5. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Társunk!
Ez év május 10-én adtuk ki előző körlevelünket, most az azóta történt köri eseményekről adunk beszámolót:
Május 18-án a Gimnázium dísztermében „Vajda Péter és a magyar testnevelés” címmel megrendezett emlékest során adtuk át az öregdiák Kör által adományozott emlékserleget az Intézet ifjúságának. Az adománylevél
szerint a serleg adományozásának célja: emlékeztetni az Intézet mindenkori ifjúságát az iskola névadójának,
Vajda Péternek sokoldalú kiválóságára, aki a tudományok és a testnevelés trén egyaránt kitűnt. Az emlékserleghez készítendő talapzatra minden iskolai év végén rákerül annak a gimnáziumi diáknak vagy diáklánynak
neve, aki abban a tanévben a „Jó tanuló – jó sportoló” címre a legméltóbbnak bizonyult.
Ezt a tanulót „Vajda emlékdíjas” megjelölés és a Kör 400 Ft-os jutalma illeti meg. a kijelölést minden tanévben egy öttagú bizottság dönti el, amelynek elnöke: a gimnázium igazgatója, tagjai: a gimnázium testnevelő
tanára, KISZ patronáló tanára, a Szarvasi Öregdiákok Baráti Körének titkára és a Járási Testnevelési és Sport
Tanács megbízottja.
Az 1963.évi Vajda emlékdíjat Körünk június 15-én megtartott évi közgyűlésén nyújtottuk át Koltai Lajos
kitüntetéssel érettségizett és 6 sportágban kiváló eredményt elért növendéknek.
Az említett Vajda emlékesten egyébként Kovács Béla intézeti testnevelőtanár és dr. Bárány István úszó Európa-bajnok tartottak előadást. Dr. Bárány szemelvényeket is ismertetett a legelső magyarnyelvű úszó-szaktanulmányból, amelynek szerzője Vajda Péter volt.
A Gimnáziumi Napok keretében június 15-én Öregdiák-Diák labdarúgó-mérkőzés zajlott le, melynek eredménye 4:1 (1:1) volt a fiatalok javára.
Aznap volt a Kör évi közgyűlése is. A titkári beszámoló után hangulatos színfoltot jelentett, hogy a Kör
jutalmait az intézet hajdani diákjai előtt vették át a tanulók. A Vajda-emlékdíjas Koltay Lajos volt IV. oszt. tan.
400 Ft, míg Ábrahám Erzsébet IV. o., Kepenyes János III. o. Vető Ágota II. o. és Vajda Ágnes I. o. növendékek
200-200 Ft-os jutalomban részesültek tanulmányi előmenetelük révén.
A 20 éves érettségi találkozón megjelent Melis György Kossuth-díjas operaénekes felajánlást tett a közgyűlésen: minden évben 300 Ft-os jutalmat adományoz az ének vagy zene terén legkiválóbb növendéknek.
A Kör 1961 év tavaszán megválasztott elnökségének mandátuma lejárt.
a közgyűlés az eddigi tevékenység és irányvonal helyeslését és támogatását bizonyította azzal, hogy a köri
elnökség tagjainak jórészét a következő 3 éves ciklusra megválasztotta.
A megválasztott elnökség:
Elnök:

Dr. Gábris József gimn. igazgató

Elnökhelyettes:

Dr. Hanzó Lajos Kossuth-díjas óvónőképzős tanár

Társelnökök:

Dr. Bendnár tibor vállalati dolgozó (Budapest),
Dr. Csongrádi János fogszakorvos,
Rózsa Béla járási t. v. b. elnökhelyettes

Titkár:

Dr. Perényi Béla ügyész

Titkársági tagok:

Szelényi László mezőgazd. technikumi tanár
Dr. Bohus Sámuel MÁV-főtisztviselő (Budapest)
Pataki István mezőgazd. techn. előadó
Misik Lajos tsz. főmezőgazdász
Dr. Pándi Kornél ügyvéd
Molnár László óvónőképző főisk. előadó,

Bankó Sándor telekkönyvi dolgozó
Dauda Mihály pedagógus
Demjén Zsuzsa óvónő
Jegyző:

Gyarmati András gimn. tanár, könyvtáros

Másodjegyző:

ifj. Moravcsik József ÖRKI dolgozó

Pénztáros:

