
19. sz. körlevél 

 

Kedves Öregdiák Barátunk! 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük. Reméljük, az 1989 áprilisában küldött körlevelünket 

– melyben ez évi munkatervünket is ismertettük – megkapta. Most, hogy közeledik az év vé-

ge, mi is számvetést készítettünk, s megállapítottuk, hogy a vállalt feladatokat szinte maradék-

talanul elvégeztük. Munkánkról szívesen nyújtunk rövid tájékoztatást. 

Április 29-én a szarvasi Ó-temetőben végső nyughelyére helyeztük Dr. Melich János ham-

vait. Szeptember 15-én emléktáblát kapott a nagy tudós Eötvös utcai szülőháza. 

Ugyancsak emléktáblát kapott Szarvas múlt századi híres nyomdásza, Réthy Lipót (Sza-

badság út 14.). 

Az egykori szarvasi diáknak, Dr. Balázs István grafikusművésznek alkotásaiból kiállítás 

nyílt október 28-án a KIOSZ nagytermében. 

A fenti rendezvényeket Szarvas Város Barátainak Körével együtt szerveztük, s az ezzel 

kapcsolatos kiadásokat is közösen fedeztük. 

Folyamatos feladataink egyike a tagtoborzás. E téren végzett munkánk különösen eredmé-

nyes volt 1989-ben, taglétszámunk ma már jóval meghaladja a 200-at. 

Nem térünk most ki tevékenységünk minden részletére, de azt még megjegyezzük, hogy a 

Baráti Kör tagjai által alapított díjak a tanévnyitó ünnepségen most is kiosztásra kerültek, s az 

idén is tudtunk anyagi támogatást nyújtani iskolánk Vajda-napi rendezvényéhez. 

Sajnos, egy súlyos mulasztásról is szólnunk kell. 1989-ben nem hívtunk össze közgyűlést. 

Több gátló körülmény is közrejátszott ebben, de a legfőbb ok az volt, hogy a következő köz-

gyűlés tárgya a vezetőségválasztás és a működési szabályzat átdolgozása lesz, előkészítéséhez 

tehát hosszas, körültekintő munkára van szükség. Előreláthatólag 1990 márciusában kerül sor 

összehívására. 

Végül köszönetet mondunk azoknak az Öregdiák Barátainknak, akik munkánkat észrevéte-

lekkel, tanácsokkal segítették. Támogatásukra ezután is számítunk. És köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik a tagdíj rendszeres fizetésével – sokan túlfizetésével – Körünk tevékeny-

ségének anyagi alapját biztosították.  

A vezetőség nevében kívánunk eredményekben gazdag, boldog új esztendőt. 

 

Szarvas, 1989. december 27. 

 

 

 Holp József sk.  Moravcsik József sk. 

 köri elnök  köri titkár 

 

U.I.: Többek kérésére válaszoljuk, hogy az évi tagdíj legkisebb összege 100,- Ft. 

 


