4. sz. körlevél
Kedves Öregdiáktársunk!
Jóváhagyott alapszabályunk 3. §-a értelmében vállaltuk, hogy az 1925-ben alakult és két évtizeden át működött Sz. Ö. Sz. nemes tradícióit – korszerű szellemben továbbfejlesztve – ápolni fogjuk
és tevékenységünket a haladó hagyományokra alapozva fogjuk kifejteni. A Sz. Ö. Sz. élen járt Szarvas haladó hagyományainak ápolásában és teljes tekintélyével igyekezett Tessediket kiemelni a feledés homályából. Köztudomású, hogy a szarvasi Tessedik-szobrot a Sz. Ö. Sz. emelte.
Baráti Körünk 1962. évi június havi közgyűlésén pedig határozatot fogadott el, hogy mindent
megtesz annak érdekében, hogy az iskola névadó kiválóságának: Vajda Péternek is mielőbb szobra
legyen Szarvason.
Közgyűlésünk megszavazta azt is, hogy Kemény Gábor, a forradalmi gondolkodású pedagógus
Székely Mihály, az országos hírű aviatikus emlékét emléktáblákkal örökítsük meg. Székely emléktábláját a júniusi közgyűlésünk alkalmával kívánjuk leleplezni. Kemény Gábor emlékére ez év
szeptember havában a Tudományos Akadémiával közösen rendezünk ünnepséget Szarvason, s ekkor kerül sor az emléktábla leleplezésére is. Az előkészítő bizottságot dr. Hanzó Lajos Kossuthdíjas öregdiáktársunk irányítja.
Visszatérve még a múltévi közgyűlésünkre, a titkári beszámoló és a felszólalások után Körünk
egyik örökös elnöke: dr. Horváth Dezső értékes visszaemlékezéseivel szerzett maradandó élményt
az összegyűlteknek, majd Ruzicskay György, a párizsi Nagydíjas öregdiáktársunk adott ízelítőt élményeiből. Szemerédi Lajos öregdiáktársunk alkalmi költeményét szavalta el. A közgyűlést köszöntő táviratok közül külön is megemlítjük dr. Melich János, Kvasz András, dr. Lévay Ferenc,
Revuczky Vilmos, Linges Gusztáv, dr. Blázy László, dr. Virágh Ferenc, Gyimesi Jenő,
Szentandrásy Vilmos üdvözletét.
Tarján Ernő ny. mérnök 70 éves érettségi találkozója alkalmából levélben köszöntötte a közgyűlést. Bölcs szavait megilletődéssel hallgattuk. Ernő Bátyánkat két díszes kivitelű könyvvel tisztelte
meg a Körünk a jubileum alkalmából. Nem sokáig olvasgathatta azokat. Tarján Ernő öregdiáktársunk Székesfehérváron 1962. december 20-án elhunyt.
Két héttel közgyűlésünk után hunyt el váratlanul Balczó András öregdiáktársunk is, az olimpiai
bajnok öttusázó édesatyja -, aki a közgyűlésen még teljes egészségben vett részt.
Az elmúlt két év alatt még a következő öregdiáktársaink haltak meg: Józsa László (Szarvas),
Blázy Lajos (Újpest), Harsányi Pál (Debrecen), Litauszki Pál (Szarvas). Emléküket kegyelettel fogjuk megőrizni.
A fiatalabb öregdiák-generáció tagjai egyre nagyobb számban kapcsolódnak be Körünk munkájába. Igen sokan tevékenykednek az idősebbek közül is. Körünk társelnökének dr. Nádor Jenő ny.
igazgatónak a közelmúltban jelent meg „Szarvas 1848-ban” c. munkája. (Bolti ára: 10 Ft, a szarvasi
Könyvesboltnál rendelhető meg.)
Választmányi ülést 1962. szept. 28-án tartottunk. December 14-én pedig Kemény Gáborról tartott Körünk előadást dr. Nádor Jenő öregdiáktársunk, akit ez alkalomból – tanári működése megkezdésének 50. évfordulóján – Körünk szerény ajándékával leptünk meg. 1963-ban hozzákezdtünk
az archív-anyag gyűjtéséhez és rendezéséhez. Ezúton is felhívjuk öregdiáktársaink figyelmét erre
és kérjük, hogy régi gimnáziumi, kulturális, sport- vagy helytörténeti emlékeiket juttassák el Körünk
archívuma részére, akár a köri titkár, akár a köri jegyző (Gyarmati András) címére.
