39. sz. körlevél
Kedves Tagtársunk!
Körlevelünkben a 2008. december elejétől 2009. decemberéig terjedő időszakot tekintjük át. Mivel Körünk a Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola támogatását tartja feladatának, nemcsak az egyesülettel kapcsolatos történéseket írjuk le,
hanem természetesen örömmel számolunk be az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról is.
A 2008. évet a már szokásos decemberi ünnepi közgyűléssel zártuk. Ez a korábbiakhoz képest rendhagyó volt, mert a
nyugdíjasok köszöntése után nem az elnök értékelte az évi tevékenységet, hanem Tóthné Lipták Erzsébet intézményvezető
vetített képek segítségével mutatta be az iskola munkáját.
2009. márciusában sor került a történelemből kiváló eredményeket felmutató, s ezért Bogár Imre-díjban részesülők emlékfalának felavatására. Ekkor alakult meg iskolánkban a Rákóczi Szövetség, mely elsősorban a határon túli magyarság
segítését tarja feladatának.
Az elnökség elhatározta, hogy az iskola évkönyvét a 2008/09. tanévtől a Kör adja ki.
Sajnos, iskolánk sorsát továbbra is bizonytalanság övezi. Babák Mihály polgármester a közgyűlésen (2009. V. 23.) kifejtette, hogy a jövő útja a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés kettéválasztása. Két éven belül tiszta profilú gimnázium lesz. Ezt pénzügyi kényszer erőlteti rá az önkormányzatra.
Kérdéses, hogy a jelenleg 2400 fős intézmény-együttesből (Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola, Székely Mihály Szakközépiskola, Főtéri Általános Iskola) hogyan válik le a tiszta profilú gimnázium? S vajon, megtarthatja a most már
valóban szakközépiskolához méltó épületét? S lesz-e elég gyerek a jelenlegi tantestülethez? Ezek a kérdések vetődtek fel a
tantestület és a Kör tagjai fejében.
E bizonytalanság az intézmény sorsa körül azért is méltatlan, mert a tanárok munkájának eredményeként a diákok egyre
sikeresebben szerepelnek a megyei, országos vagy akár világversenyeken is. A legutóbbira jó példa, hogy a gyors- és gépírók világbajnokságán szerepeltek jó eredménnyel, legutóbb pl. Pekingben.
Az eredmények között szerepel, hogy egyre több tanuló tesz nyelvvizsgát. Felvetődött a Kör ülésén (de erről még határozat nem született), hogy ezeket a tanulókat is díjakkal jutalmazzuk.
A tantestület jó munkáját dicséri az a levél is, amelyet a 2008-ban tartott előrehozott érettségit levezető elnök küldött
Babák Mihály polgármesternek, melyben a diákok felkészültségét nagyon jónak ítélte.
Örvendetes, hogy öregdiákjaink nemcsak tagdíjakkal támogatják a Kör munkáját. Lóránt János öregdiák, Munkácsydíjas festő értékes művét helyezte el letétbe iskolánkban. Bárány Ferenc budapesti öregdiák értékes könyvadománnyal segíti
könyvtárunkat.
Az iskolához való ragaszkodás jó példája, hogy a 2008/09. tanévi ballagáson a 60 éve érettségizettek is ballagtak. Az
iskola emléklappal, virággal és iskolai jelvénnyel köszönte meg részvételüket.
Ugyancsak a 70 éve érettségizettek 4 képviselője jelent meg a 2008/09-es tanévzárón. Papp László öregdiák lelkes beszédét nagy örömmel és meghatódottsággal fogadta iskolánk fiatalsága.

Intézményünk a Kör anyagi támogatásával is, 20 éve tart kapcsolatot a németországi Wittlich egyik iskolájával. Ebből az
alkalomból Szarvason hangulatos műsort adtak a német és gimnáziumi tanulók. Emlékkönyvben is megemlékeztek a 20 éves
ismeretség különböző eseményeiről.
Megható ünnepség színhelye volt iskolánk október 1-jén. A Hősök falára felkerült azon diákok neve, kik a II. világháborúban vesztették életüket. Szép műsor és megemlékező beszéd méltatta az elesetteket.

Néhány pénzügyi adat a gazdasági beszámolóból:
- Összes közhasznú bevétel 2009-ben: 2.073.745 Ft. A személyi jövedelemadó 1%-ából 562.508 Ft, tagi befizetésekből
(124 fő) 207.400 Ft.
- Összes kiadás: 2.099.731 Ft.
- A kör lekötött pénze (betét, Optima, OTP): 2.878.281 Ft.
Néhány nagyobb kiadás:
pekingi világbajnokságra 120.000 Ft támogatás
év végi jutalmazásra 145.000 Ft
nyugdíjasok köszöntésére 150.000 Ft.
Az iskola országos kutatásban vesz részt, 1921-től átnézik az anyakönyveket. A Kör elnökségi ülésén Moravcsik József
öregdiákunk felvetette, iskolánk méltán híres tanára dr. Hanzó Lajos Kossuth-díjas megérdemli, hogy városunk díszpolgára
legyen. Az elnökség, majd a választmány is egyhangúlag támogatta, hogy Körünk ilyen javaslattal keresse fel az önkormányzatot.
Körünktől a 2008/09. tanévben a következők kaptak díjakat:
Vajda-díj: Molnár Benedek 12. B, Benka-díj: Králik Anita 12. C, Laluska Erika 12. C és Rágyanszki György 13.K
Puskás-díj: Papp Helga 12. B és Hajdú Erika 12. B Melis-díj: Oncsik Valéria 12. A Misik-díj: Szalóki Szilvia 12. A
és Balog András 13. K id. Oláh Miklós-díj: Huszár Levente 13. K Művészeti -díj: Tóth Ildikó 12. B
Söjtöri-díj: Nagy Sándor 12. J
Kegyelettel emlékezünk elhunyt öregdiákjainkra: Misik Lajos, Reményi Gusztáv, dr. Hanzó Lajosné, Fekete János,
Kiszely Pál katonatiszt (1936), Melis György.
Újonnan belépő tagjaink 2009-ben: Rozsán Csabáné Kugyela Katalin, Pestiné Darida Ida (1969), Bán Lászlóné (1979),
Susánné Farkas Márta (1978), Mészárosné Stef Ilona (1978), Kasné Kovács Mária (1978), Szolnoki Balázsné (1978),
Sinka Tibor (1994), Pilishegyi Péter (1994), Dr. Molnár Erika (1999), Rozsán Edit (1999)
Kérünk mindenkit, hogy ismerősei, volt osztálytársai körében beszéljen a Baráti Körünkről, hívja őket is, lépjenek be.
Mindenkinek kellemes év végi ünnepeket, egészségben, boldogságban gazdag új évet kívánunk!

Szarvas, 2009. december 3.
Rágyanszky István
köri elnök

