
3. sz. körlevél 

Kedves Öregdiák-társunk! 

 

Az elmúlt napokban – május 18-20-án tartott Intézeti Napokon – ünnepelte Gimnáziumunk fennállá-

sának 160. éves évfordulóját. 1802. május 19-én határozta el a Szarvason tartott közgyűlés az iskola 

létesítését, és ugyanez év november 1-én Skolka Andrásnak, a Gimnázium első igazgatójának vezetésé-

vel 51 tanulóval indult meg a tanítás, akkor még Mezőberényben. 1834-ben történt meg az iskola átköl-

töztetése Szarvasra, ahol azóta is működik. 

A 160 éves Gimnázium méltán lehet büszke sok kiváló volt nevelőjére, és tanítványára, akik öregbí-

tették nemcsak az Alma Mater, hanem az egész magyar kultúra hírnevét. A Gimnáziumot a kultúra ter-

jesztésének gondolata hozta létre, az előtte álló feladatok ma még világosabbak pedig, közvetlenebbek, 

mint valaha, és ma már minden vonatkozásban megegyeznek az egész magyar nép érdekeivel. A tanulói 

létszám is közel tízszeresére emelkedett. 

Öregdiák Körünk a jubiláris ünnepségekből megfelelően kivette részét. 

Május 19-én, szombaton délelőtt ünnepélyes külsőségek között nyílt meg a Gimnázium dísztermében 

a növendékek politechnikai kiállítása, melyet Körünk társelnöke: Rózsa Béla öregdiák társunk nyitott 

meg. A Gimnázium tanulóinak sokirányú tehetségét bizonyította a kiállítás gazdag anyaga, és a kijelölt 

bizottságnak nem volt könnyű feladata, amikor a díjak odaítélésekor kellett dönteni. Körünk 250 Ft-os 

nagydíját Sinkovics Mihály IV./b. tanuló kapta elektromotor tekercselés és általános politechnikai mun-

káiért. 

Május 19-én délután érkezett Szarvasra József Attila díjas öregdiák társunk: Tatay Sándor, akinek 

„Ház a sziklák alatt” c. filmjét a szarvasi Kultúrházban, Puskák és galambok c. filmjét pedig Békész-

szentandráson vetítették ekkor, majd a Kultúrház termében jól sikerült író-olvasó találkozóra került sor, 

este pedig ugyancsak a szarvasi Kultúrházban írói estet rendeztünk. Ezen Tatay Sándor „Élmény és mű” 

címmel tartott előadást, Tatay novellák felolvasása következett, majd a kérdésekre és hozzászólásokra 

válaszolt az író. 

Május 20-án díszelőadás volt a Gimnázium 160. évfordulója méltó megünneplésére, amelyen Dr. 

Gábris József igazgató, Körünk elnöke tartotta az ünnepi beszédet. Ezt követően a növendékek hála-

stafétája vitte a megemlékezés virágait Vajda Péter sírjához, ahol Körünk koszorúját Dr. Hanzó Lajos 

Kossuth díjas és Tatay Sándor József Attila díjas öregdiák társaink helyezték el. 

Ez alkalommal számolunk be évközi tevékenységünk egyes mozzanatairól is. 1961. december havá-

ban Körünk küldöttsége felkereste Budapesten élő díszelnökeinket: Dr. Melich Jánost és Dr. Horváth 

Dezsőt, akik meghatott szeretettel küldték üdvözletüket a szarvasi öregdiákoknak és az Intézet mai ta-

nulóinak. 

Az ő bejegyzésükkel kezdtük meg a díszalbum vezetését, amelybe a szarvasi öregdiákok legkivá-

lóbbjainak nevei és feljegyzései sorakoznak majd. Karácsonykor szerény megemlékezést juttattunk el 

valamennyi még élő nyugdíjas tanárunkhoz. 

Február 9-én a Gimnázium újjáépített dísztermében rendeztük meg a magyar aviatika büszkeségének, 

Székely Mihály hajdani öregdiáktársunknak emlékestjét. Korabeli felvételek vetítése mellett dr. Virágh 

Ferenc gimnáziumi tanár, kiváló oktató tartott előadást 500 főnyi hallgatóság előtt. Részt vett és felszó-

lalt az emlékesten Székely egykori repülőtársa, Kvasz András is. A gimnázium sportköre felvette Szé-

kely Mihály nevét. 

