
30. sz. körlevél 

 

Kedves Öregdiák Barátunk! 

 

Körünk 2000. február 25-én közgyűlést tartott, ahol szó volt az 1999. évben végzett mun-

káról és a 2000. évre kitűzött feladatokról. 

Sonkoly János titkár elmondta, hogy a Kör továbbra is feladatának tartotta a tanulók spor-

tolási, versenyeztetési támogatását. Folytatódott a tanári portrék restaurálása. Az 1999. évben 

az Önkormányzat kezdeményezte egy történelmi emlékút létesítését. A Kör vállalta egy em-

lékoszlop felállítását. 

A gazdasági ügyekről szóló beszámolót Dankó Pál pénztáros tartotta. A Számvizsgáló Bi-

zottság és a közgyűlés a tájékoztatás elfogadta. A Kör gazdálkodása az alábbiak szerint ala-

kult: 

Az 1999. évi összes bevétel /tagdíj, kamat, szja 1%/: 489.295 Ft 

összes kiadás:      407.907 Ft 

A Kör összes vagyona: 1999. december 31-én  712.443 Ft 

A 2000. évre tervezett költségvetés: 

összes bevétel: 410.000 Ft 

várható kiadás: 448.000 Ft 

tervezett vagyon: 1.123.568 Ft 

1999-ben 99 fő fizetett tagdíjat, a nyilvántartott tagok száma 167 fő. Egy főre (99 fő) jutó 

fizetési átlag 1046 Ft. Körünk létszáma 1999-ben 7 fővel gyarapodott. Szomorú szívvel bú-

csúztunk Koszti Mihály szarvasi, Megyeri György szarvasi és dr. Gulyás Mihály orosházi 

lakosoktól. 

Dr. Kepenyes János, az iskola igazgatója az intézmény előtt álló néhány feladatról beszélt. 

Megemlítette, hogy a 8 osztályos gimnáziumnak nagy sikere van a városban. Az önkormány-

zat 2002-re tervezi az iskola teljes felújítását, s ez lehetővé tenné az iskola fennállásának mél-

tó keretek között történő megünneplését. A 200 éves évfordulóra talán elkészül egy sportcsar-

nok is, amely a megemlékezésnek méltó helyet biztosítana. 

A 2000. év terveiről Sonkoly János számolt be: 

1. Támogatjuk azt a tervet, hogy hosszú kihagyás után először ballagó 8 osztályos 

gimnazisták és az 50 évvel ezelőtt ballagók együtt vonuljanak. 

2. Továbbra is feladatunknak tartjuk a tanári portrék restaurálását, illetve az elha-

gyott tanári sírok gondozását. 

3. Folytatjuk a tanulók támogatását (sport, színház, versenyek). 

4. Támogatjuk azt a tervet, hogy iskolánk 200 éves fennállása alkalmából egy is-

kolatörténet készüljön, illetve ismertetés az iskolai évkönyvekből. 

5. Az őszi tisztújító közgyűlést a városban rendezendő Szilvanapokra tervezzük. 

Az elképzelések szerint erre az ünnepi közgyűlésre meghívjuk a Vajda-díjasokat, s 

megemlékezünk körünk fennállásának 75. évfordulójáról is. 

A Kör köszönetet mond mindazoknak, akik tagdíjukkal, illetve a személyi jövedelamadó 

1%-ával támogatták egyesületünket. 



Örömmel közöljük, hogy Misik Lajos öregdiákunk 10 ezer forint jutalmat ajánlott fel a 

közgazdasági tudományokban kiemelkedő jártasságot tanúsító diák számára. 

Körünk 1999-ben az alábbi díjakat adta ki: 

Bogár-díj:  Szító Gabriella 11. B, Tóth Nóra 12. C, Pljesovszki Anita 12. B 

Melis-díj:  Bődi Etelka 11. B 

Misík-díj:  Jancsó Mihály 12. B 

Puskás-díj:  Mitovszky Dóra 12. A 

Vajda-díj:  Sztricskó Mónika 12. B 

 

Szarvas, 2000. április 3. 

 

 

Baráti üdvözlettel 

 

 

 

Dr. Kepenyes János Sonkoly János 

elnök titkár 


