2. sz. körlevél
Kedves Öregdiáktársunk!
Rövid tájékoztatót szeretnénk adni öregdiák-körünk eddigi működéséről. 1961. április 30án volt az alakuló közgyűlésünk, és alapszabályainkat a felügyeleti hatóság május 15-én hagyta
jóvá.
A taglétszámunk másfél hónap alatt meghaladta a 150 főt, és azóta is állandóan emelkedik,
jelenleg 188 fő.
Június hó 17i-én – a gimnáziumi juniális napján – sikeresen zajlottak le az öregdiák találkozók. A ligetben megrendezett közös vacsorán mintegy 180-an vettünk részt.
Június 18-án a volt Tessedik-féle intézet dísztermében rendeztük meg évi közgyűlésünket,
amelyen 140 öregdiáktársunk és 14 vendég vett részt. A köri titkár beszámolója és működési
tervezet-ismertetése utána közgyűlés tudomásul vette az eddig végzett munkát, jóváhagyta az
ismertetett terveket, megerősítette az elnökség és a választmány tagjait. Ezenkívül további öt
választmányi tagot és tíz választmányi póttagot választott meg a közgyűlés. Ezek a következők
voltak: Választmányi tagok: Dr. Gerley Ferenc Kossuth-díjas kórbonctani professzor (Nyíregyháza), dr. Fabó Ferenc (Békésszentandrás), továbbá dr. Lóránd Pál, Valky Gizella és Varga
Ferenc szarvasi öregdiáktársaink¸választmányi póttagok: Bellus Istvánné, Bobvos Jánosné, Fazekas Lajos, Karcsai Pál, Dr. Kovács András, Kozák Lajos, Nagy Pál. Olexik Lászlóné,
Sinkovicz István, és Ungár Béla öregdiáktársaink. Örökös díszelnököket is választott a közgyűlés: dr. Melich János, ny. akadémiai főkönyvtáros, dr. Mendöl Tibor egyetemi tanár, és dr. Horváth Dezső zenetanár öregdiák társaink személyében.
Meghatottan köszöntötte a közgyűlés az 1891-ben végzettek70 éves érettségi találkozóján
egyedül megjelent dr. Faragó Mór gyémántdiplomás orvos öregdiáktársunkat, akinek Körünk
elnöke az Intézet gyémánt-emléklapját, körünk titkára pedig öregdiák-körünk 2 értékes ajándék
könyvét nyújtotta át. Az ünnepelt olvasott fel ezután néhány emlékezést a diákéveiből.
A közgyűlés tudományos részében dr. Nádor Jenő ny. gimn. igazgató, a Kör társelnöke
„Szarvas a szabadságharc alatt” című most készülő művéből olvasta fel a „Becskereki táborozás” című részt. A jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgatták végig az alapos levéltári, magánfeljegyzésekre és szóhagyományra épített, mindezideig ismeretlen adatokat feltáró értekezést.
– Ezt követően Palov József gimn. tanár, a helybeli „Tessedik”Múzeum vezetője tartott előadást, amelyben rámutatott Szarvas földrajzi történelmi múltjára, archeológiai értékeire, s a
múltban végzett fontosabb ásatásokra, majd a „Tessedik” Múzeum létesítéséről és az utolsó tíz
esztendő muzeális munkájáról beszélt. A közgyűlés nagy tetszéssel fogadta a jól felépített előadást.
Számos öregdiáktársunk üdvözölte levélben és táviratilag közgyűlésünket, üdvözletet küldött a Gimnázium ny. tanára: Revuczki Vilmos is. Az üdvözletek ismertetése utána Kör elnöke
tájékoztatót adott az Öregdiák Baráti Kör és egyes öregdiákok részéről a gimnázium tanulóinak
évvégi jutalmazására felajánlott 1.300 Ft összeget kitevő jutalmak odaítéléséről.
Ezután kijelölte a közgyűlés azt a háromtagú küldöttséget, akik az öregdiákok koszorúját
Vajda Péter sírjára helyezik.
A sikeres közgyűlésünkről adott beszámoló után röviden tájékoztatjuk öregdiáktársainkat a
közeljövőben megvalósítandó célkitűzéseinkről is. A választmányi ülésen kijelölt két bizottság
megkezdte tevékenységét. Az egyik – amelynek tagjai: Dr. Nádor Jenő, Dr. Hanzó Lajos,

Tepliczky János és Gráfik Pál –haladó intézeti hagyományaink összeggyűjtését és eszmei rendszerezését végzi. A másik – amelynek tagjai: dr. Csongrádi János, Pataki István, Dr. Koltay
Lajos és mások –tervezetet dolgoz ki a hagyományos szarvasi diák-sport fellendítése érdekében. Ennek a célnak megfelelően több sportágban folytatandó középiskolás versenyek jutalmazására Öregdiák-kupát szándékozunk kiírni.
December hónapban – a Gimnázium dísztermében – fogja tartani választmányunk legközelebbi ülését. Ugyanekkor a Szarvason élő öregdiáktársaink fehérasztal melletti, baráti összejövetelét rendezzük meg.
A tervezett műsoros estünk időpontját az öregdiák művészek szereplési lehetősége fogja
megszabni.
A következő év tavaszán két külföldi intézet öregdiák-egyesületeivel fogjuk a közelebbi
kapcsolatot felvenni.
A gimnázium jelenlegi diákjainak szakköri életét is támogatni fogjuk, és 1962 júniusában az
évvégi jutalmazásokra jelentősebb összeget tudunk fordítani. – Pénztárosunk tájékoztatása szerint a felajánlott köri tagdíjak igen szép %-arányban folytak eddig be, így a terveink megvalósításának anyagi akadálya nincs.
Ezúton hívjuk fel öregdiák-társaink figyelmét arra is, hogy a szarvasi községi tanács és a
társadalmi szervek összefogása révén megvalósult az a régi törekvésünk, hogy községünk múltjáról, hagyományairól helyi füzetsorozat jelenhessék meg. A sorozat eddigi számainak szerzői:
dr. Vincze Ferenc technikumi igazgató, aki Szarvas településtörténetéről, földrajzáról és jelenéről, dr. Hanzó Lajos Kossuth-díjas, aki Tessedik Sámuelnek ezideig ismeretlen kisebb írásait
teszi közzé és dr. Maday Pál egyetemi tanár, aki Szarvas hősi múltjáról ír. – Előkészületben van
dr. Nádor Jenő ny. gimn. igazgató „Szarvas a szabadságharc alatt” c. munkája. – Az eddig
megjelent 3 mű ára összesen 31 Ft, megrendelhető a Baráti Kör jegyzőjénél, Gyarmati Andrásnál (Szarvas, Gimnázium). Aki az ezután megjelenő művekre is igényt tart, a rendeléssel egyidejűleg közölje.
Felemelő az az együttérzés, amellyel a gimnázium volt tanulói az elmúlt hónapokban is tanúbizonyságot adtak az ősi intézet iránti mély ragaszkodásukról és a mai növendékek támogatására, állandó segítésére irányuló szándékukról.
A Kör elnöksége nevében kérjük öregdiák-társainkat, hogy ez a lelkesedés tartós maradjon.
Azon öregdiák-társaink, akik belépési nyilatkozatot kérnek, Baráti Körünk elnökségétől
(Szarvas, Tessedik tér 3. Gimnázium) igényeljék azt. Elgondolásaikat, ötleteiket, javaslataikat
ugyanide küldjék.
Szarvas, 1961. október 10.
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