
A nagyenyedi 
Bethlen Gábor Alapítvány

Jelen kiadványban alapítványunk  (a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapít-
vány) a Bethlen Gábor Kollégium hivatalos és egyetlen alapítványa. A 
Kollégium háttérintézméye is egyben, mely az ott végzett oktatási-nevelési 
tevékenység anyagi és szervezési támogatását szolgálja megalakulása óta, 
immár húsz éve. Célkitűzéseit pályázatok, célirányos adományok gyűjtése 
és hagyatékok befogadása révén valósítja meg (www.bethlengabor.eu).  

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványa sajátos helyzetben 
és környezetben fejti ki tevékenységét.  A Kollégium Közép- és Dél- Er-
dély szórvány oktatási központja, az volt és az is marad. A tanintézmény-
ben kizárólagosan magyar tannyelven szinte minden oktatási forma léte-
zik, mely a romániai oktatási rendszerben működhet. 

A Kollégium udvara, ünnepségeink színtere (2016.09.18. újraszentelés)
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Jelenleg is közel 700 diák tanul intézményünkben, melynek nagy ereje 
és vonzereje, hogy óvodától érettségiig tudjuk felvállalni a képzést és a 
diák bentlakást.

Ma már kijelenthetjük, hogy Alapítványunk biztosítja Kollégium stabil 
működését az Önkormányzati bázisfinanszírozás mellett, a Református 
Egyházkerületi és Magyar Állami támogatásokkal kiegészülve. 

Cserkészeink

Collegium Gabrielense, reneszánsz táncegyüttesünk
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A hagyományos Tornavizsga

Az Országház vendégei voltunk 2013.02.22-én. Itt ünnepeltük    Alapításunk  
390. évfordulóját.
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Dr. Kövér László Házelnök laudálja a Bethlen Kollégiumot  fennállásunk 
390. évfordulóján.

Az évtizedek folyamán pályázatok segítségével a kollégiumi életkörülmé-
nyeken érdemben javítottunk tanfelszerelésekkel, bútorzattal látva el a tan-
intézmény tantermeit, a bentlakás hálótermeit, az étkezde konyháját. A 
szakoktatáshoz szükséges tanműhelyt újjá építettük és korszerű eszközökkel 
szereltük fel.

Civil támogatási hálózatunk (Kersztszülők, Falu esze program, hagyatékok, 
stb) nélkül ma már elképzelhetetlen lenne magas szintű oktató és nevelő 
munkánk végzése. Csak az alapítványi támogatások biztosítják a közép-, és 
dél-erdélyi szórványban a magyar anyanyelvi oktatás lehetőségét. A rászo-
ruló, kiváló képességű diákjaink egyetemi tovább tanulását is részfinanszíro-
zásban is fel tudjuk vállalni. (www.bethlengabor.eu) 
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Bentlakó diákjaink

A Magyar Mártírok Emlékművénél (jobb-
ról) Halmágyi Jenő mecénás, Szőcs Ildi-
kó igazgató, alapítványi elnök, Dr. Szőcs 
Gyula mecénás, Győrfi Sándor Kossuth 
díjas művész, a kompozíció alkotója

A Bethlen Gábori Statutumot szem előtt tartva, mely hajdanán az oktatás 
mögé biztos gazdasági alapot rendelt autonóm vagyon formájában, ismétel-
ten célként jelöltük meg ennek a jövőt meghatározó gazdasági függetlenség-
nek a kiépítését. A Kollégiumi oktatásra alapozva (turisztika-közélelmezés, 
szállodai manager asszisztens, informatika képzés) szállodai és vendéglátó 
ipari és IT munkahelyek létrejöttét támogatjuk képzésünkkel és valósítjuk 
meg magunk is. Célunk a környék gazdasági életének a fellendítését katali-
zálni, de egyúttal ennek mi is nyertesei kívánunk lenni.
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Szőcs Ildikó, A Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, alapítványi elnök
e-mail:       szocsildiko68@yahoo.com 
mobil:        +40 731026814
Postacím: Bethlen Gábor Alapítvány, 515200 Aiud, str. Bethlen Gábor nr. 1. Románia;

Dr. Szőcs Gyula Kálmán A Bethlen Alapítvány teljes jogú magyarországi megbízottja
e-mail:        szocsgyuladr@upcmail.hu 
mobil:         +36 209660444
Postacím:  1134 Budapest, Botond utca 14.I.e.7.

A fentiek alapján stratégiai céljaink a 2022-ig terjedő időszakra az Alapítvány anyagi bázisának 
hosszú távú biztosítása végett az alábbiak (mely céldátum egyben a Kollégium Bethlen Gábori 
alapításának 400. évfordulója is): 

a.   IT (Information Technology) Inkubációs ház megvalósítása, üzemeltetése: 2019-20.
b.   Saját tulajdonú kereskedelmi szolgáltató ház megvásárlása, építése, kialakítása: 2019-20.
c.   Új diák bentlakás építése, mely lehetővé teszi a szórvány kiváló képességű gyermekeinek 
stabil kollégiumi tanulmányát, történelmi hagyományainknak megfelelően. (+100 fő részére): 
Program előkészítés: 2019; Megvalósítás: 2020-2021. 
d.   Ösztöndíj rendszerünk folyamatos továbbépítése, tőke-kamat jövedelmekkel, ingatlan 
hasznosítással: 2019-2022.
e.   A turisztikai iparba való bekapcsolódás, szálloda építés és üzemeltetés, a Kollégium látoga-
tásának külön mederbe terelése szakszerű idegenvezetéssel, látogatói központ és ajándékbolt 
kialakításával: 2020-2022. 

A programunk indításának kezdő költségvetése 300 000, háromszáz ezer Eurot igényel, mely 
összegnek 20 %-val rendelkezik Alapítványunk.

Térjen be hozzánk!

Segítse a Bethlen Gábor Alapítványt célkitűzéseink megvalósításában! 
Támogatása módjáról alapítványunk honlapján tájékozódhat: www.
bethlengabor.eu, vagy személyesen a Kollégiumban, Nagyenyeden:

Tánccsoportunk Színjátszóink
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