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Alakulásának tizenötödik évfordulóján 
Alma Mater-közgy lés 
 
 
A tavaly novemberi tanügyi sztrájk miatt némi késéssel, 2006. január 
21-én, szombaton tartotta meg az Alma Mater Alapítvány, Arad 
szokásos évi közgy lését a Csiky Gergely Iskolaközpont 
kollégiumában. Ezen a 2004–2005-ös tanévre vonatkozó beszámolók 
megvitatása és elfogadása mellett sor került a megye pályakezd  
fiatal pedagógusainak bemutatkozására, az új kuratórium 
megválasztására, illetve az új tanévre vonatkozó tevékenységi terv 
megvitatására és elfogadására. Élénk párbeszédet váltott ki az aradi 
magyar középiskola tulajdoni viszonyában bekövetkezett változás is. 
 
Hagyományos módon köszönt kkel kezd dött a gy lés. Bognár Levente 
aradi alpolgármester már ekkor tájékoztatta a jelenlév ket a Csiky 
épületének restitúciójáról, a Temesvári Római Katolikus Püspökség 
(az új tulajdonos) és az Aradi Polgármester Hivatal között 
folytatott egyeztetések aktuális helyzetér l. „A magyar oktatási 
intézményben a magyar oktatás megfelel  biztosítása volt és marad az 
RMDSZ els rend  célja, bárki is legyen a tulajdonos” – pontosította 
a sajtóban korábban megjelent információkat. Ami a helyi magyar 
civilszervezetek, köztük az Alma Mater Alapítvány pénzügyi 
támogatását illeti, az idei költségvetésben összesen kb. 800 millió 
lejt különítettek el a számukra. Emellett rendkívül fontos azonban, 
hogy összehangoljuk az er ket az Arad megyei magyar közösség 
megmaradásáért. Optimizmus és a jöv ben való bizakodás kell hogy 
jellemezze a gondolkodásunkat – zárta gondolatait az alpolgármester. 
Pellegrini Miklós Arad megyei helyettes f tanfelügyel  szintén 

bevallotta, hogy az alapítvány tevékenységét eddig csak kívülr l, 
érint legesen ismerte, azonban ígéretet tett arra (s a közgy lés 
végén ezt meg is er sítette), hogy amiben tud, segíteni fog, abból a 
szerepkörb l, amelyet id legesen ellát. Elismeréssel állapította 
meg, hogy ma, amikor az emberek inkább menekülni szoktak az 
önzetlenül vállalt munkától, a közgy lés valamennyi résztvev je 
tenni kíván egy civil ügy, a magyar oktatás érdekében. „Példamutató 
tevékenysége, eredményei révén az Alma Mater Alapítvány mindenképpen 
része kell hogy legyen a még mindig kidolgozásra váró megyei 
oktatási stratégiának” – vélekedett a tavaly sszel kinevezett 
helyettes f tanfelügyel . 
 

A következ  napirendi pontot a beszámolók ismertetése, megvitatása 
és elfogadása jelentette. (Az alapítványi, a Wieser Tibor Alap, az 
Alma Mater Köln e.V., illetve a budapesti alapítványi beszámolókból 
a továbbiakban részleteket közlünk, a Szövétnek beszámolóját pedig 
teljes terjedelmében ismertetjük.)  
Vetített képek, s a hozzájuk f zött magyarázat segítségével 

kaphattak a jelenlév k teljes képet a kuratórium által végzett 
munkáról, a komoly teljesítményt felmutató rászoruló diákok 
ösztöndíjainak biztosításától, a különböz  iskolai és kollégiumi 
tevékenységek támogatásán keresztül a versenyek, kulturális 
rendezvények el készítéséig, szervezéséig. 
A hozzászólások joga el ször a volt alapítványi elnököket illette 

