27. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Barátunk!
Körünk Választmánya 1997. február 5-én ülést tartott, s az itt történtekről szeretnénk tagjainkat tájékoztatni.
Először egy perces néma felállással emlékeztünk meg eltávozott barátainkról: Bankó
János, Újfaludszky László, Janurik Mihály (tiszteletbeli tag). Kedves ismerőseinkről van szó.
A továbbiakban Sonkoly János, a Kör titkára számolt be az 1996. évi munkájáról. Tevékenységünk az elmúlt években Vajda Péter halálának 150. évfordulója és a millecentenárium
jegyében zajlott.
Februárban megemlékeztünk Vajda Péter halálának évfordulójáról. A Kör tagjai, az iskola
jelenlegi diákjai és tanárai közösen koszorúzták meg iskolán névadójának sírját.
Az iskola diákjai, tanára és a Kör tagjai közös ünnepségen emlékeztek meg Vajda Péterről,
ahol Elek László nagy tetszést aratott beszédében méltatta Vajda Péter munkásságát. Utána a
diákok szemelvényeket adtak elő az író, pedagógus, politikus műveiből.
A tanévzáró ünnepségen a hagyományoknak megfelelően kiosztották a Kör díjait.
A Bognár-díjat Szabó Berta IV. C,
A Misik-díjat Oláh János IV. C,
A Puskás-díjat Zsigri Beáta IV. C osztályos tanuló kapta.
Az adományozóknak ezúttal is köszönetet mondunk.
Befejeződött Vajda Péter portréjának restaurálása.
Október 26-án ünnepi közgyűlést tartottunk, ahol a meghívott előadó, Liska András öregdiák, a honfoglalással kapcsolatban tartott érdekes előadást. A közgyűlés résztvevői megkoszorúzták Vajda Péter és Ruzicskay György sírját.
Az iskola udvarán a Kör felállíttatott egy haranglábat, melynek harangszava ballagó negyedikeseinket búcsúztatja.
A választmány a beszámolót elfogadta.
Az ülés a továbbiakban Dankó Pál pénztáros beszámolóját hallgatta meg.
1996-ban

összese bevétel: 327.997.- Ft
összes kiadás: 129.521.- Ft

December 31-i záróegyenleg: 243.526.- Ft.
1997-re tervezett bevételek: 328.526.- Ft
Tervezett kiadások: 122.000.- Ft.
Tagnyilvántartás, létszám:
Nyilvántartott tagok 1996-ban: 167 fő
Nyilvántartott tagok közül fizetett: 116 fő
Befejezett tagdíj átlaga 675.- Ft/fő
Új tagok szám: 18 fő
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy 51 tagtársunkat töröli kellett a Kör tagjainak sorából,
ugyanis évek óta nem fizettek tagdíjat, és nem is keresték velünk a kapcsolatot.

A számvizsgáló bizottság és választmány a beszámolót elfogadta.
Pécsváradi Antal körünk elnöke örömmel jelentette be, hogy elkészült Elek Lászlónak
Vajda Péterről szóló, nagyon alapos és terjedelmes monográfiája. A könyv összes költsége
516.000 Ft volt, előállítását a Kör anyagilag is segítette. Az elkészült példányokból Körünk
30 darabot kapott.
Az emlékkönyv ajándékozásról az elnökség dönt, de a választmánynak erről beszámolni
tartozik.
Az emlékkönyv iskolánkban 600 Ft-os áron megvásárolható.
A választmány az 1997. évre a következő munkatervet fogadta el:
Közreműködik egy vetélkedő megszervezésénél, melyet szarvas újratelepítésének 275. évfordulója alkalmából rendeznek. A verseny a 2. sz. Általános Iskolában lesz, előreláthatólag
április 29-én. A Kör 10 ezer forinttal járult hozzá a versenyzők díjazásához.
Szarvas Város Barátainak Köre és az Öregdiákok Baráti Köre szorgalmazza az Arcképek
Szarvas múltjáról c. második kötetének megjelentetését.
Anyagilag is támogatja a Vajda-díjasok tablójának elkészítését.
Rendbe téteti id. Oláh Miklós és fia sírjának környezetét.
Anyagilag is segíti az iskolai harang megjavítását.
A Kör folyamatosan restaurálja az iskola tulajdonában lévő tanári olajportrékat.
Minden tanév végén megtörténik a baráti kör díjainak kiosztása.
Természetesen a Kör nem feledkezik meg az állandó feladatokról sem (a tanári sírok megkoszorúzása, gondozás, nyugdíja tanáraink meglátogatás, stb.).
Tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a felajánlható a különböző alapítványok, civil szervezetek számára, kérjük tagjainkat, hogy anyagilag is segítsék Körünk munkáját.
Adószámunk a következő: 1877594-1-04.
Hogy Körünk hozzájusson a befizetésekhez, szükségessé válik az alapszabály módosítása.
A választmány úgy döntött, hogy 1997. március 22-én 10 órára összehívja rendkívüli közgyűlést. A határozatképességre és a téma fontosságára való tekintettel kérjük tagjainkat, minél
nagyobb számbaj jöjjenek az összejövetelre!
Szarvas, 1997. február 17.
Baráti üdvözlettel:
Pécsváradi Antal
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Mellékletek:
1.)

Csekk a tagdíjak befizetéséhez

2.)

Nyilatkozat az 1 % befizetéséről

