
26. sz. körlevél 

 

Kedves Öregdiák Barátunk! 

 

Körünk választmánya 1996. április 22-én ülést tartott. Az ülés elfogadta az 1995. év zárszámadását és 

az 1996. év tervezett költségvetését, melyet az alábbiakban röviden ismertetünk:  

A Kör vagyoni helyzete 1995. december 31-én: 

Készpénz-készlet  2.281.- Ft 

OTP-egyszámlán  131.683.- Ft 

Tartós betétre lekötve  40.000.- Ft 

Összes vagyon: 173.964.- Ft 

A Számvizsgáló Bizottság a bizonylatok átvizsgálása után a vagyonmérleget elfogadta. 

A Kör vagyona elsősorban a tagdíjakból tevődik össze. A befizetett tagdíjak átlaga 1995-ben 479 

Ft/fő volt. Új tagokkal is bővült Baráti Körünk, számuk 18 fő. Érdeklődők számára örömmel küldünk 

belépési nyilatkozatot. 

Sajnos, az elmúlt időszakban is el kellett búcsúznunk néhány tagunktól. Meghalt Kalotainé 

Praznóczy Éva (Visegrád), Koszorús Oszkár esperes (Orosháza), Melis Rózsa (Szolnok). Emléküket 

kegyelettel megőrizzük. 

A választmányi gyűlés elfogadta az 1996. évre tervezett költségvetést, benne a tervezett kiadásokat:  

Postai költségekre  10.000.- Ft 

Tanulmányi díjakra  10.000.- Ft 

Koszorúkra  4.000.- Ft 

Karácsonyi csomagokra  10.000.- Ft 

Üdítőkre 5.000.- Ft  

Vajda Péter kiadványra  30.000.- Ft 

Vezetőség által megjelölt 

Egyéb feladatok  40.000.- Ft 

Városi Baráti Körnek évi tagdíj  1.000.- Ft 

Vajda Péter festmény restaurálására  30.000.- Ft 

 Összesen:  140.000.- Ft 

A tervezett kiadáshoz tájékoztatásukra megjegyezzük, hogy a Vajda Péter kiadvány Elek László Vaj-

da Péter monográfiája, melyet az iskola és a Baráti Kör Vajda Péter halálának 150. évfordulója alkalmá-

ból kíván kiadni. A kiadáshoz szükséges összeg még nem teljes. Támogatását szívesen fogadjuk. 

A vezetőség által megjelölt egyéb feladatok (40.000.- Ft) a millecentenáriumi és a Vajda Péter ün-

nepségek támogatására szól. Ugyanis Baráti Körünk úgy határozott, hogy az 1996/97-es tanévnyitó nap-

ján ünnepi közgyűlést rendez előadásokkal és kiállítással. Meghívót a pontos programmal és időponttal 

még küldünk.  

Vezetőségünk áttekintette a tagdíjak befizetéséről szóló kimutatást, s megállapította, hogy néhány 

öregdiák évek óta nem fizeti az önként vállalt tagdíjat. Határozatot hozott, hogy nem szívesen ugyan, de 

törli a névsorból azokat, akik legalább ez évi tagdíjukat 1996. december 31-ig nem rendezik. 

Körlevelünkhöz mellékeljük a tagdíj befizetésére szolgáló újfajta csekket. 

Szarvas, 1996. május 06. 

 

Baráti üdvözlettel: 

 

 

 Pécsváradi Antal  Sonkoly János 

 igazgató  titkár 


