nevelő az összes diákot, az 
igazgató a teljes Diákotthont, a Kuratórium a teljes Diákotthont és a kuratórium 
egyes tagjait külön-külön, - így az igazgatót is -; a RDA elnöksége a kuratóriumot, 
mint munkaközösséget; az RDA elnöksége az Egyházkerület fegyelmi 
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hatáskörébe tartozik. Természetesen minden felsőbb fokozat gyakorolhatja az 
alsóbbak hatáskörét. 

 28.§. a) Az idősebb diák, ha rendetlenséget észlel a fiatalabbnál, azt 
utasíthatja a mosakodásra, cipője kitakarítására, ruhája kimosására, 
rendbetételére, bármelyik holmija megjavítására, rendbetételére, a rend, fegyelem 
fenntartására.  

  b) Akár a fegyelmező, akár a fegyelmezett panaszra lát okot az 
utasítás, fegyelmezés jogosságát vagy annak végrehajtását illetően, a 
bepanaszolandó szobafőnökéhez fordulhat mint közvetlen felsőbb fórumhoz. Ha 
ezzel sincs megelégedve, a nevelőhöz, utána az ifj. elnökhöz, majd az 
igazgatóhoz, végül - írásban - a kuratóriumhoz. 

 29.§. Amennyiben a szabálysértés (vétség) elkövetője ismeretlen, - ha az 
a szobában történt - a szobafőnök felel érte, ha a folyosón vagy a 
szilenciumteremben, akkor az éppen ott szolgálatos hetesek a felelősek. Őket kell 
tehát tettesnek tekinteni és úgy büntetni.  

 30.§.  Aki észleli a társa fegyelemsértését és nem próbálja meg azt tőle 
telhetően megakadályozni, az mint bűnrészes büntetődik. 

 31.§. Az igazgatónak jogában áll folyamatosan három havi ösztöndíjat 
megvonni és írásbeli megrovást adhat. 

 32.§.  A kuratórium dönt a kicsapás felől. 

 33.§. a) Aki a kirótt büntetést nem, vagy rosszul hajtja végre, az a 
duplájával büntetendő. 

  b) A gyakrabban ismétlődő kihágások hatványozottan 
büntetendők.  

 34.§. Konkrét büntetések: 

    a) Az áhítatot kezdő és záró ének között bemenni vagy kijönni 
tilos, a késő tehát igazolatlan hiányzónak számít. Aki egy hónapon belül kétszer 
igazolatlanul hiányzik az áhítatról, a szilenciumról vagy az iskolai vallásóráról, az 
hétvégi bentlakási fogsággal büntetendő. 

           b) Az áhítat, stb.-ről való háromszori igazolatlan hiányzás a 
hétvégi fogságon felül még egy ösztöndíj-kategóriával való leszállítást is maga 
után von arra a hónapra. 

      c) Az áhítat, stb.-ről való négyszeri igazolatlan hiányzás - egy 
hónapon belül - írásbeli megrovást von maga után. 

      d) Időbeni pontatlanság - ha nem szándékos - I fokú büntetéssel 
jár. 

      e) A szobabeli rendetlenség II. fokú büntetéssel jár. 
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      f) A szombati negyedórás vizitidőn túl más nemű látogató 
fogadása a szobában (a nevelő engedélye nélkül akár a családtagé is) VII. fokú 
büntetéssel jár. 

  g) A 22.§ havi egyszeri megsértése V. fokú büntetést, kétszeri 
megsértése VI. fokú büntetést, háromszori megsértése már VII. fokú büntetést 
(kicsapást) von maga után. 

 35.§. a) Akinek III. fokú büntetése volt, az egy hétig semmiféle 
engedményt (kimenőt) nem kérhet. 

  b) A IV. vagy súlyosabb büntetés egy hónapig megfoszt az 
engedménykérés lehetőségétől. 

  c) Aki valamely tantárgyból ismétlőre (bukásra) áll, az - amíg ki 
nem javítja - semmiféle engedményt nem kérhet. 

********* 

Az iskolamisszió 

 
 Azt a régi igazságot, hogy nem elég oktatni (ismereteket átadni), hanem nevelni (a 
vágyakat irányítani)  kell, sajnos, a mi korunkra szinte teljesen elfelejtette az emberiség. Úgy-
ahogy megtanították az ifjakat arra, hogy mi a jó, de a jó utáni vágyat nem nevelték beléjük, - 
és mert az ember  nem azt cselekszi amit jónak tart, hanem amire vágyik, - az okos emberiség 
gonosz és durván önző maradt, - vagyis neveletlen. Az ilyennel azonban kellemetlen együtt 
élni, ezért az ilyen magányos marad, és mert boldoggá csak közösségben válik az ember, ezért 
nemcsak magányos, hanem boldogtalan is lesz. 
 A nevelés fő célja tehát a vágyak irányítása, csiszolása, ezt azonban csak huzamos 
időn át történő közös élmények átadásával lehet elérni, amihez viszont elég nehéz a 
körülményeket megteremteni. Mi megpróbálkoztunk ezzel. Több mint egy évtizede annak, 
hogy az első országos ifjúsági konferenciákat rendszeresen szervezni-rendezni kezdtük, és 
szinte ugyanannyi ideje, hogy a két hetes nyári katekizációs táborokat - melyeken a 
szórványvidékeken élő gyermekeket készítettük fel a konfirmációra - nem nagy hírveréssel (ez 
célunk sem volt, és nem is lehetett), de annál több imádsággal, hittel, bátorsággal és szívós 
makacs  erőfeszítéssel - tartani kezdtük.  
 A politikai változások újabb kihívásokat és újabb lehetőségeket hoztak. Egyrészt 
hivatalosan is foglalkozhatott az állami oktatás mellett más is az ifjúság taníttatásával, másrészt 
ismét hatalmas teherré vált - főleg a népesebb családokban - a gyermekek iskoláztatása. 
Aktuálissá vált, hogy úgy mint régen, az Egyház is kivegye ebből a részét. Egyházunknak 
azonban még egy jó ideig sem lehetősége, sem anyagi fedezete nincs elfogadható 
iskolahálózat létesítésére, fenntartására, a diákság ösztöndíjazására. Más megoldást kellett 
tehát keresnünk, és a legalkalmasabbnak egy diákotthon-hálózat létrehozása mutatkozott, mely  
egyházi-alapítványi keretek között működik. Erről nyilvánosság előtt először a Magyar 
Reformátusok Második Világtalálkozója alkalmával a Kecskeméten rendezett Református 
Iskolatalálkozón beszéltem. Mindenki nagyon helyeselt és jelentős támogatást ígért, főleg 
egy Hollandiából jött és a parlamentjükre hivatkozó lelkipásztor. Hazatérve szervezni kezdtem 
a székelyudvarhelyi diákotthont, de segítség sehonnan sem érkezett, az iskolakezdés 
közeledett, hát eladtam az autómat és az árából megkezdtük a működésünket. A Kecskeméten 
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ígért segítségekből mind a mai napig semmi sem lett, mégis a Református Diákotthon 
Alapítvány 1991. nyara óta működik, és ezt még az sem akadályozta meg, hogy a 
törvényszéki bejegyeztetése körüli bonyodalmak csak 1992. okt. 14.-re oldódtak meg.  
 Mi a fentebb vázolt célokat teljes iskolahálózat kiépítése helyett az egyházi 
diákotthon-hálózat kiépítésével igyekszünk elérni, oly módon, hogy az állami iskolákban 
tanuló gyermekeknek az iskolákban eltöltött napi 5-6 óra utáni 18-19 óráját keresztyén és 
magyar közösségben biztosított, jól irányított nevelésére fordítjuk. Erre óriási szükség van, 
hisz közismert a mai ifjúság szellemi-lelki nyomora, mely főleg a vidéki fiatalságot sújtja. A 
legdurvább erőszakos önzést tapasztalják az iskolákban, az állami internátusokban, az utcán, a 
sajtóban és minden kommunikációs csatornán, s ha nagy ritkán egy templomi vagy vallásórai 
"prédikáció" mást is tanácsol nekik, mindaddig, amíg azt a gyermek személyesen meg nem 
tapasztalja, sőt önmaga személyesen kudarc nélkül ki nem próbálja, nem jut eszébe a saját 
életét másféle elvekre építeni. Ha nincs egy keresztyén közösség, mely mint egy védett kis 
oázis körülvenné és első keresztyén lépéseit támogatná, nem fogja sohasem vállalni, hogy a 
cinikusan önző, "önmaguk megvalósítására" törekvő társai között ő Krisztust, és mindazt amit 
ez jelent, kövesse. Ezeknek a "keresztyén oázisoknak" a szerepét, sajnos, csekély száma és 
rövid időtartalma miatt nem tudja betölteni a legbuzgóbb ifjúsági bibliaóra sem, de egy 
nagyobb létszámú diákotthonbeli közösség, mely együtt eszik, tanul, dolgozik, játszik és 
alszik, igen. Rajtuk keresztül hatással lehet lenni minden iskola és az egész város ifjúságára. 
Ugyanakkor azokat az egyre növekvő szociális gondokat, a pályaválasztás útvesztőit, de az 
állami iskolák színvonalbeli hiányosságait is, - melyek iránt az Egyház nem lehet közömbös, 
hiszen az ifjúságának több mint 90% -áról van szó, s melyet csak nagyon kevés szülő tud 
magánpótórák és egyéb hasonlók által önmaga korrigálni - az egyházi diákotthon-hálózaton 
keresztül megoldani lehet.   Mindezeket,  tehát az  iskolamissziót, felvállalta Alapítványunk.  
 

 
Éves  beszámolók  

 
Az  első  iskolai  év  (1991-92)  eredményei: 

 
 1991. július 28. - augusztus 7. között ötvenhárom székelyudvarhelyi gyermek tíz 
napos sátortáboroztatása, koszttal és útiköltséggel együtt személyenként 700 lejért - a 
kalotaszegi Lonka völgyében. 
 1991. szeptember 10. -től a székelyudvarhelyi Református Diákotthon működtetése a 
Mezőgazdasági Líceumtól bérelt, közfürdő melletti épülete második és negyedik emeletén. 
Diákjaink átlaglétszáma: 78, kik között 280.975 lej ösztöndíjat osztottunk ki. Minden 8-as 
általános feletti, médiája függvényében, részesült teljes, vagy részleges ösztöndíjban, 
amennyiben fegyelmi esete nem volt, és minden diákunk ingyen részt vehetett az angol 
nyelvtanfolyamon.  
 Diákjaink besegítettek az iskolákban tartott karácsonyfaünnepélyek 
megszervezésébe, a szerepek betanításába, és Alapítványunk 35.000 lej értékű ajándékot 
osztott ki az ezeken résztvevők között. Ezekre azért van szükség, mert a templomi 
karácsonyfaünnepélyen nem juthat szóhoz - elsősorban időkorlátok miatt - a gyermekek 
egynegyede sem, márpedig minden gyermeknek személyisége egészséges fejlődéséhez 
szüksége van arra, hogy évente legalább kétszer-háromszor nagyobb tömeg figyelmének 
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központjába kerüljön, hite fejlődésének szempontjából pedig szükséges, hogy nagyobb tömeg 
előtt beszéljen Isten iránti szeretetéről. A kommunista diktatúra megszűnése óta mások iskolai 
ünnepélyeket nemigen rendeznek, így ezek jelentősége növekszik óriásivá.  
 Diákjaink besegítettek az iskolai anyáknapi ünnepélyekbe. 
 Több egynapos kirándulást szerveztünk, elsősorban a saját diákjainknak, de mindig 
szeretettel fogadtuk a városból hozzájuk csatlakozókat is. 
 Alapítványunk - Udvarhely történetében először - bibliaismereti- és vallásos 
énekvetélkedővel kiegészített ünnepélyes iskolai évzárót rendezett korcsoportonként külön-
külön a város ifjúságának, melyen 55.000 lej értékben osztott ki díjakat a győzteseknek. 
 1992. jún.15 - aug.4. között 5, tíz-tíz napos csoportban táboroztattunk a 
Sz.Udvarhelytől 27 km.-re levő havasi Szencsed tanyán 150 gyermeket, koszt szállás és 
útiköltséggel együtt személyenként 1.700 lejért. 
 1992. július végén el kellett hagynunk az addig bérelt épületet. 
 Ez év során hosszadalmas sikertelen tárgyalássorozatot folytattunk a volt 
székelyudvarhelyi börtön épületének megvételéről.  
 A városi tanácstól sikerült egy, egy és fél hektáros nagyszerű telket szereznünk 
diákotthon-ifjúsági központ építése céljára. Erre a telekre Dr. Finta József akadémikus 
budapesti építész és munkatársa a Lakóterv cégnél, ingyen megtervezte számunkra, két 
változatban, az ifjúsági központot, melynek felépítése négy millió DEM-be kerülne. A HEKS 
hajlandó lett volna ezzel az összeggel támogatni minket, ha Csiha Kálmán püspök írásban 
igazolja egy ilyen létesítmény szükségességét. Csiha Kálmán először azt kérte, hogy a telket 
irassuk az Egyházkerület nevére - ebbe beleegyeztünk -, majd egy évi ígérgetés után 
megtagadta az igazolás kiállítását. (Lényeges, hogy a mi megsegítésünk nem érintette volna a 
HEKS más, Erdélynek nyujott támogatását). Másünnen nem sikerült ehhez pénzt szereznünk. 
Mivel három éven belül nem kezdtük el az építkezést, a város visszavette a telket. 
 Az 1991-92-es iskolai év pénztári mérlege: Bevétel 4.392.736 lej, Kiadás 3.676.786 
lej, Egyenleg 716.950 lej,  3.700 USD és 7.032 DEM.  
 DEM-be átszámolva: Bevétel:  25.673; Kiadás: 5.842; Egyenleg: 19.831. 
 
                                                       Az 1992-93-as iskolai év 
 
 Az 1992-93-as tanévet diákotthonunk a Cérnagyárral szemben álló, siralmas 
állapotban levő, gyakorlatilag fűthetetlen garzontömbház második és harmadik emeletén 
kezdte. Ezt is a Mezőgazdasági Líceumtól béreltük, és rengeteg munkával, nem kis költséggel 
tettük úgy-ahogy lakhatóvá. Alattunk - a felújított részeken - a mezőgazdaságis fiuk, felettünk 
az egészségügyi technikum lányai laktak. 

