24. számú körlevél
Kedves Öregdiák Barátunk!
Hosszú hallgatás után újra jelentkezünk, s szeretettel köszöntünk. Körlevelünk röviden ismerteti Baráti Körünk 1993/94. évi munkáját, pénzügyi helyzetét, s tájékoztat az iskola életében bekövetkezett változásokról.
Körünk az utóbbi években is szabályzatunk szellemében dolgozott. A Vezetőség és a Választmány az előírtaknak megfelelően ülésezett, s igyekezett kapcsolatot tartani a tagokkal.
Egyik legfontosabb célunk továbbra is a régi és a mai diákok közötti kapcsolatteremtés.
Ennek érdekében megpróbáltunk a lehetőségekhez képest az iskola rendezvényeit látogatni.
Tanévzáró alkalmából ünnepélyes keretek között osztottuk ki az idén is az öregdiákok által
adományozott díjakat (Melis-díj, Bogár-díj, Misik-díj, Puskás-díj). Sajnos a Vajda-díj kiosztására évek óta nem került sor. Ez a díj ugyanis kiemelkedő tanulmányi és sportmunkához kötött.
Lassan már az is hagyománnyá válik, hogy öregdiákjaink a tanévzáró napjára szervezik
25., 30., 40., 50 érettségi találkozójukat.
Karácsony előtt szerény ajándékkal, jókívánsággal látogatunk el idősebb tagtársainkhoz és
nyugdíjas tanárainkhoz.
Szorgalmazzuk az iskolai évkönyv kiadását, ahhoz nemcsak pénzzel (10.000 Ft), hanem
munkánkkal is szívesen hozzájárulunk.
Halottak napján a diákok egy-két tanár (öregdiák) irányításával rendbeteszik a gimnázium
hajdani tanárainak sírját, néhány szál virággal emlékeznek a régiekre. Sajnos a sírokból az
évek során egyre több lesz. Tagjaink sorából a közelmúltban távozott el: Melich Jenőné
(Áment Magda), Herczeg Gyuláné (Holéczy Ánes), Hajdu György, Dörnyei Béla,
Czinkotszky János, Ruzicskay György, Sovány Mihály, Sznagyik János.
Az október 7-én megtartott választmányi ülés kegyelettel emlékezett meg elhunyt öregdiák
társainkról.
Dankó Pál, Körünk pénztárosa elkészítette az 1993. év pénzügyi kimutatását, melynek legfontosabb mutatói a következők:
rendelkezésre állt:

96.264.- Ft

összes kiadás:

16.532.- Ft

tartós betétre lekötve:

40.000.- Ft

fizető tagjaink száma 130 fő, a fizetett tagdíj átlaga 231.- Ft.
Az iskola vezetésében 1994-ben változás következett be, ugyanis Árvai Pál, iskolánk volt
diákja, majd hosszú éveken át tanára, igazgatója nyugdíjba vonult. A gimnázium igazgatója
Pécsváradi Antal, aki alapszabályzatunk értelmében Körünk új elnökei.
Pécsváradi Antal 1960-ban született Várpalotán. A szegedi JATE-n végzett magyartörténelem szakon. Iskolánk az első munkahelye, ahol az elmúlt három évben igazgatóhelyettes volt.
Bizonyára valamennyien örömmel értesültünk arról, hogy az Operaházban ünnepélyes keretek között köszöntötték Melis György operaénekest 45. operaházi évadja alkalmából. Szív-

ből gratulálunk és további jó munkát, jó egészséget kívánunk a világhírű egykor szarvasi diáknak!
Körlevelünkhöz mellékeltük az 1994. évre szóló tagdíjbefizetési csekket. Kérjük, ha viszszamenőleg is fizet tagdíjat, azt a csekk hátoldalán jelezze.
1995. tavaszán tisztújító közgyűlés lesz, ezzel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket szívesen fogadunk.
Szarvas, 1994. október 27.
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Utóirat: ismerőseik között bizonyára van olyan volt szarvasi diák, aki még nem tagja Körünknek, s szívesen lenne az. Ezért küldünk egy belépési nyilatkozatot.

