
BESZÁMOLÓ       2001 okt. 28 

Kedves Barátaink, Alma Mater Tagok,kedves Vendégeink! 
Szinte hihetetlen, hogy ismét eltelt egy év és már a 2001-és év beszámolóját tartom . A Nagy esemény 
híre gondolom senkinek sem új, éspedig az, hogy iskolánkat teljes mértékben magunkénak mondhatjuk. 
Ezért nagyon nagy árat fizettünk, ugyanis úgy a volt Zárdát, mint a Kossuth utcai magyar tagozatot 
adtuk érte cserébe. Ezért lett iskolánk neve Csiky Gergely Iskola- csoport, ahol első elemi-töl 
érettségiig, valamint a magyar nyelvű szakoktatás folyik, asztalos és automechanika osztályokkal. Az 
iskolák összevonása, osztálytermi hiányt okozott, amit 8 nagy terem kettéosztásával, pince helyiségek 
kiépítésével próbálnak megoldani. Jelenleg az internátus két helyiségében is folyik oktatás. A volt 
fizika laborból második tornatermet alakítottak ki ,hisz felszerelés nélkül használhatatlanná vált. Az 
iskolának összesen 800 diákja van 37 osztályban, viszont tanterem csak 32 így délután is folyik oktatás. 
A Coanda kiköltözésének körülményeiről regényt lehetne írni, minden mozgathatót vittek, azon felül 
is, még a falból kiszakított ruhaakasztókat és lámpákat is. Ezek után azokat az osztálytermeket is 
renoválni kellett, amelyeket múlt évben tataroztak. A laboratóriumokat kiürítették, padokat, táblákat 
magukkal vitték.S mindez július végén történt, ami erősen veszélyeztette a szeptember 15,-i iskolaév 
kezdetét. Az aradi magyarság hihetetlen összefogásával sikerült egy gyönyörű tanévnyitót 
rendezni.Ehhez hasonló összefogásra csak az iskola felépítésekor volt még példa. Az RMDSZ 
400millió lei-es hozzájárulásával gyönyőrü,modern táblák kerültek az osztálytermekbe. 
Vállalatok,magánszemélyek   anyagi      segítségével, nyugdíjastanárok, szülők, tanárok,diákok 
munkájukkal járultak hozzá iskolánk újjászületéséhez. Természetesen még rengeteg tennivaló akad.pl a 
tornaterem felújítása amihez az itteni sport-szeretök segítségét szeretném kérni. Reméljük 
összetartásunk és lelkesedésünk tovább tart. Az internátus átépítése folyamatosan tart, a tetőcsere 
majdnem kész, s a szippantó gödör elkészültével a konyha is elkezdheti működését az alagsorban. Ott 
kerül majd berendezésre az új könyvtár is. 
Most szeretnék rátérni az e.V.,a mi tevékenységünkre.amit csak viszonylag tekinthetünk 
eredményesnek..Még 2000.ben a találkozó után, Szép Zoltánnal köldiünk 2000 márkát.  
Ez évben október végéig   15240 márkátjuttattunk Aradra. Ha azt veszem alapul, hogy a fenti összeg 
zömét, 10.000-márkát, azaz 5000 márkát. 
Konschitzky Magdaléna testvérének öröksége és 5.ooo.-et a Wieser Tibor alap tesz ki, sajnos nem 
dicsekedhetünk bőkezűségünkkel.  
Továbbá  kiadásaink a következők voltak: 
Telefon       2000-re 452,54 DM 
Posta   2001 októberig 433,00 DM 
Irodai kellékek 86,00 DM 
Sátrak 140,00 DM 
Tárgyi adományok : januárban Computerek,28 szék,20 asztal.Márciusban ágynemű és ruhaküldemény, 
erdélyitúrához még 7 adomány sátrat, szivacsmatracokat juttattunk le. A következő kérdésekben 
szeretném, hogy döntést hoznánk: 
 
1.) November közepén fog felszabadulni az Erdélyi Károly koszorú-pénz lekötése , ami jelenleg 

6800,- márkát tesz ki.Szeretném az összeget az újabb lekötés előtt felkerekíteni 10.000,- márkára 
amit két okból is szükségesnek látok .  

a.- az alacsony kamatláb pótlása végett 
b.- évek óta E.K.-dij címen folynak be összegek a számlánkra amit eddig lekötés miatt nem tudtunk 
az összeghez hozzáadni. (Szavazás !!!) 
2.) művészi tehetséggel rendlekezö gyermekek képzéséhez, fejlesztéséhez szeretnénk 20,- márkával 

havonta hozzájárulni. Itt konkrétan gondolok Duífner Melinda énektanittatására, természetesen 
más művészeti ágakban rászorulókra is. (Sz.)  

3.) „ Szövetnek" - ehhez fűződik szorosan Bartha Anton tagtársunk levele amit most Miklós 
felolvas . 

Beszéljük meg javaslatait! - Tagságdíj-  de Tudatában annak a ténynek, hogy minden lap önköltsége 
fél, azaz 1-millió lejjel drágul. (2000-es elszámolás.),azt mindenképpen szavazzuk meg, hogy az 
eddigi, laponkénti 200, márkáról 250, - márkára emeljük meg a Szövetnek megjelenéséhez való 



hozzájárulást.  
4.)  „ Könyvvásár" : amennyiben valaki szeretne könyvet vásárolni darabonként 10,- márkába 
kerülnek, kérem a pénzt a perselybe tenni. 
4.) A ma esti vacsorához is kérek 10,- márka hozzájárulást fejenként, szintén a perselybe  

fizetni. 
 
Végül köszönetet szeretnék mondani Mindenkinek az anyagi támogatásért, az önfeláldozó 
munkáért, köszönet a levelek szerkesztőinek, írójának, a fotokopírozonak, a finomságok 
készítőinek a bélyegnyalóig mindenkinek, mert e nélkül a segítség nélkül nem tudtunk 
volna eredményesen segíteni, s nem utolsó sorban nem lehetnénk ma együtt.   

Érezzétek nagyon jól Magatokat, jó étvágyat kíván szeretettel 

Erdélyi Ildikó: „ELNÖKASSZONYOTOK" 
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