40. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Társunk!
Hullatja levelét az idő vén fája
Terítve hatalmas rétegben alája
Én ez avart jártam, tűnődve megálltam:
…… ezt írva találtam.
Arany János: Buda halála

Ahogy Arany írja, megy az idő, újabb év elteltével ideje az elmúlt időszakról beszámolni, ismertetni az
iskola és a Kör munkáját, hiszen a kettő szorosan összetartozik.
Az iskolában folytatódik tovább a sikeres oktató-nevelő munka. A különböző iskolai, megyei, országos
versenyeken sikeresen szerepeltek a tanulók. Például német nyelvből olyan versenyen vettek részt, amelyik
felért egy nyelvvizsgával. De biológiából, történelemből és más tárgyakból is jó felkészültségükkel bizonyították a tanári testület önfeláldozó munkáját.
Évek óta szokás a nyelvi karácsony megszervezése, ahol a diákok a tanult nyelveken adnak elő különböző műsorszámokat. Az idegen nyelveket oktatók jó munkáját ismerte el a Kör akkor, amikor Nyelvi-díjat
alapított. A 2010. április 23-i elnökségi ülésen meghozott határozat szerint e díj értéke 20 ezer forint. A
2009/10 tanévben a jutalmazottak: Kalivoda Ágnes 12. J és Tatai Márton 12. D osztályos tanulók.
Az intézmény továbbra is tartja a kapcsolatot egy finnországi, két németországi és a romániai Déva iskolájával. Ez utóbbi ebben az évben szép könyvvel ajándékozta meg középiskolánkat. E mű a dévaiak mindennapjairól szól.
A tanárok és a szülők jó kapcsolatának erősítése érdekében az idén is bál volt iskolánkban a fenti cél érdekében, immár második alkalommal. A rendezvény sikeres volt.
Körünk anyagilag továbbra is támogatja az iskolai munkát. Segítjük a diákok versenyekre, külföldi utakra történő utazását. Idén az érdeklődő diákok számára 10 db ifjúsági hangverseny bérletet is vásároltunk.
Sajnos, az iskola helyzetét továbbra is bizonytalanság jellemzi. Nyáron például szó volt arról, hogy átköltöztetik a mostani, felújított Fő téri általános iskolába. Mivel azonban azt EU-pénzből újították fel, ezt nem
lehetett megtenni.
Gondot jelent, hogy a Benka Gyula általános iskola módosította alapszabályát úgy, hogy középiskolai
osztályt indíthasson. Ez azonban a 2010/11. tanévre még nem realizálódott.
Probléma volt az összevont iskolák nevével is, ezt a felsőbb hatóság törvénytelennek találta. Így az új
név Vajda Péter Intézmény lett.
Iskolánk jó munkáját dicséri - minden nehézség ellenére, - hogy a sikeres munka hozadékaként a
2009/10. tanévben az érettségi átlaga 4,52 lett a 12. B osztályban. Ehhez az eredményhez a Kör csak gratulálni tud!
Tavaszi közgyűlésünkön Orosz György öregdiák emlékezett iskolai éveiről. Beszámolója intézményünk
évkönyvében is megjelent. Orosz György édesapja, Orosz István, a 30-as évek helyi újságírója, egy verseskötetét ajándékozta a Körnek.
Örvendetes, hogy elkészült Körünk honlapja, mely a www.oregdiakok.atw.hu oldalon található. A tervek
szerint az összes iskolánkban érettségiző neve, a körlevelek stb. lesz olvasható.
Öregdiákjaink ebben az évben sem feledkeztek meg az Alma Materről. Lóránt János saját munkásságát
bemutató két albumot küldött, Dr. Szmola Ernő egy könyvvel ajándékozta meg az iskolát, melyben diákkori
élményeiről is beszél. Sas Ágnes 15 ezer forint értékben Kreatív díjat alapított.
Elkészült Mendöl Tibor földrajztudós szobra, melyre 2007-ben a Kör 500000 forintnyi pályázatot nyert.
Körünk is majdnem hasonló összeget áldozott, azonban anyagi lehetőségei kimerültek. A szobor felállítható,
bár helye, az iskola bizonytalan helyzete miatt még kétséges. Körünk most Orosháza és Nagyszénás segítségét fogja kérni, kik korábban anyagi támogatást ígértek, eddig azonban erre még egy fillért sem áldoztak.
Körünk támogatta Moravcsik József öregdiák azon javaslatát, hogy iskolánk Kossuth-díjas tanára, Dr.
Hanzó Lajos (†1964) városunk díszpolgára legyen. Erről szóló előterjesztésünket 2009. november 27-én a
jegyző átvette. Az önkormányzat válasza azonban az volt, hogy utcát neveznének el, vagy emléktáblát avatnának. Szervezetünk áprilisban továbbra is a díszpolgári cím mellett foglalt állást. E levelünkre válasz még
nem érkezett.

2010. október 29-én az Ótemetőben volt id. Oláh Miklós és ifj. Oláh Miklós síremlékének avatása. A sír
környékét az Ótemetői Alapítvány segítette rendbe tenni. Az avatás alkalmából Dr. Molitorisz Pál ismertette
e neves testnevelők életútját. Papp László öregdiák a tanítvány hálájával emlékezett meg régi tanára emberségéről, példamutató magatartásáról, sportszeretetéről, hazafiasságáról.
Néhány szó a Kör pénzügyi helyzetéről. A záró egyenleg 2009. december 31-én 2875636 forint volt. A
2010. augusztus 31-i állapot szerint a 2010. évi bevétel 398714 forint. Összes kiadás 1015491 forint. OTPszámlán 319345, Optima lekötés 782258, betéti lekötés 1000000 forint. 2009-ben a fizető tagok száma 169
fő volt. A 2010-es adatok még nincsenek összegezve.
Választmányunk döntése alapján az évi tagdíj továbbra is csak 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 tagdíj átutalással is rendezhető a Baráti Kör OTP-s számláján, melynek száma: 11733058-20001003.
A Kör által kiadott díjak:
- Vajda-díj (25 ezer forint): Szalbot Balázs 12. B
- Benka-díj (15 ezer forint): gimnázium: Darida Katalin 12. B, szakközépiskolai: Tóth Veronika 12. C
- Melis-díj (10 ezer forint): Nemcsényi Dóra 13. K
- id. Oláh Miklós-díj (10 ezer forint): Lovász Gergely 12. A
- Művészeti díj (2x5 ezer forint): Styecz Márk 12. A és Budai Ibolya 12. B
- Nyelvi díj:
Kalivoda Ágnes 12. J és Tatai Márton 12. D
- Kreatív díj:
Mocskonyi Sára 12. B
- Misik-díj:
Farkas Vivien, Gyekiczki Fruzsina, Papp Fruzsina, Papp Gerda és Patkó Evelin 8. J
- Szőnyi-díj:
Szirony Dóra 9.B
Kiemelt könyvjutalomban részesült Gazsó Barbara 12. B és Mezei Alexandra 12. J.
Sajnos, néhány öregdiák társunktól ebben az évben is búcsút kellett vennünk: elhunyt Dr. Gábris József (iskolai igazgató 1959-1969), Dr. Furár Mária (1955-ben érettségizett) valamint Rozsán Csabáné Kugyela
Katalin (1969-ben érettségizett).
Kérünk mindenkit, hogy ismerősei, volt osztálytársai körében beszéljen a Baráti Körről, hívja őket is, hogy
lépjenek be.
Mindenkinek kellemes év végi ünnepeket, egészségben, boldogságban gazdag új évet kívánunk!

Szarvas, 2010. november 10.
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