28. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Barátunk!
Körünk Választmánya 1998. február 25-én ülést tartott. Itt értékelte az 1997-es év fontosabb eseményeit és meghatározta az 1998. évi feladatokat, terveket.
Először megemlékeztünk eltávozott barátainkról: Oláh András, Kozák Lajos, Dobrotka
István, Garai László, Tóth Kása Gyuláné.
A továbbiakban Sonkoly János titkár számolt be az 1997-es év munkájáról:
1. 1997. április 11-én módosítottuk az alapszabályt, annak érdekében, hogy a
személyi jövedelemadó 1%-a befizethető legyen a Kör számlájára.
2. Szarvas újratelepítésének 275. évfordulója alkalmából a Kör helytörténeti versenyt hirdetett, mely nagy sikert aratott. A kör anyagilag is segítette a megrendezést.
3. Tovább folyt a tanári portrék restaurálása.
4. Lépések történtek a negyedikesek búcsúztatására szolgáló harang újraöntése.
Ez 1998-ban valósul meg.
5. A Kör továbbra is gondozza az elhunyt tanárok sírhelyeit.
A Kör a következő díjakat osztotta ki az elmúlt év-

6.
ben:
Bogár-díj:

Kepenyes Zsuzsanna (3. B), Kovács Krisztina (3. B),
Sztancsik Péter (3. C), Palicska János (3. C)
Sári Katalin (3. C)
Turna Katalin (4. C)
Batai Ágnes (4. B)

Misik-díj:
Puskás-díj:
Vajda-díj:

A Választmány a beszámolót elfogadta.
Az ülés a továbbiakban Dankó Pál pénztáros beszámolóját hallgatta meg:
1997-ben összes bevétel: 450 384 forint
összes kiadás: 352 407 forint.
A Kör köszönetet mond a személyi jövedelemadó 1%-át befizetőknek, mely adomány (közel 350 ezer forintot) lehetővé tette, hogy iskolánk egy nagy értékű mikroszkóppal segítse a
biológia színvonalasabb oktatását és 70 000 Ft összegben az élsportot támogassa.
Az 1998-re tervezett bevételek: 751 236 Ft
Tervezett kiadások:

464 000 Ft

Tagnyilvántartás, létszám:
Tagdíjat fizetett 1997-ben: 106 fő,
Nyilvántartott tagok száma: 147 fő,
Egy főre eső átlag:

721 Ft.

A számvizsgáló bizottság a pénztáros beszámolóját elfogadta. Ezzel a Választmány is
egyetértett.

Az 1998 évi tervek:
1. 1848 évi forradalom és szabadságharc emlékére a Kör március 13-ára iskolai
vetélkedőt rendez, melyet anyagilag is támogat.
2. Sor kerül Ballagi Mór portréjának restaurálására.
3. Az iskolai harang újraöntésére kb. 60 000 Ft-ot szán a Kör.
Fölvetődött, hogy a negyedikesek ballagása idején rendezzünk-e köri vacsorát. Ugyancsak
kellő jelentkező esetén megszerveznénk egy ópusztaszeri kirándulást 50% térítéssel. A kirándulást szeptember második felére tervezzük. Mindkét eseménnyel kapcsolatban kérjük tagjaink visszajelzését!
Iskolánk ebben az évben is szeretné kiadni intézményünk évkönyvét (immár harmadszor!).
A szerkesztőség szívesen adna helyet öregdiákjaink írásainak is.
A Vajda Péterről elnevetett díjjal kapcsolatban a Választmány úgy foglalt állást, hogy felülvizsgálja az odaítélés feltételeit, ugyanis azok túlságosan általánosak. Szó volt arról is,
hogy a díjra a tantestület tesz javaslatot, s a Választmány által elfogadott személyeknek a
mindenkori titkár adja át a díjat.
Az ópusztaszeri kirándulás időpontja: 1998 szeptember 26.
Programja:

A Feszty körkép és a skanzen megtekintése.

Részvételi díj:

2 000 Ft (belépőjegy és autóbusz költsége).

A köri tagok 50%-os kedvezményt kapnak.
Jelentkezési határidő: 1998 augusztus 28-ig, telefonon
A Gimnázium titkárságán 311-933, vagy
Dr. Darida Andrásné

311-845, vagy

Sonkoly János

214-402.

Szarvas, 1998. április 6.
Baráti üdvözlettel:

Pécsváradi Antal

Sonkoly János

elnök

titkár

