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Szeretettel üdvözlök minden jelenlévő tagot és vendéget. Ezt az összejövetelt rendhagyónak nevezném, 
erről beszámolóm során mindenki tudomást szerezhet. 
A rendhagyás azzal kezdödik, hogy első alkalommal üdvözölhetünk köreinkben aradi AM - kuratóriumi 
tagokat, hisz az AMA első alapító és a jelenlegi elnöke fogadta el meghívásomat. Bár mindnyájan 
ismerjük Jocót – Réhon tanár urat és feleségét, mégis bemutatom őket, valamint Dr. Pálfi Sándort és 
feleségét, Enikőt. A félreértések elkerülése végett közlöm Mindnyájatokkal, hogy a meghívás privát 
jellegü, az ezzel kapcsolatos kiadások nem az alapítványt terhelik. 
A következő „másság” abban nyilvánult meg, hogy idén 3 alkalommal is rendkivüli összejövetelt 
rendeztünk.Ezek valódi „Kriesensitzung”-ok voltak. 
– Elsö alkalommal a Csiky-sek kritikán aluli érettségi eredményeit és annak aradi visszhangját, a 
„disputát” tárgyaltuk meg. Felvetődött a kérdés, miután Éder Ottó az internátus vezetését felmondta, 
hogy ki fog minket ezután az intriben képviselni. Nem szeretnénk, hogy a nagy közös áldozatok árán 
újraépített internátusunkhoz immár semmi közünk, beleszólásunk ne legyen. Itt örömmel említem meg, 
hogy szeptemberben, aradi látogatásom során, sikerült megnyernem Czeglédi Józsefet az ügynek, aki 
elvállalta az összes, számszerint 50, AM által segélyezett gyermek  „pótapaságát”.  Megígérte, hogy 
kapcsolatot fog tartani szülökkel , osztályfönökökkel, igazgatóval ha szükséges és a gyerekeket 
redszeresen felügyeli. Bennünket Czeglédi József ígérete nagyon megnyugtat, mert nála alkalmasabb 
személyt nem is tudunk elképzelni, ismervén nagy tapasztalatát, hozzáértését.  
– Második ülés aug. 21., ahol a 13 „gonosz” ült össze. Akkor született a nagy elhatározás, hogy dacára 
annak, hogy legutóbbi közgyűlésünkön eldöntöttük, hogy többet egy lyukas garast sem adunk 
építkezésre, mégis kihúzzuk Pálfi elnököt a csávából. T.i. aláírt egy szerződést a padlástér kiépítésére, 
amire csak 50 % -ban volt anyagi alapja. Nagyon megértettük anyagi gondjait, hisz tudjuk magunkról, 
hogy idén mindenki érdeklődését és adományozásának célját a Szabadság szobor-felállítás és restaulálás 
képezte.Tehát más célra már nem juthatott adomány. Most megint visszatérek a rendkivüliségre: idén 
első izben fordult elő, hogy tovább nyújtózkodtunk mint takarónk ért. Az, hogy adóssággal indulunk a 
jövő évnek, nem hangol le bennünket, mert az internátus építkezésének befejezése feltétlenül az AM 
feledata volt. Őszintén örültünk az átadási ünnepségnek, ahol Éder Ottót és lelkes csapatát nagy 
elismeréssel dícsérhettük. 
– Harmadik alkalommal Aradon ültünk össze, mi 12-en az ottani kuratórium 4 vezetőjével. Kellemes, 
vídám hangulatban megtárgyaltuk jövőbeli tennivalóinkat: másnap Ottó meg is jegyezte, hogy még ilyen 
jó hangulatú és tartalmában mégis nagyon értékes AM gyülés 13 éve nem volt Aradon.  
A következőket határoztuk el: 
1 – hogy egy második pedagógus jelenléte halaszthatatlan fontosságú az internátusban. Az eddigi 86 diák 
létszáma 1o4-re  növekedett, ami állandó felügyeletet tesz szükségessé,- mivel egyrészt gimnazisták, 
általános iskolások és a szakoktatás diákjainak különbözö órabeosztása van, másrészt lányok-fiúk 
vegyesen lakják az épületet. A szerződés megköttetett az iskola és az AMA között. 
2 – súlyt fektetnénk és áldoznánk a diákok korrepetálására, abban az esetben, ha a legjobb tanárokat mi 
választhatjuk meg, és az erre rászoruló diákokat kötelezik az órákon való részvételre. 
3 – Ezek után diák-segélyezés esetében feltételeket szabunk, melyeknek betartását, úgy a diákoktól, mint 
osztályfőnököktől, iskolavezetöségtől elvárunk.Ezt a megállapodást Pálfi Sándor és Szakács Ferenc 
igazgató aláírta. 
4 – Szó volt arról, hogy kimagasló tanulmányi eredményt felmutató diáknál, a szociális segélyt, ami 
ellátásának 50%, plusz 20%  tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazunk. 
5 – Megbeszéltük, hogy Czeglédi József feltétlenül szülői bizottsági tag legyen, lehetőleg 50 szavazati 
joggal. 
6 - Felvetődött az internátusért felelős tanárnak a szükségessége. Mi erre a feladatra Hadnagy Évát 
javasoltuk. -Sikerrült is Őt rábeszélni,kinevezése szerzödésbe foglaltatott. 
A késő estébe nyúló „kuratóriumok” ülése után, még átmentünk a templomudvari helyiségbe Kövér 
Miklós, Pálfi Sándor és jómagam, Matekovits Mihállyal találkozni. Beszélgetésünk a megbékélés jegyében 
folyt le. Misi javaslatainkat jónak találta és elfogadta. 
Mint már említettem, hogy bankkontónk mínuszban van, felvetődött a probléma, hogy miből fogjuk a 
pedagógust fizetni? Ekkor született egy váratlan örömteli megoldás, miszerint Kövér Andrea egy évre 
vállalja ezt az anyagi támogatást, a következő évre pedig sógora, dr. Kövér Miklós. 
Ha már az önzetlen felajánlásoknál tartunk, bátorkodom a következő nagy gondomról beszélni: 
Szeptember elején, mindnyájunk által legalább hallásból ismert Flamming Úrral lent voltam Aradon, ahol  



