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Nagyon örvendek, hogy megint ilyen szép számban összejöttünk. 
Mindenkit szeretettel köszöntök. Sajnálatos módon a meghívó 
dátumánál elírás történt, de én szentül bíztam az aradi vén diákok 
intelligenciájában, hogy rájönnek a hibára. Folytatva a haladó 
hagyományt, idén is aradi vendégek jelenlétével tesszük 
színesebbé összejövetelünket. Bemutatom az aradi AMA 
alelnökét, Czinczér sz. Pollák Ágnest és férjét, Attilát. Amint azt 
már a meghívóban is olvashattátok, idén Gaál Áron költõ 
verseivel – Dávid Éva elõadásában – szeretnénk összejövetelünk 
nívóját emelni, elsõ ízben egy irodalmi csemegével tarkítani. 
Most meg áttérek a prózára, az Aradon történtekre: A tavalyi 
iskolaévre az AMA fõ célkitûzése az volt, hogy a bentlakást  
kollégiummá alakítsák. Ennek érdekében alkalmaztunk egy 
nevelõnõt, ami nagyon sikeres választásnak bizonyult. A nevelõnõ 
évi fizetését Kövér Andrea  vállalta, az idei tanévre Dr.Kövér 
Miklós. Az AMA által felkért vezetõ tanár, Hadnagy Éva jelenléte 
az internátusban igen hasznosnak bizonyult, aki nagyon 
lelkiismeretesen végezte áldásos munkáját. Mindnyájuknak 
köszönjük.  
Az internátusról még annyit, hogy idén már több mint 120 
gyereknek ad szállást, amit én személy szerint sokallok, mert 
minden szobába bezsúfoltak még egy ágyat. Kialakították a 
könyvtárat és az olvasó szobát, reméljük, azóta már a könyvek is 
rendszerezve nyerték el méltó helyüket. Az internátus udvarán 
készül a sportpálya is. Sajnos, a konditermet még nem sikerült 
befejezni, de komoly ígéretet kaptam Szakács Ferenc igazgató 
úrtól, hogy januárig sor kerül a használatba vételére. 
Felejthetetlen élményben volt részem az idei ballagási 
ünnepségen, ahol még beszéltem is a végzõsökhöz dr. Pálfi 
Sándor helyett, és én adhattam át az E. K.-díjakat az arra 
érdemeseknek. Az érettségi eredmények a tavalyi hideg zuhany 
után meglepõen jók voltak. 



Nagyon reménykedünk a kiértékelés igazságos voltában.  
Szept. 6-án vendégként részt vehettem a Pop házaspárral 
egyetemben az aradi kuratórium gyûlésén, ahonnan pozitív 
élményekkel távoztunk. Megnyugtató a kuratórium minden 
tagjának a hozzáállása a problémákhoz, segítõkészsége a 
megoldásokhoz. A következõkrõl volt szó:  
  
- A buszt felújították, üzembe helyezték, a legális mûködtetése is 
megoldódott, amióta Nagy István elvállalta ezt a feladatot és 
sikerrel elvégezte a diszpécseri kurzust.  
  
- Úgy néz ki, hogy megoldódik a gáji magyar iskola 
gyermekutánpótlása, miután  Sándor Tivadar plébános bentlakási 
lehetöséget adott,  9 gyerek számára, az általa épített Caritas 
épületében. A gyerekekért felelös Nagy Gizella, komoly anyagi 
problémákkal köszködik az ellátásukért. 
  

- Balta János hozzászólása nagyon elgondolkoztatott 
mindenkit, amikor beszámolt a falusi magyar elemi iskolák 
helyzetérõl. Hiába van engedély és kinevezett tanítónõ, ha 
nem sikerül legalább 7 szülõt meggyõzni, hogy gyermekét 
anyanyelvén taníttassa. Balta János áldásos munkája nyomán 
sikerült idén is elérni, hogy most Tornyán évek után újra 
beindulhasson a magyar nyelvû oktatás. Javaslata, kérése az 
AMA-tól, hogy egy összeget biztosítsunk a szegény gyerekek 
beiratkozási költségeire, iskolai felszerelésre és 
ruházkodásukra. Talán ezzel a kis segéllyel vonzóbbá lehetne 
tenni a magyar oktatást. Ezt a javaslatot P. S. elhárította, 
mondván: ha az AMA nevében elkezdünk elemi iskolásokat 
segíteni, a legrövidebb idõn belül annyi jelentkezõ lesz, hogy 
a gimnáziumra már nem jut semmi pénz. Én viszont 
elvállaltam az én, ill. a mi nevünkben, ha hajlandóak vagytok 
megszavazni.  