Öregdiákjaink közül újabb országos sikert aratott Tatay Sándor „A nyugati kapu” c. most megjelent művével. Tatayt az Írószövetség főtitkárává választotta, s nemrégiben delegációt vezetett Kubába.

Új művén dolgozik dr. Mendöl Tibor öregdiák társunk az Egyetemi Földrajzi Intézet munkatársa.
Több tanulmánya jelent meg az elmúlt évben dr. Hanzó Lajos Kossuth-díjas öregdiák társunknak.
Dr. Virágh Ferenc öregdiáktársunk „II. Rákóczi Ferenc szabadságharca a Körös-Maros közben”
címmel jelentetett meg új munkát.
A Gimnázium volt kiválóságairól a gyulai Erkel múzeum kiadványai közt is jelentek meg művek,
így Jankó Jánosról, az országhírű festőművészről, és előkészületben van a forradalmár költőről,
Sárossi Gyuláról szóló mű.
1963. április 29-én Laukó György, Járási Párttitkár beszélgetett el Körünkben a szarvasi öregdiákokkal, az időszerű kérdésekről. A fehér asztal melletti összejövetel a teljes bizalom és egyetértés
jegyében zajlott le. A megjelent öregdiákok Szarvas kulturális, gazdasági, államigazgatási életében
jelentős pozíciókat töltenek be: az öntözéses kutatás, az egészségügy, a szocialista törvényesség, a
tanácsi ügyintézés, a pedagógia terén egyaránt. Érthető tehát, hogy pezsgő vita alakult ki a jelenlevők között nemcsak a Gimnázium jövőjéről és az Öregdiák Kör tevékenységéről, hanem a község
egészét érintő kérdésekről is.
Május 18-án du. fél 7 órakor a Gimnázium dísztermében „Vajda Péter és a magyar testnevelés”
címmel tartunk megemlékezést, melynek előadói Kovács Béla intézeti tornatanár és dr. Bárány István úszó Európa-bajnok. Ez alkalomból adjuk át az Intézet ifjúságának az Öregdiák Kör emlékserlegét, amelybe minden évben bevésésre kerül majd annak a neve, aki a „Jó tanuló – Jó sportoló”
címre a legméltóbbnak bizonyul. Ez a közlés meghívóként is szoltál.
Körlevelünkhöz csekket is mellékelünk és kérjük öregdiáktársainkat, hogy tetszés szerinti öszszeget küldjenek be, hogy az évvégi jutalmakat, stb. ismét kioszthassuk a diákok részére. A tagdíjhátralékokat nem tartjuk nyilván, így minden tag öntudatára van bízva, hogy milyen összeget küld
be.
A Gimnáziumi Napok ezévben június 15-16-án lesznek. Az előzetes tervek szerint VI. 15-én
(szombaton) du. 3 órakor torna-vizsga, majd azután 6 órai kezdettel Öregdiák Körünk évi közgyűlése az ősi Tessedik-féle Intézet dísztermében. Utána fél 9 órakor az osztálytalálkozókon megjelenő
öregdiákok közös vacsorája a Ligetben, vagy az Árpád éttermében. Ezúton is hívunk minden öregdiákot, hogy a közgyűlésen és a közös vacsorán vegyen részt.
A közgyűlésen tisztújítás is fog történni, mert a harmadik éve működő elnökség lemond és alapszabályaink szerint sor kerül az új elnökség megválasztására. Még egy jelentős napirendi pontja lesz
a közgyűlésnek: Tóth Lajos Felsőfokú Óvónőképző Intézet-i igazgató előadása Benka Gyuláról.
VI. 16-án vasárnap közös kirándulás lesz az Anna-ligetbe, ill. az Arborétumba. Küldöttség fogja
felkeresni Tessedik Sámuel és Vajda Péter sírjait.
Aki az osztálytalálkozók és a rendezvények felől részletesebbe kíván tájékozódni – a Kör titkárán
kívül – a következőknél érdeklődhet: dr. Nádor Károly, Járási Tanács és dr. Pándy Kornél, Ügyvédi
Munkaközösség.
Számítunk Öregdiáktársaink közreműködésére és támogatására.
Szarvas, 1963. május hó 10.
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