Várkövi János járási tanácsi dolgozó

Pénztári ellenőrök:

Incze Pál községi tanácsi főelőadó
Tömösközi Ferencné TÜZÉP vezető

Ellenőrző bizottság elnöke:
tagjai:

Dr. Nádor Károly járási tanácsi csoportvezető
Tímár Károly rendőrszázados,
Varga Ferenc KTSZ művezető

A választmány újraválasztása megtörtént.
Az eddig három díszelnök – dr. Melich János nyelvész, ny. egyetemi professzor, dr. Mendöl Tibor, a Budapesti Egyetemi Földrajzi Intézet vezetője és dr. Horváth Dezső aranydiplomás zenetörténész és zeneszerző mellé
további három öregdiákot választott mg a közgyűlés a díszelnökök sorába: dr. Nádor Jenő ny. gimn. igazgatót,
történészt, Ruzicskay Györgyöt, a munkásélet festőjét, az 1962. évi párizsi „Grand Prix”-nyertes művészt és
Tepliczky Jánost, Bajcsy-Zsilinszky hajdani harcostársát, Szarvas község felszabadulás utáni első nemzetgyűlési képviselőjét.
A közgyűlés megbízásából küldöttség helyezte el a Kör koszorúit Tessedik Sámuel és Vajda Péter sírjain.
Az 1963. év őszén újabb lendületet vevő köri munkába bekapcsolódtak a megyeszékhelyen: Békéscsabán
élő öregdiáktársaink is, Körösfalvy Pál, a Meggyei Tervező Iroda igazgatójának vezetésével. Külön is öröm és
megnyugtató tudat számunkra, hogy a Vajda Péter utcában megépülő új gimnázium tervezését Körösfalvy öregdiák társunk és munkatársai végzik.
Szeptember 13-án műteremlátogatáson vettek részt Körünk tagjai az itthon időző Ruzicskay György festőművész öregdiáktársunknál. Részt vett a műteremlátogatáson Dóczy Imre újságíró is, és a Békés Megyei Népújságban színes riportban számolt be a Művésznél szerzett benyomásairól.
Szeptember 26-án a Magyar Tudományos Akadémia Neveléstörténeti Albizottságával és a Szarvasi Óvónőképző Intézettel együtt – ünnepséget rendeztünk az ősi Tessedik-épületben a szarvasi nevelőképzés 100 éves
fennállásának emlékére, valamint Kemény Gábor, a művelődési szabadság nagy magyar úttörője – az első Kossuth-díjas szarvasi öregdiák – halálának 15 éves évfordulója alkalmából. Az emlékülést dr. Jausz Béla kandidátus, egyetemi tanár nyitotta meg a Magyar Tudományos Akadémia nevében, majd „A szarvasi nevelőképzés és
Benka Gyula pedagógiai munkássága” címmel dr. Tóth Lajos főiskolai igazgató tartott előadást. Ezt követően
„Kemény Gábor pedagógiai öröksége” címmel dr. Kőte Sándor kandidátus, az Akadémia Neveléstörténeti Albizottságának tagja tartott emlékezést.
Az előzőévi közgyűlési határozatnak megfelelően elkészítettük és az ünnepségek során lelepleztük Kemény
Gábor emléktábláját.Dr. hanzó lajos Kossuth-díjas elnökhelyettesünk mondott itt beszédet és a következők helyeztek el koszorút: Körünk nevében dr. Nádor Jenő igazgató, a Magyar Tudományos Akadámiáét dr. Nagy
Sándor egyetemi tanár, az Országos Pedagógiai Szakszervezetét Makoldy Istvánné elnök, az Országos pedagógiai Intézetét Kiss Árpád tudományos főmunkatárs, a Művelődésügyi Minisztériumét Madarász Mártonné osztályvezető, végül a volt tanítványok nevében az Erdélyből ideutazott dr. Simándy József mondott megemlékezést.
Benka Gyula szobrát dr. Gábris József köri elnök, gimn. igazgató koszorúzta meg. Az ünnepségekre készült
el Ruzicskay György kitűnően sikerült festménye Benka Gyuláról.
Az ünnepségek napját este nívós kultur-műsor fejezte be.