Diákjaink 
 Ez év folyamán 79 tanuló fordult meg diákotthonunkban. Ebből egész évben 
bentlakott 59 diák, 5 diák különböző probléma miatt kiköltözött, 10 diákot eltanácsoltunk és 5 
diákot fegyelmi kihágás miatt elbocsátottunk. A 79  tanulóból 55-nek adtunk ösztöndíjat, 47 
lánynak és 8 fiúnak. Az ösztöndíjakat most is a tanulmányi eredmények alapján határoztuk 
meg, de a rászorultakat, az anyagi gondokkal küzdőket is segítettük. A kapott összegek 
személyenként 500 és 38.600 lej között vannak és egész évben 903.780 lejt tettek ki. 
 Minden diákunknak ingyen biztosítottuk az angol nyelvtanfolyamon és az alapfokú 
komputertanfolyamon való részvételt. 
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 Életünket továbbra is a szabályzat szerint éltük, reggeli áhítattal kezdve és esti 
hálaadással fejezve be a napot. Az áhítatok tartásába besegítettek lelkipásztorok, kuratóriumi 
tagok, presbiterek és diákok is. Mert diákjaink jelentős része római katolikus, de vannak 
baptisták is nálunk, a hétfő esti áhítatot a katolikus plébános, a péntek estit a baptista ifjak 
tartották. Emlékezetesek maradnak főleg ez utóbbiak, melyeknek pergő ritmusú énekeit a 
diákotthon rendezte szeretetvendégségeken is együtt énekeltük, s mindez nagyban hozzájárult 
a családias légkör megteremtődéséhez. A szerda esti áhítatok is rendkívüliek voltak, mert 
ezeket Antalfi Gizella - a kék kereszt romániai képviselője - tartotta a 
szenvedélybetegségekről. A gyógyultak bizonyságtételeit is meghallgattuk kazettáról és helye 
volt a személyes beszélgeté-seknek is, melyek sokszor az ingyenes hajvágások közben is 
tartottak, mit Antalfi Gizella, - ki mesterségét tekintve fodrásznő - készségesen elvégzett, 
diákjaink nagy örömére. 
 A hétvégeken is változatos programot igyekeztünk összeállítani. Többször 
kirándultunk Budvárra, Szejkére, az IKE csoporttal együtt két napra a madarasi Hargitára. 
 Névnapokon, születésnapokon mindenkit felköszöntöttünk egy szál virággal és a 
kedvenc dalával. Nem maradt el a Mikulási ajándék sem, sőt nőknapján a fiaink remekeltek. 
 Többször rendeztünk táncestet és egy nagyobbszabású IKÉsekkel kibővített álarcos-
bált is, mindezt az Alapítvány költségén. Az iskolai év utolsó napján búcsúestet rendeztünk 
végzős diákjaink tiszteletére. Ebben az évben is besegítettünk az iskolai hitoktatói munkába. 
 Az iskolai karácsonyfaünnepélyeken 30.000 lej értékű ajándékot, az év végi 
bibliaismereti-vallásosének-vetélkedőn 30.000 lej értékű díjat osztottunk ki. 
 Otthonunk egészségügyis bentlakói vállalták a városban élő egyedülálló és 
elhagyatott betegek ápolását. 
 Az év során sok látogatónk volt, közöttük nagy tekintélyű és messziről jöttek is szép 
számmal felkerestek. 
 Ingyen szállást biztosítottunk a Debreceni Református Tanítóképző 
növendékeinek, a Kolozsvári Református Kollégium 1956-57-ben végzett öregdiákjainak, 
valamint a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum színjátszó csoportjának. 
 A diákotthonban végzett tevékenységünk mellett, felkarolva a KIDA alapítvány 
ötletét és az  ő segítségükkel, dec. 7.-től ingyen ebédet biztosítottunk az iskolák által kijelölt 
100 legrászorultabb gyermek számára az iskolai év végéig. 
  Ezen a nyáron 8 csoportban, jún.26 és szept.3.-a között 290 személyt 
táboroztattunk az Udvarhelytől 35 km.-re a havasok között fekvő Székelyvarság község 
Sólyomkő tanyasi iskolába berendezett táborunkban. A 10-10 napig tartó csoportok között 
volt mindenféle, pld. három és tíz év közöttiek csoportja, húsz év körüliek csoportja, de a kék 
kereszt problémái iránt érdeklődők csoportja is. A táborozóktól kosztra, szállásra, útiköltségre 
összesen 5.000 lejt vettünk be személyenként, de 42 szórványgyermeknek, 14 szociálisan 
segélyezettnek teljesen ingyenes volt a tábor, mert költségeiket a Diaspóra alapítvány nyújtotta 
segélyből fedeztük. A táborvezetésben munkálkodó felnőtt kisegítő személyzet - úgy mint az 
előző években - fizetést nem, csak ingyenes ellátást kapott. 
 Ebben az évben is, július végén, amikor lejárt a bérleti szerződésünk, megkaptuk a 
felszólítást, hogy költözzünk ki ebből az újabb épületből is. Próbáltunk a szerződés meghosz-
szabbításáról tárgyalni, de hiába. A felszólításnak nem tettünk eleget, így onnan nyárára 
kizártak  minket, ősszel azonban, ha papírformák nélkül is, - tehát teljes bizonytalanságban - 
de ugyanott folytathattuk életünket. 



 19

 Alapítványunk közgyűlése az 1993. július 13.-i évi gyűlésén megszavazta egy 12 
lakásból álló, félig felépített teljes lépcsőház megvásárlását diákotthon céljára. Hosszas és 
bonyodalmas szervezőmunka után 1993.július 20.-án nyilvános árverezésen 24.642.850 lejért 
megvettük a fent nevezett épületet. 
 Az 1992-93-as év pénzügyi mérlege: Bevétel 32.599.259 lej, Kiadás 32.132.290 lej, 
Egyenleg 466.969 LEI,  3.777 USD,  3.743 DEM,  800 HUF, 100 NLG. 
 DEM-be átszámolva: Pénztármaradvány: 19.831; Bev: 57.536; Kiad: 65.769; E: 
11.598. 



 20

 
Az 1993-94-es iskolai év 

 
 Alapítványunk életét az 1993-94-es iskolai évben az állandó pénzhiánnyal való 
küszködés jellemezte. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt pénzünk, vagy, hogy nem lettek volna 
felszabadult boldog napjaik, hanem azt, hogy a nagy feladataink nyugodt megvalósításához 
nem volt sohase elég a rendelkezésünkre álló pénzösszeg, és bár boldog örömmel végeztük 
feladatainkat, fejünk felett mindig ott lebegett a nagy kérdés: mi lesz holnap, ha elfogyott a 
mára is csak szűkön elegendő pénz ? Hogy lehetne ezt a keveset a leggazdaságosabban 
felhasználni ? Belemehetünk-e egy sokkal előnyösebb, de pénzzel le nem fedezett nagyobb 
szerződésbe? 
 De imádkoztunk és imádkozunk a mindennapi kenyérért és reménységünket az 
Úrba vetjük.  
 Az évet a tavaly is papírformák nélkül bérelt, és a nyár folyamán még jobban 
tönkrement épületben kezdtük, azzal a különbséggel, hogy az Egészségügyi Technikum 
megunva a vízhiányt, fűthetetlenséget és egyéb nyomorúságot, megszüntette internátusát és 
így a felettünk levő emelet üresen kongott. 

 Diákjaink 
 száma 26  leány és 18 fiú volt, összesen  44. Közülük az év során fegyelmivel eltávolítottunk 
4-et, eltanácsoltunk 5-öt  és önként eltávozott 4. Évközben beköltözött 3. Felvettünk két 
székelyudvarhelyi, de elviselhetetlen családi körülmények között élő gyermeket, kiknek végig 
szociális ösztöndíjat nyújtottunk. Egyebekben az ösztöndíj-rendszerünk továbbra is a 
működési szabályzatunkban lefektetett módon történt, a teljes ösztöndíj (9,50 feletti 
médiásoknak) a teljes koszt és szállás költségek fedezését jelentette, a negyed ösztöndíj (8-as 
feletti médiásoknak) a költségek negyedrészét fedezte. A fél-, és a há-romnegyed- ösztöndíj 
ezekkel arányos volt. A két szociális ösztöndíj teljes ösztöndíjat jelentett. Továbbra is ingyen 
biztosítottuk diákjainknak a komputer és az angol nyelvtanfolyamot. 
 A Magyarországi Református Egyház Zsinata 286/1994. számmal jóváhagyta 
Alapítványunk magyarországi működését, és a Fővárosi Bíróság 4580. számmal bejegyezte 
Alapítványunk anyaországi fiókalapítványát. Ösztöndíjalapunk biztosítására anyaországi 
"fogadószülőket" kerestünk, egyelőre  szerény eredménnyel. 
 Kiegészítő tevékenységképpen továbbra is támogattuk az iskolai vallásos 
ünnepélyeket (anyáknapja, karácsonyfaünnepély), és az idén is megrendeztük az iskolai 
vallásórák templomi - vetélkedővel kiegészített - évzáróünnepélyeit. A bibliaismereti és a 
vallásos ének vetélkedők díjainak összértéke 100.000 lej volt. Az IKE-t egyházmegyei IKE 
találkozó és ökumenikus ifjúsági evangélizációk szervezésében anyagilag és egyebekben is 
hathatósan támogattuk. Fáradozásunk eredményeként létrejött Udvarhely legélénkebb ifjúsági 
bibliaköre, az ökumenikus bibliaóra. 
 Az Isten áldotta, nagyon sikeres idei nyári táboroztatásunkat is az anyagi gondokkal 
való küszködés terhelte. 200 gyermeket számítottunk 10 napon át táboroztatni (ott és úgy mint 
az előző években: 40 gyermek + 6 ingyen felügyelő-oktató-nevelő-főző-mosogató-takarító 
felnőtt alkotta csoportokban), és ehhez az Egyházkerület anyagi támogatását kértük. Tőkés 
Elek tanácsos úr a főtiszteletű püspök úrral folytatott egyeztetése után meg is ígért 
gyermekenként 10.000 lej támogatást és mi ennek alapján szerveztük és hirdettük meg 
táborunkat. Újdonság volt táboroztatásaink történetében, hogy az idén nemcsak szórványbeli 
gyermekekkel kevertük meg csoportjainkat, hanem egy teljes 40 fős utcagyerek csoport 



 21

táboroztatását is felvállaltuk az ezzel járó külön orvosi vizsgálat, tetűtlenítés stb. gondokkal 
együtt. ( Az utcagyermekeket Heather Foss amerikai tanárnő - segítségünkkel - gyűjtötte 
össze és patronálta.) A kezdés előtt 10 nappal azonban arról értesültünk, hogy az 
Egyházkerület beígért segélye elmarad. Kétségbeesett segélyt sürgető levelünkkel annyit 
értünk el, hogy a megígért összegnek felét nagy nehezen megkaptuk, de ráadásként a felsőbb 
egyházi vezetés haragját is olyan - számos kiadványaikban nyomtatásban is közölt - vádakkal 
együtt, hogy zsarolni próbálunk, és hogy nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket használunk. 
(Megjegyzem, bár már  sokmindenkitől megkérdeztem, senki sem tudta megmutatni: abban a 
levélben melyik a nyomdafestéket nem tűrő kifejezés, vagy mi támassza alá a többi vádat.) 
Hiába mellékeltük a hivatalos állami táborok kimutatását, mely szerint náluk a legolcsóbb 10 
napos táboroztatás 38.000 lejbe kerül gyermekenként ezen a nyáron, ránk sütötték, hogy mi 
aránytalanul sokat kérünk. Közölték: a tett, de nem teljesített ígéretért a felelősséget Tőkés 
Elek tanácsos úr magára vállalja. Ezt nagyon udvariasan hozták tudomásunkra, de ettől 
egyetlen gyermek sem lakik jól, és mit ér az udvariasság, ha azóta is nyögnöm kell Tőkés Elek 
tanácsos úr kemény bosszúját. És ha a Hunyad megyei Bácsiban táborozó gyermekek 
megkaphatták fejenként a 10.000 lejes egyházkerületi segélyt, mi miért túlozunk, ha ugyan 
ennyit kérünk ? Szorult helyzetünkből kiutat az utcagyermekek létszámának 23-ra 
csökkentése, a nagyon kemény takarékosság és az  agyagfalvi gyülekezet-, meg főleg a 
Teológia- hathatós élelmiszersegélye biztosított.       Táboroztatásunk számadatai: 172 
gyermeket táboroztattunk, kik közül 27 szórványbeli és 23 szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermek volt. Ennek a 27+23=50 gyermeknek teljesen ingyenes volt minden, a többiek 
10.000 lejt fizettek fejenként az utaztatásért, 10 napi kosztért, szállásért stb.  25 felnőtt segített 
a munkában. 
 A bérelt helységeket júliusban, kiürítve, át kellett adnunk. 
 Ezen a nyáron megkezdtük a vásárolt tömbház diákotthonná alakítását és befejezését. 
Bár mindent megpróbáltunk, mégse sikerült szeptemberre - az iskolakezdésre - befejeznünk. 
 Az 1993-94-es iskolai év pénztári mérlege: 
Bevétel 34.732.278 lej,   Kiadás 34.030.880 lej,   Egyenleg 701.398 lej, 17.463 USD, 43.748 
DEM, 1.405.506 HUF. Ez évben 2.634.900 lej ösztöndíjat osztottunk ki. 
 

Az 1994-95-ös iskolai év 
 

 Az 1994-95-ös iskolai év kezdetén - mivel a saját épületünket nem sikerült 
befejeznünk, de a kialakult helyzetben az építkezés mellett helységek bérlésére még csak 
gondolni sem gondolhattunk, diákjainknak ideiglenes szállásokon kellett elhelyezkedniük. 
Sajnos mindaddig, míg az épületünkben egy emelet annyira el nem készült, hogy oda 
beköltözhessenek, programjaink jelentős részét fel kellett függesztenünk. Kínos volt ez a 
megoldás a diákjainknak is, és az építést is nagymértékben akadályozta, de jobb megoldást 
nem találtunk. 1995.január 10.-én költöztek be diákjaink az új épületünkbe. Még ebben az 
évben, sok kínnal, de sikerült a homlokzat külső vakolásának kivételével befejeznünk 
épületünket, melynek hasznos alapterülete emeletenként 340 m2, tehát a négy emelet 1360 m2, 
amihez még hozzá kell adni a részben beépített tetőteret, és a gazdasági célokat szolgáló 
alagsort is. Épületünkben található 146 ajtó, 76 ablak, 300 m2 parkett, 600 m2 szőnyegpadló 
460 m2 padlócsempe, 400 m2 falcsempe. Nekünk mindez eddig 24.650.000 lej - vételárba, és 
 68.860.000 lej + 68.800 USD + 750.000 HUF.- belső építkezési költségbe került. 

1995. március 18.-án nagyon szép, népes, hálaadó ünnepéllyel avattuk új épületünket. 
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Fennállásától a hálaadó ünnepélyig Alapítványunk főbb támogatói 
készpénzben,  időrendben 

 
Dobai László                     100.000 LEI               HEKS                                             1.000 USD 
Pro Transilvania A.             20.000 LEI              YMCA                                           1.250 DEM 
CÉ Szövettség                     35.000 LEI               Rijssense O. Eur. C.                     10.700 NLG 
KIDA                             1.700.000 LEI               Egyházi Isk. A.                           200.000 HUF 
Diaspóra A.                       800.645 LEI               Müv. és Közokt. Min.             4.000.000 HUF 
Egyházkerület                1.660.000 LEI               Bibliaszövetség                             15.000 HUF 
I. Egyházk. Udv.               100.000 LEI               Illyés A.                                   8.000.000 HUF 
Soros A.                         2.148.000 LEI               Europa Comm.                            44.755 DEM 
E. Kadijk                            1.220 DEM              Kollégiumokért A.                      100.000 HUF 

 
A berendezést az alábbiaktól  kaptuk 

 
Ost Europa Comissie (Hengello(GLD), Rijssen) ; Opendeni gyülekezet; Stichting 
Bestendiging Baden Ro.Enschede; Stichting Fundament Werkgroep Capelle; 
Kolozsvári Teológia; Soros Alapítvány. 
 
 Itt szólnom kell azoknak az embereknek az önfeláldozó munkájáról is, kiknek 
támogatását nem lehet pénzben kifejezni, de kiknek imádsága és a kétkezi munkája nélkül  
nem ünnepelhettünk volna. Hosszú lenne, és felesleges is, a neveiket felsorolni, mert akik 
igazán segítettek, azok nem az elismerésért tették azt, Isten pedig felsorolás nélkül is 
számontartja őket. Az Ő áldása kísérje hát életüket, a dicsőség pedig legyen a mi Mennyei 
Atyánké. 

 Az épületavató ünnepség után mindennapos tevékenységünket a Működési 
szabályzatunkban lerögzített, évek óta megszokott rend szerint végeztük. Változatlanul 
támogattuk az IKE tevékenységet. Az egyházkerületi IKE-közgyűlés Diákotthonunkban 
zajlott le, az udvarhelyi ökumenikus ifjúsági bibliaórát gitárvásárlással támogattuk. A 
bibliaismereti- és vallásos ének- vetélkedővel kiegészített iskolai vallásoktatás 
évzáróünnepélyét ebben az évben is megrendeztük, mikor is 350.000 lej értékű díjat 
osztottunk ki a nyertesek között. 

 A 94-95-ös iskolai évben 30 gyermeknek biztosítottunk ingyen ebédet egy fél 
éven át; az alkalmi adományokon kívül 12 rászoruló sokgyermekes családot támogattunk 
rendszeres élelmiszersegéllyel; 8 köbméter használt ruhát osztottunk szét a sokgyermekes 
családok között. 

Diákjaink 

 Az iskolai év során eltanácsoltunk egy diákot, kicsaptunk egyet. Negyvenkét 
diákkal zártuk az évet.  A kiemelkedő eredményt elért diákjainkat a szokásos ösztöndíj 
mellett két hetes Velencei-tavi táborozással is jutalmaztuk. Tíz diákunk volt 15 napon át a 
Velencei tónál, e felett még két napot Budapesten városnézéssel töltöttek el. 

