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Kedves Öregdiák Társunk! 

 

2004. december 11-én közgyűlést tartottunk, sajnálatosan kevés résztvevővel. 

Az eseményen jelen volt Babák Mihály polgármester is. 

A Közgyűlés a mai kor követelményeinek megfelelően módosította az Alapszabályt, majd 

megválasztotta az új elnököt, Rágyanszky Istvánt, ki jelenleg a Gimnázium igazgatója, koráb-

ban diákja volt. Rágyanszky István bemutatkozó beszédében elmondta, fontosnak tartja a ha-

ladó hagyományok ápolását, az iskola hírnevének további erősítését. Nehéz a szülők és peda-

gógusok helyzete, azonban a közös cél összefogására szólít. Az Öregdiákok Baráti Köre a 

közgyűlés után vendégül látta iskolánk nyugdíjasait, jelképes ajándékokkal is kedveskedett 

nekik. Ezzel az ünnepséggel hagyományt szeretnénk teremteni.  

2005. február 4-én Választmányt tartott ülést. Tóthné Jansik Erzsébet kérésére 100 ezer fo-

rintot adtunk a bécsi világversenyen szereplő tanulóknak. A vetélkedőt 2005 nyarán tartják az 

osztrák fővárosban.  

Az ülésen felvetődött, hogy az 1848/49-es szabadságharc szarvasi diákrésztvevőinek em-

léktáblát lehetne állítani 2008-ban. Rágyanszky István elnök felveti, hogy ebben az évben 

még egy fontos évforduló lesz: Vajda Péter születésének 200. évfordulója. Akár össze is le-

hetne kapcsolni a két eseményt.  

Dr. Darida Andrásné a választmányi ülésen hozzászólásában elmondja, hogy a 2004. évi 

decemberi közgyűlésen a kör 26 nyugdíjast látott vendégül.  

2005. március 18-án tartott ülésen a Választmány meghallgatta Kopcsjak Jánosné gazdasá-

gi vezető beszámolóját a 2004. évi gazdasági helyzetről. A beszámolót a Számvizsgáló Bi-

zottság is elfogadta.  

A Választmány úgy határozott, hogy Bolza Pál emlékére felállítandó szoborra 30 ezer fo-

rintot ad. A szobor avatása az Arborétum bejáratánál 2005. július végén a Körös Napok kere-

tén belül meg is történt. Mivel a Vezetőség mandátuma 2005. november 18-án lejár, Jelölő 

Bizottság választásra is sok került: Kis András elnök, Tóthné Jansik Erzsébet, Kituljak Eszter 

a tagjai.  



A 2005. április 16-án tartott közgyűlésen Rágyanszky István elnök, az iskola igazgatója 

beszámolt arról, hogy a 2005/06 tanév beiskolázási munkája befejeződött, az sikeresnek 

mondható. Nagy gondot jelent a költségvetés, szerencsére az Önkormányzat mellett egyes 

cégek is áldoznak az iskolára, illetve vannak sikeres pályázatok is. Az Öregdiákok Baráti Kö-

re is segíti az iskolát. Az intézmény tanulói örvendetesen sok versenyen vesznek rész, ami a 

diákok, és a tantestület közös erőfeszítésének eredménye. A Sportcsarnok is nagy segítséget 

jelent.  

A közgyűlés elfogadta Kopcsjak Jánosné pénztáros és a Számvizsgáló Bizottság jelentését 

a Kör gazdasági helyzetéről. Sonkoly János beszámolójában szólt a végzett munkáról. Beszélt 

arról, hogy ének-zene a művészeti díjat alapított a Kör. Szó volt az eddig végzett tevékenysé-

gek folytatásáról is. 2004-ben 230 bejegyzett tagunk volt, ebből az évben 50 új taggal gyara-

podott közösségünk. Bár minden évben levélben kérjük az iskola érettségiző diákjait, lépjenek 

be tagjaink sorába, a szervezés eddig nem bizonyult eredményesnek. Sajnos, az érettségi ta-

lálkozók alkalmával folytatott agitációs munka sem hozott sok eredményt. Iskolánkban a diá-

kokat örvendetesen sok díjjal tudjuk jutalmazni.  

A Kör által gondozott jutalmak közül a Vajda-díjat az idén nem adták ki, a Benka-díjat 

Kalivoda Ágnes és Csík Mónika, a művészeti díjat Várnai Réka nyerte el. Szóba került, hogy 

a Kör támogassa Mendöl Tibor szobrának a gimnáziumban való felállítását. A Vezetőség úgy 

határozott, hogy ezt a tervet támogatja, annál is inkább, mert Nagyszánás, Orosháza, Szarvas 

önkormányzata is segíti a megvalósítást.  

Sajnos szomorú hírről is be kell számolnunk, meghalt iskolánk két volt vezetője Czesznak 

János, aki a műhelyben tanította diákjainak, és Tóth Kása Gyula, aki matematikát, fizikát ok-

tatott. Eltávozott közülünk Kozák Lajosné, Kovács Ilona, Dr. Hevesi Imre, Zilahy Kálmán, 

Kutas György és Komár Pál öregdiák társaink. 

Köszönjük mindazok segítségét, akik iskolánkat anyagilag, erkölcsileg támogatták. 

Minden Tagtársunknak jó egészséget, boldogságot kívánunk. 

Szarvas, 2005. szeptember 14. 

 

 

Rágyanszky István  Sonkoly János 

köri elnök  köri titkár 

 



 