meg. Réhon József szerint az alapítvány tagjai egyre jobban és egyre 
szellemesebben folytatják a tizenöt éve elkezdett munkát. Az iskola 
épületének ügye kapcsán úgy vélekedett, hogy Aradon pillanatnyilag 
nincs helye és ideje egy római katolikus líceum m ködésének. „Itt 
magyar és keresztény szellemiség  líceum kell hogy m ködjön, 
amelyben természetesen más felekezet ek is tanulhatnak. Ezt az 
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iskolát az aradi magyar közösség építette, s ezért joga van az ott 
folyó magyar oktatáshoz.” Éder Ottó nehezményezte, hogy a bentlakás 
ifjúsági központként való m ködtetése nem valósult meg, az iskola 
épülete pedig túlzsúfolt, több új tanteremre és más helyiségre volna 
szükség. „Aradi magyar közösség – van-e ilyen egyáltalán? Vagy csak 
aradi magyarság van, de teljesen szétszórva, közös elképzelések 
nélkül?” – kérdezte nem kis elkeseredettséggel. 
Bognár Levente kérdésére válaszolva dr. Pálfi Sándor alapítványi 

elnök az Alma Mater stratégiájáról fejtette ki véleményét. „Saját 
stratégiát csak a teljes oktatási stratégián belül lehet vállalni. A 
f  elem mindenképpen az oktatás min ségének javítása kell hogy 
legyen” – mondotta. 
Czeglédi József, a cenzorbizottság elnöke szerint az alapítvány 

betartotta az alapszabályban vállalt elveket, s egyre gazdagabb 
tevékenységet mutat fel. Jó lenne ugyanakkor, ha a különböz  
kulturális és sportrendezvényeken több diák venne részt, 
természetesen tanáraik, nevel ik kíséretében. 
Szakács Ferenc, a Csiky Gergely Iskolaközpont igazgatója az iskola 

kérdésében egyetértett Réhon Józseffel, annál is inkább, mivel a 
római katolikusok között egyre több a román anyanyelv , ami újabb 
kérdéseket vetne fel az esetleges felekezeti oktatás alkalmazása 
esetén. Az alapítvány székház-kérdésének megoldására egy bentlakási 
szoba felszabadítását ajánlotta, ezt azonban Nagy István kuratóriumi 
tag elfogadhatatlan ötletnek tartotta. 
 

A beszámolók elfogadása után rövid szünet, majd az ifjú pedagógusok 
bemutatkozása következett.  
Drasztyl Andreát diákévei során a mostani tanártársai bel- és 

külföldi matematika tantárgyversenyek állandó csikys 
résztvev jeként, díjazottjaként ismerték meg. Komolysága, szorgalma 
révén kit n  eredménnyel végezte el a kolozsvári BBTE matematika-
informatika karát, s az idei tanévt l kezdve egykori iskolájában 
tanít.  
Horváth Andrea is az aradi magyar iskolaközpontban dolgozik magyar 

nyelv és irodalom szakos tanárn ként. Nagy kihívásnak tartja, hogy 
abban az iskolában taníthat, ahol néhány éve végzett. 
Molnár Zsuzsa Temesváron végzett pedagógia szakon s jelenleg 

óvón ként dolgozik Nagyiratoson. 
Sándor Erika tanítón  már nem számít pályakezd nek, 7 éve tanít, 

jelenleg Nagyvarjason, az összevont magyar elemiben. Diákjait több 
alkalommal is felkészítette az Alma Mater Alapítvány által 
szervezett versenyekre. 
Znorovszky Andrea Aradon végzett, jelenleg a Csikyben tanít román 

nyelvet és irodalmat. 
 

