6. sz. körlevél
Kedves Öregdiáktársunk!
Ismét vége felé közeledik a tanév az ősi „Vajda Péter” Gimnáziumban. A Szarvasi Öregdiákok táborát újból gyarapítják a most végző szarvasi diákok. Megtörtént az ezévi Vajda Péter
emlékdíj odaítélése, és hagyományos szokásainknak megfelelően most is adunk köri jutalmakat
az ifjúságnak. Az emlékdíj-bizottság az 1963/64. évi Vajda-emlékdíjat – a vele járó 400 Ft
jutalommal együtt Szelényi László IV. éves gimnáziumi tanulónak ítélte, akinek eddigi tanulmányi eredménye kiváló, és a testnevelésben is – különösen a tornában – kimagasló eredményt
ért el. A Kossuth-díjas operaénekesünk: Melis György által felajánlott évi 300 Ft-os jutalmat
ezévben Varga János IV. éves növendék nyerte el, aki zenei téren a legkiválóbb eredményt
tudta felmutatni, s mint tenorénekes már a múlt évi gyulai Erkel-ünnepségeken aranyérmet kapott.
Az említetteken kívül további 1.000 Ft-ot kívánunk még a tanulók pénz- és könyvjutalmazásra fordítani. Kérjük öregdiáktársainkat, hogy a csatolt csekken önként vállalt hozzájárulásaikat (félévi tagdíjaikat) fizessék be.
A Gimnázium a jövőben 3 évenként kíván Intézeti Napokat rendezni, legközelebb 1966-ban,
Vajda Péter halálának 120. évfordulója alkalmából. A megbeszélések szerint az Intézeti Napok
– megrendezésük évében mindig június hónapban lennének, összekapcsolva kulturális-, sportés a tanévvégi diákrendezvényekkel. Ugyanakkor – tehát 3 évenként – az aktuális találkozók is
együttesen kerülnének megrendezésre, és ennek megfelelően felvetődött az a javaslat, hogy
ezen években tartsuk mindig meg az Öregdiák Kör közgyűléseit, a közbeeső két évben pedig
csak választmányi ülést tartanánk. Az alapszabálynak ekkénti módosítását megfontoljuk.
A diák-találkozókat ezévben nem is rendezzük meg összevontan. A találkozók szervezőinek
kérésére közöljük az ezévi osztály-találkozók időpontjait (és szervezőit).
15 éves
szeptember 5.
Moravcsik József
20 éves
június 13.
Dankó Pál
25 éves
szeptember 5.
Misik Lajos
30 éves
július 18.
Dr. Hanzó Lajos
35 éves
szeptember 5.
Dr. Gémes Szilárd
40 éves
június 27.
Dr. Bednár Tibor
45 éves
július 18.
Dr. Salacz László
50 éves
június 27.
Dr. Gáti Jenő
Itt említjük meg, hogy ezévben is van egy öregdiáktársunk, aki 70 évvel ezelőtt érettségizett:
Dr. Liszka Nándor mezőberényi ügyvéd, aki az elmúlt évben ment csak nyugdíjba. Körünk
jókívánságait küldjük neki.
Örömmel számolunk be arról, hogy – különösen Lévay Ferenc öregdiáktársunk lelkes buzgólkodása nyomán – Szarvas község tanácsa elfogadta a javaslatot Melich János, a Vörös
Zászló érdemrenddel kitüntetett kiváló nyelvész, Körünk első díszelnöke emléktárgyaiból a helyi múzeumban emlékszoba berendezésére vonatkozóan. Néhány hónappal ezelőtt a tanácsülés
utcát is elnevezett róla. A Gimnázium ezévi évkönyvében pedig részletes megemlékezés jelenik
meg. Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az évkönyv szeptember hónapban fog megjelenni, és a Gimnázium címén lehet igényelni abból (ára előreláthatóan 14-15 Ft körül lesz).
A tavasz folyamán több sikeres rendezvényünk zajlott le, részben a Pedagógus Klubbal
együtt. Így március hónapban Dr. Vincze Ferenc előadása – filmvetítéssel – Molnár Béla orni-

tológusról, áprilisban Dr. Tóth Lajos előadása Benka Gyuláról, májusban pedig a szarvasi származású kardvívó olimpiai bajnok Tóth Péter élménybeszámolója, legutóbb pedig –május 21én – Irányi István előadása szarvasi Petőfi-hagyományokról.
Székely Mihály emléktáblájának leleplezésére – gimnáziumi sportrendezvény kapcsán –
szeptember hónapban kerül majd sor.
Tudvalévő, hogy Gimnáziumunk névadója: Vajda Péter a nagyhírű Természettudományi társulatnak egyik megalapítója és első titkára volt. A TIT szellemi jogelődjének tekinti ezt a Társulatot, amit a körbélyegzőjében lévő 1841-es évszám – a Természettudományi Társulat alapításának éve – is mutat. Távlati elgondolásaink közt szerepel ezért, hogy a jövőben szélesebb
körben bontakoztatjuk ki Vajda Péter méltó megbecsülésének, szellemi hagyatéki ápolásának
eszméjét, és keresni fogjuk ehhez a TIT és a Hazafias Népfront országos szerveinek támogatását is. A létesülő Vajda-emlékbizottság feladatai közt fog szerepelni Vajda-szobor és Vajda
Péter válogatott művei kiadásának megvalósítása is.
Foglalkoztatja Körünk elnökségét az a gondolat is, hogy – amennyiben a különböző előfeltételeket biztosítani tudjuk – megjelentetjük a Kör kiadásában Dr. Nádor Jenő ny. igazgató,
történész öregdiáktársunk „Diákemlékeim” című munkáját. Idézünk erre vonatkozóan Dr. Tóth
Lajos főiskolai igazgató lektori véleményéből: „A közismert történész és pedagógiai író nagyon
érdekes, tartalmilag és műfajilag is újszerű írással jelentkezett… Írása gazdag anyagot ölel fel
– a szarvasi gimnázium életének és történetének századfordulói felelevenítésén túl – Szarvas
akkori kulturtörténetéből és folklorisztikájából….Vajda Pétertől Benka Gyuláig sok-sok jeles
szarvasi tanár nevelői és közéleti tevékenységét mutatja be… jelenségekre világít rá, pedagógiai módszerekre utal, a diákok szociális helyzetét ismerteti a szerzős, ennek következtében
mindezideig sok ismeretlen tényanyagot tár fel… Írása a szarvasi gimnázium volt tanulóin és
tanárain túl szélesebbkörű közönség s nem utolsó sorban neveléstörténeti kutatók érdeklődésére
is számot tarthat….hangulatos, élvezetes olvasmányok.”
Öregdiáktársaink tagdíj-befizetéseitől is függ, hogy az értékes munka kiadását, valamint
egyéb elgondolásainkat is meg tudjuk valósítani.
Ezév szeptember havában választmányi ülést tartunk, ahol a tervezett alapszabály-módosítást a Körünk működése szempontjából több fontos kérdést vitatunk meg. Ülésünk nyilvános
lesz és –kérésére – bármelyik öregdiáktársunknak küldünk arra meghívót. (Belépési nyilatkozatok pedig Lelkes Pál ny. igazgató öregdiáktársunknál, cím: Szarvas, Szabadság u. igényelhető.)
Szarvas, 1964. június hó 1.

Dr. Gábris József
köri elnök

Dr. Perényi Béla
köri titkár

