13. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Barátunk!
Körünk legutóbbi közgyűlése óta már hosszabb idő telt el.
Legutóbbi találkozásunkra 1984. szeptember 1-én kerülhetett sor az iskola Szarvasra telepítésének 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Ezen azonban sokan nem tudtak
megjelenni, ezért röviden az ünnepségről is tájékoztatást adunk:
Az évfordulót alapos előkészítő munka előzte meg, bár az előkészítést nehezítette, hogy
mind a tanulók, mind a tanárok nyári szabadságukat töltötték. A gondos előkészítő munka
eredményeként azonban így is sikerült az évforduló jelentőségének megfelelő jubileumi ünnepséget tartani. A rendezvény ünnepi szónoka Drecin József, a Művelődési Minisztérium
államtitkára volt. Röviden, de annál meghatóbban emlékezett diákéveire Dr. Kornidesz Mihály öregdiák (az MTV elnöke) és Sonkoly János Vajda-díjas, az MSZP Szarvas városi titkára.
A Magyar Televíziónak Misik Lajos és Komár Pál öregdiák nyilatkozott arról, hogy mit
adott nekik az „Alma Mater”.
Az ünnepség nagyon szép színfoltja volt, amikor a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak átadták az alapítók a különböző díjakat.
Az alábbi díjak kiadására került sor:
Szarvas város Baráti Körének humán díja:
reál díja:

Fazekas Erika 4. C
Szalóki Andrea 4. B

Dr. Bogár Imre történelmi díja:

Gácsi Hedvig 1983-ban 4. D

Melis György ének-zenei díja:

Fazekas Erika 4. B

Misik Lajos biológiai díja:

Borgulya Gábor 4. B

Dr. Puskás Albert matematikai díja:

Medgyesi Tamás 4. D

Az évforduló alkalmából az iskola „A” épületében (Vajda P. utca 20.) színvonalas kiállítások megrendezésére került sor az intézmény volt diákjainak és tanárainak alkotásaiból. Öszszegyűjtöttük és kiállítottuk a régi tablókat (azok máig is megtekinthetők) és az iskolai dokumentumokat. Az iskola tanárai és diákjai megkoszorúzták az Ó-temetőben található tanári
sírokat.
Az évfordulón hangzott el Borgulya András zeneszerzőnek, iskolánk volt diákjának ez alkalomra írt kórusműve.
Ugyancsak erre az alkalomra jelent meg az iskola jubileumi emlékkönyve, mely korlátozott példányban 100 Ft-os darabonkénti áron kapható utánvéttel is az iskolában. (Címe: A
szarvasi Vajda Péter Gimnázium jubileumi emlékkönyve). Tudatjuk még, hogy 1985. január
11-én (születésének 100. évfordulóján) megkoszorúztuk Székely Mihály aviatikus (öregdiák)
a Tessedik Múzeum falán lévő emléktábláját.
Este a Vas-Fémipari Szövetkezetben rendezett emlékülésen Holp József köri elnöki méltatta Székely Mihály tevékenységét. Ugyancsak méltató cikk jelent meg Székely Mihályról a
Békési Élet c. közművelődési és tudományos folyóirat 1985. első negyedévi számában is /1.
sz./ /írta: Holp József/.

Tájékoztatjuk még, hogy az 1984. márciusi közgyűlés az alábbi új vezetőséget választotta:
Holp József gimn. ig.:
Moravcsik József:
Várkövi János:
Sztrehovszki Zsuzsa:
Misik Lajos:
Dr. Pándi Kornél:
Dr. Perényi Béla:

ügyvezető-elnöik
titkár
pénztáros
jegyzőkönyvvezető
vezetőségi tag
vezetőségi tag
vezetőségi tag

A közgyűlés kinyilvánította azt a szándékát, hogy meghatározott keretek között később
csatlakozik a Szarvas város Barátainak Köréhez.
Megbízta a vezetőséget további tagtoborozással, a vezetőség első öt tagját aláírási és utalványozási joggal úgy, hogy az egyik aláíró Holp József vagy Moravcsik József. A másik aláíró Várkövi János vagy Sztrehovszki Zsuzsa, vagy Misik Lajos legyen.
A tagdíj alsó határát évi 50 Ft-ban határozták meg.
Számlaszámunk nem változott: 624-100.
A Baráti Kör pénze: 8726 Ft 90 fillér. Ez az összeg nagyon kevés. Kérjük ezért, hogy a
mellékelt csekken az 1984. évi tagdíjat is szíveskedjék pótlólag befizetni az 1985. évivel
együtt legkésőbb 1985. május 1-ig.
Tájékoztatjuk, hogy akinek a tagdíját május végéig nem kapjuk meg, az Alapszabály értelmében törölni vagyunk kénytelenek a tagok sorából.
Kérjük egyúttal, segítsen az iskolánkban végzett ismerősei körében a tagok beszervezésében. Cím és név megküldése esetén szívesen küldünk „Belépési nyilatkozat”-ot.
A röviden, (előreláthatólag júniusban) megtartandó közgyűlés időpontjáról és helyszínéről
időben tájékoztatjuk.
Addig is mind Önnek, mind kedves családjának jó egészséget kívánunk.
Szarvas, 1985. január 30.
Baráti üdvözlettel:

Holp József
köri elnök

Moravcsik József
köri titkár

