16. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Barátunk!
A SZÖBK 15. sz. körlevelét 1986. november 10-én postáztuk.
Reméljük, megkapta.
Most szeretnénk tájékoztatni az azóta eltelt időszak munkájáról, melyről a 1987. április 17én megtartott közgyűlésen Moravcsik József, köri titkár számolt be.
A titkári beszámoló főbb vonalaiban az alábbiakat tartalmazta:
Alapszabályszerű működésünknek igyekeztünk megfelelni. A közgyűlés óta eltelt időszakban három vezetőségi és szükség szerint több szűkebb körű elnökségi ülést is tartottunk.
Az 1986. januári induló taglétszámunk: 141 fő
1986 december 31-i záró taglétszámunk: 160 fő.
Körünk tagjainak megoszlása:
szarvasi:

79 fő

nem szarvasi:

81 fő (ebből budapesti 31, külföldi 3) USA, Kanada

Sajnos, tagjaink sorából örökre eltávozott:
Csipai János
Kis Lukács János
Marschalkó Zoltán
id. Pataki István
Az 1986. évi munkaprogramunk értelmében Misik Lajos, körünk társelnöke filmvetítéssel
egybekötött előadást tartott pakisztáni élményeiről (ugyanis több évig ott dolgozott).
Május hónapban üzemlátogatáson vettünk részt a Halkutató Intézetben.
Szeptemberben megtekintettük Ruzicskay György alkotóházát, s köszöntöttük a 90 éves
mestert, körünk díszelnökét.
A programunk alapján felajánlott összegből az iskola régi könyvtára anyagából beköttettünk 14 kötet „Szarvasi Újság”-ot, rendbe hozattunk 6 db régi tablót.
A diákokkal karöltve az iskola tanárai (akik öregdiákok is) folyamatosan gondoztak 18 régi, elhagyott tanári sírt.
Az 1986/87-es tanévnyitó ünnepélyen az alábbi díjak átadására került sok:
Díj
Kapta
Vajda-díj
Klonk Nóra 4. B
Melis György díja
Bagi Erika 4. C
Zima János 4. D
Misik Lajos díja
Unk Ildikó 4. B
Dr. Puskás Albert díja
Sztrepka Pál 4. C
Valont Júlia díja
Dorogi Anikó 3. C
Dr. Bogár Imre díja megosztva
Oláh Mariann 4. B
Csongrádi Emese 4. B
Zvara Ágnes 4. B
Lelkes Zoltán 4. B
Szekeres László 4. B
Ballangó László 4. D
Rómer Zuzsa 4. C
Az alapítók közül a díjat személyesen adta át Melis György és Misik Lajos öregdiák.

Gazdagította programunkat, hogy részt vettünk a Budapesti Fasori Öregdiákok Baráti Köre
néhány rendezvényén is.
Az elmúlt évben ügyvitelünket és működésünket vizsgálta és – kisebb formai hibáktól eltekintve – rendben találta a Városi Tanács VB Igazgatási Osztálya.
Pénzügyi helyzetünk a közgyűlés időpontjában:
1986. január 1-i egyenleg:

23.648.90 Ft

1986. évi bevétel:

15.150.00 Ft

Összesen:

38.798.90 Ft

Kiadás 1986-ban:

10.984.00 Ft

1987. évre tervezett költségvetés:
1987. január 1-i egyenleg:
Várható bevétel tagdíjakból kb.
Várható kiadás:
1987. évre tervezet maradvány: kb.

27.904.90 Ft
12.000.00 Ft
19.500.00 Ft
20.000.00 Ft

A pénzügyi helyzetet a Számvizsgáló Bizottság ellenőrizte és jóváhagyta.
Ezt követően került sor a közgyűlésen az 1987. évi munkaprogram ismertetésére és jóváhagyására.
A jóváhagyott programot mellékeltük.
A közgyűlés után este 7 órai kezdettel a Városi Tanács üdülőjében a Baráti Kör tagjai közös birkavacsorán vettek részt.
Előzőleg pedig sokan tekintették meg az iskola által ugyancsak április 17-én rendezett
Vajda Napot, ahol a megye hét meghívott középiskolájának mintegy 270 diákja vetélkedett.
A záróünnepségen a győztes szarvasi diákokat a Baráti Kör jutalomban részesítette. (Misik
Lajos társelnök adta át a díjakat).
Tagjaink létszámát tovább szeretnénk bővíteni. Kérjük, a mellékelt Belépési nyilatkozatot
és csekket juttassa el egy olyan ismerőséhez, aki szarvasi diák volt, s szívesen lenne Körünk
tagja.
Fáradozását előre is őszintén köszönjük, és jó egészséget kívánunk.
Szarvas, 1987. június 16.
Baráti üdvözlettel:

Holp József sk.
köri elnök

Moravcsik József sk.
köri titkár

Az 1987. évi munkaprogram

1. Részt veszünk április 17-én az iskola névadója tiszteletére rendezendő „Vajda Péter
Nap”-on. Erre 5.000.-Ft-os anyagi támogatást biztosítunk.
2. Színházlátogatás szervezése Budapestre, Melis György fellépésével „A Kékszakállú
herceg vára” című opera megtekintése.
3. A szentesi Koszta József Múzeumban Lakos János Pál festő-tanár kiállításának megtekintése. (Lakos János Szarvason járt gimnáziumba, hetedig, nyolcadik osztályba, itt
érettségizett, s a „Zsengék” 1903/04. évfolyamát ő szerkesztette).
4. Hajókirándulással egybekötve gyárlátogatás /a híres perzsa és torontáli szőnyegek készítésének megtekintése/ a békésszentandrási Szőnyegszövő Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetkezetnél.
5. Változatlanul programunkban szerepel a régi tanárok elhagyott sírjainak gondozása.
6. A régi tablók, újságok javításának, köttetésének anyagi támogatása.
7. Tudomásunk van arról, hogy Vanyola községben Vajda Péter szülőháza felújításra
szorul. Ezt a munkát – erőnkhöz képest – anyagilag támogatnánk az arra illetékesekkel
egyeztetve.
8. 1987. szept. 16.-án lesz dr. Melich János (európai hírű nyelvészünk) születésének 100.
évfordulója. Ezen a napon egykori iskolájának (ma Tessedik Múzeum) falára emléktáblát helyezünk el.