 Ebben az évben alkalmazottaink: Fazekas Magda gondnok, Sípos Emma 
gondozó, Pap Éva, Mátyás István nevelők, Popa Gabriella angoltanárnő, Bíró Tibor 
komputertanár voltak. 
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 Jelentős eseménynek számított a volt Református Tanítóképző 325. éves 
évfordulójára érkezett vendégek (több mint száz személy)   Diákotthonunkban történt 
ingyenes elszállásolása, és az, hogy ez ünnepség kapcsán Csiha Kálmán  püspök- és 
Mártha Ivor főgondnok urak is - kik a meghívás dacára nem jöttek el a hálaadó 
ünnepélyünkre - meglátogatták intézetünket. A püspök úr az igényes- ízléses beosztást, 
berendezést, a főgondnok úr a nevelési módszereinket, tevékenységünket dicsérte. 
Nyilvános keresztyéni csókkal köszöntek el.  Ez annyira ellentétben volt mindazzal ami 
velünk kapcsolatban az Egyházkerületi Közgyűlésen elhangzott és történt, és teljesen 
egybevágott a Makkai János igazgatótanácsos alapítványi tagunk azon állításával, hogy a 
múlt gyűlésünkön elhatározott tiltakozásunk immár felesleges, mert a kérdést már ő is 
tisztázta egyházunk legfelsőbb vezetésével, hogy a tiltakozás-elégtételkérést csak szóba 
hoztam, de írásban nem adtuk át. Annál meglepőbb volt, hogy az egyházi sajtóban 
többször is közzé tett hivatalos jelentésben a nálunk elvégzett és a jegyzőkönyv szerint 
mindent rendben talált pénzügyi vizsgálatukról úgy tájékoztatnak, hogy az "részben 
megnyugtató eredménnyel zárult". Ezek után már tényleg felesleges bárminemű 
kapcsolatrendezési próbálkozás. 

 A szokásos nyári gazdag programjainkhoz az utcagyerekekért oly sokat tevő 
amerikai tanárnő, Heather Foss 1.080.000 lej adományán kívül, senkitől és sehonnan sem 
kaptunk támogatást, mégis - Isten különös kegyelme folytán - mindeniket megtarthattuk, 
méghozzá olyan sikerrel, hogy áldásait azóta is érezzük. A székelyvarsági táborunkban - 
az előző évekhez hasonló szervezésben - öt csoportot táboroztattunk tíz napon át,  és ezzel 
900-ra emelkedett az általunk táboroztatottak száma. Az első csoportban 40-en voltak. 
Nekik semmit sem kellett fizetniük, hiszen ez volt az általunk immár másodszor 
megrendezett híres utcagyerek-csoport-táboroztatásunk. A többi csoportunkbajövőktől az 
állami hasonló táborok egynegyed  díját kértük, a többit pedig az Alapítványunk fedezte. 
A második csoportunkban V-VIII. osztályosokkal foglalkoztunk, a harmadik csoportban - 
melyben a foglalkozásokat az anyaországi Bibliaszövetségesek vezették - hasonló korú 
lányok vettek részt, a negyedik csoport az 5-10 éves kicsik csoportja volt,  míg az ötödik 
csoportunk az idén is az IKEseké volt. Mindenik csoportunkba szép számmal hoztunk 
szórványvidéki gyermekeket is, és a legnagyobbak csoportjában az anyaországiakon kívül  
Kárpátaljáról is volt résztvevő. Most is sikerült a programba foglalt gazdag vallási és 
általános műveltségi ismereteket játékosan és mégis magas szinten átadni a résztvevőknek. 
A táborozás alatt két ízben tartott ellenőrzést nálunk az Egészségügyi Felügyelőség 
(Sanepid), mindig mindent részletesen megvizsgált és más hibát nem találva végül a 
havasi fenyvesek között működő táborunkra kimondta a betiltó határozatot, mert "nincs 
minden ágyhoz az előírt nyolc köbméter légtér biztosítva". 

 Az 1995. július 22.- augusztus 6. között a Diákotthonunk épületében tartott 
intenzív konfirmációi felkészítő tanfolyamunkra, melyen a lelkipásztor nélküli szórványok 
gyermekeit készítettük fel - román nyelven is tanítva őket - az otthoni konfirmációra, a 
vártnál kevesebben jöttek el. Ezt teljesen ingyen biztosítottuk a résztvevőknek, tehát nem 
az anyagiak gátolták meg a részvételt. 

 DEM-be átszámítva az 1994. év pénztári mérlege: pénztármaradvány - 11.598 DEM,   
Bevétel - 171.394  DEM,  Kiadás - 29.733 DEM,  Egyenleg - 153.259 DEM. 
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Az 1995-96-os iskolai év 

 Az 1995-96-os iskolai évet 117 diákkal kezdtük.( Hárman lefoglalták a helyet, de 
nem jelentek meg.) Alkalmazottaink: Fazekas Magda gondnok, Sípos Emma gondozó, 
(Bakó Júlia) Szász Margit kisegítő, Gócz Éva, Bakó Tünde, Kállay Csaba (rövid ideig), 
Bedő József nevelők, Lisa Lump, Popa Gabriella angoltanárnők, Sebestyén Irén 
komputertanárnő, Jobb Mária aerobik és tánctanárnő, Magyari Hunor fotótanár, valamint 
alkalmi besegítők voltak. 

 A programok a Működési Szabályzatunkban lerögzített, ötödik iskolai éve 
gyakorolt és jól beváltnak-bizonyult,  szabályainknak  megfelelően zajlottak.  

 Havonta a tanulmányi előmeneteltől függetlenül két szociális ösztöndíjat 
osztottunk ki. A tanulmányi ösztöndíjak változatlanul négyfélék. Teljes ösztöndíj: 9,50-es 
általános felettieknek, háromnegyed ösztöndíj 9 és 9,50 közöttieknek, fél ösztöndíj 8,50 - 
9 közöttieknek és negyed ösztöndíj 8-as felettieknek. A szociális ösztöndíj a teljes 
ösztöndíjjal egyenlő. Egy teljes ösztöndíj havi :4 kg vágott tészta, 4 kg liszt, 4 kg rizs, 2 
kg cukor, 1 kg margarin, 2 l olaj, 2 db. 340 gr húskonzerv - ből állt. A fél ösztöndíj 
mindezeknek a fele , stb.  28 ösztöndíjas diákunk volt. Minden diákunk tekintélyes 
ruhasegély-ajándékban részesült és karácsonyi ajándékot is kapott. 

 Az iskolai év elején a következő ingyenes tanfolyamokat indítottuk diákjainknak. 
Komputertanfolyam (szövegszerkesztés és adatbázis-kezelés) - 60 résztvevővel. Kezdők 
angol nyelvtanfolyama helybéli tanárnővel - 50 résztvevővel. Haladók angol 
nyelvtanfolyama a Diákotthonban lakó amerikai tanárnőnkkel - 40 résztvevővel. Fotókör - 
20 résztvevővel. Aerobik és népi tánctanfolyam - 60 résztvevővel. Ezeket az órákat 
szakképzett személyek heti rendszerességgel tartották. Ezeken kívül működött a 
Diákotthon saját " Refirkantás" című diákújsága 9 diákszerkesztőségi taggal. Sajnos a 
kezdeti nagy lelkesedés ebben az évben is csak a dolgozatírások időszakáig tartott és attól 
kezdve rohamosan lecsökkent a részvétel a kezdeti átlag egytizedére, az aerobic és 
tánctanfolyam meg is szűnt. Az iskolai év végére diákjaink felelőtlensége - többszöri 
figyelmeztetés és javítgatás dacára - teljesen tönkre tette komputerhálózatunkat. 

           1995. október 10.-én rendeztünk egy nagy autóbuszos teljes napos kirándulást 
Székelykeresztúr, Fehéregyháza, Segesvár, Kisgalambfalva útvonalon, mindenütt 
megnézve a látványosságokat, ismertetve a vidék történetét, nevezetességeit és végül 
résztvéve a kisgalambfalvi Ifjúsági Ház avatásán. Voltunk dec.1-2.-án egy kétnapos 
autóbuszos kiránduláson Brassó, Sepsiszentgyörgy, Illyefalva, Kőhalom, Tusnádfürdő 
útvonalon is. 

 A kizárólag diákjaink által nagyon ötletesen megszervezett ismerkedő gólyabál 
után december 6.-án rendeztük az első táncos-ajándékos szórakoztató estet, Mikulásbuli 
címen. Dec.21.-én, bensőséges, gazdag előadással látványossá téve ünnepeltük közösen a 
karácsonyt a Diákotthon falai között. Ugyancsak gazdag műsora volt a febr. 24.-i farsangi 
bálunknak.  Még három táncos esttel ünnepeltük a születésnapokat.  

 December 8-9-10.-én csendesnapokat tartottunk mikor is egy pszihológus 
(Görög Ilona), egy orvos (Dr.Torró Árpád), egy jogász (Dr. Dobai István) és egy lelkész 
(Varga László) szemszögéből vizsgáltuk meg előadás és beszélgetés keretei között a 
"család és párkapcsolatok" témát. Nagyon nagy sikere volt, nemcsak az előadásoknak, 
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hanem a közös étkezéseknek, beszélgetéseknek, játékoknak, az egészet belengő hangulatnak 
is. Ezen sok udvarhelyi is résztvett.  

 Az önképzőköri előadások témái: - A stressz, - A magyar címer, - Ady története, - 
Siker és sikertelenség, - Illemszabályok,  voltak. 

 A Föld Napja alkalmából Juhász Márta bukaresti ökológushallgató tartott sikeres 
előadást. 

 A millecentenáriumi ünnepélyek keretében 11 fenyőfacsemetét ültetett el diákságunk 
a központi református temetőbe. 

 Kisebb kirándulások (bögözi régizenetalálkozó) sportbajnokságok (országos 
diáksíbajnokság) és egyéb - már az iskolák keretei között is futó - rendezvényen vettünk részt, 
szép eredménnyel, a síbajnokságon pld. értékes győzelmekkel. 

 Vendégül láttuk a németországi és kolozsvári IKE-Ten-sing csoportokat, mikor is 
létrejött egy udvarhelyi Ten-sing csoport is, melynek a továbbiakban is helyet és a tagok zömét 
a Diákotthonunk adja. Ezzel párhuzamosan azért - ugyancsak heti rendszerességgel a 
Diákotthonban - működik a Diákotthon saját IKE csoport bibliaórája is, és a cserkészörse is. 

 Diákotthonunkból öt személy minden hónapban egy hétvégét Lakitelken a Deák 
Ferenc Politikai Népfőiskolán töltött. Az utaztatásukat - nagyon kedvezményesen - az 
Alapítványunk kisbuszával oldottuk meg. 

 Az évzáróünnepélyre gazdag műsorral készültünk, melynek része volt egy 
képzőművészeti kiállításunk is, hol a fotókör legjobb alkotásai mellett végzős 
művésziskolásaink szobraiban gyönyörködhettünk. Erre az ünnepélyre a szülőket is meghívtuk 
és egyben, nemcsak egy nagyszerű ünnepélyt, hanem egy nagyon sikeres, az eddigi munkánkat 
részletesen kielemző - és végkövetkeztetésében nagyon nagyra értékelő - szülői értekezletet is 
tartottunk. 

 1996. júniusában is, több csoportban, a főtéri templomban rendeztük meg az immár 
szokásossá vált, iskolai vallásórák - bibliaismereti- és vallásosének vetélkedővel kiegészített -, 
ünnepélyes évzáróját. A csupán csak az Alapítványunk által adományozott nagy értékű díjak 
sem hiányoztak.  

 Az utcagyerek-missziót ruhasegélyekkel és a gyermekek heti fürdetésének 
biztosításával támogattuk. 

 Az iszákosmentő missziót ruhasegélyekkel segítettük. 

 Ebben az iskolai évben sikerült az épületünk külső vakolását is teljesen 
elkészíttetnünk, a tetőtér felét hőszigetelnünk és fűthetővé téve nagy teremmé alakítanunk. 
Épületünk eredetileg üzlethelységeknek tervezett földszintjét, melyet a városi tanács határozata 
alapján egy hónappal az épület többi részének elárverezése után kellett volna elárverezni - de 
mely árverezést minduntalan halogattak -, a tetőzet és az egyéb nagyobb építkezési munkák 
általunk történt elvégzése után, erőszakosan, elfoglalta egy állami kereskedelmi vállalat, arra 
hivatkozva, hogy még annakidején Ceausescu nekik utalta ki. Nekünk a konyhánk-étkezdénk és 
a nagy tantulótermünk ide van betervezve és ezek hiánya roppant megnehezíti mindennapi 
életünket. Mivel az árverezésben bízva, még az elfoglalása előtt, a földszintbe is beruháztunk 
valamennyit, pert indítottunk a betolakodó vállalat ellen. Ezt helyi szinten elveszítettük, 
fellebbeztünk, minek következtében megsemmisítették az első ítéletet, de ezt a másodikat is 
meg kellett fellebbeznünk. Következő lépésként  Marosvásárhelyen tárgyalják ügyünket.  
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 1995. november 20.-án a Pénzügyőrség (Garda Financiara) ellenőrzést tartott 
nálunk és megbüntetett egymillió lejjel. Azóta rátértünk a nem egyházi intézmények 
román könyvelési rendszerére, nyilvántartásainkban az iskolai évről a naptári évre, és a  
büntetés ellen a Törvényszéknél fellebbeztünk. A pert megnyertük. 1996. február 20.-án a 
Pénzügyőrség újabb ellenőrzést tartott, de nem talált hibát. 

             Szomorú, de jellemző az, hogy a pénzügyőrség emberei elsősorban azon akadtak 
fenn, hogy miért van nálunk magyar nyelvű nyilvántartás, könyvelés. Hivatkoztunk az 
Egyházunknak törvény biztosította autonómiájára és eme jogára, mire ők kérték 
bizonyítsam, hogy mi az Egyházhoz tartozunk. Természetesen azonnal kértem az 
Igazgatótanácstól a bizonyítvány kiállítását, részletesen elmagyarázva, hogy arra most 
miért van szükségünk, de - bár az Egyházi-nyugdíjpénztár járulékait fennállásunk óta 
rendszeresen fizetjük, az Egyházkerület minden évben ellenőrzést tart nálunk, az 
Egyházkerületi közgyűlésre minden évben bekérik jelentésünket, stb. - mégis, az igazolás 
kiállítását megtagadták (Deák György és Kováts Gyula előadótanácsos urak), mondván, 
hogy mi független alapítvány vagyunk.  

 1996. nyarára is gazdag programokkal készültünk, melyek közül a 
legjelentősebbek az Erdélyi IKÉ-vel közösen rendezettek voltak. Tájékoztatásul 
mellékeljük  ezek összefoglalását. 

