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A Kollégiumi Baráti Kör Elnökének körlevele

Debrecen, 2022. február 23.

Kedves Egykori Diáktársak! Kedves Egyesületi Tagok!
A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre Elnökségének nevében minden kedves egykori kollégiumi
diáktársunknak a 2022. év elején áldást és békességet kívánunk. Szokásunkhoz híven röviden beszámolunk
egyesületünk elmúlt évi tevékenységéről és idei terveiről.
A Kollégiumi Baráti Kör létszáma jelenleg 393 fő (egy évvel korábban 415 fő).
Az egyesületi tagdíj összege az elmúlt évben sem változott: aktív keresők számára évi 1000, nyugdíjasoknak 500
Ft. Tagdíjakból 2021-ben 175.000 Ft folyt be az egyesület pénztárába. Örömmel tapasztaltuk, hogy az adományok
mértéke jóval meghaladta a tagdíjak összegét (904. 940 Ft). A 2021. évi 1%-os felajánlás összege 140.754 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.
Sajnálattal számolhatunk be arról, hogy 2021. május 25-ére tervezett találkozónkat a járvány miatt nem tudtuk
megtartani, s így szeptember 25-ére halasztottuk. Napközben osztálytalálkozók zajlottak a Kollégium különböző
termeiben. 11 órakor nyitottuk meg Égerházi László faszobrász Égerházi ikonok: A mindenjáró csudamalom című
kiállítását a Kollégium Múzeumában. A délutáni közgyűlés után a múlt évről elhalasztott „Nyilas Misi emlékév”
programjait igyekeztünk pótolni: a Díszteremben dr. Bartanyai Norbert irodalomtörténész tartott előadást Móricz
és a Kollégium kapcsolatáról, a Kollégium udvarán a kisharang közelében emléktáblát avattunk, majd a Konviktus
udvarán megszólaltattuk Nyilas Misi harangját, amelyet Égerházi László reformációs haranglábjában helyeztünk
el. A Gimnázium Péterfia utcai épületében felavattuk Medgyessy Ferenc szobrászművész gipsz Móriczportrészobra bronzváltozatát, amelynek elkészítését a Baráti Kör fedezte. Ekkor hirdettük ki a nyilas Misi
rajzpályázat eredményét is, amelyet a Baráti Kör hirdetett meg a Gimnázium tanulói körében. Az esti préceszen
dr. Bölcskei Gusztáv teológiai professzor hirdette az igét.
A Baráti Kör a Kollégium Gimnáziuma és a Dóczy Gimnázium végzős diákjainak ballagásuk, illetve
szalagtűzésük alkalmával kitűzőket Adományozott közel 200.000 forint értékben (ezeket Méhész Tímea egykori
refis diák bocsátotta jutányosan rendelkezésünkre).
Ami idei terveinket illeti, az egyesület év eleji elnökségi ülését a pandémia miatt április közepére halasztottuk, a
költségvetésről és éves programjainkról ott fogunk dönteni. Baráti köri találkozónkat május 28-ára tervezzük,
amelynek tervezett programját a túloldalon olvashatják. A részletekről következő körlevelünkben, várhatóan
április második felében tájékoztatjuk majd a Baráti Kör tagjait. Mindenestre szeretnénk újra megrendezni az udvari
kézműves vásárt és a délelőtti Szigethy-kupát is. Az érettségi találkozók szervezőit kérjük, hogy terem- és esetleges
ebédigényüket minél előbb jelezzék a Kollégium Titkárságán.
Végül köszönjük mindazok fáradozását, akik az elmúlt esztendőben tisztségviselőként vagy a Kollégiumi
Titkárság, illetve a Gazdasági Hivatal munkatársaként egyesületünk munkáját segítették.
Levelünkhöz mellékeljük a Kollégium Közgyűjteményei 2022. évi képes naptárát, amelyet köszönettel fogadunk.
Mellékeljük az új csekket is, jelezve, hogy korábbi – kód nélküli – csekkünket a posta már nem fogadja el.
A 2022. esztendőben minden kedves diáktársunknak eredményes munkát és jó egészséget kívánunk, Isten
áldásával. Vigyázzunk egymásra és magunkra, amíg a járvány tart.
Soli Deo Gloria!
Testvéri szeretettel:

Dr. Győri János
a KBK elnöke

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre
éves találkozójának tervezett programja
2022. május 28–29. szombat, vasárnap

2022. május 28. szombat
10.00 Osztálytalálkozók a Gimnázium Péterfia utcai épületében és az Ó-kollégiumban
Szigethy Béla Kosárlabda- és futballkupa (Péterfia utcai tornatermek és udvar)
Kézműves vásár (10.00–18.00 óráig a Kollégium udvarán)
12.00 Ebéd (rendelhető a Kollégiumi Titkárság telefonszámán és e-mail címén)
14.00 Kollégiumi Baráti Kör közgyűlése – Kollégium Díszterme (regisztráció 13 órától)
14.30 Kötetlen beszélgetés (szabad hozzászólások)
15.00 Könyvbemutató: Kertész Lajos: Légy hű mindhalálig (Díszterem)
(Zongorán közreműködik a könyv szerzője, énekel a Kollégiumi Kántus)
16.00 Kávészünet (Kistanácsterem)
16.30 Kiállításmegnyitók (Kollégium Múzeuma)
A református Karácsony Sándor (halálának 70. évfordulóján)
Debreceni oszlopos úrvacsorai kannák
17.15 Könyvbemutató (Kollégium Múzeuma)
Égerházi László: A mindenjáró csudamalom (Katalógus)
18.00 Praeces (Oratórium)
2022. május 29. vasárnap
10.00 Nagytemplom: Gimnáziumi nap

Gyakorlati tanácsok: Kérjük az érettségi találkozók szervezőit, hogy a teremfoglalás ügyében
minél előbb vegyék föl a kapcsolatot a kollégiumi titkársággal (52/518-540): termek az ÓKollégium (Kálvin tér 16.) és a Gimnázium mai (Péterfia utca 1–7.) épületében állnak
rendelkezésre. Ugyanitt ebéd is rendelhető. Kérjük, hogy aki teheti, ne csak telefonon, hanem
a kbk@drk.hu e-mail is címen jelezze érkezését, hogy az esetleges változásokról értesíthessük.
További információk: www.drkbaratikor.hu

