33. sz. körlevél
Körünk 2003.május 17-én tartotta évi közgyűlését, amelyen szó volt a 2002-ben végzett
munkáról és a 2003-ra kitűzött feladatokról. Sajnálatos csak 20 fő tisztelte meg jelenlétével a
rendezvényt.
Sonkoly János titkár beszámolójában elmondta, hogy körünk tevékenységét is meghatározta
az iskola alapításának 200 éves évfordulójával kapcsolatos tennivalók sora, s egyben a Kör
megszervezésére való emlékezés (75. év).
2002. november 9-én az Ótemplomban ünnepeltük meg iskolánk alapításának évfordulóját.
Az ünnepi istentisztelet után iskolatörténeti kiállítás nyílt a Tessedik Múzeumban, majd iskolánkban felavatták Vajda Péter emléktábláját. A méltó megemlékezést Körünk anyagilag is támogatta, pl. 612.500 forintot adott a Vajda-emlékérem elkészítéséhez. Természetesen más
egyéb módon is segítettük a méltó megemlékezést.
Iskolánk a 200 éves évforduló alkalmából jubileumi emlékkönyvet is kiadott, amelyben többek között az iskola eddigi története mellett helyet kapott a Kör tevékenységének bemutatása
is. A 264 oldalas könyvet tagságunk szíves figyelmébe ajánljuk.
Az ünnepségre való előkészületek mellett természetesen tovább folytatódott a korábbi
munka is: a tanársírok gondozása, nehéz anyagi helyzetben lévő köri tagjaink támogatása, az
iskola nevelő-oktató munkájának támogatása, anyagi segítség az iskola versenyzőinek, tanulmányi kirándulások pénzügyi támogatása, az előre nem látható feladatok megoldása.
A gyengélkedő Kopcsjak Jánosné helyett a pénzügyi helyzetről Dankó Pál, a Kör előző
pénztárosa számolt be. A nyitó egyenleg 2002. január 1-jén 673.934 Ft. Az összes bevétel
1.462.825 Ft volt. A 2002-ben lévő összes kiadás: 1.560.328 Ft. Az év végére a pénzügyi vagyon: 576.431 Ft.
Sajnos a taglétszám minimálisan emelkedik, inkább stagnálást mutat. A tagtoborzás érdekében már 2 éven minden ballagó diáknak a tarisznyájába egy levelet teszünk, sőt ebben az évben
az érettségizett diákokat a tanévzárón még egy levéllel hívtuk a már „öreg” tanulókat tagjaink
sorába. Sajnos, eddig nem nagy eredménnyel.
Dr. Kepenyes János, Körünk elnöke hozzászólásában megemlítette, hogy szervezetünk égisze alatt nyelvtanfolyamok indultak, ezzel nő a köri bevétel, ami viszont újabb anyagi támogatást jelent az iskolának.
Sonkoly János titkár javaslatára a közgyűlés elvi beleegyezését adta arra, hogy a pénztáros,
növekvő adminisztrációs terhek miatt anyagi juttatásban részesüljön. Az összeget nem állapították meg, a vezetőség hatáskörébe utaltatott.
A közgyűlés arról is határozott, hogy honosítsuk meg a pártoló tag, tiszteletbeli tag intézményét. Erre az alapszabály lehetőséget biztosít. A közgyűlés a fenti tagsági viszonyok megvalósítását a vezetőség hatáskörébe utalta.
Sonkoly János titkár a 2003. évi feladatként az eddigi tevékenység folytatását határozta meg
Dankó Pál a 2003. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi megállapításokat tette: tervezett bevétel 1.176.431 Ft, tervezett kiadás 680.000 Ft.
A 2002/2003. tanév díjazottjai:
Vajda-díj:

Tusjak Ágnes 12. B

Melis-díj:

Ugyan Gabriella 11. A

Szőnyi-díj:

Jancsó Tamás 12. C

Misík-díj:

Laurik Lenke 9. F
Farkas Péter 9. F
Garai-Szabó Lilla 9. F

Puskás-díj:

Dóczi Ágnes 12. D

Bogár Imre-díj:

Paraizs Anita 12. F

Díj Söjtöri Károly emlékére:

Balázs Sándor 12. C
Szepesi Melinda 11. A

Az elmúlt időszakban eltávozott közülünk Süveges Jenő öregdiák társunk, Hantos Gusztáv,
iskolánknak sok évig volt tanára és igazgatóhelyettese, Bencsik Béla (Szentendre), Kollár János
(Csongrád) és Pásztor Pál (Miskolc).
A kör vezetősége köszönetet mond mindazoknak, akik bármilyen anyagi vagy erkölcsi segítséget adtak az egyesületnek.
Minden kedves diáktársunknak jó egészséget, boldogságot kívánunk!
Szarvas, 2003. szeptember 10.
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