11.sz. körlevél
Kedves Öregdiáktársunk!
Körünk legutóbbi választmányi ülését 1967. június 11-én tartottuk meg a Gimnázium vízi sport telepén. A választmányi ülés több öregdiáktársunk - akik személyesen nem tudtak megjelenni -, levélben
köszöntötte.
Az azóta elhunyt Dr. Horváth Dezső díszelnökünk, - kinek már betegsége nem tette lehetővé a közöttünk való megjelenést -, meleg szeretettel köszöntötte a Kör minden tagját, és azokat a kiváló tanulókat, akik a köri díjakat munkájukkal kiérdemelték. Hozzájuk szóltak alábbi sorai. „Szeressék szűkebb hazájukat, Szarvast is és tegyenek meg mindent, hogy az műveltté, mentől szebbé, gazdagabbá,
megelégedetté és boldoggá fejlődjék.”
Lévay Ferenc, Körünk alelnöke is szeretettel köszöntötte a Kör vezetőségét és minden Öregdiáktársunkat külön-külön, eredményes és jó munkát kívánva a Választmányi ülésnek.
A választmányi ülés a titkári beszámoló után megvitatta Dr. Nádor Jenő már előző körlevelünkben
is említett munkájának kiadását. Mivel a kiadáshoz szükséges anyagi fedezet nem áll Körünk rendelkezésére, a választmányi ülés azzal a kéréssel fordul a Kör minden tagjához, hogy anyagi lehetőséghez
mérten a köri tagdíj befizetésén túl is járuljon hozzá a kiadás megvalósításához.
A Kör aktuális problémáiról kialakult élénk eszmecsere után került sor a köri díjak kiosztására. Az
elmúlt évben elhunyt Tepliczky János öregdiáktársunk szerepét Várkövi János vette át és néhány közvetlen szó kíséretében átnyújtotta díjakat a Gimnázium kiváló tanulóinak.
Vajda Péter emlékdíj

Bődi János

600.-

Dr. Hanzó Lajos (történelem)

Fazekas Mária

300.-

Ruzsicskay György-díj (képszőműv.) Szabó Judit

300.-

Melis György-díj (ének-zene)

Truczka Ágnes

300.-

Tatay Sándor-díj (irodalom)

Czinkotszky Klára

300.-

Ügyvédi M.K. díja (humán)

Molnár Mihály

300.-

N.N. öregdiák díja (politechnika)

Lustyik Pál

300.-

Ebben az évben kiosztásra került még két 500.- Ft-os díj, melyet a 34 éve érettségizett öregdiákok
ajánlottak fel a legjobb földrajz és irodalom szakos tanuló megjutalmazására. Ezt a két díjat Rónyai
Csaba (irodalom) és Tóth Kása Gyula (földrajz) tanulók érdemelték ki.
Ugyancsak ekkor adtuk át a Szülői Munkaközösség két alapítványát, melyet Kelemen Katalin és
Komár Pál kapott a természettudományi tárgyakban, illetve a kulturális munkában elért kiváló eredményéért.
A Gimnázium és Körünk a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50 éves jubileumának tiszteletére
irodalmi pályázatot hirdetett meg. Ennek eredményeként 12 tanulmány és írásmű érkezett be. A bíráló
bizottság döntése alapján a három legjobb tanulmány és két verset (Valach Béla, Vigh Erzsébet, Bődi
László, Kelemen Katalin és Lustyik Pál munkája) az iskola évkönyvében is közlésre kerül.
Hasonló pályázatot szándékozunk meghirdetni a Magyar Tanácsköztársaság 50 éves évfordulója
tiszteletére is.
Az elmúlt hónapokban körünk két lelkes, munkánkat odaadóan támogató öregdiáktársunk távozott
el az élők sorából. Dr. Horváth Dezső díszelnökünk ez év áprilisában, Takács Gyula öregdiáktársunk
februárban hunyt el. Emléküket kegyelettel őrizzük meg!
Körünk vezetősége a februárban megtartott vezetőségi ülés határozatának szellemében körlevélben
kereste fel az elmúlt években érettségizett öregdiáktársainkat, kérve Körünk tagjainak sorába való belépésüket. Ennek eredményeként az elmúlt hónapokban Körünk taglétszáma örvendetes módon emelkedett.
Szarvas, 1968. május 6.
Elnökség

