29. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Barátunk!
Körünk 1999. március 12-én közgyűlést tartott, ahol szó volt az 1998. évi elvégzett feladatairól és az 1999. évre kitűzött célokról.
A közgyűlésen Dr. Kepenyes János az iskola igazgatója, Körünk elnöke röviden ismertette
addigi életútját a következőképpen:
„1964-ben érettségiztem Szarvason. Utána a debreceni Egyetemen fejeztem be tanulmányaimat. Tanítottam Szeghalmon, majd a szarvasi Főiskolán, ahol docens voltam. Később a
Székely Mihály Szakközépiskolában dolgoztam. 1998. augusztus 15-től a Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója lettem. Célom, hogy mindent megtegyek volt iskolám
hírnevének növeléséért, az itt folyó nevelő-oktató munka eredményesebbé tételéért.”
A titkár, Sonkoly János szóbeli beszámolója az 1998. évről:
Részt vettem a Fasori Gimnázium egyik rendezvényén, ahol az evangélikus iskolák képviselői találkoztak. Örömmel tapasztaltam, hogy a szarvasi gimnáziumról dicsérettel emlékeznek.
Rendeződött a Ruzicskay-hagyaték ügye, azt egy kuratórium gondozza. A hagyaték verseket, színdarabokat, különböző témájú írásokat is tartalmaz. Pénzben nagy értéket képvisel, bár
eszmei értéke is felbecsülhetetlen.
Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából sikeres vetélkedőt
rendeztünk a szarvasi általános iskolás tanulók számára.
Elkészült a ballagó diákokat búcsúztató harang.
Sikerült restauráltatni Tatay István képét.
Pénzt adtunk az iskolai könyvtár műveinek restaurálására.
Mikroszkópot vásároltunk az iskolának.
Támogatjuk a tenisz-szakosztály működését.
Dankó Pál pénztáros is beszámolt a Kör gazdasági helyzetéről:
Növekszik a tagok száma, nő a bevétel. Az év összes bevétele 507.593 Ft. Kiadások összesen 224.882 Ft. A különböző pénzbevételek eredményeként 1998. december 31-én a Kör
pénzkészlete 628.185 Ft. A Számvizsgáló Bizottság a gazdasági beszámolót elfogadta. A
közgyűlés is elfogadta az 1998. évi beszámolókat.
Az 1999. évi elképzelések. Előadó: Sonkoly János titkár.
Dr. Nádor Jenő a gimnázium volt igazgatója fényképének elkészítése.
Szemelvénygyűjtemény kiadásának támogatása Vajda Péter műveiből.
A tanári sírok gondozásának folytatása
Újabb történelmi vetélkedő támogatása, melyben a környék általános iskolái is részt vennének (pl.: Kardos, Csabacsűd, Örménykút, Kondoros).
Könyvtár támogatása.
Irodalmi pályázat kiírása középiskolások számára.

Szarvas Város Baráti Köre javasolja, hogy hívjuk össze a Szarvasról elszármazottakat. Körünk minden támogatást megad ahhoz, hogy e rendezvény sikerüljön.
Az iskola kisebb jellegű anyagi kiadásait Körünk igyekszik támogatni (pl.: korcsolyavásárlás). A támogatásról vezetőség dönt.
A 8 osztályos gimnázium létét is támogatjuk.
Lehetőségünkhöz képest minden téren támogatjuk iskolánkat.
A továbbiakban Dankó Pál pénztáros számolt be az 1999. évre tervezett költségvetésről:
tervezett bevétel összesen: 1.038.105 Ft.
tervezett kiadás összesen: 410.000 Ft.
tagnyilvántartás: 1998-ban 109 fő fizetett tagdíjat, az 1 főre jutó átlag 738 Ft. Nyilvántartott tagok száma: 168 fő.
A beszámolókat a közgyűlés elfogadta.
Örömmel közöljük még, Körünk 1998-ban a következő díjakat adta ki:
Bogár-díj:

Pataki Edit 12. B
Szűcs Katalin 12. C

Melis-díj:

Pljesovszki Anita 11. B

Misik-díj:

Sári Katalin 12. C

Puskás-díj:

Bene Róbert 12. C

Vajda-díj:

Ebben az évben nem került kiadásra.

A Kör köszönetet mond mindazoknak, akik a személyi jövedelemadó egy százalékát befizették számlánkra. Köszönjük adományukat, hiszen ezzel az iskola színvonalasabb oktatóinevelői munkáját segítették. A befizetett összeg: 399.613 Ft.
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy az alapszabály módosítása után Körünk hivatalos neve
Szarvasi Öregdiákok Baráti Körének Egyesülete lett.
Végül sajnálattal közöljük, hogy Lustyik István és Ganyecz György öregdiák társainkat
1998-ban utolsó útjára kísértük.
Szarvas, 1999. április 26.
Baráti üdvözlettel:
Dr. Kepenyes János
elnök

Sonkoly János
titkár