 

 

Az IKE és a Református Diákotthon Alapítvány közös rendezvényei 
1996. nyarán 

 

A TÁBOROZÁSOK  HELYE: A HARGITA  TÖVÉBEN UDVARHELYTŐL 25 km-re, 

a zsigmondtelepi iskola épületébe a Református Diákotthon Alapítvány felszerelésével 
ideiglenes  szálláshelyet és tábori konyhát rendeztünk be. A táborozás egyébként 
sátortábor jellegű volt. Lehetőleg minden tevékenység a szabadlevegőn zajlott. Minden 
nap kirándultunk is - Madarasi Hargita, Tartod-vára, Zete-vára, Csorgókői-vízesés,  Jézus-
kútja, Ördög-árok, stb.- vagy, ha messzebb nem akkor az 1 km.-re levő, nagyszerű 
fürdőzési lehetőségeket biztosító, gyűjtőtóhoz. A témabeszélgetések, leckék, játékok is 
ezen kirándulások keretében zajlottak. 50 személyesre készítettük a tábort. Sajnos hiába 
kötöttünk részletes írásbeli szerződést a zsigmondtelepi - "Jókai Mór" nevét viselő - 
iskolával, és hiába viselkedtünk túlságosan is előzékeny bőkezűséggel a nem várt 
akadályok felmerülésekor, a közösen elvégzendő vízszerelési munka iskolát terhelő része 
elvégzetlen maradt, s bár ennek nagy részét mi helyettük is elvégeztük, a táborozás 
körülményeit mégsem tudtuk megfelelővé tenni. Külön bosszúság, hogy a táborozás 
utolsó napján az iskola egyoldalúan felbontotta a több évre szóló szerződést, és a 
végrehajtón keresztül kézbesített felszólításunk dacára sem hajlandó a beruházott 
3.863.852 lejt megtéríteni. Úgy látszik a pert elkerülnünk nem lehet. 
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július 19. - 28.  szórványtábor 10 - 14  éveseknek 

 A társadalmunkban tapasztalható elidegenedésről, a - főleg a szórványokban élő  
kispénzű ifjúság számára - beszűkült mozgási lehetőségekről, a magyar nyelvhez és 
kultúrához kötő szálak elszakadozásáról, fölösleges e helyen sokat beszélni. De 
táborozásunk nemcsak e kérdésekben segített, hanem a tiszta magaslati levegőn végzett, 
játékosan szervezett, sokoldalú, közös magyar nyelven folyó. mindennapi tevékenység és 
szellemi foglalkoztatás magával hozta egymás igazi megismerését, elősegítette az 
egészséges önbizalom kialakulását, az emberi kapcsolatteremtés fejlesztését, a fizikai  és 
szellemi gyarapodás mellett megteremtette a közösséget a társainkkal, a természettel, 
szülőföldünkkel, a múltunkkal-történelmünkkel  és közös eszményeinkkel. 

július 28. - augusztus 6.     szociálisan hátrányos helyzetűek tábora 

 Székelyudvarhely a 40.000 lakosával nem mondható nagyvárosnak, de a 
munkanélküliség, a családok széthullása és egyéb okok oda vezettek, hogy már itt is több 
száz gyermek él jóformán az utcán, minden szülői támogatás, nevelés, gondoskodás 
nélkül. Ezekkel öt éve foglalkozunk, ingyen ebédeltetve, tanítva, fürdetve, táboroztatva 
őket. A leghatékonyabbnak a táboroztatásuk bizonyult, ezért ezen a nyáron is ötven 
gyermeket egy tíz napos táborban tanítottunk-üdültettünk-neveltünk. 

augusztus 6. - 15.   IKE  közösségfejlesztő tábor 

 Az immár hagyományossá vált táborozásaink sorába illeszkedő alkalmon  
folytattuk az előző évek témáit és  szívesen vettük az újabb érdeklődők csatlakozását is. 

július 20. - augusztus 5.    szórványkatekézis  Székelyudvarhelyen 

 Számos olyan helységünk van, ahol iskola van, de helyben lakó lelkipásztor 
nincs. A leglelkiismeretesebb lelkipásztor sem képes az ilyen szórványokban minőségi 
konfirmációs felkészítőt tartani. A több éves gyakorlatunk azonban igazolta, hogy 
összegyűjtve az ilyen helyen lakó gyermekeket egy két hetes intenzív  - külön a számukra 
szervezett  - tanfolyamra, egészen jó eredményeket lehet elérni nemcsak az egyházi 
ismereteik terén, hanem az öntudatuk, anyanyelvük és egyházukhoz kötődésük terén is. 
Egy ilyen  tanfolyamra 80 gyermeket várunk az egész ország területéről. A program szem 
előtt tartja azt is, hogy mindent román nyelven is el kell mondani ahhoz, hogy 
szórványvidékről jött gyermekeink maradéktalanul megértsenek mindent. A nagy 
csoporttal történő együtt tanulás lelkesítő hatással van az ifjakra, az udvarhelyi élénk 
színmagyar környezet tapasztalataink szerint szinte sokkolja a haldokló szórványainkból 
érkezőket, a Református Diákotthon modern, kényelmes környezete és a korrepetálást 
végző teológusok szívélyessége minőségivé teszi a tanulást és az együttlétet - hirdettük a 
minden egyházkerületi közgyűlési taghoz eljuttatott felhívásunkban. Sajnos még így sem 
érte el a 20-at a résztvevők száma. Mi azért,  annyinak-amennyinek, jövőre is 
megrendezzük ezt a nagyon fontos tanfolyamot. 

 

augusztus 18. - szeptember 8.   IKE szabadegyetem Székelyudvarhelyen 

Az 1996-os IKE szabadegyetem részletezett felhívását,  programját lásd lennebb 
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Az 1996-os IKE szabadegyetem programja 

SZÉKELYUDVARHELY  

Református Diákotthon 

 

 Az IKE szabadegyetemen bárki részt vehet, akit a megadott téma érdekel  és 
vállalja, hogy a rendezvények alatt egy minimális keresztyén fegyelmet betart. A 
szimbolikus részvételi díj 10.000 lej, melyért  egy héten át kosztot és szállást is 
biztosítunk. A részvételi szándékot kérjük július 20.-ig, a részvételi díj lefizetésével 
bejelenteni. 80 résztvevőre számítunk. Cím: Ref. Diákotthon, 4150. Székelyudvarhely, 
Rákóczi 17, Tel. 066-213-731. Befizetni: postautalvánnyal a fejlécen feltüntetett 
alapítvány címére, vagy bankszámlájára lehet. 

A napi program 

8 ó.-ébresztő,   8,30 ó.- reggeli,   9 ó.-áhitat,   9.30 ó.-előadás,  11 ó.-kiscsoportos 
megbeszélés,  12 ó. -összegezés,  13,30 ó.-ebéd,   16 ó.- előadás,  18 ó.-kiscsoportos 
megbeszélés,  19 ó.-összegezés,  20 ó.-áhítat,  20,30 ó.- vacsora. 

A hét közepén van egy, egynapos, közös kirándulás. 

augusztus 18-25. A Biblia összefüggései XX. század végi szemmel 

 Mi volt a paradicsomkert ? Egy gonosz csapda a jó és gonosz tudásának fája ? 
Féltékeny Isten a bálványokra ? Miért születtek ikrei Izsáknak ?  Miért példakép a gyilkos 
Dávid ? Miért keresztelkedett meg Jézus és miért közvetlen utána kísértetett meg ? Miért 
kívánta Jézus, hogy róla vallást tegyünk ?  Mi a hála és mi a Szentlélek elleni bűn ?  Mi a 
láthatatlan-, a látható- ,és az ál-egyház ?      Ezekre és a többi hasonló kérdésre keressük a 
Biblia válaszát. 

aug.25-szept.1. Művelődéstörténet: honnan ? hová ? hogyan ? 

 Mivel az akarat mérlegelés, meggondolás alapján keletkezik, az ember akarata 
indítékának mindig a tiszta, tudatos elhatározást érzi. Tehát az emberiség történelmének, 
az emberi művelődés fejlődésének a mozgatórugója a tiszta emberi értelem lenne ? - Vagy 
talán mégsem ? Hiszen a világ valósága az ember tudatától függetlenül létezhet, de az 
ember aszerint viszonyul hozzá amilyennek a világ valóságát hiszi, így az ember akarati 
elhatározásában - cselekedetében - az érzelmi indítékok, az emberi vágyak megelőzik az 
értelmieket. 

 Vajon hogyan befolyásolja az akaratot saját tényezői, az ember teste és hite, és 
idegen tényezői, a természet és társadalom, ahhoz, hogy megszülessen az akarati 

cselekvés eredménye - az emberi lélek és így a művelődéstörténet tárgyiasulása - az 
alkotás. 

szeptember 1-8.  A "Szépen, emberül" mozgalom előadássorozata 

   A Magyarországról indult mozgalom bemutatkozása és módszerei a szép beszéd, 
a szép környezet, a szép magatartás, a szép élet  megteremtésére. 
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 Székelyudvarhely, 1996. május 31. 

    

 

A Biblia Összefüggései XX. század végi szemmel 
szabadegyetemi előadássorozat 

Székelyudvarhely, 1996. augusztus 18-25. 
 
 
 

Műsor 
 
 

18. Vasárnap d.e. - ismerkedés, istentisztelet, városnézés 
 
                           d.u. - Dobai László:      A Biblia;  
        A Biblia inspiráltsága 
19.Hétfő d.e. - Dobai László: Isten, a legfontosabb három alaptulajdonsága  

tükrében; 
                                                                  A teremtéstörténet üzenete; 
  d.u. - Dobai László: A jó, mint vektorfogalom;  
                 A bűneset következményei;  
                Az  Istenről tudni nem akaró emberiség 
 
20.Kedd               d.e. - Dr.Dobai István: A magyarok eredete és a honfoglalás; 
                      Magyarság és keresztyénség 
  d.u. - Dr.Dobai István: Magyarság és a reformáció 
 
21.Szerda d.e. - Dobai László: Ábrahám és a bálványimádás 
  d.u. - Dobai László: Mózes és a csodák 
 
22.Csütörtök   KIRÁNDULÁS 
  este  - Varga László: Jónás, a próféta 
 
23.Péntek d.e. - Dobai László: A királyság és Dávid  
   - Varga László: Jézus megkeresztelkedése, megkísértése 
  d.u. - Dobai László: Jézus csodái, példázatai 
   - Varga László: A hegyi beszéd, mint Jézus programja 
 
24.Szombat d.e. - Varga László: Az apostolok és az egyház 
  d.u. - Bajuszné, Sipos Zsófia: Búcsú bibliaóra 
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Művelődéstörténet 

Szabadegyetemi előadássorozat 
Székelyudvarhely, 1996. aug. 25. - szept. 1. 

előadó Dr. Dobai István 

 

aug. 25.  Vasárnap:   Megnyitó, Bevezető 

aug. 26.  Hétfő:   Az anyag és az ember 
   Az anyag tulajdonságai 
   Az ember tulajdonságai 
   Az ember és a kozmosz 

aug. 27.  Kedd:   Az akarat befolyásoló tényezői 
   Saját tényezői: A test, A hit 
                          Idegen tényezői: A természet, A társadalom 
   Szabály 

aug. 28.  Szerda:  Kultusz 
   Kijelentés 
   Áldozat 
   Liturgia 
  Kultúra 
   Társadalom 
   Tudomány 
   Művészet 
  Civilizáció 
   Szervezet 
   Gazdaság 
   Fogyasztás 

aug. 29.  Csütörtök:        KIRÁNDULÁS 

  Ókori útkeresés 
   Mezopotámia 
   Egyiptom 
   Hellénizmus 

aug. 30.  Péntek:   Krisztus útja 
   Pál apostol 
   Ortodoxia 
               Federatio Christiana  barbarorum 

aug. 31.  Szombat:   A ráció tündöklése és bukása 
   A reformáció 
   A felvilágosodás 
     Az útvesztés 
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„Szépen, emberül” mozgalom 

szabadegyetemi előadássorozata 

Székelyudvarhely, 1996. szeptember 1-8. 

 

 
1.Vasárnap  d.e. - ismerkedés,  istentisztelet, városnézés 

 d.u. - Kállai Eszter, „Szépen emberül” mozgalom elindítójának előadása  
    Világlátás, életelvek 

2.Hétfő d.e. -Kállai Eszter: Életcélok, teendők „Szépen emberül” 

 d.u. -Pataky Tünde magyartanárnő, nyelvművelő: Beszélni nehéz  

3.Kedd d.e. -Varga László lelkipásztor etika előadása  

 d.u. -Pataky Tünde: A szövegértés gondjai 

4.Szerda d.e. -Harangozó Imre: Hagyományos magyar tér- és időszemlélet 

             d.u. -Gyarmathy István: Természet és kulturális örökségünk védelme 

5.Csütörtök    KIRÁNDULÁS 

6.Péntek d.e. -Kállai Eszter: Az anyanyelv tanulása, használata „Szépen emberül” 

 d.u. -Pataky Tünde: A nyelvi romlásról 

7.Szombat d.e. -Kállai Eszter: Magyarként együtt „Szépen emberül” 

                 d.u. -Pataky Tünde: Viselkedés és nyelvhasználat  szituációs játékok 

8.vasárnap d.e. -Juhász Márta ökológushallgató: Az ökológia, mint tudomány és      

                                                                                                                  szemléletmód 

       d.u. -Pataky Tünde: Szép magyar beszédért mozgalmak és versenyek                     

                       ismertetése, találkozás a Kazinczy emlékérmes diákokkal, 

 vetélkedők stb. 

 

Az előadások d.e. 945 és d.u. 16 órától kezdődnek 

 A  REFORMÁTUS  DIÁKOTTHONBAN 
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       Figyelembe véve azt, hogy nemcsak Alapítványunk, hanem az IKE életében is ez volt 
az első ilyen rendezvénysorozat, nagyon meg lehetünk elégedve az érdeklődéssel, 
eredményekkel. 

 A csupán csak a saját diákjainknak rendezett nyári jutalmazásaink: 

 A Magyar Református Iskolák Második Világtalálkozójára öt napra (júl.26.-
29.) Kecskemétre vittük nyolc diákunkat, hol ünnepi előadás-hallgatás után egy sikeres kis 
programmal mutatkoztunk be a többi iskola küldötteinek; találkoztunk - ismerkedtünk, 
majd egy napot kirándultunk a pusztán és egy napot a kecskeméti szabadidőközpontban 
töltöttünk - mindezt teljesen ingyen. 

 1996. nyarán is - a tavalyi Budapest-néző programot egy egynapos balatoni 
kirándulással kibővítve - a Velencei-tónál táboroztattuk 16 napon át a tíz legfiatalabb, 
jutalmazásra érdemes, diáklányunkat. 

A  F o r r á s h e l y  A l a p í t v á n y  által rendezett sátor-táborban résztvett tíz diákunk. 

 A szervező alapítvány fővédnöke a belügyminiszter. A tábor helye 
Csáfordjánosfa (Győr-Sopron-Moson és Vas megye határán), illetve a Répce folyó egyik 
szigete, amely magánterület, tulajdonosa a Kator család. Ideje 1996. augusztus 10. - 21. A 
házigazdák rendszerint a magyarországi cserkészek, vagy egy anyaországi iskola 
táborozói. A programok kötöttek és tartalmasak, rendszerint kevés a holt idő. Egyéb 
kirándulásokat is szoktak a környékre szervezni például Győr és Pannonhalma, Bük-
fürdő, Fertőd. Az utolsó csoport résztvevői augusztus 20-át Budapesten töltik, ahol 
megtekintik a Nemzeti Múzeumot, résztvesznek a Szent István-napi körmenetben és 
megtekinthetik a tűzijátékot. Augusztus 21-én, Dr. Atzél Endre úr szervezésével és 
segítségével megtekinthettük (soron kívül és pénzbeli ellenérték nélkül) az ópusztaszeri 
Nemzeti Parkot, Feszti-körképet. Minden táborozó ajándékcsomagot kapott a 
belügyminisztériumtól. 
 

1995-ben beadott pályázataink 
 

A magyarországi fiókalapítványunkon keresztül megpályáztuk a: 
 
1/  Pro Cultura-nál a külső vakolásunk támogatását.   - Nyertünk 150.000 Ft.-ot. 
2/ Phare demokrácia programot - diákutaztatás, kapcsolatok -              Elutasítva. 
  

Közvetlenül megpályáztuk a  
 
3/ kolozsvári Soros Alapítványnál  komputerhálózatunk bővítését  -  Nyertünk egy 486-              
                                                                                         os gépet és egy hálózatkártyát. 
4/ Gróf Dégenfeldtől támogatást kértünk a főhomlokzat vakolásához - kaptunk 10.000- 
                                                                                                                           DEM-et. 
5/ A Holland-Magyar Oktatásközvetítő Központtól komputereket kértünk. - 
              Azt felelték: továbbították kérésünket Hollandiába, onnan nem kaptunk választ. 
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6/Ugyancsak tőlük kértük, hogy szerezzenek nekünk szállítóeszközöket a holland hadse-  
                                                    reg kiselejtezett állományából. -  Nem kaptunk választ. 
7/ A kolozsvári Református Teológiától az általuk kiselejtezett mosókonyha felszerelését -  
Egy év alatt több részletben kaptunk 2 mosógépet, 1 centrifugát, 1 szárítógépet és egy                 
                  vasalógépet. Csak a vasalógépet sikerült üggyel-bajjal üzemképessé tennünk. 
8/Ugyancsak tőlük kértünk régi komputereket. - A vezérgép kivételével a tőlük kapottak   
                                          alkatrészeiből szereltük össze nyolc gépből álló hálózatunkat. 
9/ A budapesti Református Zsinati Irodától könyveket kértünk könyvtárunk számára. -     
                                                                                                      Nem kaptunk választ. 
10/ Az Udvarhely gazdasági egységeihez általános támogatásért. - A fateleptől kaptunk  
           négy köbméter deszkát, melyből ingyen könyvszekrényeket-polcokat készített  
           számunkra a Bútorgyár. A Matrica gyár négy vas melegvíztartályt adományozott. 
11/Az Igazgatótanácstól elektromos orgonákat kértünk- Kaptunk egy működésképtelent   
                                                                                mely megjavíthatatlannak bizonyult. 
12/ A Kolozsvári Egyházközségek Kuratóriumától tevékenységünk támogatását kértük. - 
                                                             Kétszázezer lejt ígértek, de semmit sem kaptunk. 
13/ A Pro Recreationis Alapítványtól tíz diákunk számára kértünk két hetes Velencei-  
                                                                                      tavi táboroztatást. - Megnyertük. 
 
