38. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Társunk!
Ismét eltelt egy év, tehát itt az ideje az elmúlt időszak tevékenységeiről beszámolni.
Egyesületünk 2007. december 7-én tartotta az év második közgyűlését, melynek beszámolóját
körünk elnöke tartotta.
Rágyanszky István örömmel számolt be arról, hogy elkészült egyesületünk honlapja, melynek
szerkesztésében Tóthné Jansik Erzsébet is részt vett. Szándékunk a honlap bővítése.
Új, bronzból készült hárfa került Vajda Péter sírjára.
Folytatódik tovább a tanári sírok gondozása, mely munkában a diákok is örömmel vállalnak
részt. Idén, november 3-án Vajda Péter sírjánál megemlékezést tartottunk a gimnázium volt
tanárairól.
Szükségessé vált a tablók átvizsgálása állagmegőrzés céljából. Sajnos, csak a pincében van
elég hely a tárolásukra, s ez sem a megfelelő helyiség.
Örvendetesen sok iskolánkban a különböző tantárgyak vetélkedőin résztvevő tanuló. Egyre
sikeresebben szerepelnek.
Tóthné Lipták Erzsébet intézményvezető elmondta, hogy az eddigi hagyományokat igyekszik
az iskola, az összevonások ellenére, tovább folytatni. Így szervezték meg a sikeres gyíkbált,
szalagavatót és a már évek óta hagyományos nyelvi karácsonyokat. Nagy volt a készülődés
Vajda Péter születésének a megünneplésére, melyre 2008-ban került sor.
Kohut Andrásné a 3 összevont intézmény igazgatója elmondta, ő is a Vajda Péter Gimnázium
tanulója volt. Helyesnek tartja a hagyományok ápolását. Úgy érzi, az összevonás viszonylag
zökkenőmentesen történt.
Sztrehovszki Zsuzsanna szerint tablók helyett talán jobb lenne albumokat készíteni.
Babák Mihály hozzászólásában elmondta, hogy egyre nehezebb az önkormányzatok helyzete,
csökken az állami szerepvállalás. Sok szülő az iskolára hárít olyan feladatokat, amelyeket
neki kellene vállalnia. Sok baj van a cigány tanulókkal is. A Vajda tiszta gimnázium lett, a
szakképzést a Székely Mihály iskola vette át.
Kopcsjak Jánosné pénztáros is értékelte az eltelt időszakot. Sikerült sok pályázatot nyerni, bár
a Nemzeti Civil Szervezet nem sok pénzt adott. Összes bevétel 2007 december elejéig
1.642.031 Ft, összes kiadás 1.422.918 Ft. A nyilvántartott egyesületi tagok száma 240, a fizetők száma 124 fő.
Választmányunk döntése alapján az évi tagdíj 1000 Ft. Kérjük Öregdiák társainkat, hogy ezt
az összeget rendszeresen fizessék be, mert a postaköltség, a papír és másolási költség is állandóan emelkedik. Tulajdonképpen ezzel tudják kifejezni, hogy továbbra is a Kör tagjai kívánnak maradni, ha nem is áll módjukban a közgyűlésekre eljárni. Ha nem érkezik meg a tagdíj,
mi tudomásul vesszük, és a nyilvántartásból töröljük a több mint öt éve nem fizető öregdiák
tagokat.
A közgyűlés tudomásul vette a testnevelő tanárok köszönetét, akik a Kör támogatásáról számoltak be.
A közgyűlés befejezése után a fehér asztalnál kötetlen beszélgetés folyt.
A 2008. május 24-én tartott közgyűlésen is értékeltük az addigi tevékenységet. Az „Én is voltam diák” sorozatunk folytatódott. Ezúttal Dr. Lovász György mondta el véleményét a régi
iskoláról, a diákévekről.
Rágyanszky István köri elnök elmondta, hogy a Vajda-ünnepségek keretén belül a Kör küldöttsége ellátogatott Vanyolára, Vajda Péter szülőhelyére. Itt is megemlékeztek a költő, író,
pedagógus születésének 200. évfordulójáról.

Szarvason január 22-én kezdődtek a megemlékezések. Bevezetésként Dr. Lovász György
tartott előadást Vajda Péter munkásságáról, pedagógiai tevékenységéről. A szarvasi rendezvényeken megjelent Vajda Etelka és Vajda Tibor is, a pedagógus leszármazottjai.
Tóthné Lipták Erzsébet elmondta, hogy sokféle verseny, kosárlabda gála, rendhagyó irodalom
óra, kiállítás színesítette a Vajda-emléknapokat. Beszámolt az intézményvezető arról is, hogy
sikeres volt a beiskolázás a 2008/2009-es tanévre. A ballagáson az 50 évvel ezelőtt ballagók is
részt vettek. A mostaniak esküt tettek a gimnázium jó hírnevének ápolására.
Kopcsjak Jánosné pénztáros a 2007. év pénzügyi helyzetéről adott pontos tájékoztatást. Ebben
már a decemberi pénzügyi forgalom is szerepelt. Megtudtuk, hogy az egyesületünk összesen
700 ezer Ft pályázati pénzt nyert. Sikerült a Mendöl-szobor elkészítése, felavatása is.
Összes bevétel 2007-ben: 2.477.677Ft
Összes kiadás 2007-ben: 1.724.253 Ft
A pénztárban 748, OTP számlán 2.176.387, Optima értékpapírban 654.668 Ft van.
Az iskolában a 2007/2008 tanévben az alábbi díjakat osztották ki:
Vajda-díj:
László Szilvia 12. B
Id. Oláh Miklós-díj: Bazsó Kitti 12. J
Művészeti díj:
Kuli Adél 12. B, Litauszki Ágnes 12. A, Makan Zsuzsanna 12. B
A választmány a művészeti díjnál jelen esetben 10 ezer forintra egészítette ki a kiadható
pénzösszeget.
Szőnyi-díj:
Tóth László 10. A
Puskás-díj:
Fazekas Eszter 12. J
Melis-díj:
Hévizi Mariann 12. B
Bogár-díj:
Szalbot Balázs 11. B
Misik-díj:
Szalbot Orsolya 12. A
Budai Ádám táncosnak az iskola életében végzett tevékenysége miatt a Kör 5 ezer forint jutalmat szavazott meg.
Idén a Benka-díj, a Dr. Nádor Jenő-díj valamint a Söjtöri-díj nem került kiosztásra.
Fájdalommal emlékezünk azon köri tagjainkra, akik tudomásunk szerint eltávoztak közülünk:
Csaba Ernő, Kis Erzsébet gimnáziumi matematika tanár, Lengyel Frigyes, Misik Lajos, körünk hosszú ideig tevékeny elnöke, a Misik–díj adományozója, Oltvai Ferencné és Szitó András.
A közelgő ünnepek alkalmából mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, egészségben,
boldogságban gazdag új évet kívánunk!
Szarvas, 2008. december 9.
Rágyanszky István
köri elnök