Megszereztük az Országos Műemléki Felügyelőség engedélyét ahhoz is, hogy a Tessedik-iskola falában elhelyezhessük – közgyűlési határozat értelmében – Székely Mihály volt szarvasi diáknak, az aviatika magyar
úttörőjének emléktábláját. Erre 1964 tavaszán fog sor kerülni.
A Kör jókívánságait tolmácsoltuk dr. Faragó Mór öregdiáktársunknak, aki 65 évvel ezelőtt szerezte meg
orvosi diplomáját és a budapesti Eötvös Tudományegyetem ez év szeptember 28-án vas-diplomával tüntette ki.
Dr. Faragó Mór öregdiáktársunk 90 éves kora ellenére ma is gyógyít!
Jelentős tudományos sikerként kell elkönyvelnünk, hogy november hónapban Csehszlovákiában, az olmützi
Palaczky-egyetemen rendezett nemzetközi helytörténeti konferencia háromtagú delegációjában dr. Hanzó Lajos
történész öregdiáktársunk is részt vett, és a konferencián historiographiai előadást, majd ennek sikere nyomán
külön meghívásra a pozsonyi Tudományos Akadémián is előadást tartott.
Kapcsolatot tartottunk Jan Csajakkal, az ismert csehszlovák íróval, aki szintén szarvasi öregdiák és – közlése
szerint – híven őrzi az Alma mater emlékét…………… Jelenleg Tessedik életét dolgozza fel.
Sajnálattal kell beszámolnunk körünk első díszelnökének, dr. Melich János ny. egyetemi tanárnak, a kiváló
nyelvésznek november 20-án bekövetkezett elhunytáról. A Tudományos Akadémia által rendezett temetésen
dr. Kniezsa István tanszékvezető egyetemi tanár, az elhunyt tanítványa mondott megemlékezést, a temetésen –
titkára révén – Körünk is képviseltette magát.
Dr. Melich János emlékét kegyelettel megőrizzük, és kérni fogjuk a Közgyűlést, hogy szavazza meg az érdemes elhunytnak emléktáblával való megörökítését.
Szomorú halálhír érkezett a tengerentúlról, az amerikai kontinensről is: elhunyt Siki Béla, a Sz. Ö. Sz. hajdani, felejthetetlen emlékű főtitkár. Ez év tavaszán Buenos Aires-ból küldött levelében még lelkesen érdeklődött
az újjáéledt Körünk tevékenységéről. Megőrizzük az Ő emlékét is.
A Gimnázium új épületének terveiről már beszámoltunk. – Ez év októberében beadványt intézett Körünk a
tanácsi szervekhez és kértük, hogy következetesen fáradozzanak Szarvas várossá fejlesztésének elérése, városi
rangjának elismertetése érdekében. A nemesen értelmezett hagyományok, és a ma reálisan jelentkező igényei,
de Szarvas idegenforgalmi adottságai is mind arra mutatnak, hogy a községi szervezet ma már szinte gátjává
válik a további fejlődésnek. Szarvas kiérdemelte már a városi rangot. A művelődésügyi feladatokat is ilyen
jelentős iskola-városban csak városi szintű államigazgatási apparátussal lehet megoldani. Kérjük Öregdiáktársainkat, hogy ezt a gondolatot munkaterületeiken is támogassák.
Kérjük továbbá, hogy köri feladataink további megvalósítása érdekében – a mellékelt csekklapon – fizessék
be tagdíjaikat. Az Elnökség elgondolása az, hogy a köri tagdíj egységesen évi 40 Ft legyen, amit évente kétszer
(ősszel és tavasszal) megküldendő csekken 20-20 Ft-os részeltekben fizetnének be tagjaink, tehát most is 20 Ft
befizetését kérjük. A nyugdíjas tagok csak évi 20 Ft-ot fizetnek.
A tagdíjakkal, tagszervezéssel kapcsolatos adminisztrációt lelkes Pál ny. igazgató tanító öregdiák társunk
végzi, így belépési nyilatkozatokért, felvilágosításért stb. őt szíveskedjenek megkeresni. Címe: Szarvas, Szabadság u. 5. szám.
Legközelebbi körlevelünket 1964. május hónapban fogjuk kiadni.
Öregdiák társaink közérdekű közléseit a köri titkár címére (Dr. Perényi Béla, Szarvas, Martos u. 7.) kérjük
küldeni.
Szarvas, 1963. december 1.

Dr. Gábris József
gimn. igazgató
köri elnök

Dr. Perényi Béla
ügyész
köri titkár

