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Kedves Öregdiáktársunk!
Mint legutóbbi körlevelünkben hírt adtunk róla, Körünk vezetőségében egyes tisztségek
átcsoportosításra, illetve személyi változásokra került sor. Szeretnénk itt is megköszönni az
aktív vezetéstől visszavonult öregdiáktársaink eddigi fáradhatatlan munkáját, melyet Körünk
érdekében fejtettek ki mind ősi „Alma Materünk” haladó hagyományainak, szellemi örökségeinek ápolása, mind pedig Szarvas község kulturális életének fellendítése terén. Kérjük őket,
hogy támogassák továbbra is Körünk munkájára, a nemes célkitűzések megvalósítását.
Körünk új vezetősége márciusban tartotta ülését, melyen többek között baráti összejövetelek, beszélgetések megrendezésének a gondolata is felmerült. Ennek a gondolatnak a megvalósulását jelentette a Pedagógus Klubban megtartott összejövetel, melyen Körünk elnöke,
dr. Gábris József igazgató tartott értékes előadást Vajda Péterről. Elsősorban mint korának
kiváló pedagógusát mutatta be a megjelenteknek. Az előadás után élén eszmecsere alakult ki
Vajda Péter írói és nevelői nézeteiről, melyek még 120 év távlatából is időszerűnek és frissnek hatnak.
Terveink között szerepel egy autóbusz-kirándulás megrendezése is szeptember 10-11-e között Vanyolára, Vajda Péter szülőfalujába, és a Kőrishegyen lévő Vajda Péter csúcshoz. Erre
az emléktúrára, melynek költségei előreláthatóan igen minimálisak lesznek, szeretettel meghívunk és várunk. Kérünk, hogy részvételi szándékod Körünk mb. titkáránál (Lang Gusztáv,
Szarvas Állami Zeneiskola) szíveskedj bejelenteni, és részletesebben tájékoztatunk a kirándulás programjáról, költségeiről stb.
Községünk június első napjaiban rendezi meg Bajcsy-Zsilinszky Endre születésének 80.
évfordulójával kapcsolatos ünnepségeket. Körünk azon túlmenően, hogy e gondolatnak kezdeményezője volt, pályázatot hirdetett Intézetünk tanulói között ilyen témájú vers írására. Az
ünnepségek rendező bizottsága Borgulya András zeneszerző öregdiáktársunkat kérte fel
Bajcsy-Zsilinszky Endréről szóló kompozíció megírására.
Örömmel számolunk be arról, hogy Gimnáziumunk új épületének építési munkái befejezéshez közelednek. Ünnepélyes átadására valószínűleg az új tanév megindulásakor kerül sor.
Ugyancsak új létesítménnyel gyarapodott Intézetünk a Körös-parton épült vízi sporttelek felépülésével, melynek berendezését legnagyobb részben az Intézet tanulói készítették.
Nem kis büszkeséggel értesültünk Ruzicskay György festőművész öregdiáktársunk, Körünk díszelnökének februárban az Ernst-múzeumban megrendezett nagysikerű kiállításáról.
Körünk archívuma Lévay Ferenc alelnökünk két igen értékes írásával gazdagodott. Az
egyik Ruzicskay György festőművész pályafutásának sok fontos és érdekes dokumentumát
tartalmazza. Ugyancsak Körünk archívumának ajánlotta fel dr. Horváth Dezső elnökünk a
birtokában lévő Gyóni, Kemény, stb. relikviákat. Fájdalmasan emlékezünk meg legidősebb
öregdiáktársunk dr. Faragó Mór „Gyémánt-, Arany- és Vasdiplomás” orvos 93 éves korában
bekövetkezett elhunytáról. Emlékét Körünk is kegyelettel megőrzi.
Miután ebben az évben intézeti napok nem lesznek, Körünk közgyűlését is a következő
évben, 1967-ben tartjuk meg. Ez évi választmányi ülésünket június 19-én de. ½ 11-kor tartjuk. Ekkor kerül sor a különböző díjak kiosztására az erre érdemessé vált tanulók között.
Körlevelünket azon kéréssel szeretnénk zárni, hogy anyagi támogatásodon túlmenően javaslataiddal, elgondolásoddal segítsd Körünk munkáját.
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