több igéretet is tett az internátus segélyezésére és főleg keresztgyerekek vállalására. Mire  visszaértem 
Kőlnbe a kérelmekkel és felhívtam, közölte, hogy a „Kinderhilfe Osteuropa” meg kell vásárolja az eddig 
bérelt épületet Temesváron, igy nagyon sajnálja, de semmi más segélyt nem tudnak vállalni. Ezek után 
felkérek minden kedves jelenlévőt, segítsen, ha módjában áll, ígéretemet betartani. Keresztszülői 
kötelezettség havi 25 €, 10 hónapon keresztül egy évben. A keresztgyerekekkel a kapcsolatfenntartást, – 
ha nehezetekre esik –, átvállalom én. 
Aradon az ünnepi napok alatt többen is hallottuk Duffner Melindát énekelni, bizony örvendhettünk a 
már szépen csiszolt hangjának, amihez nekünk is van valami közünk. Megszavazzuk-e a további segélyt 
számára, mert abban az esetben felvételire jelentkezne, bár az érettségin már túl van, de a mi segítségünk 
nélkül a szülők nem tudják vállalni további kiképzését. Kár volna ezek után egy ilyen tehetség 
elkallódása. (A közgyűlésen Pop Éva vállalta Duffner Melinda támogatását, született további két 
felajánlás és a kérdés nyitott maradt.) 
Ha még kis türelmetek van, az aradi AM szempotjából fontos döntést kellene hoznunk.A minorita 
templom udvarán lévő computer-terem, amit az AM renovált, immár majdnem egy éve üresen áll. 
Viszont az AM-nek még „székszekrényen” kívül soha nem volt egy helyisége, ahol egy tárgyalást, 
megbeszélést, kuratóriumi gyűlést tarthatna. A terem többek közt alkalmat biztosíthatna az ajándékba 
kapott 16.000 kötet könyv tárolására, olvasó teremként szolgálhatna minden magyarul olvasó számára. 
Lévén, hogy a teremért tudtommal nem kell bért fizetni, vállaljuk-e a mellékdíjak fizetését?? (A 
közgyűlés egy tartózkodással elhatározta, hogy a terem működtetési költségeihez évi kb. 200 € 
összeggel hozzájárul.) 
Sajnos egy szomorú hírt kell közölnöm: az eddigi díjmentességünk a Stadtsparkassenál megszűnt, 2004 
július 30-ig még 50 % -os kedvezményt  élvezhetünk, és remélem legalább ezt továbbra is sikerül 
kialkudnom. 
Másik kényes téma: mi legyen azokkal a tagokkal, akik nem fizetnek már évek óta tagsági díjat? 
Szükségesnek tartjátok a kizárásuk megszavazását, vagy hallgatólagosan tudomásul vesszük 
passzivitásukat? (A közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy a szóban forgó tagokkal még 
egyszer fel kell venni a kapcsolatot, a kizárást el kell halasztani.) 
Utoljára, de nem utolsósorban a mi évi tevékenységünkről számolok be a következőkben: 
a Szabadság-szobor sorsa és restaulálása meglepően sok külföldön élő aradit mozgósított, erre a célra 
85O € jött össze, melyet Király Andrásnak adtam át, köszönő levele itt olvasható. 
június közepén végre elment a 16 tonnás segély-küldemény, melynek tartalmát hosszú heteken keresztül 
válogattuk, csomagoltuk. 
Aradra küldtünk 11.910 €-t, amiből 4.000 € Wieser Tibor Alap, és 2.000 € kölcsön, amit az internátus 
befejezésére előlegeztünk. 
 
Egyéb kiadások: – Póstaköltség  456,24 € 

– irodai kellékek  99,55 € 
– telefon 2002  392,32 € 
 

Közeledek beszámolóm végéhez, amikor is szokás szerint mindenkinek megköszönök mind anyagi, 
mind fizikai segítséget. Az idei év bővelkedett olyan időt és erőt igénylő, sőt erőt meghaladó nagy 
munkákban, mint a 16 tonnás segély elküldése, több ízben a könyvküldemények megszervezése, 
csomagolása és cipelése, melyek megvalósításában egyesek nagyon kivették részüket. Igazságtalannak 
tartanám ha ezeknek az áldozatkész „hangyáknak” csak egy általános köszönömöt mondanék. Mert 
sajnos az Alma Materről szóló könyvből is kimaradtak olyanok, mint Andrényi Katalin, aki nélkül nincs 
AM tevékenység, vagy mint Csorba Ilona, aki nélkül nincs fogalmazás, Édesanyám, Lengel Babi, Kocsik 
Zsófia és István, Kövér Andrea, Schorbach Dénes, akik mindig önzetlenül, nagy bedobással segítettek. 
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