34. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Társunk!
E körlevélben a 2003 szeptemberétől 2004 novemberéig terjedő időről számolunk be. Szó
lesz a Kört és természetesen az iskolát érintő eseményekről is.
2004. februárjában a Vezetőség ülést tartott, ahol szó esett az Alapszabály módosításának
feladatáról, később erről még szó lesz, majd arról is határozat született, hogy Blaskó Mihály
öregdiák könyvének kiadásához körünk 30.000 forinttal járul hozzá. E könyv a szlovákok
helyi hagyományait gyűjtötte össze (szólások, köszönési módok, népdalok, népi történetek
stb. alkotják a kötet anyagát).
Az ülésen Dr. Kutas Ferenc beszámolt arról, hogy 2003. szeptember óta milyen intézkedések történtek igazgatása alatt az iskolában. Szigorodott a házirend, megszépült az új iskola.
Szó esett a diáknap újfajta lebonyolításáról is.
2004. május 14-én Választmány ülésezett. Itt ismét szó esett az alapszabály módosításáról.
Kopcsjak Jánosné javaslatára a könyvelést nagy lelkiismerettel vezető Kopcsjak Jánosné
számára a Kör havi 5 ezer forintnyi szerény javadalmazást állapít meg.
2004. május 21-én került sor az évi közgyűlésre. Sajnos, tagságunk csak 24 fővel képviseltette magát.
Sonkoly János e közgyűlésen beszámolt a 2003-ben végzett munkáról. Szó esett arról,
hogy körünk továbbra is feladatának tekinti az iskola nevelő-oktató munkájának támogatását,
a pályázók segítségét, az arra érdemesek jutalmazását, a nyugdíjas kollegák támogatását.
A beszámolóban szó esett arról is, hogy az önkormányzat a volt úttörőházban irodát ajánlott fel szervezetünk számára, azonban a magas bérleti díj miatt ettől elálltunk. Az iskola továbbra is segíti a kör működését.
2004-ben új feladatokat a közgyűlés nem határozott meg, s elfogadta a vezetőség eddigi
ténykedését.
Kopcsjak Jánosné pénztáros a kör gazdasági helyzetéről szólt. 2003-ban az összes kiadás
559.731 Ft volt. Az összes bevétel 1.395.694 Ft.
2004-re a várható összes bevétel 1.995.963 Ft, a tervezett kiadás 1.190.000 Ft.
A közgyűlésen ismét szóba került az Alapszabály módosítása. A legnagyobb vitát az váltotta ki, miként módosuljon az a paragrafus, amely a Kör elnökének a mindenkori igazgatót
javasolja. Hosszas szócsaták után az az állásfoglalás született, hogy az elnök mindenképpen
az iskolában végzett diák legyen.
Dr. Melis János vállalta az új Alapszabály elkészítését.
A közgyűlésen Dr. Kutas Ferenc igazgató beszámol az iskolát érintő kérdésekről. Szólt arról, hogy az iskola az 1966/1967-es tanév óta két épületben működött, s a 2002/2003-as tanévtől újra egy épületben folyik a nevelés, oktatás. Ez kedvezően befolyásolt a tanulmányi fegyelmet is.
Szólt az igazgató arról is, hogy sikerült az iskola környékét, udvarát széppé tenni, megvalósult az aulában az intézmény díjazottjainak arcképcsarnoka. Az iskola tanulói sok versenyen
vettek részt, ahol sikeresen szerepeltek.
A 2003/2004. tanév végén a tanulók sokféle jutalomban részesültek.

Vajda-díj

(30.000 Ft) - nem adatott ki.

Benka Gyula-díj

Garai Lilla 12. F és Pintér Márta 13. évf.

Dr. Nádor Jenő-díj:

(alapítva 2004-ben a Vajda Péter Alapítvány
kuratóriuma által)
Díjazott: Csikós Edina 12. A

Bogár-díj:

Tóth Balázs 12. B

Misik-díj:

Kepenyes Bernadett 12. C

Szőnyi-díj:

Orcsik Tamás 12. C

Id. Oláh Miklós-díj:

(alapítva 2004-ben, az Öregdiákok Baráti Köre által;
10.000 Ft; jó sportoló kapja)
Díjazott: Filyó Bettina 12. C

Művészeti-díj:

(alapítva 2004-ben; az Öregdiákok Baráti Köre által.
Kritérium: irodalmi, képzőművészeti előmenetel,
kiváló tánctudás)
Díjazottak: Kancsalics Dóra 12. F
Paulik Tímea 12. F

Egyéb jutalmak:
Reményi Gusztáv díja, egy az iskolában megrendezett matematikai verseny győzteseinek.
Kapták: Janurik Viktor 12. C, Bencsik Tamás 12. C, Tóth Balázs 12. B, Gazdag Dániel 12. F.
Kovács György öregdiák 50 ezer Ft jutalma ajánlott fel azok számára, akik idegen nyelvi
tanulmányúton vesznek részt külföldön. A díjazottak: Bencsik Beáta 12. F és Bondár Tamás
12. F.
Az év rádiósa (Dr. Kutas Ferenc és Dr. Kutas Ferencné felajánlása) Sonkoly Tamás, Németh Enikő és Tusjak Péter lett.
2004. október 15-én a vezetőség ülést tartott, ahol elfogadta a módosított Alapszabály tervezetét, melyet a választmány majd a közgyűlés elé terjeszt.
Kopcsjak Jánosné pénztáros elmondta, hogy a Kör vagyona a következő tételekből tevődik
össze: számlán 420.674 Ft, értékpapírban 521.341 Ft, pályázaton nyert pénz 300.000 Ft, az
APEH-től várható összeg 420.00 Ft körül van.
Sajnos a Kör taglétszáma alig változik, bár ebben az évben új belépők is voltak.
Eltávozott közülünk Kapuszta János, Dr. Podmaniczky Júlia, Holp Józsefné Urbancsok
Ágnes öregdiák. Emléküket kegyelettel őrizzük.
Köszönjük mindazok segítségét, akik Körünket erkölcsileg, anyagilag támogatták.
Minden tagtársunknak jó egészséget, boldogságot kívánunk!
Szarvas, 2004. november 10.
Dr. Kepenyes János
elnök

Sonkoly János
titkár

