
32. sz. körlevél 

 

Kedves Öregdiák Barátunk! 

 

Egy év ismét eltelt, s az elvégzett munkáról, a jövő terveiről volt szó a 2002. február 8-án 

tartott közgyűlésen. 

A kis létszámú /22 fő/ közgyűlés előtt a Kör tisztségviselői számoltak be az eltelt évről. 

Sonkoly János titkár beszámolójában elmondta, hogy a tanulmányi versenyek segítését to-

vábbra is feladatunknak tartottuk. Ez annál is fontosabb, mert rengeteg a versenyfelhívás, vi-

szont majdnem mindegyik esetben van nevezési díj. A Kör tehát abban segít, hogy egyre több 

diák lehessen a megmérettetés résztvevője. 

Segítjük anyagilag a kirándulásokat, a tanulók színházlátogatását is. 

2001-ben befejeződött a tanári portrék restaurálása, amely 7 éves munka volt. 

Az igazgatói iroda mellett a végzős diákok emléktáblákat helyeztek el volt tanáraik iránti 

kegyeletből. Ezek felállítását mi is támogattuk. 

Szükségesnek véljük Benka Gyula és Nádor Jenő portréjának beszerzését.  

Ebben az évben sikerült megállapodni a KOMÉP vezetőivel abban, hogy segítenek a hoz-

zátartozó nélkül maradt tanárok sírjainak a gondozásában. A helyenként sajnálatos módon 

elhanyagolt környezet megszépítésében segítenek a fenti szervezet dolgozói. 

2001-ben a Vajda-díj összegét 15 ezer forintra emeltük, hogy annak értékét így is megbe-

csüljük. Mivel az iskolát sok üzem, magánvállalkozó is támogatja különböző díjakkal, esetleg 

a díj még magasabb összegéről is érdemes gondoskodni. A Vajda-díjkor emlékplakettet is 

terveztünk, de anyagi okok miatt ez nem valósult meg. 

2001-ben az Öregdiákok Baráti Köre az alábbi díjakat osztotta ki: 

 

Vajda-díj:  Babák Csaba, Kancsalics Eszter 

Misik-díj:  Korbely György 

Puskás-díj:  Szín Bence 

Melis-díj:  Szilágyi Gyöngyi 

Papp-díj (Söjtöri Károly emlékére):  Vajda Anna 

Szőnyi-díj (első ízben kiadva):  Blaskó Dénes 

 

Kopcsjak Jánosné pénztáros a Kör gazdasági helyzetéről számolt be. 2001-ben az összes 

bevétel 1.255.711 Ft volt. Az összes kiadás 581.777 Ft. A kör pénze 2001 végén 673.934 Ft. 

A tagság létszáma 2001-ben 179 fő, 4 új belépőnk is volt. A fizető tagok száma 89. 

A Számvizsgáló Bizottság beszámolója rendben találta Kör gazdálkodását. 

A beszámolók után a Kör jelenlévő tagsága sajnálattal hallotta, hogy eltávozott közülünk a 

Csongrádban élő Kollár János, ki 1932-ben érettségizett. 

Ugyancsak elhunyt Bencsik Béla, szentendrei lakos 



A közgyűlés a bejelentéseket, a beszámolókat elfogadta. Ezek után Sonkoly János a 2002. 

év feladatát vázolta. 

Az intézmény 2002-ben ünnepli alapításának 200. évfordulóját. A tervek szerint a megem-

lékezések novemberben lesznek, a megnyitót egyházi méltóságok részvételével az Ótemp-

lomban tervezzük. Céljaink között szerepel ennek az ünnepségsorozatnak a támogatása.  

Ugyanakkor ebben az évben emlékezünk meg a Kör megalapításának 75. évfordulójára. 

Erre az alkalomra kiállítást is tervezünk, illetve az iskolai évkönyvbe egy részletes beszámolót 

a Kör eddigi tevékenységéről. 

Szeretnénk növelni tagjaink létszámát, megoldani a fiatalítást is. 

Az evangélikus iskolák pedagógusainak július elején találkozója lesz Szarvason. Ezen mi 

is szeretnénk részt venni. 

A közgyűlés úgy határozott, hogy a minimális tagdíj 500 forint legyen. A folyamatosságot 

jelképes összeg befizetésével lehet biztosítani. 

Kérjük Öregdiák Barátainkat, ha tehetik, anyagilag is segítsék a Kört céljai megvalósításá-

ban. Egyben kérjük is tagjainkat, hogy a tervezett ünnepségeken (a pontos időpontokat közöl-

ni fogjuk) minél többen vegyenek részt, hiszen ez is lehetőséget teremt az idősebb és a fiata-

labb generáció között kapcsolatteremtésre.  

Köszönjük mindazok segítségét, akik a jövedelemadó 1 százalékával segítették körünk 

munkáját  

A vezetőség 2002. május 10-én tartott ülésen az iskola 200 éves és a Kör 75 éves évfordu-

lójáról tartandó megemlékezések napjának 2002. május 10-én tartott ülésén az iskola 200 éves 

és a Kör 75 éves évfordulójáról tartandó megemlékezések napjának 2002. november 8-át ja-

vasolta. 

Minden kedves öregdiák társunknak jó egészséget, sok örömöt, boldogságot kívánunk. 

 

Szarvas, 2002. május 22. 

 

 

Dr. Kepenyes János  Sonkoly János    

elnök  titkár 

 


