
7. sz. körlevél 

Kedves Öregdiáktársunk! 

 

Először is fájdalmas eseményről kell megemlékeznünk: Körünk egyik elnökének, a Kossuth-

díjas dr. Hanzó Lajosnak 1964. november 21-én történt elhunytáról. Alig pótolható az a vesz-

teség, ami halálával ért bennünket. Sokoldalú tudományos tevékenysége mellett egyik irányí-

tója, lelkes mozgatója volt körünknek. Így az ő nevéhez fűződnek az 1956. év május havi Vajda 

Péter emlékünnepségek, az akkori és későbbi öregdiákmozgalmi kezdeményezések és az 

1963.év szeptember havi Kemény Gábor emlékünnepély megrendezésének sikerei is. 49 éves 

korában, munkássága zenitjén hunyt el. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

Körünk elnöksége úgy határozott, hogy dr. Hanzó Lajos, a kiváló történész emlékére alapít-

ványt teszünk, s minden évben a gimnázium legjobb történelem-tanulója 300 Ft-os Hanzó em-

lékdíjat fog kapni. Körünk közgyűlése bizonyára jóvá fogja hagyni ezt az elgondolást. 

A „Jó tanuló – jó sportoló”- legjobbika számára ezévben már harmadszor fogjuk odaítélni a 

Vajda Péter emlékdíjat (a vele járó 400 Ft-tal). A zene, ill. ének terén legjobb növendék részére 

pedig az idén másodszor kerül kiosztásra a 300 Ft-os Melis György-díj. 

Ruzicskay György festőművész öregdiáktársunk, Körünk díszelnöke pedig Párisból tett ala-

pítványt és küldött 300 Ft-ot a rajzban, festészetben legkiválóbb tanuló számára. 

Az így rendszeressé váló díjak mellett pedig ezévben is további pénz-, és könyvjutalmakat 

osztunk ki a gimnázium diákjainak – különös figyelemmel a gyulai Erkel középiskolás verse-

nyeken elérendő teljesítményeikre is. 

Ezúton is kérjük öregdiáktársainkat, hogy vállalt tagdíjaik fizetésével támogassák köri el-

gondolásaink megvalósítását. 

Fájdalmasan emlékezünk meg a gimnázium két volt neves tanárának egymást követően né-

hány hónapon belül történt elhunytáról. Előbb Szabolcs Károly ny. rajztanár, volt igazgatóhe-

lyettes, majd 1964 szeptemberében Oláh Miklós ny. testnevelő tanár távozott el végleg közü-

lünk. Emlékük maradandó lesz. 

A dr. Hanzó Lajos elhunytával megüresedett elnöki tisztségre Tatay Sándor öregdiáktársun-

kat, az országosan ismert írót kértük fel, aki ezév január 9-én elvállalta ezt. Május havi választ-

mányi ülésünkön történik meg Tatay Sándor elnöki székfoglalója. Választmányi ülésünk nyil-

vános lesz, azon bármelyik öregdiáktársunk részt vehet. Időpontjáról és az egyéb évvégi ren-

dezvényekről részletes értesítést fogunk még kiadni, kb. egy hónap múlva kiadandó körleve-

lünkben. 

Az intézeti tervek szerint május 15-16-án gimnáziumi rendezvények lennének, tornaünnep-

séggel stb. – ajánljuk tehát azon öregdiáktársainknak, akik osztálytalálkozókat rendeznek most, 

hogy május 15-16-ra időzítsék azokat, hogy az intézeti rendezvényeket is megtekinthessék. A 

találkozók összehangolásában, szállásról, kosztról stb. való gondoskodásban körünk titkárhe-

lyettese: Szelényi László tanár ad segítséget (címe: Szarvas, Mezőgazdasági Technikum). 

Ez alkalommal kerül majd sor Székely Mihály emléktáblájának ismételten elhalasztott le-

leplezésére is. 

Az ősz és a tél folyamán több sikeres rendezvényünk zajlott le részben a Pedagógus Klubbal 

együttes rendezésben. Így 1964 novemberében Vajda Aurél főiskolai tanár számolt be az or-

szágos Madách-emlékünnepségről, december 2-án dr. Gábris József köri elnök tartott előadást 

dr. Melich Jánosról, a kiváló nyelvészről, Körünknek 1963-ban elhunyt első díszelnökéről. 



December 9-én Misik Lajos főmezőgzdász öregdiáktársunk a nyári másfélhónapos 

északamerikai útjáról számolt be, a magakészítette színes film pergetésével. 

1965. március 17-én dr. Nádor Jenő díszelnökünk „Tessedik otthonában” címmel tartott 

rendkívül értékes, sok új kutatási anyagot tartalmazó előadást. 

Öregdiák-labdarúgóink 1964. június 13-án – az immár hagyományossá váló – öregdiák mér-

kőzésen, Margócsy Gyula tanár játékvezetése mellett, Krajcsovitz, Janurik II., Paraszt –  

Bodnár, Sal – Megyeri, Sznagyik, Szalontai, Kerekes II., Bobvos I. – (4:1, 2:1) arányú vereséget 

szenvedtek a fürge fiataloktól. 

 

 

Szarvas, 1965. március 25. 
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