             Az 1995. év pénztári mérlege:   Múlt évi pénztármaradvány - 153.259 DEM, 
 Bevétel - 48.078 DEM,  Kiadás - 170.442 DEM,  Egyenleg - 30.895 DEM. 
 

Az 1996-97-es tanévet 

 diákotthonunkban, főleg a lányoknál - megközelítőleg kétszeres túljelentkezés előzte meg 
s ezért elég nehéz volt a lerögzített szempontok szerinti válogatás elvégzése. Inkább 
kevesebben legyünk, mint UCECOM-ost (inasiskolást) és eleve alkalmatlannak látszót 
felvegyünk. 

 Az iskolai évet a következő alkalmazottakkal kezdtük: Fazekas Magda gondnok, 
Sípos Emma gondozó, Máté Ilona kisegítő, Szőcs Levente karbantartó, Derzsi Katalin, 
Molnár Tünde, Bak Ágnes, Nagy Albert nevelők, Bőjte Angéla angoltanárnő, Tamás 
Emese némettanárnő, Magyari Hunor fotótanár, és elméletben Sebestyén Irén 
komputertanár, de a gépeket még mindig nem sikerült megjavíttatni, ezért a 
komputeroktatás szünetelt. 

 Havonta - ugyan úgy mint az előző évben - tanulmányi- és két szociális 
ösztöndíjat osztunk ki, élelmiszer formájában. Az első évharmadban 8 teljes ösztöndíjas, 7 
háromnegyedes, 4 feles és 5 negyedes tanulmányi ösztöndíjban részesedő diákunk volt. 

Az ismerkedő gólyabált most is ötletesen és nagyon sikeresen rendezte meg 
diákotthonunk ifjúsága. Bár a díjat elnyernünk nem sikerült, mégis nagyon élménydús volt 
1996. október 14.-15.-én a budapesti TIPP-HOPP vetélkedőn résztvennünk, hol az 
anyaország határain kívülről a mi 46 fős csapatunk volt az egyetlen mely vetélkedni 
merészkedett. Az Alapítvány által minden diáknak, és a diákok egymásnak készített 
mikulási csomagja kedvessé tette a Mikulás ünnepélyünket, a szeretetvendégséggel 
kiegészített, komoly szerepbetanulással-előadással színvonalasan bensőségesé tett 
karácsonyfa-ünnepélyünk igazi élmény volt diákotthonunk életében. Ez ellensúlyozta az 
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évkezdeti feszült légkört.
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 A püspökség ismételt ellenőrzési szándékairól értesülve, 1996. szeptember 23-26 
napjaira ismét felkértük Szabó Brandt Péter egyházkerületi pénzügyi ellenőrt, hogy mint 
általunk megbízott szakértő segítse a Makkai János és Ferencz Viola alapítványi tagokból 
álló belső ellenőrző bizottságunk munkáját. Sajnos Makkai nem várta meg a Szabó B. 
Péter megérkezését, ezért ő külön végezte el vizsgálatait és Ferencz Viola meg Szabó B. 
Péter ismét külön. Idézet a Makkai jegyzőkönyvéből:"A vizsgálat nyomán nem adódtak 
rendellenességek ami a pénzügyi kezelés és nyilvántartási fegyelmet illeti." "A vizsgálat 
alapján megállapítást nyert az, hogy alapítvány elnöksége, az alapítvány céljainak 
megfelelő tevékenységre fordította az alapítvány bevételeit, azokat hűen kezelte. A 
felvállalt tevékenységet az adományok mennyiségéhez méretezte és azok ütemes 
biztosításáért felelősen eljárt." Idézet a Ferenczi - Szabó által végzett vizsgálati 
jegyzőkönyvből: " Az ellenőrzés mindent szép, szabályos rendben talált." 

 1996. december 20.-án 50.355.000 lejért megvettünk Zeteváralján egy 20.142 
négyzetméteres telket táborozási célokra. Reméljük ezzel megoldódik az évenként újból és 
újból felmerülő táborhely problémánk. 

1996-ban beadott pályázataink 
 

Az IKE-n keresztül pályáztunk az Illyés Alapítvány 
 
1/ Ifjúsági Szaktestületénél, a nyári IKE-közösségfejlesztő táborunkra. -   
       Nyertünk 113.000 Ft-ot, melyet átváltva 2.568.046 lejként kaptunk meg dec. végén. 
2/ Művelődési Szaktestületnél, a Szabadegyetem művelődéstörténeti sorozatához  - 
       Nyertünk 100.000 Ft-ot, melyet átváltva 2.264.084 lejként kaptunk meg dec. végén. 
3/ Oktatási Szaktestületnél, szórványtáborunk támogatására. - 
   Nyertünk 100.000 Ft-ot, melyből azonban mind e mai napig semmit sem kaptunk meg 
4/ Ugyan ott a szabadegyetem "Szépen, emberül" sorozatának támogatására -  
                                                                                                                    Elutasították. 
5/ Tudományos Szaktestületnél, a Szabadegyetem Biblia sorozatának támogatására - 
  Ajánlással áttették az Egyházi-szociális szaktestülethez, ahol az Alapszabályzatukkal   
                         ellentétben még csak nem is iktatták. (Csupán szóban értesítettek erről.) 
6/ Egyházi-szociális Szaktestületnél, az utcagyerektábor támogatására. -     Elutasították. 
7/  Ugyan ott a szórványvidéki gyermekek intenzív konfirmációs felkészítőjére - 
                Elutasították. 

 
Közvetlenül pályáztunk 

 
8/ Az Illyés Alapítvány Oktatási Szaktestülete által meghirdetett bentlakásfejlesztő    
                   programjában diákotthonunk mellé építendő étkezde tervvel. - Elutasították. 
9/ Az Igazgatótanács 2230/1995.II. leirata alapján és az általuk küldött kérdőívvel  
      (rajtuk keresztül ) a Vallásügyi Államtitkárságtól 200 millió lej államsegélyt kértünk  
                                                                   kantin építésére. - Még nem kaptunk választ. 
10/ A Német IKE-től támogatást kértünk az étkezde megépítéséhez. - A kolozsvári IKE  
          központ megépítése fontosabb, s mert csak egyet tudnak támogatni, visszaléptünk. 
11/ A Soros Alapítványnál elektronikus postafiók létrehozásáért pályáztunk-       
                                                                                                                  - Megnyertük. 
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12/ Ugyan ott a komputerhez egy telefon-modemkártyáért.  -  Még nem kaptunk választ. 
13/ Gróf Dégenfeldtől támogatást kértünk a tetőtér beépítéséhez-Kaptunk 10.000 DEM-t 
14/ A budapesti Református Zsinati Irodától  a táborhely megvásárláshoz kértünk  
                                                                           támogatást. - Még nem kaptunk választ. 
15/ A kolozsvári Katekétikai Központnál  ( felhívásukra ) jelentkeztünk a budapesti  
      könyvvel teli hangárból könyvtárunk számára könyvválogatásra. - A hangárba  
      bebocsátást nem nyertünk, de ők válogattak számunkra is öt banános doboz könyvet. 
16/ A budapesti Széchenyi Könyvtártól könyveket kértünk. -  Kaptunk 5 doboznyit. 
17/ A bp.-i Erdélyi Magyarok Egyesületétől könyveket kértünk. - Kaptunk 4 doboznyi  
       használt tankönyvet és régi folyóiratot, de felét nem engedték be a román határőrök. 
18/ A Fugyivásárhelyi Ref. Egyházközségtől elektromos orgonát kértünk.  -  Megkaptuk. 
19/ Az Udvarhelyi Belvárosi Egyházközségtől támogatást kértünk az utcagyerektábor  
                                                                                       számára. - Kaptunk 500.000 leit 20/ 
A Kolozsvári Egyházközségek Kuratóriumánál megismételtük a tavalyi támogatás-  
          kérésünket, mely mindeddig csak ígéreteket gyümölcsözött. - December végén   
                                                                                                       kaptunk 250.000 leit. 
21/ A Pro Recreationis Alapítványtól ismét kértük a Velencei-tavi két hetes táboroztatást  
                                                                                  tíz diákunk számára. - Megkaptuk. 
  Az 1996. év pénztári mérlege:   Múlt évi pénztármaradvány - 30.895 DEM, 
 Bevétel - 23.260 DEM,  Kiadás - 43.404 DEM,  Egyenleg - 10.751 DEM. 
 

 

Az 1997-es év 

 

 Mindennapos tevékenységünket - ebben az évben is - a Működési 
szabályzatunkban rögzített, évek óta megszokott rend szerint végeztük. 

 Alkalmazottaink nagy része kicserélődött az év folyamán. Nevelőként fél évet 
eredményesen dolgozott nálunk Derzsi Katalin és Antal Anna. Megvált tőlünk a több éve 
gondozóként hűségesen munkálkodó Sípos Emma. Jelenleg: Fazekas Magda irodavezető, 
Bokor Julianna gondozó, Gergelyné Szűcs Mária, Gergely Győző, Simon Júlia, Csomor 
Levente nevelők, Magyari Hunor fotótanár Ágoston Júlia és Magyarosi Mária 
könyvelőnők végeznek többé-kevésbé fizetett munkát Alapítványunk keretei között. Az 
angoltanítást - 20 diákunk számára - a Belvárosi Egyházközség tanfolyamán oldottuk 
meg, úgy, hogy végre sikerült érvényt szerezni annak az évek óta fennálló presbiteri 
határozatnak, mely akkor született, mikor - kérésükre - visszamondtam az intézetünk 
segélyezésére Amerikából ígért tanár fogadását, hogy ezzel ne képezzek konkurenciát a 
számukra és melyért cserébe felajánlották a mi diákjaink ingyen tanítását. A diákjaink 
által tönkretett komputerhálózatunkat nem sikerült megjavítani, ezért a komputeroktatás 
szünetel. Német nyelv vagy egyéb tanfolyam indításához nem gyűlt össze a feltételként 
szabott 10 jelentkező, ezért diákjainknak egyéb tanfolyamot nem, csak magyar történelem 
előadásokat, tánckört, fotókört és minden hétvégén két órás tornateremhasználatot 
biztosítunk. (A tornatermet az UCECOM iskolától béreljük.) 
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. Változatlanul támogattuk az IKE tevékenységet. Az egyházmegyei - három 
napos - IKE találkozót épületünkben tartották, melyhez 40.000 lei készpénz és egyéb 
segítséget nyújtottunk, összesen 310.000-leinyi értékben. Az IKE-TENSING  csoport heti 
összejöveteleit épületünkben tartotta, szerepléseit, összejöveteleit támogattuk. Az ZSEB-
IKÉ-t (utcagyerek-missziót heti több órás foglalkozásokban rendszeresen végző IKE 
csoportot) a foglalkozásaik számára hely biztosításával, komputerünk-nyomtatónk, 
telefonunk és faxkészülékünk használatával, 5 köbméteres ruha segéllyel, teljes tábori 
felszerelés kölcsönzésével, az ágyneműjük mosatásával és a 60 fős csoportjuknak a 
varsági táborukba ki és beszállításának fedezésével támogattuk. 

 Az alkalmi adományokon kívül 6 rászoruló sokgyermekes családot támogattunk 
rendszeres élelmiszersegéllyel; 3 köbméter használt ruhát osztottunk szét a sokgyermekes 
családok között. A rokkanttolókocsik és mankók kölcsönzését is változatlan 
rendszerességgel végeztük. 

 Jelentős eseménynek számított az Erdélyi Egyházkerület Lelkészértekezletének 
épületünkben elszállásolt évi találkozója (110 személy). Ezt azzal támogattuk, hogy csak 
az ágyneműmosatás árát kértük a Lelkészértekezleti Szövetségtől, a többit ingyen 
biztosítottuk a számukra. 

 Az elmúlt évben csak két meghívást kaptunk, ezért csak két esetben képviseltük 
Alapítványunkat magyarországi rendezvényen. Az első a Dobogókőn tartott Nemzetközi 
Nevelési Szakértői Konferencia. Az itt elhangzottak vannak annyira jelentősek, hogy 
összegezésüket ide mellékeljem:  
 
 

Néhány gondolat 
AZ EGYHÁZI ISKOLÁK SZEREPE A MEGÚJULÓ TÁRSADALOMBAN 

című 
Nemzetközi Nevelési Szakértői Konferencia 

összegezéséből 
 A konferenciát a magyarországi Dobogókőn 1997. május 24-28. napjain rendezte 
meg a Magyar Miniszterelnöki Hivatal támogatásával a Holland-Magyar Oktatásközvetítő 
Központ. 
A külföldiek mellett minden Magyarországon  vallásos alapon iskolát működtető szervezet 
(egyház) képviseltette magát. A történelmi Erdélyből három személyt hívtak, kik közül 
egyedül alulírott jelent meg. 
 
 - Nagyon nagy eredmény, hogy a különböző vallású (keresztyén és nem 
keresztyén) nevelők ilyen egyetértésben tudnak tárgyalni. Hatvan évvel ezelőtt ez 
teljességgel elképzelhetetlen lett volna. 
 - Közösség nélkül nincs keresztyénség és nincs boldogság. A hívő nevelők 
közösségére nagyon nagy szükség van, hogy közösségre nevelhessenek. 
 - Közösek céljaink, és közös felelősségünk is a jövő iránt, melyet csak hittel lehet 
optimistán szemlélni. 
 - Bár jelenleg csak az ifjúság egyharmadát érinti a vallásos iskolahálózat, ezeknek 
a nevelési intézeteknek jelentősége ennél sokkal-sokkal nagyobb. 
 - Féltjük az oktatás-nevelés színvonalasságát, igényességét. 
 - Sok gondot okoz, hogy sokan a megszüntetett egykori híres iskolák szellemét-
szervezetét egy-az-egyben kívánják újraéleszteni a megváltozott mai világban. Ez 
lehetetlenség. 
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 - Az is gondot okoz, hogy sokan - tapasztalatok híján - ábrándképeik 
követelményeit kérik számon a vallásos iskoláktól. 
 - Iskolaszervezéskor azt is figyelembe kell venni, hogy ma már nem a falusi 
lakosság, hanem a városi értelmiség alkotja a hívek tömegét. 
 - Keresztyén szemmel nézve az oktatás és nevelés egymástól elválaszthatatlan, 
ezért óriásira nő a diákotthonok szerepe. 
 - A gyengébb képességű és a hátrányos helyzetű ifjak sokkal könnyebben 
elzüllenek. A hitben nevelés támaszára nekik sokkal nagyobb szükségük van, mégis 
mindenki az elitképzésre törekszik. Egyházi, és nemzeti szempontból is, oda kellene erre 
figyelni. 
 -  Arccal az óvodák felé ! A vallásos óvodák szívügyünket kell képezzék. 
 - Nem gyermekközpontú iskolát akarunk, mert nem a gyermek igényei kell 
meghatározzák az iskolát, hiszen az igényekre is az iskola nevel.  
  Székelyudvarhely, 1997. június 2. 

       Dobai László 

 

 Ennek az összegezésnek az Üzenet-ben közlését megígérte Gyenge János 
tanácsos - főszerkesztő-helyettes, de az egyházi újságban mégsem jelent meg. A helyi lap 
azonban leközölte.  

