„...de mi lesz a fiúkkal?”
A Sankt Stephan fiúbentlakás létrehozásának eseménynaptára

Sófalvi Ilona a Szent Mihály üzenete című lap 2002. április‐májusi számában megjelent cikkében
kérdezi: Tanár úr! Minden bentlakó és osztálytárs lány nevében kérdezem: De mi lesz a fiúkkal?
Lesz‐e valaha egy „testvér” fiúbentlakás ?
Több mint öt éve próbálkozunk egy ilyen „testvérintézmény létrehozásával, ...míg a bentlakást
igénylő diáklányaitok esetében gyakorlatilag a „TEO” a megoldás, a fiúk helyzete iskolátok , de a
város szempontjából is megoldatlan. Jelen pillanatban a megvalósítás határán állunk...
1995. szeptember 25. – Első helyzetismertetés és támogatáskérelmi próbálkozásukat a
fiúbentlakás létreozásának érdekében szétküldtük a „világba” . Az Illyés Alapítványnál két
alkalommal is próbálkoztunk, de sikertelenül.
1996. május 9. – Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszterhez fordultunk ügyünkkel. A
kapott válasz nem tartalmazta a gyakorlati megvalósítás lehetőségét.
1997. március 4. – Medgyessy Péter pénzügyminiszter úrhoz fordultam segítségért, gondolván,
hogy „ott van pénz”. A minszter úr március 12‐én a beadványomra ráírta: „Szeretnék segíteni!”
1997. árpilis 21‐én a miniszter úr megbízásából Draskovics Tibor államtitkár válaszolt. Közölte,
hogy a Határon Túli Magyarok Hivatalát kérték fel a javaslatok kimunkálására. A HTMH‐val nem
sikerült együttműködnünk.
1998. március 2‐án az új helyzet ismertetése érdekében Medgyessy Péter miniszter úr
személyesen fogadott, és új megoldást ajánlott: a PM‐hez tartozó Központi Vagyonkezelési
Intézet vásárolja meg az ingatlant Kolozsváron, és használatra, 25 évre, adja át az
Alapítványnak.
A jogi részletek tisztázása közben Magyarországon a választások következtében új
kormány alakult.
1998. szeptember 21. – Az új kormány pénzügyminiszteréhez, Járai Zsigmond úrhoz fordultam,
aki a HTMH bevonásával javasolta ügyünk megoldását.
1998. november 18‐án kaptam választ a HTMH új vezetőjétől Szabó Tibor úrtól, aki az Illyés
Közalapítvány Erdélyi Alkuratóriumához utasított.
1999. január 18. – Levélben fordultam az Erdélyi Alkuratóriumhoz. A kuratórium oktatási
szaktestülete meghallgatásom után sem adott támogató nyilatkozatot a bentlakás
létrehozásával kapcsolatban, annak ellenére, hogy Halzl József úr az Illyés Alapítvány elnöke az
első tíz prioritású támogatásra érdemes létesítmény közé sorolta a fiúbentlakás létrehozását.
1999. augusztus 27. – A HTMH vezetője Szabó Tibor úr „az érintettek bevonásával”, közös
pályázattal keressük meg az Illyés Alapítvány Erdélyi Alkuratóriumát.
2000. május 5. – Az Illyés Közalapítványhoz beadott pályázatunkat, amelyből hiányzott az
Erdélyi Alkuratórium támogató nyilatkozata, a kuratórium kerethiány miatt elutasította.

2001. június 15. – Az Apáczai Közalapítványnál is próbálkoztunk, de a benyújtott pályázatunkra
elutasító válasz érkezett.
2002. május 22. – A bécsi Szent István Egylet vezetőségi gyűlésén elhatározta, hogy a
fiúbentlakás létrehozását kérésünkre 77.000 dollárral támogatja. Közben a Mocsáry Lajos
Alapítvány és a San Francisco‐i Magyar Alap is anyagi támogatásáról biztosított.
2002. május 30. – az Apáczai Közalapítványhoz benyújtott újabb pályázatunkra, amelyben
bizonyítottuk, hogy az ingatlan vásárlásához szükséges összeg már biztosított, megérkezett a
pozitív válasz: az „Ökumenikus szórvány fiúkollégium létesítése ingatlanvásárlással” címen
benyújtott pályázatukat a kuratórium támogatásban részesítette – közölte hivatalos
értesítésben Csete Örs irodaigazgató.
2002. november 2‐án megtarthattuk a Sankt Stephan fiúbentlakás névadói és szentelési
ünnepségét.
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Megjegyzés:
Az „eseménynaptárban” névszerint felsorolt közéleti személyiségek, Járai Zsigmond miniszter úr
kivételével, Vizi Imrét A Teodidaktos Alapítvány elnökét kérésére legalább egyszer fogadták
kihallgatáson. Folyamatos volt a személyes kapcsolat és a naprakész tájékoztatás a Bécsi Szent
István Egylet elnöke Katharina Stipsicz és titkára dipl. ing. Peter Stipsicz között, akik a támogató
nyilatkozatot aláírták, valamint Lakner Zoltán úrral, a Mocsáry Lajos Alapítvány mentorával.
Pokornyi Zoltán miniszter úrral történt személyes találkozó után Porogi András a Toldy Ferenc
Gimnázium igazgatója képviselte ügyünket a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban.

Az említett beadványok, levélváltások szövegét valamint a fiúbentlakás névadói ünnepségének
képeit lásd a Teodidaktos Alapítvány 2004‐ben megjelent Emlékkönyvének 67‐87. oldalán.

