
23. sz. körlevél 

 

Kedves Öregdiák Barátunk! 

 

Tisztelettel és szeretettel kívánunk békés, boldog új esztendőt. 

Körlevelünk az Öregdiákok Baráti Körének munkájáról és iskolánk életéről ad rövid átte-

kintést. 

Mint tudjuk, Alma Materünk 1843-ban került Szarvasra, de működését 1802 őszén kezdte 

Mezőberényben. Tehát a 190. tanévet nyitottuk meg az elmúlt év szeptemberében. Az évfor-

duló alkalmából iskolánk évkönyv kiadására készül. Tudjuk, ennek itt hagyománya van, hi-

szen régi könyvtárunk szinte az alapítás évétől őrzi az iskolai értesítőket folyamatosan 1948-

49-ig. Azóta csak néhányszor jelentettünk meg évkönyvet, legutóbb 1984-ben a 150. évfordu-

ló alkalmából. 

Az évkönyv kiadásának anyagi fedezésére alapítvány létesült, melyhez a Baráti Kör is 

hozzájárult 10.000 Ft-tal. 

Ezzel kapcsolatban örömmel adunk hírt az 1942-ben végzett diákok nem mindennapi tájé-

kozójáról. Az 1992. évi ballagáson az 50 éve végzett öregdiákok együtt ballagtak a gimnázi-

um mai diákjaival. Tanárnak, diáknak egyaránt megható élmény volt. Ragaszkodásukat bizo-

nyítja, hogy a tanévzáró ünnepségen is megjelentek, s az ezt követő banketten önkéntes pénz-

adományt (38.000 Ft) gyűjtöttek az iskola javára. Ezt az összeget az Iskola az évkönyv kiadá-

sára kívánja fordítani. 

A tanévzáró ünnepségünkön, mint minden évben, kiosztásra kerültek az öregdiákok által 

alapított díjak. 

Az 1992/93-as tanév újabb változásokat hozott az iskola életében. Újra van 8 évfolyamos 

osztálya a gimnáziumnak, s megtörtént a beiskolázás a középfokú mezőgazdasági tanintézetbe 

is. Bővültek kapcsolataink külföldi iskolákkal. Immár hagyománnyá vált, hogy évente egyszer 

tanulóink ellátogatnak a németországi Wittlichbe, az angolul tanulók közül pedig néhány az 

idén először a finnországi Joroinenbe jutottak el. Ehhez nagy segítséget nyújtott a Soros-

alapítvány. 

Bejelentések: 

Legutóbbi választmányi ülésünk megemlékezett Praznóczy Iván öregdiák társunkról, aki 

hosszú évtizedeken át lelkes tagja volt a Baráti Körnek, s 1992. február 9-én Visegrádon el-

hunyt. Emlékét kegyelettel őrizzük. 

Körünk alapszabályának megfelelően az idén közgyűlést tartunk, előreláthatóan a tanévzá-

ró napján, 1993. június 18-án.  

Mellékelten küldjük az 1993. évre szóló csekket, a befizetéseket előre is köszönjük. 

 

Szarvas, 1993. január 4. 

 

Baráti üdvözlettel: 
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