25. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Barátunk!
A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre 1995. június 17-én tartotta meg az Alapszabályban
előírt közgyűlését, körlevelünkben erről számolunk be.
A napirendi pontok előtt Pécsváradi Antal, a gimnázium új igazgatója, egyben a Kör elnöke, felolvasta a közgyűlést köszöntő öregdiákok leveleit, majd beszélt az iskola életéről, múlt
évben elért eredményeiről. A Vajda Péter Gimnáziumnak az 1994/95-ös tanévben 546 diákja
volt. Tanulóink résztvettek országos versenyeken, s bejutottak a legjobbak közé, például a
fiúk kézilabda é a leány kosárlabda csapat (testnevelésből) és történelemből az Adj emberséget az embernek vetélkedőn (2. hely).
Az 1994. évi országos felmérés szerint gimnáziumunk a 22. helyen áll, a 117 vegyes típusú
gimnáziumok sorában.
Az elmúlt öt év felvételi átlagát tekintve a 28. helyet értük el.
Legjobb diákjainknak a tanévzáró ünnepségen – immár hagyományosan – kiosztottuk az
öregdiákok által alapított díjakat:
Bogár-díjat (2 fő)

Varga Ildikó és Lénárd Krisztina IV: o.,

Melis-díjat

Paróczai Anita III: o.,

Misik-díjat

Majoros Boglárka II: o.,

Puskás-díjat

Hódsági Ágnes IV. o. tanuló kapott.

Kollár János 1932-ben végzett csongrádi öregdiákunk 5.000 Ft-ot ajánlott fel az iskola keresztény szellemű, jó tanuló, jó sportoló diákja számára. Ezt a díjat Tímár Gyöngyi III. o. tanuló kapta.
Az adományozóknak ezúton is köszönetet mondunk!
Moravcsik József köri titkár áttekintést adott az ötéves ciklus munkájáról. Az itt elhangzottakról előző években kiadott körleveleinkben részletes tájékoztatást adtunk.
Végül felolvasta azok neveit, akik az elmúlt években örökre eltávoztak közülünk. Legutóbb dr. Marton György és Rétiné Tárnoki Jolán.
Dankó Pár pénztáros a Kör anyagi helyzetéről számolt be.
Nyilvántartott tagjaink száma: 228 fő.
A Kör vagyoni helyzete 1994. december 31-én 143.691.-Ft
Ebből egyenleg OTP számlán:

130.345.- Ft

Készpénzben:

345.- Ft

Tartós betétben:

40.000. Ft

Tagdíjfizetések évi átlagai: 1993-ban

231.- Ft,

1994-95-ben

410.- Ft.

Mivel a Baráti Kör vezetőségének megbízatása lejárt, a közgyűlés megköszönte eddigi
munkáját, s új vezetőséget választott:
Elnök:

Pécsváradi Antal

Elnökhelyettes:

Árvai Pál
Dr. Lovász György

Társelnök:

Turák Mihály
Kis András
Dr. Kelement Éva

Titkár:

Sonkoly János

Titkárhelyettes:

Domán Gabriella

Jegyző:

Dr. Krajcsovics János

Másodjegyző:

Dr. Darida Andrásné

Pénztáros:

Dankó Pál

Számvizsgáló bizottság elnöke:

Kopcsjak Jánosné

Tagjai:

Hicz Judit
Huszár Jánosné

A választmány tagjai:

Misik Lajos
Moravcsik József
Dr. Sonkoly János
Bődi Jánosné
Bődi János
Sztrehovszki Zsuzsanna
Dr. Podmaniczky Julianna
Szloszjár Emilia
Bődi László
Horváth Eszter

A Baráti Kör örökös díszelnöke lett: Dr. Perényi Béla és Megyeri György.
Még nem is értesíthettük Dr. Perényi Bélát a választásról, amikor megkaptuk a szomorú
hírt, hogy elhunyt. Temetése július 12-én volt Szarvason. Utolsó útjára mi is elkísértük, sírjára
koszorút helyeztünk.
A Baráti Kör nevében Dankó Pál öregdiák búcsúzott tőle. Beszédéből idézzük a következő
részt:
„Dr. Perényi Béla barátunk is azok közé a diáktársak közé tartozott, aki mindig hű maradt
egykori iskolájához, annak szelleméhez, szülővárosához Szarvashoz, s élete folyamán mindig
tenni is tudott érte valamit. A gimnázium Öregdiákok Baráti Köre 1963-ban újjáalakult,
melynek felélesztésében Dr. Perényi Béla is tevékenyen közreműködött. 1985-től e Kör elnöke,
majd tiszteletbeli elnöke volt.

Helytörténeti írásai – melyek megjelentek időnként a Szarvas és Vidéke hetilapban vagy a
Szarvasi Krónikában, olyan dokumentumok maradnak, amelyek örökérvényű értékként gazdagítják Szarvas város múltját. Így sporttörténetét, a szarvasi sakkéletet, a szarvasi
vízisportot, Szarvas város labdarúgásának történetét. Ő írta meg Baráti Körünk történetét
is.”
Emlékét – valamennyi halottunkét is – kegyelettel őrizzük!
Körlevelünkhöz mellékeljük a csekket, kérjük hátoldalán jelezni, ha több évre szól a befizetés. Örülnénk, ha az érettségi évét is jeleznék ugyanott, ugyanis a sok név mellől hiányzik,
mi pedig szívesen válaszolunk érdeklődő levelekre, szívesen nyújtunk segítséget találkozók
szervezéséhez, s ilyenkor segít eligazodni az érettségi éve.
Mindig örömünkre szolgál, ha munkánkat segítő elképzeléseket, vagy akár bíráló megjegyzéseket kapunk.
Segítőkészségüket, megértésüket előre is köszönjük!
Szarvas, 1995. július 25.
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titkár

