
14. sz. körlevél 

 

Kedves Öregdiák Barátunk! 

 

Körünk legutóbbi közgyűlését 1985. november 2-án tartottuk. A távolság és a különböző 

elfoglaltságok miatt csak a második közgyűlésünk volt szavazatképes. Mivel így is sokan ma-

radtak távol, kissé részletesebben ismertetjük az itt elhangzottakat. 

A közgyűlés napirendi pontjai voltak: 

1/ Beszámoló az eddig végzett munkáról 

2/ A pénzügyi helyzet, zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése 

3/ A számvizsgáló bizottság jelentése 

4/ Az új tisztségviselők megválasztása 

5/ A Szarvas Város Baráti Körével való viszony tisztázása 

6/ Egyéb 

A gyűlésen a kör elnöke (Holp József) ismertette dr. Bogár Imre öregdiák levelét, melyben 

üdvözölte a közgyűlést, és arról tudósított, hogy újabb összeget ajánlott fel gimnáziumi tanu-

lók jutalmazására.  

Ezt követően Holp József röviden ismertette az iskola helyzetét, a tanulói létszám alakulá-

sát, beszélt a jövőbeli elképzelésekről, beszámolt a Baráti Kör eddigi munkájáról. 

Várkövi János a pénzügyi helyzetről beszámolva elmondta, hogy az  

1985. január 1-i egyenleg:  8726,90 Ft 

1985. évi tagdíjbevétel nov. 2-ig:  16170.- Ft 

Rendelkezésre állt összesen:  24896,90 Ft 

1985. évi kiadás:  1190, 50 Ft 

Jelenleg (nov. 2.) rendelkezésre áll:  23706,40 Ft 

Az elhangzott beszámolóról dr. Pándi Kornél, a számvizsgáló bizottság elnöke elmondta, 

hogy a felülvizsgálat alkalmával mindent rendben találtak. 

A közgyűlés az elnöki ismertetést, a pénzügyi beszámolót és a számvizsgáló bizottság je-

lentését elfogadta, majd újonnan megválasztotta a Kör kibővített vezetőségét, mely az alábbi: 

Elnök:  a gimnázium igazgatója, Holp József 

Elnökhelyettes:  Árvai Pál 

Társelnök:  Misik Lajos 

 Dr. Perényi Béla 

Titkár:  Moravcsik József 

Helyettese:  Darida Andrásné 

Jegyző:  Sztrehovszki Zsuzsa 

Másodjegyző:  Hidasi Eszter 

Pénztáros:  Dankó Pál 

Pénztári ellenőr:  Várkövi János 

 Tömösközi Ferencné 

Számvizsg. Biz. elnöke:  dr. Pándi Kornél 

Tagja:  Hicz Judit 

 Turák Mihály 



Vezetőségi tagok még:  Bődi László 

 Kutas György 

 Megyeri György  

 Olexik Lászlóné 

 Szloszjár Emilia 

Ezután az elnök méltatta Melis György operaénekes és Ruzicskay György festőművész is-

kolánkhoz fűződő baráti kapcsolatát, támogatását, s javaslatára a közgyűlés Melis Györgyöt 

és Ruzicskay Györgyöt egyhangúlag a Baráti Kör díszelnökévé választotta. 

Következő napirendi pontként Moravcsik József titkár a közgyűlés elé terjesztette az el-

nökség 1985. szeptember 23-i álláspontját, mely tisztázni igyekezett az Öregdiákok Baráti 

Körének Szarvas Város Baráti Köréhez való viszonyát. 

Javaslata alapján a közgyűlés úgy döntött, hogy az Öregdiákok Baráti Köre továbbra is ön-

álló marad, s mint „jogi személy” tagként lép be Szarvas Város Barátainak Körébe évi 600.- 

Ft tagsági díj vállalása mellett. 

Ezt követően a közgyűlés döntött arról is, hogy 1986. január 1-től a tagsági díj 100 Ft le-

gyen. 

A hozzászólások után a közgyűlés az elnök indítványára megbízta Misik Lajos, dr. Perényi 

Béla és Moravcsik József öregdiákot, hogy az Öregdiákok Baráti Körét a Szarvas Város Bará-

tainak Körében képviselje. 

