37. körlevél
A 36. számú körlevél 2006. októberével zárta a köri munka ismertetését. Ez a tájékoztató
tehát 2006. novemberétől szól szervezetünk életének eseményeiről.
2006. november 14-én körünk néhány képviselője részt vett a Szabadság úti épületben egy
ünnepségen. A megemlékezésre az adott okot, hogy ott 100 éve indult meg a középiskolai
oktatás. Az elhangzott előadások szóltak az iskola fejlődéséről, a Pedagógiai Kar tevékenységéről. Ez alkalomból az iskola falán a gimnázium, az Evangélikus Egyház és a Főiskolai Kar
összefogásával egy emléktábla leleplezése is megtörtént.
A 2006. december 9-én tartott közgyűlésen Rágyanszky István igazgató, köri elnök, beszámolt az iskola életéről. Az intézményben 188 dolgozó, 760 diák van. Sikeresek voltak az
érettségi vizsgák. A tanulók sokféle versenyen sikeresen szerepeltek. Az iskola gazdasági
helyzete nehéz, bevételeket is kell produkálni. Az önkormányzatnak az iskolai költségvetésének kb. 350-360 millió forint.
Sonkoly János titkár beszámolójában megemlítette, hogy a legfőbb cél az iskola munkájának segítése, a versenyek anyagi támogatása, a különböző díjakkal a tanulók erőfeszítéseinek
elismerése. A tanári sírok gondozása, az iskolai nyugdíjasok segítése is a Kör feladata.
Kopcsjak Jánosné gazdasági vezető az egyesület stabil pénzügyi helyzetéről szólt. Sajnálatosan kevés a tagdíjat fizetők száma.
A közgyűlésen Dankó Pál és Dr. Dörnyei Sándor diákkori élményeiről beszélt „Én is voltam diák” címmel.
Ekkor köszöntöttük a nyugdíjasokat is, a diákok által előadott szép műsorral.
A 2007. március 30-án tartott választmányi ülésen Sonkoly János titkár beszámolt arról,
hogy a Hősök Fala költsége 60 ezer forint volt, a tanulók prágai versenyéhez az egyesület 120
ezer forinttal járult hozzá. Elkészült Vajda Péter sírjára egy bronzhárfa is 25 ezer forintért.
A 2007. április 28-án tartott közgyűlésen Kopcsjak Jánosné pénztáros a Kör gazdasági
helyzetéről a következőket mondta:
Összes bevétel 2006-ban: 1.638.202 Ft
Összes kiadás: 1.342.711 Ft
Pénztárban van: 29.468 Ft
OTP számlán: 1.357.320 Ft
Optima értékpapír: 621.591 Ft
A taglétszám 2006-ban 240 fő, új belépő 10 fő, fizető 101 fő.
2007. szeptember 21-én igen szomorú hangulatú elnökségi ülés volt. Rágyanszky István
beszámolt arról, hogy az Önkormányzat összevonta egy intézménnyé a Fő Téri Általános Iskolát, a Székely Mihály Szakközépiskolát és Vajda Péter Gimnáziumot. Ez 2007. július 31-i
dátummal történt meg. Iskolánk tagintézmény lett, vezetője Tóthné Lipták Erzsébet, helyettese Kepenyes András. A régi vezetők lemondtak.
Tóthné Lipták Erzsébet mint a tagintézmény egy évre megbízott vezetője, felolvasta 1802ben alapított iskolánknak megszüntető (!) önkormányzati okiratot. A jelenlevők dermedt
csöndben, zaklatott lélekkel hallgatták több mint 200 éves intézményünk önállóságának megvonását.

Szarvas oktatási stratégiájának tartjuk a helyi önkormányzat ezen eljárását, mely egy jól
működő iskolát megszüntet, egy nagy intézményt hozva létre, mely intézkedést pedagógiai ok
nem indokol.
Megszűnt az iskola konyhája is (erre már évekkel ezelőtt is történtek kísérletek). A konyha
dolgozói felmondtak. Egyes tanulók az átszervezés miatt csak negyed 4-kor (!) jutnak ebédhez.
Az intézmények átszervezéséről már 2007. március 1-jén az elnökségi ülésen értesültünk,
de ekkor még csak a gimnázium és a Városi Könyvtár együttműködéséről, illetve a Fő Téri
Általános Iskola és a gimnázium összevonásáról volt szó.
Sonkoly János titkár elmondta, hogy a szervezetünk továbbra is a Vajda Péter Gimnázium
tanulóit, ezen iskolát akarja segíteni.
A 2006/2007-es tanévben Egyesületünk a következő díjakat adta át:
Vajda-díj:

nem adták ki

Benka-díj:

Oncsik Tamás

Id. Oláh Miklós-díj:

Varga Zsolt

Művészeti díj:

Pekár Enikő

Szőnyi-díj:

Balog András

Az iskola öregdiákjai által alapított díjakat a következők kapták:
Puskás-díj:

Kiss Gábor

Dr. Nádor Jenő díj:

Pécsváradi Georgina

Melis-díj:

Tatai Nóra

Söjtöri-díj:

Boros Bence

Bogár-díj:

Molnár Benedek

Misík-díj:

Szalbot Orsolya, Váradi Emese, Balla Benedikta

Sajnos szomorú hír, hogy eltávozott az élők sorából dr. Kepenyes János, az iskola volt
igazgatója, köri elnök, valamint Szloszjár Emília, Dr. Kóczy Miklósné Kovácsik Katalin,
Patkó Lajosné, Hadadi László és Kovácsik Gáborné.
Minden Tagtársunknak jó egészséget, boldogulást kívánunk.
Szarvas, 2007. november 17.

Rágyanszky István
köri elnök nevében:
Tóthné Lipták Erzsébet

Sonkoly János
köri titkár

