10. sz. körlevél
Kedves Öregdiáktársunk!
A legutóbbi körlevelünk óta eltelt idő eseményeiről szeretnék ismét rövid tájékoztatást adni.
1966 június 19-én tartottuk meg Körünk választmányi ülését a Gimnázium újonnan épült
vizi sporttelepén. Ekkor került sor a köri díjak kiosztására is. A díjakat odaítélő bizottság határozata értelmében a Vajda Péter emlékdíj ebben az évben nem került kiosztásra.
A többi díjat a következő tanulók kapták:
Dr. Hanzó Lajos emlékdíj (töténelem):
Melis György – díj (ének-zene):
Ruzsicskay György-díj (képzőművészet):
Tatay Sándor – díj (irodalom):
N. N. öregdiák díja (politechnika):
Szarvasi Ügyvédi M. K. díja (humán):

Krajcsovicz Mária
Truczka Ágnes
Tóth Attila
Lászlóffy Péter
Schubert Emil
Zátonyi János

300.-Ft
300.-Ft
300.-Ft
300.- Ft
300 Ft
300 Ft

Marossy Kálmánt, aki a Televízió „Ki miben tudós” vetélkedőjén országos első helyezést
ért el kémiából, Körünk 300.- Ft- külön jutalomban részesítette. A díjakat az azóta elhunyt
Tepliczky János díszelnökünk nyújtotta át néhány meleg és közvetlen szó kíséretében a tanulóknak.
Gimnáziumunk öreg és fiatal diákjai 1966. szeptember 10-12. között látogattak el Vajda
Péter szülőfalujába, Vanyolára. Az emléktúrán részt vevők számára igen nagy élményt jelentett Vajda Péter ma élő rokonaival való találkozás, az a kedves, meleg fogadtatás, melyben az
ottani Vajda Péter Általános Iskola igazgatója és tanári kara részesítettek bennünket. Dr. Gábris József elnök beszéde után kegyelettel helyeztük el koszorúnkat Körünk és a gimnázium
nevében Vajda Péter szobrán. Szülőházának megtekintése után bensőséges ünnepség, majd
baráti beszélgetés keretében emlékeztünk meg Alma Materünk névadójáról. A kirándulás alkalmával feljutottunk – nem kis nehézség árán – a Vajda Péterről elnevezett kilátóhoz is, mely
a Bakony legmagasabb pontján, a 713 m magas Kőrishegyen épült.
Az élményekben gazdag kirándulás sok kedves mozzanatát Papp László öregdiáktársunk
filmen örökítette meg. A filmet szeretnénk a közeli hónapokban a kirándulás résztvevői, majd
az érdeklődők részére is leforgatni.
Sajnos fájdalmas veszteség is érte Körünket, két díszelnökünk elhunytával. Dr. Mendöl Tibor egyetemi tanár, a földrajztudományok nemzetközileg is elismert művelője 62 éves korában, 1966. augusztus 21-én elhunyt. Ugyancsak pótolhatatlan veszteség számunkra Tepliczky
János 1966. november 29-én bekövetkezett váratlan halála. A mindig vidám és fiatal öregdiák, aki Körünk minden megmozdulását a fiatalabbakat is túlszárnyaló lelkesedéssel támogatta
– fájdalom -, már csak emlékezetünkben él tovább.
Örömmel számolunk be a Gimnázium új épületének elkészültéről. Az avatási ünnepség
1966. október 1-jén volt, és az új tanévet a Gimnáziumunk jelenlegi diákjai már az új, modern
épületben kezdték el.
Körünk más szervekkel karöltve ebben az évadban két előadást rendezett a pedagógus
klubban. Elek László óvónőképző intézeti tanár Vajda Péterről, dr. Szabó Ferenc öregdiáktársunk -, a megyei levéltár igazgatója, a szarvasi Réthy nyomda alapításáról tartott igen érdekes
előadást.

Őszinte örömmel értesültünk Dr. Horváth Dezső öregdiáktársunk gyémántdiplomával történt kitüntetéséről, melyhez ez alkalommal is szívből gratulálunk. Ugyancsak büszke örömmel értesültünk arról, hogy Melis György operaénekes öregdiáktársunkat a Minisztertanács
április 4-én a „Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze”címmel tüntette ki.
Lévay Ferenc és dr. Szemerédy Lajos öregdiáktársunk sok kedves és értékes visszaemlékezéssel, verssel gazdagították Körünk archívumát.
A február 5-én megtartott vezetőségi ülés elfogadta, ill. megszabta az Kör anyagi hozzájárulását a gimnáziumi évkönyv megjelentetési költségeihez. Ily módon lehetővé válik dr. Nádor Jenő díszelnökünk – eddig még kiadatlan értékes munkájának a gimnáziumi évkönyvben
történő publikálására is.
Az ezévi köri díjak kiosztására és az esedékes választmányi ülés megtartására előreláthatólag június közepén kerül sor. Ennek pontos időpontját még közölni fogjuk.
Körünk anyagi jellegű célkitűzéseinek megvalósítása érdekében kérjük kedves Öregdiáktársunk, hogy az esetleges esedékes tagdíjad a mellékelt csekk felhasználásával befizetni szíveskedj.
Szarvas, 1967. április 20.
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Lang Gusztáv s. k.
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