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A Kollégiumi Baráti Kör Elnökének körlevele Debrecen, 2023. február 21.

Kedves Egykori Diáktársak! Kedves Egyesületi Tagok!

A Debreceni  Református Kollégium Baráti  Köre  Elnökségének nevében minden kedves  egykori  kollégiumi
diáktársunknak a  2023.  év elején  áldást  és  békességet  kívánunk.  Szokásunkhoz híven  röviden beszámolunk
egyesületünk elmúlt évi tevékenységéről és idei terveiről.
A Kollégiumi Baráti Kör létszáma jelenleg 400 fő (egy évvel korábban 393, azt megelőzően 415 fő). Ez azt
jelenti, hogy két év alatt a tagok száma közel 10 %-kal csökkent.
Az egyesületi tagdíj összege az elmúlt évben sem változott: aktív keresők számára évi 1000, nyugdíjasoknak 500
Ft.  Tagdíjakból  2022-ben  178.000  Ft  folyt  be  az  egyesület  pénztárába  (egy  évvel  korábban  175.000  Ft).
Örömmel tapasztaltuk, hogy az adományok mértéke most is jóval meghaladta a tagdíjak összegét: 489.000 Ft
volt (egy évvel korábban 904. 940 Ft). A 2022. évi 1%-os felajánlás összege 141.000 Ft (egy évvel korábban
140.754 Ft) volt. A tervezett 1.130.000 Ft kiadás helyett a ténylegesen elköltött összeg mindössze 354.000 Ft,
így  az  egyesület  pénzügyi  helyzete  stabilnak  mondható:  jelenleg  2.808.000 Ft  van  a  baráti  Kör  számláján.
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.
Szokásos évi találkozónkat 2022-ben május 28-án tartottuk. Napközben osztálytalálkozók zajlottak a Kollégium
különböző termeiben. Délelőtt zajlott a Szigethy Béla Kosárlabdakupa a Péterfia utcai régi tornateremben. 11:30
órakor az Emlékkertben szabadtéri istentiszteleten vehettek részt a korábban érkezők, a Debreceni Református
Napok rendezvényeinek keretében.  14 órakor tartottuk a Díszteremben közgyűlésünket,  majd Kertész Lajos:
Légy hű mindhalálig című könyvének bemutatója következett. Az akkor 97 esztendős öregdiáktársunk (teológus,
zongoraművész, zenepedagógus) még zongorajátékával is megörvendeztetett bennünket. Néhány héttel ezelőtt
vettük a szomorú hírt,  hogy Kertész Lajos csendben hazatért  Teremtőjéhez,  temetésén a Kollégium részéről
Arany János, a Kántus karnagya búcsúztatta. 
16:30 órakor részt vettünk a Debreceni oszlopos kannák című kiállítás megnyitóján a Kollégium Múzeumában,
amelyet két egykori diáktársunk, P. Szalay Emőke és Veress Dániel rendeztek. Egész nap megtekinthető volt
Égerházy László fafaragó, egykori diáktársunk A mindenjáró csudamalom című kiállítása is. 
Az esti  préceszen az Oratóriumban dr.  Bölcskei  Gusztáv teológiai professzor hirdette az igét.  A Baráti  Kör
javaslatára a Kollégium Igazgatótanácsa Bölcskei püspök úrnak Bethlen Gábor-díjat adományozott, amelyet dr.
Baráth Béla Levente, az Igazgatótanács elnöke és dr. Fekete Károly püspök adtak át. 
A Kollégium udvarán most is működött a Kézműves vásár, ahol egykori diákjaink mutathatták be alkotásaikat.
A Baráti Kör Elnöksége február 17-ei ülésén elfogadta az elmúlt év számvizsgáló bizottsági jelentését és az idei
költségvetés tervét. s egyúttal úgy döntött, hogy találkozónkat május 13-án, szombaton tartjuk meg, amelynek
tervezett  programját  a  túloldalon  olvashatják.  A részletekről  következő  körlevelünkben,  április  első  felében
tájékoztatjuk majd a Baráti Kör tagjait. Az érettségi találkozók szervezőit kérjük, hogy terem- és ebédigényüket
minél  előbb  jelezzék  a  Kollégium  Titkárságán.  Május  13-án  tisztújító  közgyűlést  is  tartunk,  amelyen
Alapszabályunkat is módosítani szeretnénk. Ennek részleteiről levelünk mellékleteként külön értesítést küldünk.
Levelünkhöz mellékeljük a tagdíj és az adomány befizetésére szolgáló csekket is, jelezve, hogy korábbi – kód
nélküli – csekkünket a posta már nem fogadja el.
Végül  köszönjük  mindazok  fáradozását,  akik  az  elmúlt  esztendőben  tisztségviselőként  vagy  a  Kollégiumi
Titkárság, illetve a Gazdasági Hivatal munkatársaként egyesületünk munkáját segítették.
A  2023.  esztendőben  minden  kedves  diáktársunknak  eredményes  munkát  és  jó  egészséget  kívánunk,  Isten
áldásával. 
Testvéri szeretettel:

Az egyesület Elnöksége nevében dr. Győri János, a KBK elnöke
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A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre
2023. évi találkozójának tervezett programja

2023. május 13. szombat

10:00 Osztálytalálkozók a Gimnázium Péterfia utcai épületében és az Ó-kollégiumban
Szigethy Béla Kosárlabda- és futballkupa (Péterfia utcai tornatermek és udvar)

10.00 Johannita Lovagrend nyilvános istentisztelete a Nagytemplomban úrvacsorával
Párhuzamosan zajló rendezvény, amelyet ajánlunk tagjaink figyelmébe is!

10.00 Kézműves vásár (Kollégium udvara)

12.00 Ebéd (rendelhető a Kollégiumi Titkárság telefonszámán és e-mail címén)

13.30 Kollégiumi Baráti Kör tisztújító közgyűlése 
Kollégium Díszterme (regisztráció 12.30 órától)

15.00 Szabó Dániel öregdiák köszöntés 90. születésnapján
Szabó Dániel: Emlékezés debreceni diákéveimre (1952–1957)

16.00 Dr. Tóth Béla (1924–1913) gimnáziumi tanár emléktáblájának avatása
Református Gimnázium (Péterfia utca 1–7.)

16.00 PETŐFI 200 – HIMNUSZ 200, Kollégiumi kiállítások megtekintése 
- Kölcsey debreceni diákévei (Múzeum)
- Orlay Petrich Soma: II. Lajos holttestének feltalálása (Nagykönyvtár)

18.00 Praeces (Oratórium) – Szenci-díj átadása

19.00 Mai diákok (DRKG, DÓCZY, DRHE) bemutatkozó műsora
Kollégium udvari színpada 

2023. május 14. 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,
titkar@drk.hu): termek az Ó-Kollégium (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 titkar@drk.hu e-mail címen is jelezze érkezését, hogy az esetleges
változásokról értesíthessük.
További információk: www.drkbaratikor.hu

http://www.drkbaratikor.hu/

