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 A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium és jogelődjei volt tanulóit 

összefogó Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre május 17-én tartotta ez évi első 

közgyűlését, amelyet a tavaszi hónapokban a szokásos elnökségi és 
választmányi ülések előztek meg. A szép számú, többségében a régebben 

végzettekből álló tagságot az iskola mai tanulóinak műsora –összeállítás 
Molnár Ferenc műveiből, felkészítőjük Brachna Irén- valamint az iskola 

énekkara -Dr. Lengyel Albertné vezetésével- köszöntötte. A fiatalok nagy 
tetszést arattak, tapsot kaptak, szereplésükkel megalapozták a Közgyűlés jó 
hangulatát.  

A Közgyűlés napirendje az ilyentájt minden civil szervezetnél szokásos, 
kötelező elemeket tartalmazta: elfogadták az elnök, Rágyanszky István 

tájékoztatóját a Kör éves tevékenységéről, a pénztáros, Kopcsjak Jánosné 
beszámolóját s a 2013. év gazdálkodásáról szóló mérleget, elfogadták a 
közhasznúsági mellékletet. Ugyancsak elfogadta a Közgyűlés a szintén általa 

előterjesztett 2014. évi pénzügyi tervet. A számvizsgáló bizottság elnöke, Dr. 
Bakos Jánosné a Közgyűlés által utóbb elfogadott jelentésében 

megállapította, hogy a Kör pénzügyi tevékenysége, könyvelése minden 
előírásnak megfelel, hiányosságot nem tapasztalt. 

A működés tapasztalatai s a beszámolók alapján megállapítható, hogy a 
Baráti Kör jó partnere a Vajdának. A tantestülettel, valamint a szülői 
munkaközösséggel együttműködve tevékenykedik az iskola javára: mindenki 

önkéntes munkát végez, juttatások, tiszteletdíj nélkül, az iskolai nevelés-
oktatás céljait szem előtt tartva, az iskola vezetőségével együttműködve, az 

iskolai hagyományokat messzemenően tiszteletben tartva. A Kör az elmúlt 
naptári évben is sok tanulmányi kirándulás, versenyre utazás lehetőségét 
segítette, kiadta és jutalmaival támogatta az általa alapított, nagy 

megbecsülésnek örvendő díjakat. Ebben az évben egy 1939-ben érettségizett, 
Budapesten élő öregdiák: Görgey Endre ajánlotta fel a Vajda-díjra javasolt 

Uhljar Luca pénzjutalmának összegét. 

Az igazgatónő, Kitajkáné Szántai Mária fényképes prezentációval számolt 
be a hamarosan záródó tanév eseményeiről, s elismeréssel szólt a Baráti Kör 
által nyújtott támogatásról. A Közgyűlés sajnálattal vette tudomásul, hogy az 

iskola legsikeresebb iskolatípusa, a nyolc évfolyamos osztály beiskolázása 
ismét meghiúsult. Az elnök javaslatára a Közgyűlés támogató nyilatkozatot 
fogadott el a nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály újraindítása, 

megszervezése érdekében, egyben kérte az Igazgató Asszonyt, hogy a 
támogató nyilatkozatot, a Baráti Kör kérését az iskola fenntartója felé 

továbbítsa. 

Ezt követően az alapszabály megváltoztatásáról döntött a Közgyűlés. A Kör 
nevét megváltoztatták: Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre lett, az iskola 
névadója nevével kiegészítve.  



A többi változás oka a törvényi előírások változása. Az Egyesület és az iskola 

számára is fontos és szükséges, hogy a Baráti Kör közhasznú legyen, hiszen 
csak ez esetben lehet élni azokkal a lehetőségekkel, amelyek a közös célok 

megvalósítását lehetővé teszik. 
A közhasznú jogállásnak két alapvető feltétele van: a megfelelő 

erőforrások álljanak a kör rendelkezésére, valamint megfelelő társadalmi 

támogatottsága legyen a baráti körnek. Ezért szükséges a tagság 
létszámának gyarapítása, a támogatások növelése, ami például a személyi 
jövedelemadó 1%-ának a körhöz juttatásával mérhető. A feladatokat, 

közhasznú tevékenységeket is újra kellett fogalmazni a törvényi előírásoknak 
megfelelően: közösségi, kulturális hagyományok támogatása, 

önszerveződések támogatása, egészséges életmód és a szabadidősport 
gyakorlása feltételeinek megteremtése, sport, ifjúsági ügyek, nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – ezek azok a kategóriák, 

amelyeket a törvény szerint végezhetők. A Baráti Kör meghatározó 
tevékenysége a hagyományápolás – az iskolában és a városban is sok 

kézzelfogható jele van ennek.  
Szép hagyomány az Én is voltam Vajdás diák című élménybeszámoló- 

előadás-sorozat, ahol a közgyűlés érdeklődő tagsága előtt Gyuris János és 

felesége volt a 17. vendég-előadó. A Vajda egykori tanulója páratlan 
diplomáciai karriert futott be, része volt hazánk háborús övezetekben 

végrehajtott humanitárius műveleteiben, Vietnamban, Kuvaitban. 
Személyében sok-sok menekülő az életét köszönheti a magyar 
diplomatáknak.  

Büszkék lehetünk 1968-ban érettségizett öregdiák-társunkra, aki meleg 
szívvel, elismerő szavakkal emlékezett tanáraira, angol tanár-

osztályfőnökére, Garai László tanár úrra. Indíttatása itt történt, a Vajdában! 
 
A Vajdában a napokban végzett tanulók is, elődeikhez hasonlóan, 

büszkék lehetnek iskolájukra, egykori tanáraikra. Mindannyian tudjuk, hogy 
így helyes ez, s reméljük, így is marad.  

 
A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium elköltözik az 1966-ben elfoglalt, az 

ezredfordulón felújított épületétől. A Közgyűlés hivatalos feladatait elvégezve, 

Sonkoly János titkár a tagság előtt elbúcsúzott az iskola épületétől, a Kör 
jelenlegi székhelyétől. Felszólítására, asztalhoz ült a Kör tagsága, s az 

eseményeket taglalva, baráti eszmecserét folytatva töltötte el az időt, 
fogyasztotta el az ebédet.  

 

Köszönetünket fejezzük minden közreműködőnek, szervezőnek, 
dolgozónak a Közgyűlés sikeres lebonyolításáért. 
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