 

 A másik anyaországi rendezvény, melyen megjelentünk, az a Békésen tartott 
Magyar Református Gimnáziumok I. Világtalálkozója. Mi is négy diákunkkal 
képviseltethettük magunkat, kik a Ki mit tud vetélkedő jelenet kategóriájában III. 
helyezést értek el. 

 Változatlanul tagjai vagyunk a Magyar Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Alapítványok Egyesületének, de részükről semmilyen meghívót nem kaptunk. 

 Tagjai lettünk a Hargita Megyei Turisztikai Szövetségnek, de ennek még nem 
voltak rendezvényei. 

 Az Egyházkerületi Közgyűlésre nem kaptunk meghívót és a bekért beszámolónál 
is ki volt kötve, hogy max. 2. normál oldalnyi lehet. 
 Szokásos nyári rendezvényeink közül az idén az intenzív  szórványkatekézis 
tanfolyamunk bonyodalmakkal társult. Mivel az Üzenet csak nagy késéssel vállalta a 
felhívás leközlését, a Kerület pedig minden évben szeszélyesen küldte szét az évek óta 
változatlan szövegű felhívásunkat, a Romániai Magyar Szóban kértem egy rövidebb 
változatának közzétételét. Ennek ők önkényesen megváltoztatták a címét és az így 
félreértelmezhetővé vált felhívásba - fegyelmivel fenyegetés erejéig - belekötött a püspök, 
követelve a sajtóbeli helyreigazítást is. A helyreigazítási kérésnek én eleget is tettem, de a 
Romániai Magyar Szó, bár kommentálta az esetet, mégsem hozta le a teljes levelezést. A 
Kerület részéről pedig éppen azt rótták fel nekem, hogy miért teregettem a sajtóban a 
kérdést (Bustya Dezső a kerületi lelkészértekezleten). Hogy az érdeklődők tisztán 
láthassanak ez ügyben ide mellékelem a teljes anyagot:  
 
 Szám: 85 / 1997.   F e l h í v á s 

az esperes urakhoz és a szórványvidéki  lelkipásztorokhoz 
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 Mint olyan lelkipásztor, aki több mint egy évtizeden át a Hunyad megyei 
szórványvidéken szolgált, nagyon jól tudom, hogy a lehetetlent is megpróbálva, sem időt, 
sem energiát nem kímélve kínlódhat a lelkipásztor és mégsem ér el elfogadható eredményt 
az olyan gyermekek konfirmációi felkészítésében, akik szórványokban élnek és nem az 
anyaegyházközségben járnak iskolába és kátéórára. Azt is tapasztalatból tudom, hogy egy, 
két hetes intenzív katekizációs táborral ezt a kérdést meg lehet oldani. Ezért alapítványunk 
az idén ismét megrendezi a szórványvidéki gyermekek konfirmációs felkészítő táborát.  

 A tábor Székelyudvarhelyen a Rákóczi út 17. szám alatti épületünkben lesz 
1997. július 19.- augusztus 4. között. A koszt, szállás és egyéb költségekhez 
fejenként 20.000 lejjel kell a résztvevőknek hozzájárulni. Érkezni szombat délután, 
távozni hétfőn délelőtt lehet.  

 A külön e célra összeállított  program szem előtt tartja azt is, hogy mindent román 
nyelven is el kell mondani ahhoz, hogy szórványvidékről jött gyermekeink maradéktalanul 
megértsék.. A nagy csoporttal történő együttanulás lelkesítő hatással van az ifjakra, az 
udvarhelyi élénk színmagyar környezet tapasztalataink szerint szinte sokkolja a haldokló 
szórványainkból érkezőket, a Református Diákotthon modern, kényelmes környezete és a 
korrepetálást végző teológusok szívélyessége minőségivé teszi a tanulást és az együttlétet. 

 Mi itt csak felkészítjük őket, konfirmálni mindegyikük a saját egyházközségében, 
az otthoni lelkipásztora vezetésével fog, az ottani szokásoknak megfelelően. 

 Kérem értesítsék, beszéljék rá a szülőket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. 

 Székelyudvarhely, 1997. március 15. 

       Dobai László 

              ifjúsági lelkipásztor  

 Ez, a Kerület által továbbított, az Esperesi Hivatalokon keresztül az idén is sok 
parókiára eljutott felhívásunk, melynek elolvasása után kérem a fénymásolatban a 
következő oldalakon csatolt újságkivágást olvasni el, majd utána azt amivel itt folytatódik 
a levelezés, de amit már nem volt hajlandó lehozni a sajtó. 

 Szám: 140 / 1997. 
 

Tisztelt Romániai Magyar Szó 
 
 Köszönöm, hogy jún. 28.-án keltezett kérésemnek eleget tettek és a kívánt 
helyreigazítást leközölték. Én azonban a püspöki levél leközlését nem kértem, azt csupán 
csak a kérés indokoltságának szemléltetéséül mellékeltem. Azzal, hogy azt is lehozták, 
sőt, még egy a helyzetet tévesen bemutató kis kommentárt is fűztek az ügyhöz, arra 
kényszerítenek, hogy kérnem kell a püspök úrnak írt válaszom leközlését is. 
  Tisztelettel: 
 Székelyudvarhely, 1997. augusztus 15. 
       Dobai László 
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 Szám:138 / 1997. 

Főtiszteletű Püspök Úr ! 
 

 Nagyon meglepett 1997. VII. 11.-i levele, mert azon túlmenően, hogy a bántóan 
félresikerült címváltoztatás engem is felháborított, egyebekben - ha odafigyelünk - semmi 
kifogásolnivalót nem látok. 
 A jóindulatilag tudatlanság számlájára írtakat is határozottan vissza kell 
utasítanom. Amint az eléggé ismert, én a teológia falai közül kikerülve is foglalkoztam 
egyházjoggal, és - számos írásom és egész tevékenységem egyértelműen bizonyítja, hogy 
a konfirmáció - a maga minden vonatkozatával - szívügyem. Kérem keresse elő az 1990. 
június 29.-én, püspöki beiktatásakor átadott két levelem. Az egyikben az addig az ateista 
hatóságok miatt "titokban" végzett szórványkatekizációs táboraimhoz kértem támogatást 
(részletesen leírva mindazt amit ez a levél is tartalmaz) - és szóban ígéretet is kaptam, 
hogy az Egyházkerület biztosítani fogja a helyet és a koszt-szállást a tábor számára, 

 
 
 
 

Ide jön majd a második újságkivágás!!!! 
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valamint Dr. Henk von de Graaf  - ki akkor a holland zsinat elnöke volt - vállalta az ilyen 
táborok teljes anyagi terheit; a másikban pedig éppen a parókusi jog konfirmáció körüli 
megsértéseit teszem szóvá. Hogy mindezek csak ígéretek maradtak - fölösleges 
emlékeztetnem -, hogy nem rajtam múlott. De én mégis három  év reményteljes várakozás 
után, kimondottan saját erőből, az Egyházkerület által is terjesztett felhívások által 
mozgósítottaknak, folytattam a felkészítő táboroztatásokat és az évi jelentéseimben 
beszámoltam az eredményekről. 
 Fáj az a puszta feltételezés is, hogy én, aki szóban, írásban és több évtized 
tetteiben oly szigorúan kiállok a mellett, hogy konfirmációi fogadalmat csak ott, abban a 
közösségben ahol az illető éli a mindennapi életét lehet elfogadni, és ott is csak nagyon 
komoly és ünnepélyes keretek között a presbitérium szigorú ellenőrzése mellett - most az 
egészet felrúgom ?  Mert megjelent egy rossz című újsághír ? Hát Egyházkerületünk az 
idén is leküldte  az esperesi hivatalokhoz azt az évek óta csak a dátumokban változó 
részletes tájékoztatót, melyben erről a tanfolyamról értesítenek, és mely a hivatalos 
lapunkból - a főszerkesztő ígérete ellenére - kimaradt. Ha lehozta volna az egyházi lapunk, 
nem fordulok a másikhoz, de az idő szorítása lépésre kényszerített. Hogy itt rövidebben 
kellett fogalmazni, mint a teljesen egyértelmű egyházi verzióban, az nyilvánvaló. De nézzük 
meg részletesen a nem általam adott cím után következő szöveget, mi benne a 
kifogásolható?  
 Azokat szólítom meg, akik elmaradtak a konfirmálással. Sajnos ezeknek a 
száma nagyon nagy, és gyakorlatilag ezek szinte teljesen és örökre elvesztek egyházunk 
számára. Mert akit konfirmáló korukban nem tud lelkipásztoruk és családjuk rávenni a nem 
túl szigorúan vett két éven át tartó heti egy felkészítő óra látogatására, az idősebb fejjel 
még kevésbé hajlandó beülni a kicsik közzé és velük együtt két éven át órára járogatni, 
felkészülni és vizsgázni a presbitérium előtt. Az ilyenek várnak tehát addig míg 
házasságkötésre nem készülnek és jó esetben akkor a konfirmálatlanul megesketni nem 
hajlandó lelkipásztora szigora és a házastársjelölt ösztönzése rá veszi őket, hogy néhány 
órai lelkipásztori beszélgetés-felkészítés után, külön eljárással, megkonfirmáljanak. De 
ehhez is az kell, hogy református házastársjelöltet válasszon, és olyant aki még az egyházi 
esküvőhöz is ragaszkodik. Sajnos nagyon ritka az ilyenek száma, és, hogy ez a ritka "jobbik 
eset" is mennyire kínos és silány szükségmegoldás minden szempont szerint, azt 
fölösleges hangoztatnom.  
 Vagy vegyük a hirdetésben feltüntetett második feltételt: nincs lehetősége a két 
éves felkészítőt végig járnia, mert tegyük fel nincs a lakhelyén lelkipásztor ki a heti egy 
felkészítőt rendszeresen megtartaná, vagy olyan helységben jár iskolába, hol nem tartanak 
ilyen felkészítőket. Mi ilyenkor a gyakorlat ? Akár az iskolahelyén akár otthon vagy a 
nagyszülőknél eljár arra a néhány órára amelyikre éppen tud és így hozzácsapódva egy 
rendszeres felkészítőt végigjárt csoporthoz - lényegében felkészületlenül, mert a csoport 
nem igazodhat az ő kimaradozásaihoz - odaáll a presbitérium elé, kik - többnyire rosszul 
értelmezett megértésből - engedik meggondolatlan fogadalmat tenni, vagy (nagyon ritkán) 
elutasítják mindaddig még teljességgel ki nem vénül vagy környezetváltoztatással a 
felkészülési feltételein nem változtat. Ez utóbbira azonban roppant csekély az esély. 
 Ennek a helyébe mit ajánlok és végzek én több mint egy évtizede az egyházi 
hatóságaink elenyészően csekély támogatása mellett ?  
 A két éven át heti egy órát előíró, maximum 100 felkészítő órát két hétbe 
összesűrítve, a hasonló helyzetben levő ifjak közösségében az előírt tananyagból úgy 
felkészítjük a feltételeknek eleget tevőt, hogy tudhassa mit jelent az a fogadalom melynek 
letételére készül. Bár itt mi naponta ellenőrizzük megtanulta-e a leadott tananyagot, mégis 
otthon, abban a gyülekezetben amelyhez lakhelye szerint tartozik és amelyben az ő 
keresztyén életét élni fogja, a presbitérium elé áll kik - egyházi törvényeink értelmében - 
megvizsgálják nemcsak tudását, hanem magatartását is. Ha úgy gondolják, hogy 
indokolatlanul maradt el az otthoni felkészítőkről, egyszerűen oda sem engedik a tudásáról 
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bizonyságot tenni. Ha ellenben a hiányzásait megbocsátják de a tudásszintjét még egy 
ilyen felkészítő után sem tartják elegendőnek, megszabják neki, hogy hol, milyen 
körülmények között és mit kell még megtanulnia ahhoz, hogy fogadalomtételre engedjék. 
Ez - ismétlem - nekik a joguk és kötelességük, melyet egyáltalán nem befolyásol az, hogy 
nálunk van-e vagy nincs tanfolyam. Ha meg mindent rendben találnak, akkor vagy a 
többiekkel együtt, vagy külön - ahogy a legjobbnak látják - beveszik tőle a konfirmációs 
esküt.  
 És ha tegyük fel olyan jön el egy tanfolyamunkra, aki már otthon megkonfirmált, de 
újból és tömören összefoglalva hallani akarja az anyagot, ki és mit veszít ez által ? (Már 
volt egy ilyen esetünk is.) Hiszen itt semmilyen egyházi szertartást vagy szolgálatot nem 
végzünk - amire vonatkozhatna a parokusi jog, vagy bármely más egyházi törvény - csupán 
csak abban a világban amikor a legkülönfélébb módszerekkel a leglehetetlenebb 
tanfolyamokat hirdetik-rendezik, az egyházunk által képesített és arra felhatalmazott 
szakemberekkel, az egyházunk szakemberei által megállapított tananyagot, nagyon 
előnyös módon, elsajátítani segítünk azoknak, akik ez iránt érdeklődnek. Egyébként még 
egyetlen olyan esetünk sem volt, hogy valaki ne a lakhelye szerint illetékes lelkipásztora 
ajánlására vett volna részt tanfolyamunkon. 
 Úgy-e szó sincs itt arról, "hogy bárki aki nem kívánja végigjárni a két éves 
konfirmációi előkészítést, nálam ...két hét alatt konfirmálhat". Nagyon nagy különbség van 
egy felkészítő tanfolyam és egy felvétel, vagyis a tényleges konfirmáció  között.  
 Ezt a kívánt helyesbítést az 1997. augusztus 1.-i számában közölte a Romániai  
Magyar Szó, de mert az egyházunk törvényeit és a helyzetet nem ismerő kommentárt is 
fűzött hozzá, felkértem őket tegyék közzé ezt a levelemet is. 
     Tisztelettel: 
 
 Székelyudvarhely, 1997. augusztus 15.      
       Dobai László 
                     lelkipásztor 
 
 Bár számos szülő és több lelkipásztor dicsérete és köszönete igazolta 
fáradozásainknak nemcsak a szükséges, hanem az eredményes voltát is, a történtek után 
szűk munkacsoportunk úgy határozott, hogy egyelőre felhagyunk ezeknek az intenzív 
tanfolyamoknak a rendezésével. 
 

 A táborhellyel kapcsolatos bonyolult és nehéz feladatok arra kényszerítettek, 
hogy 1997. nyarán csak egy, IKÉs csoport munkatáborát szervezzük meg az Udvarhely 
közeli hegyekben. A következőképpen hirdettük meg: 

 

A  REFORMÁTUS  DIÁKOTTHON  ALAPÍTVÁNY 
legújabb tábora 

Az 1997. aug. 5-15. közötti nemzetközi 
IKE  tábor a Hargita lábánál 

 
Cél: keresztyén  közösségfejlesztő táborozás. 

A gyűjtőtó közelében megvásárolt területünkön a Református Diákotthon Alapítvány 
felszerelésével ideiglenes  szálláshelyet és tábori konyhát rendezünk be. A táborozás 
egyébként sátortábor jellegű. Lehetőleg minden tevékenység a szabadlevegőn zajlik. Jól 
felkészült és nagy tapasztalattal rendelkező vezetők irányításával mindent az ifjak maguk 



 46

végeznek (főzés, mosogatás, takarítás, az áhítatok megtartása, a megbeszélendő témák 
bevezetése stb.) 
A napi program: 7 óra - ébresztő, 7:30 - áhítat, 8 - reggeli,  
  9 óra - munka (sportpálya létrehozása, stb.), 13 - ebéd 
  16 óra - általános művelődési-, vallási- téma megbeszélése ,  
  19 - vacsora     20 óra - áhítat és utánaa tábortűznél énektanulás stb.   
    szabadidős szórakoztató  programok.  
Gyakran kirándulunk is - Madarasi Hargita, Tartod-vára, Zete-vára, Csorgókői-vízesés,  
Jézus Kútja, Ördög-árok, stb.- vagy, ha messzebb nem akkor a 0,5 km.-re levő, nagyszerű 
fürdőzési lehetőségeket biztosító, gyűjtőtóhoz.    A  témabeszélgetések is ezen 
kirándulások keretében zajlanak. 
 A program sikerét garantálja a hat éves gyakorlat, mely során programvezetőink 
tíz napon át kb. 1.000 gyermeket táboroztattak.  
 
