
Jegyzőkönyv 

 

Amely készült a Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztálya Egyesület közgyűléséről 

A közgyűlés ideje: 2017.11.25. 10:00 

A közgyűlés helye: Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium Horváth Adolf Olivér terem 

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint 

 

Nyisztor Zsolt az egyesület elnöke megnyitja a közgyűlést, megállapítja, hogy az 

határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Asbóth Ritát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Tamási Balázst. A javaslatot a jelenlevők kézfeltartással, egyhangúlag elfogadják.  

 

Ezután Nyisztor Zsolt ismerteti a napirendet: 

1. Az Iskoláról szóló beszámoló meghallgatása. 

2. A CDPO pénzügyeiről, gazdálkodásáról szóló beszámoló meghallgatása. 

3. Hozzászólások, javaslatok meghallgatása, megvitatása. 

4. A Szózat eléneklése és koszorúzás a gimnázium hősi emlékművénél. 

 

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem volt. 

Kezdésképpen elénekeljük a Jöjj Szentlélek-et, majd elimádkozzuk a Mi Atyánkot azokért, akik 

már nem lehetnek velünk. 

 

 

1. napirendi pont 

Nyisztor Zsolt igazgató-helyettesi minőségében beszámol az iskolával kapcsolatos 

fejleményekről. Jelenleg csak Kiss Péter atya tartózkodik az iskolában a rendből, Bérczi Bernát 

atya  Dékány Á. Sixtus atya lemondása óta  kormányzóperjel Zircen. Az iskola 

infrastruktúráját sikerült pályázati pénzekből fejleszteni, mint külső szigetelés, ablakcsere, 

tudományos oktatást segítő berendezések. További jó hír, hogy a gimnázium a HVG legjobb 

100 középiskolát tartalmazó listáján, a kompetencia mérések, érettségi és felvételi eredmények 

alapján, 22 helyet javítva a tavalyi eredményen, Baranyából egyedüli iskolaként az 59. helyen 

szerepel. Talán ennek is köszönhető, hogy az eddigi meglévő túljelentkezés mértéke tovább 

nőtt, ami a csökkenő gyereklétszám mellett nagyon örömteli. A beszámolót a közgyűlés 

elfogadja. 



2. napirendi pont 

Kerekes Mihály beszámol a CDPO aktuális pénzügyi helyzetéről. A tagdíjfizetők egyre 

kevesebben vannak, javasolja a tagság kötését a tagdíj befizetéséhez kötni, továbbá pártolói tag 

minőséget bevezetni. A bevételek további része az adó 1%-okból, illetve pályázati pénzekből 

történt. A kiadások az újság és évkönyv postázására, illetve támogatásra fordítódtak. A 

beszámolót a közgyűlés elfogadja. 

 

 

3. napirendi pont 

Hozzászólások, javaslatok: 

 Nyisztor Zsolt felveti, hogy az osztálytalálkozós emlékkönyvbe helyezzenek el egy 

felhívást, mely tartalmazza a CDPO-hoz való csatlakozás illetve a támogatás 

lehetőségét. 

 Idén a felújítások miatt nem valósulhatott meg az öregdiák találkozó, de jövőre tervben 

van. Várható emiatt egy rendkívüli közgyűlés tavasszal. 

 Tamási Balázs mesél a gimnáziumban rendezett rádió kiállításról, és Börzsöny Feri 

bácsi látogatásáról. 

 Kéri, hogy jelen jegyzőkönyv kerüljön fel az iskola honlapjára. 

 Továbbá köszönetet mond Czimmermann Csilla és Antal Emília tanárnőknek, akik 

áldozatos munkájukkal az újság illetőleg az évkönyv készítését végzik. 

 

 

4. napirendi pont 

A közgyűlés levonul és koszorúzással egybekötve elénekli a Szózatot a Hősök Csarnokában. 

 

Pécs, 2017. november 25. 

 

 

………………………………………..   ……………………………………… 

 jegyzőkönyvvezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


