
Beszámoló 2002 nov.16. 
 
 
 Az A.M.e.V. elöírásához híven , felolvasom  a 2002-es évi beszámolónkat: Az Aradiakról 
beszélnék elöször,ahol ez év alatt sok pozitiv, de negativ hír is jutott el hozzánk. Azzal 
kezdem,hogy sajnos az  Arad-i magyarság körében  úgy kiélezödtek az ellentétek ,hogy a 
csoportok összetartás helyett  elvtelen nyíltszíni vitákat vívnak. Kezdödött  márciusban  a 
„Tisztújjító gyüléssel „ ami botrányba fulladt , mert az inspektorátus saját embereit akarta a 
kuratóriumba beültetni . Èder Ottó leváltása azért lett szükséges,mert  a jelenlegi  törvények 
szerint nem lehetett egy személyben  az adakozó A.M. elnöke és az adományt fogadó 
iskolacsoport  igazgatója. Az àprilis  6.-i másodszor összahívott közgyülésen sikerült az új 
kuratóriumot megválasztani melynek tagjai a következök:  Dr. Pálfi Sándor elnök, Czinczér Ágnes  
alelnök , Balta János,Ilona János,Dr.Nagy Sándor,Milka Zsuzsa  pénztáros és még sokan 
mások.Ellentétben az Arad-i ellenzékkel, mi  jónak  találjuk a választást .Dr. Pálfi Sándor  nagyon 
higgadt  tárgyaló partner,megbizható,pontos , az együttmüködésre  alkalmas személynek bizonyul. 
Ez után következett  be az , amit már gyanitottunk, u.i.,hogy Éder Ottót eltávolitották az 
igazgatói  beosztásából.Nagy örömünkre töretlen lelkesedéssel folytatja az internátus építését , 
amivel nagyon szépen halad. Okt.elején átadták az épület bal szárnyát, amiben könyvtár, 
tanulóterem, és még  3 szoba, fürdöszoba  foglaltatik.A külsö tatarozás is elkészült.A bennlakók 
száma 86 diák.Most rátérek  a Köln-i A.M. 2001 végi- 2002 –es tevékenységére:Elsöként,  
számunkra a legjelentösebbet közlöm, miszerint  az adóbevallásunkat 1999-2001-re, hála Hainz 
Devrient és Paul Ziehe sikeresközremüködés 
ének ,az adóhivatal  tökéletesnek minösitette, elfogadta és a következö 3 évre müködésünket 
biztosította. A következö adóbevallás 2005 márciusában esedékes. Ugyanakkor az adóhivatal 
kiküldte az új sablonnyomtatványokat,  úgy a pénz, mint a tárgyi adómányok igazolására. 
Amennyiben vannak köztünk olyanok, akiknek  a tavalyi igazolásunkat nem fogadták el, szívesen 
újra igazoljuk ! A mi tevékenységünk nem tér el az eddigitöl: gyüjtünk, raktározunk, szállítunk,  
lehetöségeink szerint. A következö tárgyi  küldemények jutottak le Aradra, illetve Bp.-re: 
ágynemük, kosárlabda palánkok, tornaszerek, plédek, paplanok, könyvek, computerek + 
alkatrészek, kabátok, ruhák, és legalább 100 drb.kapcsoló,  konektor. Sikerült Aradra szállítani a 
97 kötetes Jókai sorozatot, a Kabdebó család ajándékát.                                                                                         
Sajnos a lakosság fokozatos elszegényedése miatt a 2001-2002-es tanévben is jelentős összeget 
kellett költenünk a szociálisan rászorult diákok anyagi támogatására. Így próbáltuk elejét venni 
annak, hogy a magyar diák pénzhiány miatt kimaradjon az iskolából. Úgy vélem, lassan elérkezett 
az idö,hogy a Város és az Arad-i Tanügyi szervek vegyék át legalább az épületek karbantartási 
költségeit, hogy adományainkból diákokat és a magyar kulturát segíthessük. Kérem ezzel 
kapcsolatosan a véleményeteket. Ez évben anyagiakban a  következö célokra áldoztunk: a  
rászoruló tanulok internátusi ellátásának hozzájárulására, matematika órákra -, müvészeti 
ösztöndíjakra-, Szövétnek  nyomtatására, iskolai felszerelések szállítási és vámolási költségeire. 
  
