20. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Barátunk!
A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre 1990. május 13-án tartott az Alapszabályban előírt évi
közgyűlés, melyről körlevelünkben szeretnénk rövid összefoglalót adni.
A napirend pontok előtt Árvai Pál igazgató tájékoztatta az öregdiákokat az iskola életéről:


1990. január 1-től a gimnázium visszakapta gazdasági önállóságát.



Az iskola épülete új, 6 tantermes szárnyal bővült, helyette a 9 tantermes ”B” épületet le kellett adni.



Az iskola vezetése és a tantestület komolyan foglalkozik a 8 osztályos gimnáziumra
való áttérés gondolatával.

Az első napirendi pont Moravcsik József titkári beszámolója volt, melynek főbb megállapításait közreadjuk:
Taglétszámunk:

1988. január 1-jén

166 fő

1989. december 31-én

233 fő

Legutóbbi körlevelünk óta elhunyt diáktársainkra, Sinkovicz Istvánra, dr. Törőcsik Lászlóra, Polyó Jánosra kegyelettel emlékezünk.
Mivel 1989-ben a hazánkban, s az iskolában történt változások miatt az elnökség határozata alapján nem volt közgyűlés, felelevenítettük az 1988-as év legfontosabb eseményeit is:


1988. május 14-én, a ballagási ünnepségen adtuk át az iskola tanulóinak a Kör által
készítetett zászlót.



1988. október 12-én meglátogattuk Vajda Péter emlékházát Vanyolán.

1989-ben, mint már előző körlevelünkben is megírtuk,


Végső nyughelyére helyeztük dr. Melich János hamvait, s emléktáblát avattunk
Eötvös utcai szülőházán.



Emléktáblával állítottunk maradandó emléket Réthy Lipót 19. sz-i nyomdásznak.



Kiállítást szerveztünk dr. Balázs István grafikus művész öregdiák társunk alkotásaiból.

Folyamatosan adjuk ki a kör díjait, segítjük a régi tanársírok gondozását, baráti kapcsolatot
tartunk fenn a Fasori Öregdiákokkal.
Második napirendi pontként Dankó Pál pénztáros ismertette a Kör pénzügyi helyzetét.
Összes vagyonunk 1989. december 31-én 46 436,20 Ft, ebből 20 000 Ft tartósan lekötve.
A számvizsgáló bizottság elismerő szavakkal szólt Dankó Pál munkájáról.
A beszámolók után a közgyűlés megvitatta, majd elfogadta a módosított alapszabályt. Sokszorosított példányait a jelenlévők között ki is osztottuk, de kérésre másoknak is küldünk.
Ezután került sor az új vezetőség megválasztására, tagjainak névsorát mellékeljük.
A közgyűlésen sok hasznos hozzászólás, bejelentés hangzott el:


Árvai Pál felolvasta a Kör által eddig jutalmazott tanulók névsorát.



Többek kérésére a Kör támogatásával az iskolavezetőség kezdeményezze dr. Nádor
Jenő rehabilitását, s javasolja, nevezzenek el utcát Szarvason a neves igazgatóról.



Többen szóltak hozzá a 8 osztályos gimnázium bevezetéséhez, és az idegennyelv
oktatásához, dr. Bogár Imre és dr. Szarka János a klasszikus nyelvek oktatásának
fontosságát hangsúlyozta, Bődi János az angol nyelv hasznossága mellett érvelt.



Javaslat történt a Vajda-díj összegének felemelésére 5000 Ft-ra, ezt az összeget
Bődi János 10 000 Ft-ra egészítette ki felajánlásával.



A közgyűlés felkérte dr. Perényi Bélát, hogy az iskola volt diákját, Tatay Sándor
írót 80. születésnapja alkalmából az öregdiákok nevében dísztávirattal köszöntse.

A közgyűlést követően Sztrehovszki Zsuzsanna vezetésével a Baráti Kör néhány tagja ellátogatott az iskola muzeális értékű könyvtárába, a Tessedik Múzeumba.
Az elnökség a közgyűlés óta összeállította a Kör 1990. évi programját, melynek leglényegesebb pontjai a következők:


Kiállítást szervezünk dr. Nádor Jenő hagyatékából az előkészítő, gyűjtő munkában
kérjük diáktársaink segítségét.



Helyreállítjuk Chován Károly és id. és ifj. Oláh Miklós sírját.



Sakkversenyt szervezünk a nemrég tragikus körülmények között elhunyt ifj. Perényi Béla emlékére.

Körünk működésének alapját mindenkor a tagdíj képezte, melynek legkisebb összege 100
Ft. Ez most sem változott, de örülünk annak, hogy egyre több öregdiák társunk az alapösszeget jóval meghaladó tagdíjat fizet. Önzetlen támogatásukat ezúton is köszönjük.
Legközelebbi találkozásunkig az új vezetőség nevében kívánunk jó egészséget.
Szarvas, 1990. július 5.
Baráti üdvözlettel
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