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Kedves Egykori Diáktársak! Kedves Egyesületi Tagok! 
 
A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre 2002-ben vált bejegyzett civil egyesületté. Célja a Kollégium 
intézményei öregdiákjainak összefogása, érdekeinek érvényesítése, a gyakorlatban azonban nagyobbrészt a 
Kollégium Gimnáziumának öregdiákjai alkotják tagságát, amely jelenleg 393 fő (egy évvel korábban 415 fő). A 
csökkenés oka az elmúlt évben elmaradt rendezvényeinkben is keresendő. Kegyelettel emlékezünk a közelmúltban 
elhunyt tagtársainkra: 2020-ban dr. Farkas Károlyné, dr. Nagy Barnabás és dr. Tóth Ervinné, az idei év elején 
pedig dr. Móricz Imre, dr. Erős Pál és dr. Erdei Gyula haláláról kaptunk hírt. Emlékük legyen áldott. 

Az egyesületi tagdíj összege az elmúlt évben sem változott: aktív keresők számára évi 1000, 
nyugdíjasoknak 500 Ft. Tagdíjakból 2020-ban 183.200 Ft (egy évvel korábban 187.000 forint) folyt be az 
egyesület pénztárába. Örömmel tapasztaltuk, hogy az adományok mértéke meghaladta a tagdíjak összegét (idén  
419. 120 Ft; előző évben 366.000 Ft). A 2020. évi 1%-os felajánlás összege 121.233 Ft (előző évben 135.000 Ft) 
volt. Elektronikus levelező listánk segítségével a Baráti Kör elérhető tagjait az elmúlt esztendőben is tájékoztattuk 
a Kollégium eseményeiről. Honlapunk (www.drkbaratikor.hu) szintén információt nyújt egyesületünk életéről. 

A 2020. május 23-ára tervezett találkozónkat a járvány miatt nem tudtuk megtartani. Ekkorra terveztük a 
Kollégiumról szóló Útravaló című film bemutatását is, amelyet azóta az M 5 és a Hír TV is többször vetített. A 
Baráti Kör Elnöksége által 2020. március 6-án elfogadott költségvetésünket május 9-én módosítottuk, s ennek 
értelmében 500.000 Ft-tal támogattuk Medgyessy Ferenc gipsz Móricz-portrészobra bronzváltozatának 
elkészítését. Ezt a műalkotást a Gimnázium épületében a mai napon kívánjuk méltó módon elhelyezni a Légy jó 
mindhalálig megjelenése 100. évfordulója tiszteletére tervezett „Nyilas Misi Emlékév” keretében.  

A Baráti Kör közgyűlését végül szűk körben 2020. szeptember 16-án tartottuk meg a Kollégium 
Kistanácstermében, az elnök akadályoztatása miatt dr. Fazakas Gerely alelnök vezetésével. A Kollégium oktatási 
intézményei élén a közelmúltban történt személyi változások következtében a jelenlévők az Elnökség tagjává 
választották Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett gimnáziumi igazgatónőt és a Kollégiumi Igazgatótanács elnökeként 
dr. Baráth Béla Leventét, a Hittudományi Egyetem rektorát. A Közgyűlés egyúttal megköszönte hivatali elődeik, 
Győri József nyugalmazott gimnáziumi igazgató és dr. Kustár Zoltán egyetemi tanár (korábbi rektor és 
igazgatótanácsi elnök) hűséges munkáját. A közgyűlésen bemutatkozott Czapp Katalin, a Dóczy Gimnázium új 
igazgatónője is, aki intézménye nevében aktív támogatásáról biztosította a Baráti Kört. 

Idei közgyűlésünket május 29-ére terveztük, de az akkori járványügyi korlátozások miatt szeptember 25-
ére halasztottuk. A mai nap programja a korábban elhalasztott két rendezvényünk elemeit tartalmazza a „Nyilas 
Misi Emlékév” szellemében. Erről szól majd Baranyai Norbert előadása, az emléktábla-, a harang- és a 
szoboravatás is. Itt is megköszönjük Egerházi László öregdiákunk, szobrászművész Nyilas Misi kútja című 
alkotását, amelyet egykori iskolájának, a Kollégium Gimnáziumának ajándékozott. Égerházi László kiállítását ma 
délelőtt nyitottuk meg a Kollégium Múzeumában. Szokásos délelőtti sportrendezvényeinket és a kirakodóvásárt a 
járványveszély miatt most elhagytuk, viszont örömmel fogadtuk a Kollégiumi Igazgatótanács kérését, hogy az 
elmúlt évben odaítélt, de még át nem adott kollégiumi díjak átadására ma este a praeces keretében kerüljön sor. 

A Kollégium tagozatainak diákjait az elmúlt esztendőben is igyekeztünk támogatni. A Nyilas Misi esszé- 
és rajzpályázat eredményhirdetésére ma délután kerül sor. Méhész Tímea egykori refis diák felajánlása nyomán, a 
Baráti Kör anyagi támogatásával, a Református Gimnázium ballagó diákjai egy-egy értékes kollégiumi kitűzőt 
kaptak. A Dóczi Gimnázium növendékei az idei tanév szalagtűző ünnepségén kapnak hasonló ajándékot. 

Végül köszönjük mindazok fáradozását, akik az elmúlt esztendőben tisztségviselőként vagy a Kollégiumi 
Titkárság, illetve a Gazdasági Hivatal munkatársaként egyesületünk munkáját segítették. A 2021. esztendő további 
időszakára minden kedves tagtársunknak eredményes munkát és jó egészséget kívánunk, Isten áldásával.  
 
 
Dr. Győri János 
a KBK elnöke        
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