 A társadalmunkban tapasztalható elidegenedésről, a - főleg a városi kispénzű 
ifjúság számára - beszűkült mozgási lehetőségekről, a városi levegő szennyezettségéről, 
fölösleges e helyen sokat beszélni. De táborozásunk nemcsak e kérdésekben segít, hanem 
a tiszta magaslati levegőn végzett munka, a játékosan szervezett sokoldalú közös 
mindennapi tevékenység és szellemi foglalkoztatás magával hozza egymás igazi 
megismerését, elősegíti az egészséges önbizalom kialakulását, az emberi 
kapcsolatteremtés fejlesztését, a fizikai  és szellemi gyarapodás mellett megteremti a 
közösséget a társainkkal, a természettel, a múltunkkal  és közös eszményeinkkel. 

Mivel ez egyben munkatábor is, a részvétel ingyenes. 
Jelentkezni a Református Diákotthon Alapítványnál lehet: 

4150.Odorhei (Székelyudvarhely), str.Rákóczi nr.17. Tel/fax:066-217 660. 
drótposta: RDA@rda.org.soroscj.ro 

 
 
 Szám: 173 / 1997 

Beszámoló az 1997 aug. 5-16 között megrendezett 
közösségfejlesztő munkatáborról 

 
 Az eredeti tervek szerint (lásd a mellékelt hirdetésünket is) a táborunk 
Zeteváralján a gyűjtőtó közelében állt volna. De a nagyon nagy érdeklődés a tervezett 50 
főről 65 személyesre növelte a részvételt, és - főleg a budapestiek - viszolygása a primitív 
sátortábori körülményektől úgy módosították terveinket, hogy a szállás és napi két fő 
étkezés az udvarhelyi Református Diákotthonban zajlott kitűnő civilizációs körülmények 
között. A tevékenység oroszlán része azonban változatlanul a gyűjtőtó közelében folyt, 
hova naponta ingáztunk - nem kis mértékben növelve meg ezáltal a táborozás költségeit. 
De megérte, mert így a szinte naponta hulló eső sem zavart annyira, és a mindennapos 
melegvízzel-zuhanyozás feledtette a délelőttönként végzett nehéz és mocskos munkát. Az 
egykori gátépítők által hátrahagyott rengeteg szemetet, ideiglenes ólak maradványait és 
egyebeket eltakarítani sokkal kellemetlenebb volt, mint amire számítottunk. A 
sikerélmény azonban kárpótolt, mert a táborozás végére a furcsa szemétdomb helyét már 
egy alakuló futbalpálya foglalta el. Élmény volt a felvetett egyházi és világi témák 
megvitatása is, de a legemlékezetesebbnek az a nap marad, amikor külön busszal 
felkerestük a Gyilkos-tavat, a Békás-szorost, a Békási-gyüjtőtavat és visszatérőben az 
Árcsói-fazekasvásárt. 
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 Jó volt ismerkedni, játszani, sokfelőlről jött különböző emberekkel kapcsolatot 
teremteni. Megtapasztalni azt, hogy lehet játszva is dolgozni és a munka is lehet játék, 
csak megfelelő társaságot és hangulatot kell hozzá teremteni. 
 Székelyudvarhely, 1997. szeptember 25. 
 
      Dobai László 

 
Az 1997. év szellemi-lelki rendezvényei 

 

 A színvonalas-kedves évzáró-ünnepélyi diákszereplés, a szülői értekezlet, a 
Flamingóbálnak átkeresztelt ötletes gólyabál, a mikulási ajándékozások és egyéb bulik, a 
meghatóan szép karácsonyfa-ünnepély mind a szokásos módon folyt és diákjaink 
változatlan ötletességét, önállóságát és ügyességét dícsérik.  
 Az 1996-97-es iskolai év jan.10-12. között megtartott, és az 1997-98-as tanévnek 
dec.19-21.között rendezett csendesnapjait áldásosnak nevezhetjük. Programjukat ide 
mellékelem. 
   
 

 Az 1996-97-es tanév csendesnapjainak  műsora 
1997. január 10-12 

 
Jan. 10. péntek du.  17. órától előadás: A felelősség 
     előadó: Varga László 
 
11.  szombat  de.  10.  előadás: A türelem 
     előadó: Antal Zoltán 
 
  du. 17. előadás: Kitartás, állhatatosság, következetesség  
      előadó: Dr. Dobai István 
 
12.  vasárnap  de. 10. istentisztelet a főtéri templomban 
           igehirdető: Dr. Geréb Zsolt 
 
  du. 17. előadás: A céltudatosság 
     előadó: Ferencz Viola 
 
 

Az előadásokat a téma kötetlen megbeszélése követi. 
 

A csendesnapok alatt a közös étkezést az  idén is biztosítjuk. 
 

A diákotthonon kívüli érdeklődőket is szeretettel fogadjuk. 
 
 



 48

CSENDESNAPOK  1997. 
 
 
Dec.12.péntek  18 óra Küldetés  videofilm Balczó András öttusázó sokszoros 
bajnokról -  
         vitaindító 
  20:30  vacsora I. csoport stb. 
  22 óra  áhítat  
  22:30  villanyoltás 
 
dec.13.szombat 7:30  ébresztő 
  8 óra  áhítat 
  8:15  reggeli I. csoport  
  10 óra Emberi példaképek előadás, vita - vezeti: Mikóné, Jenei Judit 
  12:30  ebéd I. csoport 

kötetlen beszélgetések az előadókkal a zeneteremben és a 39-ben 
  18 óra Bibliai példaképek   előadó Varga László 
  20:30  vacsora I. csoport 
  22 óra  áhítat 
  22:30  villanyoltás 
 
dec. 14.vasárnap 7:30   ébresztő 
  8 óra  reggeli I. csoport 
  9:30  közös istentisztelet a tetőtérben(Varga L.) 
  12:30  ebéd I. csoport 
  16 óra vita - vezeti Varga László 
  19 óra  áhítat  
  19:30  vacsora I. csoport 
  20:30  szórakozás 
  24 óra  villanyoltás  
 
 Mivel az IKE csupán csak elenyésző érdeklődést mutatott a szabadegyetem iránt, 
az 1997-es szabadegyetemet, a tavalyitól eltérően, nem IKE, hanem keresztyén 
szabadegyetemként hirdettük meg. A Biblia.. témájú hét programfelelőse Dobai László, a 
Művelődéstörténet..hetének programfelelőse Dr. Dobai István, az Esztétika-etika... hét 
programfelelőse Kállai Eszter volt. 
A programfelelősök választották ki az előadások témáit és az előadókat. Nem volt 
szerencsés az időpont megválasztása, mert egybeesett a millecentenáriumi ünnepségekkel 
és egy sor azt követő tudományos konferenciával. Emiatt számos előadó, vitavezető 
visszamondta, vagy el sem vállalta a részvételt. A résztvevők száma is a tervezett 80 
helyett átlag 40 alatti volt. Így az alább közölt, előre meghirdetett program több 
módosítást is szenvedett. A Biblia..-hét azonos volt a tavalyival, a Művelődéstörténet.. 
élénkebb és népesebb is mint az előző évi  - ezt minden szempontból nagyon sikeresnek 
mondhatjuk,  az Esztétika-etika csalódást okozott. 
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KERESZTYÉN  SZABADEGYETEM 

REFORMÁTUS DIÁKOTTHON  
Székelyudvarhely  

 
Az szabadegyetemen bárki résztvehet, akit a megadott téma érdekel  és vállalja, 

hogy a rendezvények alatt egy minimális keresztyén fegyelmet betart. A 
szimbolikus részvételi díj 20.000 lej, melyért  egy héten át kosztot és szállást is 

biztosítunk. A részvételi szándékot kérjük július 20.-ig, a részvételi díj lefizetésével 
bejelenteni. 80 résztvevőre számítunk.  

Cím: Református  Diákotthon, 4150 Székelyudvarhely, Rákóczi 17.  
Tel/fax: 066-217 660. 

 Befizetni: postautalvánnyal Dobai László névre a fejlécen feltüntetett alapítvány 
címére, vagy bankszámlájára lehet.  

Az anyaországiak 500 Ft lefizetésével az Erdélyi  Református Diákotthon 
Alapítvány ,  

 Újpest OTP 11704007-20055473  számlaszámon is bejelentkezhetnek. 
 

TÉMAKÖRÖK: 
 

augusztus 17 - 24.  
A Biblia összefüggései XX. század végi szemmel 

 Mi volt a paradicsomkert ? Egy gonosz csapda a jó és gonosz tudásának fája ? 
Féltékeny Isten a bálványokra ? Miért születtek ikrei Izsáknak ?  Miért példakép a gyilkos 

Dávid ?   Miért keresztelkedett meg Jézus és miért közvetlen utána kísértetett meg ? Miért 
kívánta Jézus, hogy róla vallást tegyünk ?  

Mi a hála és mi a Szentlélek elleni bűn ?     Mi a láthatatlan-, a látható-, és az ál-egyház ?       
Ezekre és a többi hasonló kérdésre keressük a Biblia válaszát. 

 
augusztus 24 - 31. 

 A középkor művelődéstörténeti áttekintése 
A napi témák: A materializmus tarthatatlansága; Középkori hit, eszmény és erkölcs; A 

keresztyén nemzetállam kialakulása; A középkori tudomány; Tudományalkalmazás a 
középkorban; Művészetek a középkorban; Népszokások a középkorban. 

 
augusztus 31 - szeptember 7.  

Magyarként "Szépen, emberül" előadássorozat   
Magyarként ember "Szépen, emberül!"; A sajátos magyar világlátás néprajzi emlékei; "Az 

ember a természet része";  "Az ember a társadalom tagja"; "Az ember hármas egysége"; A 
nyelv, azon belül a magyar nyelv misztériuma. 1848/49,-1956 és a jelen a magyarság 
számára. 1831-1848/49-1861-Trianon; 1956 élő gondja;  A jövő együtt Európában;  "A 

feladat, ami összetart"; Az erdélyi magyarság feladata; és minden nap bemutatódik 
valamelyik az anyaországon kívüli nagyobb magyar tömb,pl. A dél-amerikai magyarság; A 

svájci magyarság; A franciaországi magyarság. 
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1997-ES KERESZTYÉN  SZABADEGYETEM 
Művelődéstörténeti sorozat II.  1997. augusztus 24 - 31. 

A z  E u r ó p a i  M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t  I d e o l ó g i a i  
Á t t e k i n t é s e  K ü l ö n ö s  F i g y e l e m m e l  A  M a g y a r o k r a  

A Középkor Művelődéstörténeti Áttekintése 
 

A szemináriumi ülések kétórásak. Ebből harminc perc a professzor előadása, tíz perc az 
asszisztens vitaindítója, hatvan perc vita és beszélgetés és húsz perc szünet 

 
A Diákotthon Alapítvány tiszteletdíjat fizetni nem tud, de minden előadónak (és 

kísérőtársának) és a vitavezetőnek megtéríti útiköltségét, és ingyenes szállást és kosztot 
biztosít egész hétre.  

A tanfolyam előre jelentkezett résztvevői mellett, minden érdeklődő részvételét szívesen 
látja az Alapítvány, akár egy-egy előadásra, de még szívesebben minél többre, életkortól 

és foglalkozástól függetlenül 
 

Augusztus   24.   vasárnap 18. óra:  MEGNYITÓ 
   A  MATERIALIZMUS  TARTHATATLANSÁGA 
    előadó: Dr. Dobai István (Kolozsvár) 
25. hétfő: KÖZÉPKORI  HIT,  ESZMÉNY  ÉS  ERKÖLCS 
 9. óra:   Nursziai Benedek és a nyugati misztika 
  előadó: Fekete Ágnes (Gara - Bp.)   vitavezető: Zsigmond Attila 
 11. óra:   Aquinói Tamás és a skolasztika 
  előadó: Fekete Ágnes     vitavezető: Szöllősi János 
 17. óra:   Assziszi Ferenc és a keresztyén testvériség 
  előadó: A Csíksomlyói Ferencesek képviselője. vitavezető: Bancea 
Gábor 
26. kedd: A KERESZTYÉN NEMZETÁLLAM KIALAKULÁSA 
 9. óra:   Isten felkentje, a király 
  előadó: Varga László (Marosvásárhely)   vitavezető: Dr. Dobai 
István 
 11. óra:   Az előjogok rendszere, nemesség és papság 
  előadó: Dr. Dobai István (Kolozsvár)   vitavezető: Kovács András 
 17. óra:   A dolgozó rendek.  Jobbágyok és polgárok 
  előadó: Herman  Gusztáv (Udvarhely)      vitavezető: Egyed Sándor 
27. szerda: A  KÖZÉPKORI  TUDOMÁNY 
 9. óra:   Humán tudományok a középkorban 
  előadó: Mikóné Jenei Judit (Kolozsvár)    vitavezető: Kállai Eszter 
 11. óra:   Természetismeret a középkorban 
  előadó: Prof .Szabó Zsigmond(K-vár.)     vitavezető: Dr.Nagy Tóth 
Ferenc 
 17. óra:   Iskola és oktatás a középkorban 
  előadó: Dr. Sebestyén Kálmán (Bp.) vitavezető: Barabásiné Verestói T. 
28. csütörtök: TUDOMÁNYALKALMAZÁS  A  KÖZÉPKORBAN 
 9. óra:   Testi és lelki orvoslás a középkorban 
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  előadó: Dr. Szabó Márton (Kolozsvár)  vitavezető: Sógor Csaba 
 11. óra:   Középkori technika 
  előadó: Dani László (Kolozsvár)   vitavezető: Juhász Péter 
 17. óra:   A középkori gazdálkodás 
  előadó: Szegedi László (Kőhalom)  vitavezető: Gudor Botond 
29. péntek: MŰVÉSZETEK  A  KÖZÉPKORBAN 
 9. óra:   Képzőművészetek a középkorban 
  előadó: Dr. Dávid László (Segesvár)         vitavezető: Tüzes Éva 
 11. óra:   A Biblia a középkorban (Költészet és irodalom) 
  előadó: Dr. Ötvös László (Debrecen)        vitavezető: Pataki Tünde 
 17. óra:   A középkori zene 
  előadó: Dr. Almási István (Kolozsvár)     vitavezető: Sípos Zoltán 
30. szombat: NÉPSZOKÁSOK A KÖZÉPKORBAN 
 9. óra:   Népi hit és szokás a születésről, halálról, 
társaséletről 
  előadó: Dr. Ötvös László (Debrecen)        vitavezető: Ötvös Tünde 
 11. óra:   Lakás, öltözködés, étel és ital a középkorban 
  előadó: Dr. Ötvös László    vitavezető: Ötvös Tünde 
 17. óra:   Népi szórakozás a középkorban 
  előadó: Róth András (Udvarhely)   vitavezető: Szász Tibor András 
  
 

1997-es Keresztyén Szabadegyetem 
 MAGYARKÉNT SZÉPEN, EMBERÜL sorozat II.  

Augusztus 3l - Szeptember 7 
 

 Augusztus 31. vasárnap  MEGNYITÓ előadás du. 18 óra  
   Magyarként Magyarországért SZÉPEN, EMBERÜL 
                 Előadó: Kállai Eszter a Szépen, emberül mozgalom elindítója 
 
Szeptember l. hétfő   9 óra: Mai ökológiai problémák Magyarországon 
   Hogyan békítsük meg a természetet SZÉPEN, EMBERÜL 
  Előadó: Poprádi Béla, a Mezőgazd. Minisztérium szakértője 
                17 óra: Az ember hármas egysége. Mai társadalmi problémák. 
 