A kuratóriumból távozó dr. Nagy Sándor és Nagy István alapítványi 
plakettet és emléklapot vett át dr. Pálfi Sándortól, majd a 
résztvev k egyperces néma felállással tisztelegtek az egykori 
kuratóriumi tag, a nemrég elhunyt Pálfi Mária emlékének.  
Czeglédi József irányította a tisztújítást. A nyílt szavazás útján 

megválasztott új kuratórium tagja lett Balta János, Berecz Gábor, 
Bognár Levente, Czinczér Ágnes, Drasztyl Andrea, Gera Róbert, 
Hadnagy Éva, Ilona János, Nagy Etelka, dr. Pálfi Sándor és ft. 
Sándor Tivadar. A kuratórium dr. Pálfi Sándort választotta elnökké, 
Czinczér Ágnest alelnökké, Nagy Etelkát pedig titkárrá. 
A maratoni hosszúságú gy lés végén az új tanévre szóló 

tevékenységi terv ismertetése után a jelenlév k az Arad megyei 
magyar oktatási stratégia, a közösségépítés és az iskolaépület 
kérdéséhez szóltak hozzá. Pellegrini Miklós figyelmeztetett arra, 
hogy az oktatási alapelveknek nagyon sok elemük van, ezenkívül sok a 
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kapcsolódási pont is az országos és nemzetközi szabályrendszerek 
felé. Papíron, elvileg természetesen most is létezik stratégia, 
csakhogy ez nem m köd képes, nem valós munkaeszköz. Minden érintett 
szervezet, szakember közrem ködésével lehetne csak konkrét eredményt 
elérni ezen a téren. 
 

Ilona János 
 
 
Alma Mater Alapítvány 
Beszámoló a 2004–2005-ös tanévben kifejtett 
tevékenységr l 
(részletek) 
 
Legfontosabb célunk továbbra is Arad egyetlen magyar 
középiskolájának támogatása. Ezen belül is pénzügyileg és hatásában 
legfontosabb programunk a kollégiumot a bentlakásból volt. Ez az 
iskola vezet ségével kötött megállapodás alapján folyik, a 
kollégiumi munka vezet je mindkét részr l Hadnagy Éva tanárn , 
ügyvezet  elnökünk. 
Tavaly el ször sikerült a középiskolában magyarországi 

szakemberekkel egy drog-prevenciós programot szervezni. Az Arad 
Városi Tanács által megítélt összeg birtokában sikerült kapcsolatot 
teremtenünk dr. Szilágyi Mária hódmez vásárhelyi iskolaorvossal, aki 
sok hasonló programot levezetett már. 
A 2004–2005-ös tanévben igyekeztünk az általános iskolásoknak is 

programokat biztosítani. Legfontosabb V–VIII. osztályosoknak szánt 
rendezvényünk a Márki Sándor hagyomány rz  verseny volt. Erre a 
helyi hagyományokhoz vagy a helytörténethez kapcsolódó dolgozattal 
lehetett benevezni – örömünkre a megye 15 általános iskolája közül 
11 ezt meg is tette, összesen 12 (4 f s) csapattal. 
Szintén általános iskolásoknak, közülük is az elemistáknak szólt 

másik felhívásunk, mely lehet séget nyújtott nekik arra, hogy részt 
vehessenek a Bács-Kiskun megyei Kisiskolák Közm vel dési Egyesülete 
által szervezett Kis matematikus és Kis nyelvész versenyeken. 
Az alapítvány az aradi magyarságot érint  tevékenységet is 

igyekszik folytatni, abból a meggondolásból, hogy ha a szül kben-
nagyszül kben nem ébresztjük fel, ill. ápoljuk a hovatartozás 
tudatát, iskoláink el fognak néptelenedni. Ilyen meggondolásból 
adunk a ki a Szövétnek mellett könyveket is. A tárgyalt id szakban a 
keretek sz külése miatt sajnos csak Ujj János Aradi irodalmi lapok 
cím  összefoglalását sikerült megjelentetnünk a Márki-versenynél már 
említett köteten kívül. 
Vendégünk volt Gutai István paksi író és kis társasága, akik 

történelmi tárgyú drámából adtak el  részleteket. 
Elfogadta meghívásunkat Lezsák Sándor lakiteleki tanár, költ , 

közösségszervez  is, aki a kisiskolák fontosságáról, az oktatás 
céljairól tartott érdekes el adást. 
Természetesen igyekszünk eleget tenni meghívásoknak is, ezek 

között kedves kötelességünknek érezzük részt venni a budapesti 
testvérszervezet közgy lésén, melyet hagyományosan tavasszal 
tartanak. 
 