 



Az elemi iskolák segélyezésére, megszavaztunk egy összeget, 
amit az évi költsévetésünk megenged.( min. 100 €). 
 

Tanszerekre  100 € adtunk és azóta már a 23 kg-nyi gyerekruha, 
cipõ, kabát, csomag megérkezett Aradra, reméljük, a legrövidebb 
idõn belül hozzájutnak az arra rászorulók. 
  
- Az aradiak a 2004–2005-ös iskolaévre a „Kollégiumot a 
bentlakásból” programot szeretnék folytatni, de a fõ cél a diákok 
támogatása. 
  
- Kintlakók nyerhetik el a keresztszülõi támogatást, összesen 4 
személy: rászorultság, kiváló magaviselet és tanulmányi eredmény 
függvényében. 250 € évente. 
  
- Hasonló feltételek mellett a WTA segélyez 2 keresztgyereket 
plusz évfolyamonként 1-1 anyagilag rászoruló diákot, 250€ 
évente, feltétel a 9-es feletti átlag.  
  
- A bentlakók között oszlik meg a többi adomány, a következõ 
arányban: 30% a szakiskolásoknak, 50% a szociálisan 
rászorultaknak és 20% a jó tanulmányi eredményért. 
Idöközben, kiosztották az ösztöndíjakat, számszerint 50-et. 
 
10.- teljes ellátással- amerikai ösztöndíj 
30.-fél ellátással – Illyess Közalapítvány juttatása révén és 
10.- fél ellátással -AM.-Budapest részéröl. 
 
- Tervben van a felzárkóztató oktatás folytatása, ami a tavalyi 
tanévben jó eredményeket hozott. Különbözõ rendezvények, 
versenyek, elõadások kis- és nagydiákok részére. 
Elemi iskolások számára –helyesírási verseny és a kis 
matematikus versenyek kerülnek megrendezésre. 
A felsö tagozatoknak –a Márki Sándor hagyományörzö verseny, 
amelyet a páros években szeretnének megszervezni. 



Ezek a rendezvények azért  pénzbe kerülnek (utaztatás, dijak, 
étkeztetés stb.). Hátha van valaki, aki nem akar egyetlen diákot 
támogatni, de esetleg hajlandó egy akció szponzorálásába 
beszállni. 
 
A Márki Sándor verseny díjazott diákjai jutalmazását elvállalta 
Pop Éva, javaslata egy Ópusztaszer-i kirándulás, aminek 
utazási és belépési költségeit fedezné. 
 
- Sajnos, a tavaly megszavazott székház létesítése és támogatása 
még mindig nem valósult meg, mert a minoriták visszavették a 
computer termet és helyette a két emeleten, egy-egy 8 nm-es 
lyukat adtak, ami nem alkalmas a mi céljainkra.  
  
Most pedig rátérek a mi tevékenységünkre, ami nem különbözik t. 
k. az eddigitõl. A szövétnekek kiküldése eddig zavartalan volt, az 
oktoberi számot késön kaptuk meg, ezért vártam a találkozóig a 
szétküldésével.Nagyon kérem azokat akik jelen vannak és a 
Szövétnek elöfizetöi, az asztalról vegyék el, nevükkel megjegyzett 
példányukat, amiben a “Spendenquittung”-ok is találhatók. 
Apropó Szövétnek!! Egy ideje nagy levélvitában állok Palfi 
Sándorral, aki rájött, hogy a kiadás oriási ráfizetéssel jár és 
szeretné adosságmentesre kihozni. Ami, akár milyen szomorú is 
számunkra , áremeléssel jár. A legszomorúbb az egészben, hogy a 
póstaköltség külföldre a duplájára emelkedett. Tehát csak a 
Szövétnekek 6 alkalommal történö póstázása 500 € évente amiben 
még nincsennek  benne a boritékok és azokat  lezáró szögek, amit 
a pósta tett kötelezövé.  
 
