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Kedves Öregdiák Barátunk! 

 

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre 1988. május 14-én tartotta az Alapszabályban előírt 

évi közgyűlést, melyen Moravcsik József köri titkár ismertette a Kör elmúlt évi tevékenysé-

gét. 

Sajnos a közgyűlésről sokan távol maradtak, ezért most közreadjuk a titkári beszámoló 

főbb megállapításait. Igaz, kicsit késve, amiért elnézést kérünk. 

A beszámoló először a létszámalakulásra tért ki. Létszámunk 1987. december 31-én 166 fő 

volt. 

Azóta örökre eltávozott tagjaink sorából: 

Kislukács János, 

Id. Pataki István, 

Gaál Ferenc, 

Dr. Vida László, 

Várkövi János. 

A közgyűlés óta is kevesebben lettünk, elhunyt Gaál István és dr. Pándi Kornél. 

Ezután a beszámoló a múlt évi munkaprogram pontjait követve folytatódott. 

1987. április 24-én részt vettünk az iskola által rendezett Vajda-napon. Erre az alkalomra 

5.000,- Ft anyagi támogatást biztosítottunk. A különböző szellemi vetélkedők (nyolc gimná-

zium diákjai között) során helyezést elért szarvasi diákokat jutalmaztuk, 16 diák részesült 

jutalomban. 

Az Operaházban megnéztük „A kékszakállú herceg vára” című operát, előadás után pedig 

Melis György öregdiáktársunkat köszöntöttük. (Önköltséges kirándulás volt.) 

Holp József elnök, Misík Lajos társelnök és Bődi László vezetőségi tag ellátogatott szen-

tesre a Koszta József Múzeumba, ahol Lakos János Pál festőtanár – egykor szarvasi diák – 

kiállításának megnyitó ünnepségén vettek részt. 

Jól sikerült a Békésszentandrási Szőnyegszövő Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetke-

zetnél tett látogatás, melyet hajókirándulással kötöttünk egybe. 

Ha szerényen is, de folyamatosan áldozunk a régi tablók, újságok felújítására is bizonyos 

összegeket. 

1987. szeptember 16-án dr. Melich János – a magyar nyelvtudomány egyik legnagyobb 

alakja, iskolánk egykori diákja – születésének 115. évfordulója alkalmából emléktáblát he-

lyeztünk el a hajdani gimnázium (ma Tesedik Múzeum) falán. Az ünnepi beszédet dr. Kiss 

Lajos címzetes egyetemi tanár tartotta. 

Múlt évben is a tanévnyitó ünnepségen osztottuk ki a Baráti Kör által alapított díjakat. 

A Vajda-díjat ebben az évben nem adtuk ki. (Feltétele: jó tanuló, jó sportoló!) 

A Bogár-Brachna-Markovits díjat megosztva: 

Debreczeni Gabriella, 

Kutas Ferenc, 

Zsákai Anikó, 

a Melis-díjat:  Kolompár Anna, 

a Misík-díjat:  Hanyecz Katalin, 

a Puskás-díjat: Laurinyecz Anikó kapta. 



A titkári beszámoló után a Kör pénzügyi helyzetét ismertette Dankó Pál pénztáros. Néhány 

fontosabb adat: 

1987. január 1-jei egyenleg:  27 904,90 Ft 

1987. évi bevétel:  23 112,00 Ft 

Rendelkezésre állt összesen: 51 016,90 Ft 

1987. évi kiadás:  27 774,00 Ft 

2 évre lekötve betétre áthelyezve:  20 000,00 Ft 

 47 774,00 Ft 

OTP csekkszámlán 1987. december 31-én:  3 242,90 Ft 

Házi pénztárban:  161,30 Ft 

A közgyűlést követően mintegy 20-25 öregdiák kegyeletes sétát tett a szarvasi Ó-

temetőben, felkereste volt tanárainak nyughelyét, s megkoszorúzta Vajda Péter sírját. 

A tanársírokat egyébként az iskola diákjai s tanár-öregdiákjai továbbra is közösen gondoz-

zák. 

Örömmel tájékoztatjuk tagságunkat arról, hogy létszámunk az utóbbi időben szépen gyara-

podik, s tagdíjkötelezettségnek is egyre többen tesznek eleget. 

Itt jegyezzük meg, hogy erre a jövő évben különösön szükség lesz, mert Körünk nemes és 

nagy feladatra vállalkozott: 

A Magyar Tudományos Akadémia és Szarvas Város Baráti Köre segítségével szeretné ha-

zahozatni Melich János hamvait. Ugyanis sírhelyét a Rákoskeresztúri temetőben fölszámol-

ják. 

Végül egy kéréssel fordulunk kedves Öregdiák társainkhoz. Ha van ötletük, elképzelésük, 

kifogásuk Baráti Körünk működésével kapcsolatban, írják meg! 

Kívánunk kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt! 

Szarvas, 1988. november 21. 

 

Baráti üdvözlettel: 

  

 Holp József s.k. Moravcsik József s.k. 

 elnök titkár 