A kuratórium nevében 
dr. Pálfi Sándor 

elnök 
 
 

Részlet az Alma Mater Köln e.V. beszámolójából 
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A hagyománytól eltér en idén els  ízben tartottuk meg évi 
megbeszélésünket Aradon, október 2-án, az Alma Mater-rendezvények 
keretén belül. Dacára annak, hogy idejében értesítettünk mindenkit 
és kértünk visszajelzést augusztus közepéig, nagyon kevesen 
reagáltak és sajnálatos módon kevesen is vettek részt a találkozón, 
a gy lésen. Jöv  évi kuratóriumi ülésünkön fogjuk Kölnben 
megbeszélni, hogyan tudnánk jobban mozgósítani külföldön él  
tagjainkat, barátainkat, hogy 2007-ben nagyobb létszámmal jelenjünk 
meg Aradon.  
Nagyon sajnáljuk, hogy különböz  okok miatt sokan lemaradtak az 

érdekes rendezvényr l, amelyen Pálfi Sándor és Hadnagy Éva vetítéses 
beszámolót tartott az Alma Mater Arad és a Wieser Tibor Alap évi 
eseményeir l, rendezvényeir l. Soha nem vehettünk eddig részt ilyen 
életh en a diákok, az iskola, az internátus mindennapi életében, 
mint most. A beszámolók befejeztével tudatosodott igazán bennünk, 
hogy milyen remekül, sokoldalúan használják fel a segélyeket, és 
milyen áldásos a kuratóriumok együttm ködése.  
 

Erdélyi Ildikó 
 
 

A budapesti székhely  Aradi Alma Mater 
Alapítvány  
2004-es beszámolója 
(részletek) 
 
Megalakulásunk óta szoros kapcsolatban vagyunk az aradi alapítvány 
mindenkori kuratóriumával és a Csiky Gergely Iskolaközponttal, ahova 
a támogatott gyerekek iskolába járnak. Így nyílott lehet ség arra, 
hogy konkrét segítséget nyújthattunk ebben az iskolai évben is az 
ottani ifjak tanulmányi és szociális gondjainak enyhítésében. 
Hozzájárulhattunk kulturális rendezvények támogatásához, 
segíthettünk könyvkiadással kapcsolatos gondokban. Külön öröm 
számunkra, hogy egy nagylelk  támogatónk jóvoltából pályázati kiírás 
születhetett népi hagyományok ápolására, és a nyertes diákok 
néptáncot taníthatnak diáktársaiknak, nyilvános fellépéseken 
mutatkoznak be, és ezáltal új színt visznek a diákotthon életébe. 
Évr l évre megkapjuk az aradi és kölni alapítványok beszámolóit, 

lehet ségünk van az aradi fiatalok iskoláztatási, m vel dési 
gondjainak megismerésére és szerény hozzájárulásunkkal igyekszünk 
támogatást nyújtani a nehézségek elhárításához. A támogatás mértékét 
és feltételeit személyekre lebontva az aradi alapítvány kuratóriuma 
állapítja meg és pályáztatással teszi elérhet vé, valamint dönt 
arról, hogy a rászorultság és a tanulmányi eredményesség legyenek a 
dönt  kritériumok az ösztöndíjak odaítélésében. A támogatásra szánt 
összeget és a támogatandó célkit zéseket az APEH által számunkra 
átutalt, 1%-os adó-felajánlásokból származó bevétel ismeretében 
tudtuk az aradi kuratóriummal történt egyeztetés alapján 2004. 
október–november havában elfogadni. 
 