A Szövétnek forgalmazási árát úgy probáljuk csökkenteni, hogy 
évente csak háromszor fogjuk kiküldeni. Arad-Köln portó-
költséget lehetöleg probáljuk kiküsszöbölni. Megszavaztuk a 
számonkénti 1 € áremelést, de azt, a megemelt póstaköltségekre 
kell forddítanunk. 



    
Az évi kiadások következök: 

        
      - Pósta költség                              431,28 € 
      - Irodai felszerelés                          69,61 € 
      - Computer program                       69,98 € 
      - Bank kezelési költség                  72,00 € 
      - Tetefon költség  (2003)              213,50 €  
       
         Évi kiadás összesen                   860,37 € 
 
Aradra küldtünk összesen 10.750,- €-t amiböl 4.000 € Wieser Tibor Alap. 
Sajnos meg kell állapítanunk, hogy a mi általunk összekuporgatott 
összeget szinte teljes mértékben felemészt a fentiekben felsorolt  kiadások, 
a 4 – Keresztgyereknek járó összeg  és  a Szövétnek elöállítási - 
forgalmazási költsége. Itt- ott adunk egy-egy százast könyvkiadásra, elemi 
iskoláknak tanszerekre, de az Erdélyi díjon kívül már nem jut se 
internátusi segélyre, sem jutalom ösztöndíjra.Nagyon kérem azokat akik 
idén még nem utaltak tegyék ezt meg az év végéig, hadd ne kelljen 
figyelmeztetöt írnom!!!! 
Most is, mint mindég, köszönetekkel és dícséretekkel szeretném a 
beszámolót befejezni. Úgy érzem az idei év során a legtöbbet Hranitzky 
György és fia Robert tettek az AM-ért. Elkészült a honlapunk, ami még 
nem tekinthetö meg, de az, kizárólag  a mi hibánk, mert még nincs meg az 
anyag a feltöltéshez. A honlapon, mind a három egyesületröl tudósítunk  
minden aktuális újdonságot a régiek mellett, az Alma Mater e.V. Kölnröl,   
karöltve a Wieser Tibor Alappal, az Aradi Alma Mater Budapest-röl és az 
Alma Mater Aradról. KÖSZÖNET érte Mindkettöjüknek és Mindenkinek 
aki anyagi-, erkölcsi- és fizikai - támogatással segítettek. 
 
Pontok amikröl beszélnünk kell: Az elemi iskolák segélyezése 
                                                     Szövétnek áremelése 
                                                     Vetélkedök, kirándulások sponzorálása 
                                                     Keresztgyerek vállalása  
 
Sajnos Keresztgyerek vállalás nem volt. 
 



Szeretném felhívni figyelmeteket, az asztalon lévö könyvekre, három 
újonnan megjelent is található közöttük: Újj János:„Aradi irodalmi lapok“, 
„Kiszabadítottuk“ a Szabadság-szobor története és Szép Zoltán akvarelljei 
Aradról.Aki a Puskel Péter:“ Emléklapok a régi Aradról“ címü nagyon 
nívos könvét szeretné megrendelni, irattkozzon fel és mi vállaljuk a 
beszerzését Ára 25€ + Postaköltség. 
Az asztalon találhatók még Széri Varga Géza, Magyarországon élö és 
müködö szobrászmüvész pár müve, aki  Kövér Péter kérésére készített  
plaketteket a Szabadságszoborról, három különbözö felfogásban, nagyon 
kérem tekintsétek meg öket, rendelni lehet belölük. Áruk 30-40€ között 
van a megrendelések számának függvényében. 
Itt az ideje,hogy jó étvágyat  kívánjak Mindenkinek,a vacsora hozzájárulás  
5 € személyenként, kivételt képeznek természetesen külföldi Vendégeink. 
                                                     
                                                              Szeretettel Elnökasszonyotok 
 
A közgyülés a Beszámolót egyhangúan elfogadta. 
 