Szeptember 2. kedd  9 óra:  Etnikumok békés egymás mellett élése. 
                   17 óra:  Ifjúsági mozgalmak és a rendszerváltás           
 
Szeptember 3. szerda   9 óra:  Népiség és szürrealizmus  
                                         100 éve  született Sinka István                     
  Előadó: dr. Medvigy Endre irodalomkutató, a Szent László Ak. 
dékkánja              
    17 óra:   A mai magyar irodalom témái, gondjai 
 
Szeptember 4. csütörtök  9 óra:  A magyar történelem a reformkortól napjainkig  
      svájci magyar szemmel.  
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    A svájci magyarok. 
  Előadó: dr.Krüzsely Mária, a MVSZ svájci szervezetének elnöke 
                       17 óra:  A magyar történelem kérdései a kiegyezéstől 
napjainkig 
                Előadó: dr. Schubert Katalin történész 
 
Szeptember 5. péntek  9 óra:   A mai Magyarország gazdasági, társadalmi 
feladatai 
.                    Előadók: a MVSZ tagszervezete, a MAG tagjai.   
                     17 óra:  l956 Magyarország  
            Ventilla István USA-beli magyar filmrendező filmvetítése, 
előadása 
 
Szeptember 6. szombat  9. óra: Magyarként Európában 
                     Az emigráció magyarsága. 
   Kapcsolat az anyaországgal, a Kárpát-medence magyarságával.   
  Előadó: Práczky István          
                       16 óra:  Magyar! Fogadásra készülj!  
   Fogadjuk a 21.századot SZÉPEN, EMBERÜL! 
  Előadó: Kállai Eszter  
 
Alapítványunk kortól, foglalkozástól függetlenül szívesen lát minden érdeklődőt 

akár egy-egy előadásra is.  

 
 Jutalomtáboroztatásaink: 
 Tizenegy személyt táboroztattunk - az előző éviekkel megegyező módon - 10 
napon át a Velencei tónál. A táborozási költségeket a Pro Recreatione Alapítvány fedezte, 
az útiköltségükhöz 135 DEM értékben járult hozzá az Alapítványunk. 

 Tizenkét diákunk volt Budapesten egy 10 napos tanulmányi kiránduláson, a 
szállítási költségeket 125 DEM értékben és kosztjukat 1.200 DEM értékben 
Alapítványunk fedezte. 

 Negyvenhárom fős csoportunk, közülük 13 Hunyad megyei szórványbeli, bérelt 
autóbuszos cserekiránduláson vett részt Vácon és környékén egy héten át. Erre 1.530 
DEM-et áldozott az Alapítványunk, melyből 463 DEM a szórványbeliekre költött összeg. 

 

Diákjaink 
 Tekintettel a beköltözést-kérvényezők lehetőségeinket messze meghaladó 
számára, de számítva a lemorzsolódásra is, 1997. szeptemberében 130 gyermeket vettünk 
fel a már régen közzé tett pontozásos rendszerünk szerint. 

 Az 1996. szeptemberétől a régen bentlakó diákjaink ellenszenve az újak iránt, 
valamint a jobb és idősebb diákjainknak az "önmaguk függetlenítése" minden szabály és 
fegyelemtől - mely függetlenítést erős betyárösszetartással védelmeztek - komoly 
feszültséget keltett, amint ezt az előző jelentésben is érintettük. A karácsony-körüli 
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hangulat, sajnos, csak időszakosan enyhített ezen. Amint e társaságból az egyiket - 
figyelmeztetés után is elkövetett, megbocsáthatatlanul súlyos vétkéért kicsaptuk, néhány 
általuk becsült tanár bíztatására hallgatva és támogatását igénybe véve, szolidaritásból, az 
egész társaság kiköltözött (8 leány). Magukkal vittek néhány igazán értékes embert is, 
mégis, kiköltözésükkel sokat javult az intézetünkbeli hangulat, sőt, hiába próbálták a 
hazugság legvadabb eszközeit is igénybe véve lehetetlenné tenni Diákotthonunkat, nem 
értek el számottevő eredményt. 
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Ez egy táblázat lap.
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 Szolidaritást, egyébként, jó ügy mellett is tanúsított ifjúságunk, amikor két ízben 
is szép számmal kivonult a "Csereháti ügyünk"-et támogatni.   

 30 ösztöndíjas diákunk van; 2- szociális ösztöndíjas, 2- teljes ösztöndíjas, 7-  
háromnegyed ösztöndíjas, 10- feles és 9- negyed ösztöndíjat kapó tanuló. Egy teljes 
ösztöndíj értéke 35 DEM. Kiosztódik havonta 577,5 DEM értékű ösztöndíj. Minden 
diákunk tekintélyes  ruhasegély ajándékot is kapott. Ez, természetesen nincs beleszámolva 
a lentebbi költségekbe. 

 A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk 16.178 DEM-et, a diákok befizettek 6.382 
DEM-et ez az év során. Egy gyermek tehát belekerül havonta 13,48 DEM-be és ugyan ez 
a gyermek befizet 5,3 DEM-et havonta. A fennmaradó havi 8,16 DEM-et az 
Alapítványunknak kell előteremtenie minden diákunk számára. 

 Ebben az évben a következő pályázatokat adtuk be: 

1. Illyés Alapítvány Ifjúsági Szakt.-től kértük a közösségfejlesztő munkatáborunk 
támogatását. 

Nyertünk 100.000 Ft-t, melyet még mindig nem utaltak át a számlánkra. 

2. Illyés Alapítvány Művelődési Szakt.-től kértünk a szabadegyetem művelődés hetére. 

Nyertünk 70.000 Ft-t, mely nov.végén érkezett a számlánkra. 

3. Illyés Alapítvány Tudományos Szakt.-től a szabadegyetem Biblia hetére. 

Elutasították. 

4. Illyés Alapítvány Oktatási Szakt.-től a szabadegyetem esztétika-etika hetére. 

Elutasították. 

5. Illyés Alapítvány Egyházi-Szociális Szakt.-től a szórványkatekézisre. 

Októberben utólagosan megítéltek számunkra 130.000 Ft-t, melyet még nem utaltak át. 

6. A Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának meghirdetett pályázatán kértük a 
szabadegyetem támogatását. 

Választ sem kaptunk. 

7. A Budapesti Közlekedési Vállalattól kértünk a leselejtezéssel árverezésre kiírt 
buszaikból. 

Felajánlották, hogy vegyünk részt az árverésen. 

8. A Pro Recreationis Alapítványtól tíz diákunk számára kértünk két hetes Velencei- 
                                                                                       tavi táboroztatást. - Megnyertük. 
 Az Illyés Alapítványtól tavaly elnyert 100.000 Ft-unk, sok utánajárásom után az 
ősszel megérkezett az IKE kolozsvári bankszámlájára, de onnan még nem sikerült 
átimádkozni. 

 A budapesti Ref. Zsinati Irodához 1995.-ben  beadott könyvpályázatunkra, sok 
utánajárásom eredményeképpen megkaptunk a Kálvin Könyvkiadó raktáron levő minden 
kiadványából egy-egy példányt. 
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Az év folyamán érkezett segélyszállítmányok 

 Februárban kaptunk 350.db.tipus élelmiszercsomagot és 20 köbméter használt 
ruhát a Capelle a/d Ijselli Sarfath Alapítványtól. 

 Októberben, ugyancsak tőlük újabb segéklyszállítmány érkezett: 20 köbméter 
használt ruha, ajtók, műanyag székek, használt fűtőtestek és WC tartályok. 

 November elején 40 zsák használt ruhát kaptunk a Rijssen-i OEC-től. 

 A Püspökségtől kaptunk két működésképtelen elektromos orgonát cserealkatrész-
nek. 

Adományok 

 Peti Lehel és Botond diákjaink szülei Héderfájáról 20 liter bort adományoztak. 

 Szép Laura és Róbert szülei Szentsimonról 3,5 l tömény szeszt és 2 zsák 
krumplit. 

 Darvas Beáta szülei Szentsimonról 7 liter rövid italt adtak. 

 Tőkés Sándor, udvarhelyi lakos, 12 kg. mézet adományozott. 

Pénzadományok 

 A Trans-Car Egyesület Budapest 10.000 Ft-t adományozott a 12 budapesti 
tanulmányi kiránduláson levő diákunknak múzeum- stb. látogatási költségeire, valamint 

        Hegedűs  Lóránt püspök úr ugyan úgy és ugyanarra adományozott 10.000 Ft.-t. 

Alapítványunknak adományként adtak: 

Varte Anja –Németország 50-DEM-et, Kolozsvár-Alsóvárosi Ref. Egyház 100.000-Lei 
OEC- Bussum 1.250-DEM-et, Tenkei Ref. Öregotthon 500.000-Lei 
Debreceni Ref. Kollégium 700-DEM-et, Szász Domokos – Udvarhely 20.000-Lei 
Dr. Krüzsely Fejös Mária 100-USD-t, Udvarhely I.Ref.Egyház Dobai L. évi stóláját250.000-Lei 
 A püspökség ismételt ellenőrzési szándékairól értesülve, 1997. október 23-ra 
ismét felkértük Szabó Brandt Péter egyházkerületi pénzügyi ellenőrt, hogy mint általunk 
megbízott szakértő segítse a Makkai János mérnök, kerületi igazgatótanácsos, Ferencz 
Viola tanárnő és Szígyártó Miklós lelkipásztor alapítványi tagokból álló belső ellenőrző 
bizottságunk munkáját. Sajnos Szígyártó most sem tudott jelen lenni a bizottságban, de a 
bizottság nélküle is el tudta végezni munkáját. Idézem az ellenőrzési jegyzőkönyv utolsó 
mondatát: "Az ellenőrző bizottság a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést az egyházi és állami 
rendelkezések és törvények alapján végezte és mindent szabályos rendben talált." 

 Az 1996. december 20.-án megvett Zeteváraljai telken a nyári munkatábor alatt 
némi rendet raktunk és megkezdtük a sportpályák kialakítását, de az ott található épületek 
sorsát még nem sikerült tisztázni. A bukaresti Minisztériumban is jártunk ez ügyben, de 
oly magas árat kérnek érettük, hogy annak tizedét sem éri meg. Ezért perben kértük az 
épületek lebontását, eltakarítását. Már egy tárgyalás volt, de az alperes nem jelent meg 
azon. 
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 A Polgármesteri Hivatal perben kényszerített, hogy a pincénken engedjük 
átvezetni az utca végében levő C. tömbházak számára szükséges központi fűtés és 
melegvízvezetéket. Amellett, hogy ez a C. tömbházak számára is a legrosszabb megoldás, 
a mi pincénk jórészét használhatatlanná teszi. Ezért fellebbeztünk. A pert a megyei és a 
felsőbb bíróságon is megnyertük. A fűtési idény lejártakor kérni fogjuk a csövek 
kiszerelését. 

 A Zsigmondtelepi Iskolába táborozási bér fejében beszerelt vízvezeték ügye nem 
mozdult előbbre. Sem kifizetni nem akarják az általunk oda befektetett értéket, sem a 
szerződés szerinti táborozásainkat engedni. A per elkerülhetetlennek látszik. 

 Az épületünk földszintjének pere Vásárhelyről visszakerült Csíkszeredába. Az 
országos RMDSZ támogatását kérve sikerült úgy kiegyezni az alperessel, hogy kb.600 
millió lejért és az egyik C. tömbház földszintjének irodákká alakítása ellenében 
megkaphatjuk a földszintet. Mivel az alku folyik, kölcsönös megegyezés alapján a pert 
egy évre felfüggesztettük és ennek a hatalmas összegnek az előteremtésére 
öszpontosítunk. 

 Az 1997-es év pénztári mérlege: múlt évi pénztármaradvány - 10.751 DEM 

Bevétel - 27.064 DEM,  Kiadás - 24.380 DEM,  Egyenleg - 13.435 DEM. 

  Székelyudvarhely, 1998. január 8.  Dobai László 

         
 A REFORMÁTUS DIÁKOTTHON ALAPÍTVÁNY 

ALAPSZABÁLYZATA 
- részlet - 

 
 4.§. Az Alapítvány célja: az ifjúság nevelésének, tanulásának segítése és előmozdítása, a 

Református Egyház Tantételei  szerint. 
 5.§. Az Alapítvány feladata: 
     a) mindenütt ahol csak lehetséges diákotthonok létesítése, melyekben minél több ifjú 

találjon nemcsak szálást, ellátást, hanem anyagi és szellemi segítséget is az 
iskolai, az egyházi, és minden hasznos ismeret elsajátításához,    
begyakorlásához; és mindezt keresztyén módon nevelő családias 
közösségben; 

      b) hely és minden egyéb biztosításával lehetőség szerint támogatni a református ifjúság 
rendezvényeit; 

      c) vakációban a szórványban élő református ifjúságnak biztosítani a feltételeket ahhoz, 
hogy elsajátíthassák azokat az ismereteket, melyekhez szórványhelyzetük 
miatt nem juthatnak; 

6.§. Az Alapítvány céljainak és feladatainak megvalósítására a következő anyagi és 
pénzügyi források szolgálnak: 

    a) bel- és külföldi, egyházi és világi, jogi és fizikai személyek anyagi- és pénzadományai; 
  b) az Alapítvány tevékenységéből (rendezvényeiből) származó  pénzösszegek (pl. 

részvételi díjak, bérleti díjak, stb.); 
    c) az Alapítvány saját tulajdonát képezô gazdasági társaságok teljes jövedelme; 
   d) vegyes tulajdonú gazdasági társaságok (amelyekben az Alapítvány részvényes vagy 

társ) jövedelmének a tulajdon aránynak megfelelő része. 
7.§. Az Alapítvány tagsága: 
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  Az Alapítványnak tagja lehet minden olyan jogi vagy fizikai személy, 
amely/aki elfogadja az Alapítvány célkitűzéseit és feladatainak 
megvalósításában közreműködni szándékozik. A belépési kérésről az 
Alapítvány Elnökségének javaslatára a Közgyűlés dönt. 

         A Közgyűlés javaslatára az Elnökség "Az RDA tiszteletbeli tagja" címet 
adományozhatja azon jogi vagy fizikai személyeknek, amelyek/akik 
tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak az Alapítvány céljainak 
megvalósításához. 

  A tagok részt vehetnek az Alapítvány munkájában, választhatnak és 
választhatók ennek szerveibe. Tevékenységüket az Alapítvány 
Alapszabályzatának megfelelően fejtik ki. 

  A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, a tagok sorából való törléssel, 
vagy kizárással. Aki három egymásután következő közgyűlésről igazolatlanul 
hiányzik azt törölni kell a tagok sorából. Az igazolásokat a közgyűlés tárgyalja 
meg és fogadja el vagy utasítja vissza. Kizárható az a tag, aki az Alapítvány 
céljainak meg nem felelő tevékenységet fejt ki, vagy tevékenységével 
kompromittálja  az Alapítvány munkáját. 

8.§. A Református Diákotthon Alapítvány szervezeti felépítése: 
 a) Közgyűlés   b) Elnökség c) Számvételi bizottság d) Szakbizottságok 
9.§. A közgyűlés 
  Az Alapítvány legfelsőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok részvételén 

alapul és dönt az Alapítványt érintő ügyekben. 
  A Közgyűlés évente egyszer ülésezik, de az Elnökség javaslatára vagy a 

tagság 1/3-a kérésére bármikor összehívható rendkívüli ülésre. 
  A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 

Határozatait nyilvános vagy titkos szavazással hozza, egyszerű többséggel; 
titkos szavazás a jelenlevők 10 %-ának kérésére rendelhető el. 

  A Közgyűlés ülésein az Alapítvány elnöke, alelnökeinek egyike, vagy az 
Elnökség által megbízott tag elnököl. 

  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
   - az alapszabályzat elfogadása és módosítása; 
   - a különböző helységekben működő Református Diákotthonok 

helyi körülményekhez alkalmazott működési  szabályzatainak elfogadása; 
   - kinevezni az egyes Református Diákotthonok igazgatóit és 

kuratóriumi tagjainak felét - gondoskodva arról, hogy minden kuratóriumnak 
legyen legalább egy református lelkipásztor tagja; 

   - az elnök, alelnökök, titkár és elnökségi tagok, valamint a 
számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása; 

   - a képviseleti szervek beszámoltatása; 
   - a költségvetés megvitatása és elfogadása; 
   - az Alapítvány megszűnésének kimondása és az Alapítvány 

tulajdonáról való rendelkezés. 
  Amennyiben a felszámoló közgyűlés megtartására nincs lehetőség, úgy 
         az RDA jogutódja az Erdélyi Református Egyházkerület.  
10.§. Az Elnökség: 
 a) Az Elnökség tagjai:  
   - az elnök 
   - két alelnök 
   - a titkár 
   - három tag. 
 Az  Elnökséget  a  Közgyűlés választja, három  éves időtartamra. 