Budapest, 2005. március 20. 

A kuratórium nevében 
dr. Fitori Péter 

elnök 
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Részlet a Wieser Tibor Alap 2004–2005-ös 
beszámolójából 
 
A szórványoktatás támogatására Kisperegen és Angyalkúton nyílt 
lehet ségünk. Évkezdési tanszersegéllyel, mikulási édesség- és 
ruhacsomagokkal, színházlátogatás támogatásával igyekeztünk örömet 
szerezni a kisdiákoknak. 
Ha diákjaink valahol magyarul mondtak verset, igyekeztünk jelen 

lenni, jutalmazni. Továbbra is támogattuk az immár hagyományossá 
vált bentlakási Mikulás-estet. 
A Wieser Tibor Kupa atlétikaverseny ebben az évben sajátos 

körülmények között szervez dött, zökken kkel, némi idegeskedéssel, 
de végül igazán sikeres lett. A siker kett s volt: jó hangulatú volt 
a verseny és a vándorserleg egy évre a Csiky tulajdonába került. 
Ebben az évben is támogattuk a Kölcsey Színpad diákjainak 

táborozását és azt is sikerült elérnünk, hogy a csikys diákok népes 
csapata eljusson a magyar f városba és Magyarország néhány más 
nevezetes helyére. A Puskás Tivadar Távközlési Technikummal való 
együttm ködésünk, sikeres pályázattal kiegészítve, a Wieser Tibor 
Alap 500 EU-s támogatását felhasználva emlékezetes kirándulást tett 
lehet vé. 
A könyvkiadás támogatására a Wieser Tibor Alap lehet ségei 

sz kültek, behatárolódtak. Els sorban azért, mert az aradi magyar 
könyvkiadás az utóbbi id ben látványosan b vült, a szerz k számos 
pályázati lehet séggel élhetnek.  
 

A Wieser Tibor Alap kuratóriuma: 
Hadnagy Éva 
Ilona János 
Réhon Margit 

 
 

Szövétnek-beszámoló 
a 2004. október–2005. decemberi id szakra 
 
A korábbi évek gyakorlatához híven az említett id szakban is kéthavi 
rendszerességgel, 450-500 példányszámban jelent meg az Alma Mater 
Alapítvány, Arad kiadásában a Szövétnek – aradi kulturális szemle. 
2005. február–áprilisra, a tavalyi húsvét korai dátuma miatt 
összevont lapszámot szerkesztettünk, de a visszajelzések szerint ez 
a döntés nem aratott osztatlan sikert az olvasók körében. 
A tavalyi beszámolóban említett id szakhoz képest ezúttal némileg 

csökkent a belföldi szerz k száma (39), s némileg növekedett a 
külföldieké (13). Utóbbiak között 11 magyarországi, 1 németországi 
és 1 ausztráliai szerepel. Foglalkozásukat tekintve munkatársaink 
között szép számmal akad pedagógus, egyetemi tanár, kutató fizikus, 
költ , író, hivatásos újságíró, aktív, illetve nyugdíjas mérnök, 
orvos, római katolikus, illetve református lelkész, képz m vész, 
közgazdász, fényképész és diák. Mindnyájuk közös vonása, hogy 
fillérnyi térítés, honorárium nélkül bocsátják lapunk számára 
írásaikat, s megelégszenek a tiszteletpéldány által kifejezett 
köszönettel. Rajtuk kívül Ady Endre, József Attila, Lázár Ervin és 
mások nevével is találkozhattak olvasóink a lap hasábjain. 
Továbbra is az aradi, Arad megyei kulturális rendezvényekr l szóló 

