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Schmitt Pál az ünnePSég fővédnöke

Hálaadás a húsz évért

hírfolyam

> Dolgoznak a csereháti oldalban. Vár-
hatóan október középre végeznek a csereháti 
oldalban található Domb, Kuvar, Imecs Lász-
ló és Csere utcák felújításával: a szegélyköve-
ket már lerakták, készülnek az esővíz-elveze-
tők, rendbe teszik a bejáratokat. A szerződés 
értelmében október elejére kellene végezzen a 
feladattal megbízott cég, a keskeny, meredek 
utcákban viszont nehézkesen lehet haladni a 
munkálatokkal. Mind a négy utcára aszfalt-
réteg kerül, a Domb utca egyik felén, illetve 

ahol az útszélesség engedi, járdákat alakíta-
nak ki. „Ilyen volumenű munkálat idén nem 
volt a városban, rengeteget fog változni az 
utcák képe” – mondta a kilencszázezer lejes 

beruházás kapcsán Tikosi László. A polgár-
mesteri hivatal műszaki igazgatójától azt is 
megtudtuk, október végére elkészülhet a Rét 
utcát a terelőúttal összekötő út is, a munkála-
tok elvégzésére kiírt licit a héten várható. Az 
igazgató szerint fontos beruházásról van szó, 
hiszen az út elkészültével tehermentesítődik a 
főút az amúgy is nagy forgalomtól. Az Orosz-
hegy és Kadicsfalva felől, illetve felé közle-
kedőknek ezután egyszerűbb lesz az új úton 
autózni, könnyebben megközelíthető lesz az 
ipari övezet, a piac, a szombatfalvi rész. Máris 
több cég jelezte, hogy az új út mentén talál-

ható parcellákon telephelyet hoznának létre. 
Tikosi tájékoztatása szerint ugyanakkor a hé-
ten, jövő héten nekifognak a kórház melletti 
körforgalom kiépítésének is: a Multipland 
Kft. október közepén adná át a város második 
körforgalmát.

> Vigyázat, lőnek! Lőgyakorlatra ke-
rül sor ma délután három és este tíz óra 
között a kerekerdői katonai alakulat szer-
vezésében. Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala és az alakulat kéri a lakosok 
fokozott figyelmét az említett órákban.

A címben megfogalmazott mot
tóval várja vissza minden volt 
diákját és munkatársát a szé
kely udvarhelyi Református diák
otthon Alapítvány, amely ezen a 
hétvégén ünnepli fennállásának 
20. évfordulóját. A rendezvény 
fővédnökségét Schmitt Pál, ma
gyarország köztársasági elnöke 
vállalta el. az ünnepségről és 
az alapítványról dobai laszló 
református tiszteletessel, a di
ákotthon vezetőjével beszélget
tünk.

– Hogyan ünnepli fennállásá-
nak 20. évforfulóját a Református 
Diákotthon Alapítvány?

– Pénteken 16 órakor veszi 
hivatalosan kezdetét az az ünnepi 
program, ahová szeretettel várjuk 
vissza minden volt diákunkat, 
minden volt munkatársunkat 
és egy nagy visszaemlékezéssel, 
beszélgetéssel indítjuk a hétvégi 
ünnepségsorozatot. Szombaton 
11 órától hálaadó istentiszte-
let lesz a Belvárosi Református 
Templomban, ahol dr. Pap Géza, 
az Erdélyi Református Egyház-
kerület püspöke fog igét hirdet-
ni, majd 15 órától hangverseny 
lesz a Stúdió mozi nagytermé-
ben. A hangverseny után ünnepi 
köszöntők hangzanak el, ahol 
Schmitt Pál köszöntőjét is hal-
lani fogjuk, ugyanis az ünnepség 
fővédnökségét Magyarország el-
nöke vállalta, aki megígérte, hogy 
ha személyesen nem is tud eljön-
ni, de elküldi ünnepi beszédét. 
A köszöntőket ünnepi műsorok 
követik, majd este bált tartunk 
a diákotthon étkezdéjében. Va-
sárnap az ünnepség záróakkord-
jaként szabadtéri istentiszteletet 
tartunk a Budváron, rossz idő 
esetén az otthon étkezdéjében. 
Az ünnepélyen jelen lesz min-
denki, aki eddig támogatott ben-
nünket: jönnek Olaszországból 
és Hollandiából is pártfogóink. 
A fő hangsúly azonban volt di-
ákjainkon, minden volt munka-
társunkon van, hiszen nélkülük 
nem jöhetett volna létre mindez. 
Egy kis nosztalgiázással gyűjtjük 
az erőt az elkövetkező húsz esz-
tendőhöz.

– Mikor fogalmazódott meg 
önökben a diákotthon létrehozásá-
nak ötlete?

– Annak a közösségnek volt 
az ötlete, amelyikben én fel-
nőttem, és amelyikben mun-
kálkodtam. Mint gyülekezeti 
lelkész Vajdahunyadrákosdon 
szolgáltam, és már ott megfo-
galmazódott bennem, hogy az 
ifjúsággal foglalkozni kell. Ez a 
munka egyre egyértelműbb volt 
számunkra, és tudtuk, hogy a 
reformátusságnak meg a magyar 
közösségnek is nagyon sokat 
számít. Ezt az elképzelést akkor, 
valamilyen szinten a hatóságo-
kat kicselezve meg is valósítot-
tuk. Az igazi változást a dikta-
túra bukása hozta el, amikor az 

állam monopóliuma megszűnt, 
és akkor igyekeztünk talpra állí-
tani a református meg a magyar 
nevelést.

