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Körlevelünk a 2014. évi decemberi közgyűléstől mostanáig eltelt időszak eseményeit foglalja össze. 
  

Az iskola munkája 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium a 2014. szeptember 1-jén birtokba vett épületben folytatta a 

magas színvonaló oktató-nevelő munkát. Az új épületet egyre otthonosabbá, barátságosabbá alakították. 

A magas színvonalú természettudományos oktatás hátterét az Öveges laboratórium biztosítja, ahol nem-

csak az iskola, hanem a környező általános iskolák diákjai is megismerkedhetnek a fizika, a kémia és a 

biológia titkaival.  

A diákok országos és területi versenyeken kiváló eredményeket értek el szinte minden tantárgyból. Új 

színfolt az intézményben a drámapedagógiai terület, ahol máris kiváló eredmények születtek. 

Tovább folytatódik a németországi, a finnországi, az erdélyi iskolákkal fennálló cserekapcsolat, tar-

talmas találkozások keretében ismerik meg a diákok egymás országának kultúráját. 

Az iskola sikerét bizonyítják azok a versenyeredmények, továbbtanulási eredmények, amelyek az in-

tézmény honlapján folyamatosan követhetők. (www.vajdaevang.hu). 

A szervezeti átalakulás óta az idei tanévben sikerült a legjobban a beiskolázás: 3 nagy létszámú osz-

tályban kezdték meg gimnáziumi tanulmányaikat a diákok. Az iskola dolgozóinak kitartó, lelkes munkája 

meghozta a gyümölcsét, elkezdődött a tanulólétszám emelkedése.  

A Kör munkája 

A Kör folyamatos erkölcsi és anyagi támogatást nyújt az iskola sokoldalú tevékenységéhez. Az elmúlt 

időszakban pénzbeli hozzájárulást nyújtott a külföldi cserekapcsolatok keretében történő utazásokhoz, a 

különböző sportversenyeken, tanulmányi versenyeken való részvételhez,  

A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre továbbra is fontos feladatnak tartja a tehetséges diákok tá-

mogatását. A 2014-15. tanévtől kezdve két új díjjal jutalmazza a tehetséges diákokat. 

A Gimnázium két nagyrabecsült tanára leszármazottainak együttműködésével alapították a Hantos-

díjat (Hantos Gusztáv emlékére) és a Kunos-díjat (Kunos András emlékére). Az előbbit a matematikából, 

az utóbbit a fizikából kiváló eredményt elért tanuló kaphatja meg. Mindkét díj összege 10.000 Ft. 

A hagyományoknak megfelelően a ballagási ünnepségen, ill. a tanévzárón kiosztották a Kör által gon-

dozott díjakat: 

 Vajda-díj:  Pekár Edina 

 Benka-díj:  Balázs Gergő és Bodizsár Nóra 

 Hantos-díj:  Sonkoly Zoltán  

 Kunos-díj:  Sinka Balázs  

 Melis-díj:  Frankó Tamara  

 Misík-díj:  Parczen Orsolya és Bódis Bendegúz  

 Oláh Miklós díj:  Velky Zsófia  

 Művészeti díj:  Vas Máté  

 Gasztonyi díj:  Kalivoda Péter  

A Kör a gimáziummal karöltve a hagyományápolás terén az idén is példát mutatott a fiataloknak:  

dr. Nádor Jenő igazgatót ábrázoló festményt ünnepélyes keretek között avattuk fel novemberben. 

Körünk választmánya határozatban döntött arról, hogy az „Én is voltam vajdás diák…” című sorozat 

előadói tiszteletbeli taggá avatjuk. 

A „Tiszteletbeli tag” címet a következő öregdiákjaink kapták meg: 

 

Melis Gyögy , Dankó Pál,  Dr. Dörnyei József,  Papp László,  Dr. Lovász György,  Bencsik 

nos,  Árvai Pál, Sztrehovszky Zsuzsanna,  Orosz György,  Dr. Bakos Jánosné,  Dr. Molitórisz Pál,   

Kondor Péter,  Dr. Sindely Pál, Dr. Kutas Ferenc,  Mótyán Tibor,  Dr. Hudák János,  Gyuris János,  

Görgey Endre, Gaál Roland, 
 

  

http://www.vajdaevang.hu/
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Sajnos a Kör taglétszáma alig nő, bár ebben az évben is voltak új belépők.  

Sajnálattal értesültünk arról, hogy két társunk, Dankó Ervinné Irma néni és Dr. Kóczy Miklós elhunyt. 

Körünk fő céljai közé tartozik a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjainak támogatása. Ahhoz, 

hogy minél többet tudjunk nyújtani, szükséges anyagi erőforrásaink bővítése  

Ennek egyik módja a taglétszám növelése. Kérjük, amennyiben van olyan ismerőse, aki a Vajdában 

érettségizett, tájékoztassa a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre működéséről, a belépési le-

hetőségekről. Belépési nyilatkozatot kérhetnek az iskolában, letölthetik a Kör honlapjáról 

(www.vajdasoregdiak.hu), valamint közvetlen on-line módon is jelezhetik belépésüket az iskola 

honlapján található link segítségével. 

 

Tagjainkat kérjük az éves tagdíj rendszeres befizetésére. Ha lehetősége van, akkor a tagdíjat és a 

támogatást az OTP Bank Nyrt.-fiókban közvetlenül is befizetheti vagy átutalhatja számlaszámunkra: 

 

Számlaszámunk: 11733058-20001003 

 

Decemberi közgyűlésünkön a személyes befizetésre is lehetőség van.  

Nagyszerű dolog, hogy több öregdiák jelentős összeggel tudja és akarja támogatni a Kör tevé-

kenységét, ami természetesen nagymértékben hozzájárul a gimnázium jelenlegi tanulóinak külföldi 

tanulmányutakon, tanulmányi versenyeken való részvételéhez. Gyuris János és neje, valamint Görgey 

Endre adománya példaértékű a Kör életében. 

2015-ben a Kör munkáját, ezzel a vajdás diákok támogatását 10.000 Ft-nál nagyobb összeggel támo-

gatták: 

Bagyin Pál  10.000 Ft 

Kitajkáné Szántai Mária  10.000 Ft 

Köszönjük a tagdíjbefizetést, a támogatást! 

 

A Kör bevételeinek növelésében nagy szerepet játszik a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása.  

Kérjük, hogy Ön és családtagjai, ismerősei segítsék a diákokat ennek a lehetőségnek a kihasználásával 

is. 

 

Adószámunk: 18377594-1-04 

 

 

Mindenkinek kellemes ünnepeket,  

egészségben, boldogságban gazdag új esztendőt kívánunk! 

 

Szarvas, 2015. december 

 

 

 Rágyanszky István s. k. 

 elnök 
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