beszámolók, jegyzetek, riportok, interjúk képezték a Szövétnekben 
megjelen  cikkek zömét, de helyet kaptak a tágabb kitekintésre 
alkalmat adó irodalmi, m vészeti és tudományos eseményekr l, 
évfordulókról szóló írások is (például a Balassi-emlékév, József 
Attila-emlékév, a Fizika Nemzetközi Éve stb. kapcsán). Közöltük dr. 
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Zakar Péter f iskolai történelemtanár, illetve Toró Tibor 
atomfizikus aradi el adásának anyagát, halálának 20. évfordulóján 
megemlékeztünk Ficzay Dénesr l, beszámoltunk Böjte Csaba ferences 
szerzetes tavalyi aradi útjáról, a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és 
Irodalom Tantárgyverseny Aradon megszervezett országos szakaszáról, 
a Wieser Kupa atlétikai verseny 2005-ös eseményeir l, illetve a 
VIII. Alma Mater Véndiák-találkozó rendezvényeir l. Némileg 
rendhagyó hangvétel  történelmi sorozatot közöltünk a kerek 
évfordulók kapcsán Bocskai Istvánról, Dózsa Györgyr l és másokról, 
de nem feledkeztünk el a „kemény” lej bevezetésének közgazdasági 
elemzésér l sem, valamint hosszabb interjúra bírtuk az utóbbi évek 
egyik legsikeresebb romániai magyar színészn jét, az aradi 
származású Kézdi Imolát. S egy igazi kuriózum: a Szövétnekben 
jelenhetett meg els  ízben a pécskai származású Klebelsberg Kuno 
egyetlen hangfelvételének szövege. Képz m vészek munkáinak 
reprodukciói, archív aradi fényképek, illetve más témájú igényes 
fotók díszítették a színes fed lapokat. 
A M emlékek Arad megyében cím  2005-ös színes Szövétnek-falinaptár 

derekasan állta a versenyt a sok-sok helyi és anyaországi naptár 
mez nyében, de – talán az egyre csökken  vásárlóer  miatt is – szép 
számmal maradt bel le az archívum számára is... Még az sz folyamán 
elkészült az idei, 2006-os falinaptár is, amely az alapítvány 
képz m vészeti gy jteményéb l mutat be igényes válogatást. 
A 2004–2005-ös iskolai év végén érdemoklevéllel és egy Szövétnek-

csomaggal jutalmaztuk Barta Róbert kilencedik osztályos tanulót a 
magyar tantárgyverseny országos szakaszán elért eredményéért, 
illetve Vincze Róbert tizenegyedikes tanulót a lapunkba írt 
cikkeiért. 
2005. október 1-jén, a VIII. Alma Mater Véndiák-találkozó utolsó 

napján Szövétnek-délutánon láttuk vendégül mindazokat, akik most is, 
nálunk is aktuálisnak érzik az erkölcsi nevelés kérdését. A 
belvárosi református templom imatermében mintegy 45 érdekl d  
hallgatta meg Ft. Szilvágyi Zsolt egyházmegyei ifjúsági lelkész és 
Baracsi Levente-Zoltán arad-belvárosi református lelkipásztor 
vitaindítóját, majd sokan közülük aktívan bekapcsolódtak a téma 
nevelési-közéleti-családi vonatkozásait is érint  vitába. 
Pályázatok tekintetében szerényebb évet zártunk, mint tavalyel tt. 

2004-ben a Communitas Alapítvány támogatása mellett az Illyés 
Közalapítványtól is sikerült anyagi segítséget szerezni egy új 
lézernyomtató vásárlásához. 2005-ben a nyomdai költségek 
támogatására, illetve a fotótechnikai eszköztárunkat felfrissít  
digitális fényképez gép vásárlásához nyújtottunk be érvényes 
pályázatot, ezt azonban kerethiányra hivatkozva visszautasították, 
maradt tehát a Communitas Alapítvány változatlan összeg  támogatása. 
(A közgy lés után egy héttel örömmel értesültünk arról, hogy az 
Illyés Közalapítvány mégis pozitívan bírálta el a Szövétnek nyomdai 
költségeinek támogatására benyújtott pályázatunkat. – Szerk. megj.) 
Pozitív válasz nélkül maradt az Arad Megyei Tanács Kulturális 
Központjához benyújtott és elfogadott pályázatunk, mely szintén a 
nyomdai költségek támogatására vonatkozott. 
A költségek fedezésére maradt tehát a Szövétnek „takarékon” 