– Kik és mikor hozták létre az 
alapítványt?

– A Református Diákotthon 
Alapítványt mint autonóm jogi 
személyt az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerületen belül 40 
személy hozta létre. 1991. szep-
tember 15-én jöttünk létre mint 
független egyházi alapítvány, az 
állami bentlakásokkal egyszerre. 
Ennek az alapítványnak vagyok 
én az elnöke immár húsz éve.

– Hogyan bírta erővel ezt a 
húsz évet?

– Hívő ember vagyok, és 
megtapasztaltam azt, hogy Is-
ten senkire sem tesz nagyobb 
terhet, mint amihez erőt is ad. 
Amikor nagyon nehéz időszak 
volt, mindig jött egy kis biztatás 
és segítség. Van, amit nem hisz 
el a világ: mi úgy működtük végig 
a húsz esztendőt, hogy semmi 
rendszeresen biztosított támo-
gatásunk nem volt. Most is úgy 
van, hogy ha mi nem kapunk 
támogatást, akkor nem tudjuk, 
miből indítunk majd a követ-
kező esztendőben. Hosszú távra 
sosem tudtunk tervezni, mert 
betervezett jövedelmünk nincs, 
egyedül a reménységünk. Min-
dig jött valami segítség, innen-
onnan, de mindig volt, mert az 
Isten kirendelte nekünk.

– Melyek az alapítvány főbb 
tevékenységei?

– Az alapítványunk legje-
lentősebb tevékenysége az ifjak 
nyári táboroztatása. Rengeteg 
gyermeket táboroztattunk az 
évek során. De ez csak egy ki-
csiny része volt tevékenységünk-
nek, mert Udvarhelyen a rá-
szoruló gyermekek ingyen ebé-
deltetését is mi kezdtük el. Egy 
éven át ingyen biztosítottuk az 
utcagyerekek heti fürdetését. 
Szerveztünk témánként egyhe-
tes, bentlakásos szabadegyete-
meket bibliaismeret, művelő-
déstörténet és esztétika-etika 
témákban és szerveztünk még 
IKE-szabadegyetemet is.

– Hány gyereket neveltek ki 
az intézetből a húsz év során?

– Az ünnepi plakátunkon azt 
írja: ezer ember és húsz eszten-
dő. Név szerint felsorolva 903 
diákunk van nyilvántartva, akik 
a diákotthonban laktak, rajtuk 
kívül pedig még volt 86 óvodá-
sunk is. Ezt ha összeadjuk, akkor 
pár személy híján megvan az ez-
res létszám. De vannak olyanok, 
akik nem szerepelnek a listán, 
mert furcsa módon háromszor 
is eltűnt minden adat a számító-
gépes nyilvántartásunkból...

Berkeczi Zsolt

Dobai László református tiszteletes: az Isten mindig kirendelte nekünk a segítséget

új tanév új helyen

Benépesedett 
a Mária Valéria

Négy és fél száz diák kezdte 
meg tegnap az 1896ban épített, 
egykori mária valériaépületben 
tanulmányait. A Benedek Elek 
Líceum felújítására 550 ezer lejt 
költöttek.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A Benedek Elek Líceumnak 
azután kellett költöznie, 
hogy a református egyház 

visszakapta a városközponti épület-
együttest. A református kollégium 
ingatlanjával szomszédos, leromlott 
állapotban lévő Mária Valéria-épület 
egykor óvodaként, majd iskolaként 
működött, 1990 és 1993 között, a 
csereháti iskola megépítéséig a Ma-
rin Preda Gimnázium volt benne. A 
református püspökség által a líceum-
nak megszabott ötévnyi türelmi idő 
életbe lépésével létfontosságúvá vált 
a rehabilitálása, csakhogy központi 
alapokból nem érkezett annyi pénz, 
hogy a türelmi idő végére be is fejez-
zék a felújítást.

Egyévnyi halasztás után végre a 
központi csapok is megnyíltak: az 
ingatlan helyrepofozásához kétszáz-
ezer lej érkezett, a város ehhez tett 
hozzá további háromszázezret. „Ha-
jónk csak viharban volt, de nem en-
gedtük elsüllyedni, s a matrózoknak 
eszük ágában sem volt elhagyni a 
fedélzetet” – utalt a korábbi bonyo-
dalmakra ünnepi beszédében Lu-
kács István. Az intézmény igazgatója 
büszkén adta hírül: a 455 diákot, 
43 pedagógust, hatfős didaktikai 
kisegítő személyzetet és nyolcfős ki-
segítő személyzetet befogadó épület 
„noha még kissé mészszagú”, az utol-
só pillanatra kész lett, s „titokzatos 
betűország” megnyitotta kapuit. 

„Úgy kezditek az iskolát, ahogy 
illik!” – jelentette ki Bunta Levente. 
Székelyudvarhely polgármestere arra 
kérte a pedagógusokat, az alacsony 
bérek ellenére is tartsanak ki, s tanít-
sák játékosan a nebulókat. Sófalvi 
László, a megyei tanács alelnöke 
felhívta a figyelmet a választható szé-
kelység történelmére, majd átadta a 
megye zászlóját az igazgatónak.

Noha az iskola több terme is 
üresen áll, Bunta ígérete szerint két-
három hét múlva berendezik azokat. 
„Ezt írják le, hogy tudjam számon 
kérni” – tette hozzá viccesen az 
igazgató.