A sportélet fellendítése érdekében Öregdiák Kupát ajánlottunk fel a Gimnázium és a Mezőgazdasági 

Technikum növendékei közötti sportvetélkedések serkentésére, ez a kezdeményezésünk azonban egyen-

lőre még nem valósulhatott meg, így az elmúlt tanévben csak a Gimnázium egyes osztályai közötti ver-

senyek jutalmazását tudtuk megvalósítani. 



A Gimnázium újjászervezett és igen szép eredményeket felmutató labdarúgócsapata felszerelésének 

pótlására 1.000 Ft-ot adott Körünk, és gondoskodtunk új mezek juttatásáról is. A lelkesen küzdő diákja-

ink a megyei döntőbe jutással hálálták ezt meg. 

Január 27-én tartott választmányi ülésünkön Dr. Nádor Jenő ny. igazgató számolt be a hagyomány 

gyűjtő bizottságunk munkájáról. 

Elnökségünkhöz írásbeli javaslatok érkeztek, hogy két hajdani öregdiák társunk: dr. Kemény Gábor 

és Székely Mihály emlékét az ősi Intézet falába elhelyezendő emléktáblákkal jelöljük meg, folytatva 

nagyjaink megbecsülésének nemes hagyományait. A javaslatokról júniusi közgyűlésünk fog dönteni. 

Kossuth díjasaink száma ismét gyarapodott: ez év március 15-én Melis György operaénekes öregdi-

áktársunkat tüntették ki ezzel. 

Külföldön Ruzicskay György festőművész öregdiáktársunk szerzett dicsőséget hazánknak – az előző 

évi II. díj után – most elnyerte kiállított műveivel Párizsban a „Grand Prix”-t. 

Örömmel számolhatunk be arról is, hogy kezdeményezésünkre – a községi szervek támogatásával – 

május 10-én 60 tagú szinfónikus zenekar alakult Szarvason, amely Szarvas nagyfiának: Chován Kál-

mánnak, a Gimnázium hajdani nagyhírű tanárának nevét vette fel. A zenekar vezetője Kozák Lajos öreg-

diáktársunk. 

A Gimnázium Intézeti Napjairól már bevezetőben beszámoltunk. Diákjaink már az érettségi vizs-

gákra készülnek. Ez évben a tavalyinál is jelentősebb összegeket tudunk már jutalmazásra fordítani. 

(Egyébként csekket is mellékelünk most, hogy öregdiáktársaink e téren is támogathassák célkitűzésein-

ket az esedékes tagdíja befizetésével.). 

A hagyományos öregdiák-találkozókat ez évben is a juniálissal egyidőben rendezzük meg: június 16-

án szombaton este a ligetben. Aznap délután a sporttelepen lesz az ifjúság torna- és sportbemutatója, 

amelyre az Intézet meghívását ezúton tolmácsoljuk öregdiáktársainknak. A rendezvényeken megjelenni 

szándékozó öregdiák-társaink részére vacsoráról, szállásról is gondoskodni tudunk, az ezzel kapcsolatos 

érdeklődéseket: Incze Pál öregdiáktársunk címére (Szarvas, Községi Tanács) kérjük küldeni. Másnap, 

június 17-én vasárnap délelőtt fél 10 órai kezdettel a régi iskola (Tessedik épület) dísztermében – ahol 

előző évben is rendeztük – tartjuk meg Öregdiák Körünk évi közgyűlését, amire külön meghívókat nem 

fogunk küldeni, ezúton kérjük öregdiáktársaink megjelenését (1961-ben 50-en jelentünk meg). 

A közgyűlés napirendje: 

1. Titkári beszámoló 

2. Hozzászólások, javaslatok 

3. Dr. Horváth Dezső díszelnök visszaemlékezései 

4. Ruzicskay György festőművész öregdiáktársunk élménybeszámolója 

5. Határozatok 

A tájékoztatás kedvéért közöljük, hogy a titkári beszámoló kb. 20 perces, a két előadás kb. 40-40 

perces időtartam lesz. Azok az öregdiáktársaink, akik a régi tantermeket is szeretnék felkeresni, kérjük, 

hogy már 9 órára jelenjenek meg, mert a közgyűlés megkezdése előtt erre lehetőség lesz. 

A közgyűlés befejeztével küldöttség fogja felkeresni Tessedik Sámuel és Vajda Péter sírjait. 

A közgyűlésen való részvételre kérjük öregdiáktársainkat, számítunk értékes javaslataikra, hozzászó-

lásaikra. 

  

Szarvas, 1962. május hó 30. 

 

 

 Dr. Gábris József  Dr. Perényi Béla  

 köri elnök köri titkár 


