22. sz. körlevél
KEDVES ÖREGDIÁK BARÁTUNK!
Szeretettel köszöntünk és kívánunk sikeres, békés, boldog új esztendőt!
Bár az utóbbi időben ritkábban jelentkeztünk, Baráti Körünk – ha szerényebben is, mint
régen -, de él, és működik. A jövőben viszont szeretnénk eredményesebb munkáról beszámolni. Ez persze nemcsak rajtunk, a vezetőségen, hanem Körünk tagságán is múlik. Hiszen munkánkhoz az ösztönzést, az anyagi támogatást tagtársainktól kapjuk. Úgy érezzük, az utóbbival
nincs baj, s ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik rendszeresen fizetik – sőt túlfizetik – a tagdíjat.
Munkánkhoz azonban nemcsak támogatásra lenne szükség, hanem elevenebb kapcsolatokra is. Mi szívesen segítünk találkozók szervezésében, egykori iskolatársak felkutatásában,
válaszolunk érdeklődő levelekre, de ezekből az érdeklődő levelekből a „hogyan tovább” kérdésre is szeretnénk választ kapni. Kezdeményezést, ötleteket, javaslatokat várunk tehát.
Röviden beszámolunk iskolánk helyzetéről:
A tanulólétszám változatlanul 570 körül van, ez 20 tanulócsoportot jelent, amiből 7 osztály
közgazdasági szakközépiskolai (gép-, gyorsíró idegen nyelvi ill. igazgatási ügyviteli). Évek
óta indul speciális tantervű angol és német nyelvi osztály, az utóbbi években pedig matematika-biológia profilú is. Minden második évben indul sportosztály. Továbbra is két épületben
folyik az oktatás.
A „B” épület most a Kossuth Lajos utcából az „A” épület közelébe, a volt Úttörőházba került. A nyolcosztályos gimnázium bevezetése minisztériumi engedélyre vár, valamint a középfokú mezőgazdasági tanintézet és az érettségire épülő gazdaasszonyképzés indítása is. Az
iskola jövőjét érintő kérdés az egyházi ingatlanok visszaadása. Az eddigi megállapodás szerint az 1992/93-as tanévtől egy osztályban állami tanterv mellett órarendbe épített hittanoktatás valósulna meg.
BEJELENTÉSEK:
1991. december 12-én volt Melis György 2.000. operaházi fellépése. Ezúton is köszöntjük
a művész urat, és kívánunk neki még sok-sok sikeres fellépést.
1991. szeptemberében elhunyt Gyarmati András, iskolánk diákja, majd hosszú éveken át
ismert, szeretett tanára. Temetésén z öregdiákok közül is sokan megjelentek.
1991. december 14-én Bakonytamásiban eltemették Tatay Sándor írót, iskolánk egykori
diákját.
EMLÉKÜKET KEGYELETTEL ŐRIZÜK.
Körünk pénztárosa elkészítette az 1991. év pénzügyi kimutatását, melynek legfontosabb
mutatói a következők:
Rendelkezésre állt:

54.001.- Ft

Összes kiadás:

26.259.- Ft

Év végi egyenleg:

27.742.- Ft

Tartós betétre lekötve:

40.997.- Ft

Házi pénztárban:
Összes vagyon:

300,60 Ft
69.039,60 Ft

A kimutatásban szerepel, hogy a fizető tagok száma az elmúlt évben 113 fő, örülünk annak, hogy a fizetett tagdíj átlaga193 Ft. Mellékeljük az 1992. évre szóló csekket, s kérjük, ha
visszamenőleg is fizet tagdíjat, azt a csekk hátoldalán jelezze.
Szarvas, 1992. február 6.
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