12. sz. körlevél
Kedves Öregdiáktársunk!
A legutóbbi körlevelünk óta eltelt idő eseményeiről szeretnénk ismét rövid tájékoztatást
adni.
Az elmúlt tanévben nem került sor a köri díjak kiosztására abból a meggondolásából, hogy
az idei tanév legjobb eredményeket elérő tanulóinak felemelt összegű díjakat oszthassunk ki a
Tanácsköztársaság 50. évfordulójának méltó megünneplése alkalmából.
A NOSZF. 50. évfordulójára meghirdetett pályázatokhoz hasonlóan a szarvasi Vajda Péter
Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola Igazgatója, KISZ-szervezete, Szülői Munkaközössége, Szakszervezeti Bizottsága és az Öregdiákok Baráti Köre pályázatot hirdetett a
nagy évforduló tiszteletére is. Pályázni lehetett önálló irodalmi alkotással, történelmi, irodalmi, néprajzi, pedagógiai és egyéb olyan jellegű tanulmánnyal, mely kapcsolatos a nagy évfordulóval, vagy az iskolai élettel, vagy az iskolában oktatott és tanult tárgyakkal. Pályázni lehetett még képzőművészeti alkotással, a munkaoktatás keretében, vagy azon kívül előállított
termékkel. A kiemelkedő eredményt elért pályázatok között pénz- és könyvjutalmat osztanak
ki a meghirdetők. Ezenkívül a legjobb írások megjelennek az iskola évkönyvében. Az egyéb
témájú alkotásokat pedig az évforduló emlékére rendezett kiállításon mutatjuk be. A beadási
határidő 1968. december 31-én jár le. A pályázat eredményeiről a legközelebbi körlevelünkben értesíteni fogunk.
A Tanácsköztársaság 50. évfordulójának megünneplésével kapcsolatban még szeretettel
közöljük, hogy gimnáziumunk találkozót rendez „Körösparti-randevú” elnevezéssel a
Körösvidéki helységek középiskolái számára. „Rendezvényünket első lépésnek szánjuk ahhoz
a tervünkhöz, mely szerint a következő években Szarvason esetleg diáktalálkozókat tartunk.”
Örömmel számolunk be arról, hogy az 1918 évben érettségizett öregdiáktársaink 1968. június 15-én Budapesten megtartották 50 éves érettségi találkozójukat – melyhez mindnyájan
szeretettel gratulálunk – s ebből az alkalomból 500.- Ft-ot adományoztak ösztöndíjként egy
1969-ben érettségiző szarvasi diáktársuk számára, aki matematika-fizika tantárgyból kiváló
eredményt ért el.
Adománylevelünkben ezt írják:
„Mi a Vajda Péter Gimnázium volt tanulói hálánk és köszönetünk szerény jeleként ezzel az
ösztöndíjjal emlékezünk volt tanáraink áldozatos tanító-nevelő munkájára. Név szerint: Lang
János, Liska János, Mendől Lajos, Mocskónyi József, Dr. Nádor Jenő, Oláh Miklós,
Plenczner Lajos, Saskó Samu, Udvardy Sándor munkájára emlékezünk kegyelettel és elsősorban Raskó Kálmán volt matematika-fizika tanárunkra, aki az I-VIII. osztályokon végig tanárunk volt, akinek tanító-nevelő munkája maradandó emlék és példakép volt és marad tanítványai életében. Akik munkájukkal, tanításuk szellemével bizonyították mindnyájunknak, hogy
„non scolae sed vitae discimus”.
Aláírások: Bencsik Lajos, Kendere János, Dr. Rohány Pál, Soós István, Dr. Hunyor Imre,
Dr. Podani Pál, Dr. Ruzicska Andor, Dr. Szuchovszky Sándor, Dr. Thury Jenő.
Megyénk és városunk sportéletének fellendítése érdekében gimnáziumunk és az Öregdiákok Baráti Köre elhatározta, hogy Vajda Péter Kupát alapít Békés megye legjobb középiskolai fiú kézilabda csapata részére. „A küzdelemsorozat megindításával – ami évenként ismétlődik Szarvason -, az a célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk ebben a rendkívül népszerű sportágban is a középiskolás csapatok erejének összemérésére. Szeretnénk, ha minél több csapat
indulna a küzdelmekben és tenné színvonalassá a tornát.”

Kérünk Kedves Öregdiáktársunk, hogy ha tudomásod van olyan Szarvason végzett diáktársunkról, aki a tudomány, művészet vagy sport terén kimagasló eredményt ért el, akkor minél
előbb értesítsd a kör vezetőségét, ugyanis az a célunk, hogy itt végzett kimagasló egyéniségeket állíthassunk példaképül tanulóifjúságunk elé.
Következő kérésünk főként művész öregdiáktársainknak szól. Szeretnénk iskolánkban egy
állandó jellegű kiállítást nyitni, a Vajda Péter Gimnáziumból kikerült művészet alkotásaiból.
Ez nemcsak az esztétikai nevelést segítené elé, hanem művészeink hírnevét is emelné. Ezért
arra kérünk, hogy járulj hozzá egy-egy alkotással kiállításunk anyagához, és terjeszd el, propagáld művész ismerőseid körében.
Sajnos fájdalmas veszteség is érte körünket. Örökre eltávozott közülünk kedves tanárunk,
öregdiáktársunk Revuczky Vilmos. A halál 1968. október 12-én ragadta el, de emlékezetünkben él tovább.
Még egy fájdalmas hírt kell közölnünk: november hónap folyamán elhunyt Dr. Szemerédi
Lajos jogtanácsos, feledhetetlen tréfamesterünk és köri költőnk, akire mindig hálatelt szívvel
gondolunk vissza.
Álljon itt emlékeztetőül néhány sor egyik verséből, amelyben Szarvas iránti szeretete fejeződik ki.
Mint rég: ugyanúgy kong Ó-Templom harangja:
Semmit se’ változott, csak nagyobb a rangja.
Szarvas! Soha! Szarvas, soha nem felejtlek!
Mindennek oka vagy! „Ámbátor, jóllehet.
Légy üdvöz’ vadonatúj ruházatodban,
Egyre boldogabb légy, ha látlak jártomban
Szeme régi
Az idén a következő alapítványok futottak be a gimnázium igazgatójához: Melis György és
Ruzicskay György alapítványa.
Kérünk kedves Öregdiáktársunk, hogy az esetleges esedékes tagdíjad a mellékelt csekk
felhasználásával befizetni szíveskedj körünk anyagi jellegű célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében.
Szarvas, 1968. november 19.

Az Öregdiákok Baráti Körének
Vezetősége