 Egyéb kiadásaink:                                                                                                                                                   
Telefon  2001-re           DM.  255,64  =     €     130,71                                                                 
Pósta     2002  nov.-ig                                €    316,24                                                            
Kazetták                                                     €      61,34                                                          
Computer könyv                                        €      44,95                                                                
Aradra ill. Bp.-re lejuttattunk                      €  6.500,00                                                                                            
Összesen                                                    € 7.053,24                                                      
 Amiböl  a Wieser Tibor alap  €   4.000,00 (3.000,-Arad + 1.000,-még Bp.-en van.)Esedékes lenne 
ez évben még egy nagyobb összegü pénzküldemény, (W.T.Alap+ AM) melynek felhasználását 
szeretném Veletek együtt eldönteni.   Akarjuk-e anyagilag segiteni  Eberlein Miklós felvételeivel 
Horea  Medeleanu szövegével  kiadott “ Arad város Monografia”-ja újra kiadását.A már létezö 2 
nyelvü (román,  angol)  album nagyon nivós, most magyar nyelvü és magyar vonatkozású 



képekkel kibövitve  kerülne újra kiadásra.A nov.11.-i  Jelenben olvashattuk, hogy a mi 
kezdeményezésünkre  a tönkretett  Nepomuki St.János szobor helyére  került  az eredeti szobor 
tökéletes hasonmása . Készitette Takács Mihály aradi szobrász. Anyagiakban hozzá sem kellett 
járuljunk, mert a költségeket a polgármesteri hivatal vállalta. Örömmel nyugtáztuk, hogy az 
“Aradi Alma Máter” batáti társaság Budapesten történt bejegyzése jó befektetésnek bizonyult, u.i. 
a három év leteltével, 243.600 Frt-t hozott. Amennyiben M. o. élö Rokonokat, Barátokat, 
Ismerösöket megtudnátok kérni arra, hogy adójuk 1%-át ajánlják az A.M.-nek. Ez esetben  
nevezzék meg a következö számla számot:  
H. V. B. HUNGARI  10900059 –00000008–79690009 .                                                                                      
Szeretném figyelmeteket felhívni arra, hogy vállalhatjuk  különbözö adományok közvetítését  
abban az esetben, amennyiben az, az alapszabályzatunk által elöírt célokat szolgálja.                                               
Dr. Pálfi Sándor leveléböl idézek:“ . Az Alma Mater honlapja gyakorlatilag készen áll, legkésőbb 
Karácsonykor fenn lesz a világhálón. Remélem úgy a Köln-i mint a Budapest-i A.M.is szerepel 
majd benne. 
 
Kéréseink a következök:                                                                                                
1.  Aki Aradra utazik autóval,  jelentkezzen, hogy nincs-e valami küldeni valónk.                            
2. Aki paplanokat,takarókat tud nélkülözni, vagy  szerezni, kérjük tegye, u.i. az  internátusnak 
nagyon nagy szüksége volna rá, a növekvö létszám miatt.                 
3.Ha Nektek vagy Ismeröseiteknek fölösleges magyar, ill. román nyelvü könyvetek van,- az 
internátus könyvtára szivesen venné.                                            
4.Aki könyveket szeretne vásárolni,-az asztalon kirakottakból válogathat.                
5.A vacsora  hozzájárulási költsége,-  gondoljuk 5 € legyen.                             
 
Végezetül, de nem utolsó sorban, hálás köszönetet szeretnék mondani Mindenkinek aki 
megkönnyítette munkámat, aki idejét energiáját  áldozta  a közös Ügyért, s köszönök minden 
adományt, ami lehetövé teszi iskoláink s  magyar kulturánk  fennmaradását .                                                          
Kérem a Közgyűlés résztvevőit és a meghívottakat, közöljék észrevételeiket és döntsenek arról, 
hogy elfogadják-e a jelen beszámolót.                                                   
 
JÓ  ÉTVÁGYAT  KÍVÁNUNK MINDENKINEK!!! 
  
Az Elnökasszony 
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