Ezután bejelentésekre került sor. Elhangzott, hogy a Baráti Kör 1985. október 9-én a 10 

évnél korábbi iratokat selejtezte.  

Az iskola gyűjti a régi tablókat, az iskolával kapcsolatos dokumentumokat. (A gyűjtőmun-

kához ezúton is kérjük a tisztelt tagság segítségét.) 

Több napirendi pont nem lévén az elnök a közgyűlést bezárta. 

1986. január 20-án került sor a Kör vezetőségének ülésére. 

Ezen az ülésen megbeszéltük az 1986-os évre tervezett programot és költségvetést.  

Programunk a következő: 

1/ A jelen körlevél kiküldése 

2/ Élménybeszámoló február hónapban Misik Lajos pakisztáni éveiről 

3/ A Haltenyésztési Kutató Intézet meglátogatása április végén, május elején 

4/ A Ruzicskay-alkotóház megtekintése a nyár folyamán 

5/ Budapesti színházlátogatás ősszel 

6/ Volt gimnáziumi tanárok, Vajda Péter, Benka Gyula, Koren István, Lányi Gusztáv, Oláh 

Miklós sírjának gondozása. /Szükség esetén más sírokra is sor kerülhet./ 

7/ Rongált tablók üvegezése, régi újságok köttetése.  

A programot a Kör vezetősége elfogadta, a tablók és újságok, valamint a sírok gondozására 

4000 Ft-ot megszavazott. 

Az 1986- évi költségvetési tervünk az alábbi: 

Készpénzünk jelenleg:  22.648.- Ft 

1986. évi tagdíjbevétel:  15.000.- Ft 

Összesen:  37.648.- Ft 

Kiadás: Vajda- díj  3.000.- Ft 

Tablók, újságok rendbehozása  2.000.- Ft 

Sírok rendbetétele  2.000.- Ft 

Postaköltség  4.000.- Ft 



Tagdíj (SzVFBK)  600.-Ft 

Egyéb  1.000.- Ft 

Kiadás összesen:  12.600.- Ft 

Várható egyenleg 1986 december 31-én  25.048.- Ft 

A programból eddig teljesült:  

Misik Lajos pakisztáni élménybeszámolója (febr. 26-án), mely valóban nagy élményt je-

lentett az ott megjelenő öregdiákoknak és mostani középiskolásoknak (kb. 40-50 fő) egyaránt. 

Kiss András öregdiák meglepett bennünket egy 1953-as tablóval, melynek rendbehozása 

301.- Ft-ért már megtörtént. 

Itt jegyezzük meg, hogy dr. Perényi Béla barátunk a napokban küldött egy 1885-86-os tab-

lót. 

Bejelentések: 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy dr. Csongrádi János, volt öregdiák barátunk 1985. őszén el-

hunyt. 

Örömünkre szolgál, hogy a Bartók-Pásztory alapítvány 1986. évi egyik kitüntetettje Melis 

György énekművész. 

Nemrég jelent meg a Békés megyei Népújságban, majd a Szarvasi Tájolóban is dr. Perényi 

Béla öregdiák barátunk cikke, melyben iskolánk volt tanárának, Gyarmati Andrásnak háborús 

emlékeiről ír. 

A Baráti Kör jelenlegi létszáma 143 fő. (Kérjük, ha ismerősei között van régi szarvasi 

öregdiák, segítsen abban, hogy ő is belépjen körünkbe. Belépési nyilatkozatot kérésre szíve-

sen küldünk.) 

Sajnálattal kell közölnünk, hogy a befizetési csekkek (bár még januárban megrendeltük 

azokat) mindezideig nem érkeztek meg, így a meglévőkből most csak vidéki barátainknak 

tudunk küldeni, a szarvasiak későbbi időpontban kapják meg. 

Szarvas, 1986. március 27. 

 

Baráti üdvözlettel: 

 

 

 

 

 Holp József sk.  Marovcsik József sk. 

 köri elnök  köri titkár 


