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Kedves Öregdiák Barátunk! 

 

Szeretettel kívánunk eredményekben gazdag, boldog új esztendőt! 

A Baráti Kör 1990. május 13-án megtartott közgyűléséről legutóbbi körlevelünkben be-

számoltunk. Most az azóta eltelt időszak köri munkájáról szeretnénk tájékoztatni. 

Körünk létszáma az utóbbi időben alig változott, jelenleg 228 fő. Néhány új taggal gyara-

podtunk ugyan, sajnos meg is fogyatkoztunk. Örökre eltávozott körünkből Bilibokné 

Pribelszky Zsuzsanna dr., Dr. Károlyi György, Paraj László, Dr. Szűcs Lajos. Emléküket ke-

gyelettel őrizzük. 

Hagyományainknak megfelelően a szeptemberi tanévnyitó ünnepségen kiosztottuk a Baráti 

Kör tagjai által alapított díjakat. Az ünnepségen a Kör több tagja is részt vett, külön öröm és 

megtiszteltetés számunkra, hogy a vendégek között ismételten üdvözölhettük Melis György 

operaénekest. 

A Kör régi elhatározása, hogy valamennyi régi tanársírt rendbehoz ill. rendbehozat. Az ősz 

folyamán került sor Chován Károly sírjának helyreállítására. 

Elkészítettük a karácsonyi csomagokat, s az ünnepek előtt meglátogattuk az iskola idős, 

nyugdíjas tanárait, körünk tagjait. 

Most folyik az iskola sakkversenye, melyet ifj. Perényi Béla sakknagymester, korán el-

hunyt öregdiák társunk emlékére szerveztünk. Praznóczy Iván nemes felajánlása, hogy a ver-

seny győztesét pár napig vendégül látja visegrádi otthonában. 

Beszámoltunk már arról, hogy az alma mater volt diákjai szívesen gazdagítják a gimnázi-

um könyvtárát pénz-, ill. könyvadományokkal. Ausztria, Csehszlovákia, USA és Kanada után 

a legutóbbi felajánlás Nagy-Britanniából érkezett, Dr. Náday (Trsztyénszky) Jenő újságírótól, 

aki 1800 db antikvár értékű könyvet szándékozik az iskolának adományozni. Természetesen 

itthonról is érkezik támogatás. Az elmúlt évben a Bartos család és Dr. Bogár Imre nyugalma-

zott ügyvéd több alkalommal is könyvcsomaggal lepett meg bennünket. Dr. Bogár Imrének 

köszönhető, hogy az iskola több idegen nyelvű könyvvel gyarapodott. 

Körünk legutóbbi vezetőségi ülésén Dankó Pál köri pénztáros tájékoztatót készített a Kör 

gazdasági helyzetéről. Eszerint 1990. november 30-án a Kör 41 217 Ft-tal rendelkezett. A Kör 

támogatta a város I. világháborús emlékművének helyreállítását (5 000 Ft), 5 db fejhallgatót 

vásárolt az iskola nyelvi laboratóriuma számára (6 070 Ft), kiosztotta a kör és tagjai által 

adományozott díjakat (10 000 Ft), elvégeztette a kőműves munkákat a Chován-síron (2 820 

Ft), csak a legfontosabb kiadásokat emelve ki. 

A közeljövőben ül össze a Kör választmánya, és készíti el az évi munkatervet. Programja-

inkat eddig is tagág javaslataira alapoztuk, ezúton is kérjük, szíveskedjenek továbbra is elkép-

zeléseikkel segítségünkre lenni. Egyben mellékeljük az 1991. év tagdíj befizetésére szolgáló 

csekket, szíves támogatásukat előre is köszönjük. 

Szarvas, 1991. január 18. 
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