tartott vásárlási ára, valamint támogatóink nagylelk  adománya. 
Erdélyi Ildikó, a kölni Alma Mater e.V. elnöke, dr. Wieser Györgyi, 
a Wieser Tibor Alap létrehozója, Schmidt Iser Mária, a Rácz 
házaspár, Kolozsvári Gulyás Györgyi, Gy rffy György és  sokan mások 
biztosították a tárgyalt id szakban is az önzetlen, rendszeres és 
célirányos anyagi segítséget a lap megjelentetéséhez. Köszönjük 
nekik! 
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A támogatások felhasználása, tehát a nyomtatási összegek 
kifizetése s az egyéb költségek kezelése részletesen nyomon 
követhet  az alapítvány könyvelésében. 
Köszönjük a rovatszerkeszt k, a szed  és a korrektor munkáját, 

valamint a nyomda sikeres közrem ködését a tipográfiailag is 
tetszet s lapfelület létrehozásában. 
Köszönjük bel- és külföldi olvasóink, munkatársaink 

visszajelzéseit, bátorításait, vagy a hibákra figyelmeztet  
megjegyzéseit. Örültünk a Nyugati Jelenben lapunkról közzétett 
beharangozó cikkeknek, akárcsak más kiadványokban – például Sarusi 
Mihály Arad, Arad cím  írásában (Alföldi képek. Barbaricum 
Könyvm hely, Karcag, 2005) – közölt értékeléseknek. 
Ami viszont feltétlen kudarcnak tekinthet : még mindig nem 

sikerült megszerkeszteni és a világhálón elérhet vé tenni a 
Szövétnek honlapját. Megfelel  szakmai el készítés mellett a kell  
id  és energia szükséges „csupán” e terv sikeres véghezviteléhez. 
Továbbra is kapocs szerettünk volna maradni az aradiak és a 

külföldön él  egykori aradiak között. Hogy próbálkozásunk nem volt 
hiábavaló, azt bizonyítja a magyarországi el fizet k növekv  száma. 
Helyi viszonylatban ugyancsak pozitívumként értékelhet , hogy 
hosszabb id  után tavaly decembert l ismét igény mutatkozik a 
Szövétnek iránt borosjen i és borossebesi olvasók részér l. 4 
nagyváradi és 1 temesvári el fizetési kérés is érkezett a 
szerkeszt ség internetes postacímére. 
Továbbra is vallottuk a 2001. január 19-i b vített szerkeszt ségi 

gy lésen megfogalmazott gondolatokat: „A Szövétnek kordokumentum is: 
olyan visszaemlékezéseket, véleményeket, történeteket rögzít, 
amelyek emberi lépték vé teszik a jelen és a közelmúlt (sokszor nem 
is eléggé ismert) eseményeit. Nem titkoljuk azt a célkit zésünket, 
hogy az aradi magyar anyanyelv  olvasó (pozitív értelemben vett) 
lokálpatriotizmusának kiépítését, elmélyítését is el szeretnénk 
érni. Aki nem ismeri és nem szereti szül helyét, az csak idegen 
lehet környezetében.” 
1997. december 31-én jelent meg a lap els  példánya, 2001 

decemberében a 25., idén februárban pedig napvilágot lát az 50. 
lapszám, mely egyben a tizedik évfolyam nyitányát is jelenti. 
szinte reményünk – továbbra is –, hogy nemcsak az életkor 
tekintetében vehetjük fel a versenyt a korábbi hírneves aradi 
lapel dökkel. 
 

Ilona János  
szerkeszt  


