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Kedves Barátaink! Most rajtam a sor, hogy átvegyem Miklóstól a stafétabotot, és beszámoljak az 
eddigi eredményeinkről. 
Tulajdonképpen az 1999-es évről kellene beszámolnom,de ez már a tavalyi gyűlésünkön 
megtörtént novemberig,igy tehát most a 2ooo-ben történtekröl,az aktuális problémákról szeretnék 
beszélni. Mint hallottátok 1999-ben 25000,-DM segítséget tudtunk az Arad-iáknak küldeni ,idén 
nov.-ig 13800,-DM-et. Ezekben az összegekben benne foglaltatik persze a Wieser Tibor alap 
tekintélyes adománya, ami ugyanazt a célt szolgálja, amit mi is célunknak tűztünk ki. 
Évente a Szövetnek nyomtatási költsgégeihez járulunk hozzá, ösztöndíjakra, bentlakási segélyekre 
szegény gyerekek részére, kulturális, tanulmányi és sport versenyek rendezésére áldozunk.A 
lejuttatott összeg legnagyobb része viszont, internátus renoválásra lesz fordítva, ami szépen halad és 
részben már lakható .Van remény az internátus teljes átépítésére,mert a különböző alapítványok 
,vállalatok, magánszemélyek adományai,-hogy a legnagyobb adakozót említsem: Böszörményi Zoltán 
és vállalata 500 millió lei -el ezt lehetővé teszi.Már bebizonyitottnak látszik,hogy Éder Ottó álma 
reális volt, mert az eddigi 5 benntlakóval szemben idén már 40-en élnek a benntlakás 
lehetöségével.Ezek az eredmények elképzelhetetlenek lennének Ottó hallatlan lelkesedése, energiája 
és munkája nélkül. 
Ez év folyamán több ízben küldtünk tárgyi segítségeket is: januárban Dr.Kövér Miklós jóvoltából l 
Computert, nyomtatót, stb. kapott a pesti Alma-Mater, 4 computert és l laser Druckert az Aradiak. 
Juni 26.-én sikerült Flaming úr jótékonysági egyesülete révén 15 ruhacsomagot, 12 computert, 4 
Monitort, l drb. nyomtatót 11 „Tastatur"-át, 7 egeret és 5 telefonkészüléket ingyen leszállítattnunk. 
Küldtünk még lúj.SGB Festplatte-t,írógépszallagokat ,Turaereket és l Laufwerket. 
Most készülünk ugyanezen az úton ágynemüt,törölközöket, ruhaneműt küldeni az internátus 
részére. Nagy gondunk azonban az, hogy a Holweide-i korház adományát ( 20 ebédlöasztalt,28 
széket,és egy ipari mosógépet) hogyan tudnánk lejutattni Aradra.Sajnos Flaming úr teherautója ilyen 
nagy terjedelmű küldemény- re túl kicsi. 800-1000,-DM saját hozzájárulással, közösen velük egy 
nagyobb autót bérelhetnénk,de ez részünkre túl magas szállítási díj lenne. 
Amint a pénzügyi beszámolóban elhangzott,- posta költségre : 1999-ben közel 900,-DM-et,2000-ben 
pedig közel 800,-DM-et költöttünk. Amennyiben valakinek eme költségek csökkentésére javaslata 
lenne, nagyon szívesen meghallgatnánk. Döntsük el közösen,hogy a Szövétnekek és egyébb   
infoanyag küldése megéri-e ezt a magas kiadást? Visszajelzésekből viszont kitünik,hogy az egyre 
javuló színvonalú lap mindannyiunknak örömöt szerez. 
Az Aradiakkal együtt nagyon szeretnénk,ha a jövő év szept.-végi,okt.-elejei találkozón ill. ünnepségen 
minél nagyobb számban megjelennénk. Éder Ottóval együtt azon iparkodunk, hogy ez idő alatt Vilhelm 
Károly képkiállítást rendezzünk, mely jó alkalom lehetne magyarországi „Pénzesek" érdeklődését Arad 
felé irányitani. A nepomuki Szt. János szobor restaurálása ügyében sajnos még nem történtek lépések, 
mert úgy tűnik, hogy az aradi magyarságnak ennél sokkal komolyabb problémái vannak. Szomorújhogy 
az idei iskolaév is vegyes iskolaként indult be ,a „Coanda" román tagozat kiköltöztetése teljes vereségnek 
bizonyult. Szemtanuk szerint az egyesítés óta még ilyen évnyitó nem volt( Prefektus-sál  fűszerezve 
!)..Matekovits Mihály föinspektor -helyettesi állása épp olyan veszélyben van, mint Éder Ottó 
igazgatósága. Az egyetlenje az egészben,hogy ennyi vegzatúra után, ők ketten az RMDSZ 
vezetőségével egy emberként harcolnak. 



Most „ egy öreg,bolond tanár" üzenete következik (Réhon Jocó saját szavaival élve): „ mond el a 
gyűléseteken kérlek, hogy meghatódottsággal, sőt büszkeséggel tölt el, hogy kezdeményezésemre ilyen 
nagy számú összetartó társasággá váltatok és nagyon köszönöm, hogy ennyi anyagi áldozatot hoztok 
régi iskolátokért és főleg azt köszönöm,hogy ilyen bizalommal viseltettek irányunkban". Itt szeretnék 
én is Jocó köszönetéhez csatlakozni!!! Jó lenne ha megbeszélnénk, hogy van-e valakinek igénye arra, 
hogy mint az Arad-iák és egyébb jótékonysági szervezetek teszik, az adakozók névsorát, adományok 
összegét lekőzljük-e ? Én személy szerint nem tartom fontosnak,söt olyan nagy adakozónk is van, aki 
direkt kérte, hogy névtelen maradhasson.Ezt szeretném szavazásra bocsájtani.Kéraék kézemeléssel 
véleményt nyilvánítani: Aki azt szeretné, hogy az adakozók listája megjelenjen az emelje fel a kezét/ 
erre a felszólításra senki sem reagált/ 
Nagyon örülünk,hogy Szép Zoltán aradi festőművész ilyen jól tudta időzíteni kölni látogatását, hogy a 
mi összejövetelünkön ,az Ö szép képeivel díszíthettük a termet. A képek nem csak 
megtekinthetők,hanem meg is vásárolhatók. 
Két nagyon szép filmet tudtam beszerezni Arad megye nevezetességeiről és Kolozsvárról amit 
szorgalmasan koppintgattam, sajnos a minőség itt-ott hagy némi kívánni valót maga után,amiért 
elnézésteket kérem.Ügy a videofilmek, mint az internátusi téglajegyek „Spende „ fejéban kaphatók 
gyűlésünk után. /amennyiben Ti is szeretnétek belőle, szívesen küldök, jelezzétek kívánságtokat./ 
A tavalyi protokollköltségek olyan magasak voltak,hogy idén úgy gondoltuk legalább 10,-DM-es 
hozzájárulást kérünk a vacsoránkhoz .Amennyiben a befolyt összeg meghaladja kiadásainkat, azt 
természetesen az Alma-Mater számlájára utaljuk.-A gyűlésünkön 37-en voltunk jelen közülük 
mindössze 16 tag a 38 közül. 
Befejezésként Kellemes Karácsonyi ünnepekeí,sikerekben gazdag Új Esztendőt kivan 
az Alma Mater kuratóriuma nevében 
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