
31. sz. körlevél 

 

Kedves Öregdiák Barátunk! 

 

Körünk 2001. április 11-én közgyűlést tartott, amelyen értékelte a 2000. évben végzett 

munkát, és programot készített a 2001. esztendőre. 

Körünk pénzügyi helyzetéről Dankó Pál pénztáros számolt be, 2000. január 1-jén a Kör 

pénzkészlete 712.443 Ft. A 2000. év összes bevétele /tagdíjak, adomány SZJA 1%, kamatjó-

váírás/: 563.312 Ft. 

A Kör főbb kiadásai 2000-ben /hangosító berendezésre, sporttámogatásra, emléktábla ké-

szítésére, milleniumi emléktúra, Vajda-díjra – ez 15 ezer Ft-, konyhai asztalok vásárlására, 

színházi látogatás támogatására, tanulmányi versenyekre stb./ 792.323 Ft. 

A pénzügyi egyenleg 2000. december 31-én: 476.473 Ft. 

A 2001. évre tervezett bevételek: 799.107 Ft. 

A 2001. évre tervezett kiadások: 490.000 Ft. 

Tagnyilvántartási adatok: 

Nyilvántartott tagok száma: 175 fő 

2000-ben fizetett: 104 fő 

Egy főre eső befizetés átlaga: 1.322 Ft. 

Örömmel állapítottuk meg, hogy Körünk új tagokkal bővült: Börcsök Jánosné /Szarvas/, 

Gervainé Hantos Hedvig /Budapest/, Hantos Zoltán /Eger/, Vető Ágota /Pécs/, Zentainé  

Singer Ágnes /Budapest/. 

Sonkoly János titkár vázolta a 2001. évre vonatkozó terveket. Ezek szerint tovább folytat-

juk azt a munkát, amit eddig is végeztünk, s melynek lényege a fenti gazdasági beszámolóban 

már körvonalazódott. 

Az új feladatok közé tartozik, hogy iskolánk megalapítása 200 éves évfordulójának alkal-

mából rendezendő emléksorozat sikerét Körünk elősegítse. Az ünnepséget egy emlékbizottság 

szervezik, melynek elnöke Pécsváradi Antal. 

Dr. Kepenyes János a gimnázium igazgatója már több alkalommal örömmel számolt be ar-

ról, hogy az iskola felújítása ebben az évben megkezdődik. A tervek szerint megújul a kollé-

gium, sportcsarnok épül, s az iskolát is több épülettel bővíteni fogják. Ez több éves folyamat, 

a rekonstrukció kb. 2005-re fejeződik be, a költség 600 millió forint körül van. 

Körünk a 2000. évben az alábbi díjakat adta ki: 

Bogár-díj:  Tóth Petra 12. F 

Melis-díj:  Kancsalics Eszter 11. B 

Misik-díj:  Laurik Lenke, Farkas Péter, Garai Szabó Lilla 6. F-es tanulók 

Puskás-díj:  Skorka Norbert 

Vajda-díj:  Janurik István 12. F 

A 2000. november 18-án tartott közgyűlésen díjat alapítottak Komár Pál és Görgey Endre, 

Söjtöri Károly magyartanáruk emlékére. Egyszeri 10 ezer Ft jutalmat ajánlottak fel a magyar 

nyelv és irodalomból kiválóan szereplő negyedéves diáknak. 



Papp László 10 ezer forint jutalmat ajánlott fel a legjobb sportolónak. A díj nem kapcsoló-

dik jó tanulmányi eredményhez, de az illetőnek jó magaviseletűnek kell lennie. 

A 2001. április 11-én megrendezett közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: 

1.) Határozat: Pécsváradi Antal kérésére a Kör 55 ezer forinttal támogatja a történelmi ve-

télkedőn szereplő csapatokat. 

2.) Határozat: Ünnepi közgyűlést tartunk 2002-ben – iskolaalapítási ünnepségekkel össz-

hangban – a Kör megszervezésének 75. évfordulója alkalmából. 

3.) Határozat: 2001. őszén közgyűlést tartunk, ahol többek között szó lesz az ünnepi köz-

gyűlés előkészületeinek állásáról is. Az előzetes elképzelések szerint egy kiállítás lesz 

/szervezője Sztrehovszki Zsuzsa/, egy honlapot tervezünk /készítője Dr. Kepenyes János/, s 

egy kiadvány szándékozunk megjelentetni a Kör történetéről /szerkesztője Dr. Krajcsovics 

János/. Egyesületünk felkéri Moravcsik Józsefet, hogy segítse e kiadvány munkálatait. 

Kérjük Öregdiák Barátainkat, ha tehetik, anyagilag is segítsék elő a fenti tervek megvaló-

sulását. 

Örömmel vesszük, ha valaki visszaemlékező írásával vagy bármilyen dokumentummal /pl. 

fénykép/ segíteni tudja kiadványunk színvonalának emelését. 

A Kör köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik a személyi jövedelemadó 1 százalékával segí-

tették egyesületünk tevékenységét. 

Ebben az évben el kellett búcsúznunk Tömösköziné Weisz Magda, Szőnyi Sándor, Fasang 

Árpád öregdiák barátainktól. 

A közúti balesetben elhunyt Szőnyi Sándor emlékére a Kör Szőnyi-díjat alapított, melyet 

komoly gondolkodású, a természettudományokban jártas diák kaphat. A díj adományokból 

gyűlt össze. Ebben az évben az arra érdemes diák 10 ezer forintban részesül. 

Szeretettel várjuk tagjainkat az őszi közgyűlésre, melynek időpontjáról értesítést küldünk. 

Minden kedves öregdiák társunknak jó egészséget, örömet, sok boldogságot kívánunk! 

 

Szarvas, 2001. április 18. 

 

 

Dr. Kepenyes János  Sonkoly János 

elnök  titkár 

 


