
36. sz. körlevél 

 

Kedves Öregdiák Társunk! 

 

A 35. körlevél 2005 szeptemberében zárult. Az utána következő eseményeket időrendben 

tárgyaljuk a Kör jegyzőkönyvei alapján. 

Október 15-én elnökségi ülést tartottunk, ahol Rágyanszky István elnök tájékoztatást adott 

a 2005/2006-os iskolai év indulásáról. Elmondta, hogy 762 tanulót sikerült beiskolázni. A 

tanulók és az iskola dolgozói áldozatkészségének eredményeként 180 ezer forint gyűlt össze 

egy székelyföldi iskola számára, amelyre az intézmény küldöttsége vitt el a megadományo-

zottnak. 

2005. december 10-én tartottuk a közgyűlést, amelyen csak 34 tagunk jelent meg. 

Rágyanszky István beszámolójában örömmel állapította meg, hogy az iskolának 1959-ben 

kezdődő vándorlása befejeződött, az új épület és a sportcsarnok most már jó körülményeket 

biztosít a nevelés, oktatás számára. 

Sonkoly János titkár a beszámolójában kiemelte, hogy a Kör feladata továbbra is az iskola 

munkájának segítése. A Kör ezért áldoz a tanulók versenyeire, az arcképcsarnok bővítésére, 

mely a kiváló eredményt elért tanulókat népszerűsíti. A távlati cél az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc, valamint Vajda Péter születésének méltó megünneplése. 

Hozzászólásaiban Dankó Pál tagtársunk felvetette, legyen arcképcsarnok azoknak is, akik 

sokat tettek a Kör újraindításáért, működéséért. A teljes igénye nélkül csak néhány név: dr. 

Gábris József, dr. Hanzó Lajos, dr. Perényi Béla és Holp József. 

Kopjak Jánosné pénztáros beszámolt arról, hogy a Kör anyagi helyzete stabil, a személyi 

jövedelemadó 1%-ból, a befizetésekből, a pályázatokból sikerült ennyi pénzt szerezni. A de-

cember 5-i állapot szerint a bevétel 1.609.499, a kiadás 1.159.819 forint. A záró egyenleg a 

fenti időpontban 175.190 forint. 

A közgyűlésen megtörtént a vezetőségválasztás. Változás csak a választmány és a szám-

vizsgáló bizottság összetételében volt, örvendetesen sok fiatal kapcsolódott be a Kör munká-

jába. 

A 2006. március 2-án tartott elnökségi ülésen Sonkoly János titkár örömmel jelentette be, 

hogy az APEH elfogadta szervezetünk gazdálkodását, szabálytalanságot nem tapasztalt. 

Ezen az összejövetelen határoztatott el, hogy „Én is voltam diák” címmel sorozatot indít-

sunk el, régi öregdiákok mondják el fiatalkori élményeiket. Az első szereplő Melis György 

lesz. 

Ugyanekkor esett szó arról, hogy 1956 hőseinek emléktáblát állít az iskola. A választmány 

(2006. március 31.) erre a célra100 ezer forintot szavazott meg. 

A 2006. április 12-én tartott közgyűlésen Rágyanszky István igazgató, köri elnök számolt 

be az iskolai életről. 26 tanulócsoportban 762 diák tanul. A tanulók örvendetesen sok, sikeres 

pályázaton vesznek részt. Az iskolának finnországi, német és erdélyi társintézményekkel van 

jó kapcsolata. A beszámolóban szó volt arról is, hogy az iskolában felállítják Mendöl Tibor 

földrajztudós szobrát. Ezt a kezdeményezést Orosháza és Szarvas Önkormányzata is támogat-

ja.  

Kopcsjak Jánosné pénztáros elmondta, hogy a különböző forrásokból várható bevételt 

2006-ra 2.798.562 forintra tervezték. A kiadásra tervezett összeg 1.240.000 forint.



A Kör 2005/2006. tanévben az általa gondozott díjakat a következő tanulóknak adomá-

nyozta: 

Vajda-díj:  Farkas Péter 12. F 

Benka-díj:  Gazsó Barbara 8. F és Oncsik Mária 12. A 

id. Oláh Miklós-díj:  Krajcsovicz Gyöngyi 

Művészeti díj:  Pálinkás Petra 12.B 

Körünk képviselői a tantestület szervezésében 2006. szeptember 23-án Vajda Péter szülő-

falujában Vanyolán részt vettek iskolánk névadója felújított házának avatásán. A szülőházban 

lévő kiállítás anyagának egy részét iskolánk küldte. A kirándulás résztvevői Zircen megtekin-

tették az apátságot, és az ebben az épületben lévő, a Bakony növény- és állatvilágát bemutató 

kiállítást is. 

2006. október 20-án körünk is képviseltette magát azon az ünnepségen, melyet az intéz-

mény az 1956. évi forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett. E napon avatták az 

iskola első emeletén lévő „Hősök falá”-n Laurinyecz András, iskolánk volt diákja, 1956 már-

tírja emléktábláját. 

A tervek szerint a „Hősök fala” 2x2 méteres lesz, piros-fehér-zöld márványlapokból áll 

majd. 

Örvendetes, hogy fiatal tagokkal bővült körünk. November 18-án a Választmány 15 új, fia-

tal tagot vett fel. 

Sajnos, szomorú hírről is be kell számolnunk, Eltávozott közülünk dr. Virágh Ferenc törté-

nész, dr. Pálkó György orvos, valamint Tamás Zsuzsanna és Valastyán Mihály öregdiák tár-

sunk. Szintén búcsút kellett vennünk dr. Batai Istvánné matematika-fizika, Kunos András 

matematika- fizika, Medvegy Margit földrajz-történelem, és Szloszjár Emília orosz-francia 

szakos tanároktól. Kegyelettel gondoljunk rájuk, emléküket megőrizzük. 

Köszönjük mindazok segítségét, akik intézményünket bármilyen módon támogatták. 

Minden Tagtársunknak boldogságot, jó egészséget kívánunk! 

Szarvas, 2006. október 25. 

 

 

Rágyanszky István  Sonkoly János 

köri elnök  köri titkár 


