41. körlevél
Kedves Öregdiák Társunk!
Körlevelünk a 2010. évi decemberi közgyűléstől mostanáig eltelt időszak eseményeit foglalja
össze.
Az iskola munkája
A Vajda Péter Intézmény gimnáziumi intézményegységében sikeres oktató-nevelő munka folyt az
eltelt időszakban. Az iskola mindig egyértelműen mutatja az adott társadalom helyzetét, így
iskolánkban is érezhető a demográfiai mélypont, ill. a nehéz gazdasági helyzet. Az előző évekhez
hasonlóan kiváló versenyeredmények születtek, ugyanakkor egyre több a gyenge képességű, nehezen
motiválható diák. A kiváló felkészültségű pedagógusok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy
az intézmény oktatási-nevelési színvonalát megtarthassa.
A diákok az előző tanévben is eredményesen szerepeltek több megyei, regionális és országos
versenyen. Az idegen nyelvi oktatás eredményességét igazolja, hogy angol nyelvből 35 fő középfokú
„C” típusú, 3 fő felsőfokú, német nyelvből 8 fő középfokú, 1 fő felsőfokú nyelvvizsgát tett.
Szeptemberben csak két gimnáziumi osztály indult az iskolában, sajnos csekély érdeklődés
mutatkozott a nyolcévfolyamos gimnázium iránt, ezért ebben a tanévben nem indult képzés ebben az
iskolatípusban.
Az iskola továbbra is sokoldalú kapcsolatot tart fenn a finnországi Joroinnen, a németországi
Wittlich, valamint Haán középiskolájával. Évente több alkalommal látogatnak a diákok a romániai
Dévára is, az ottani testvériskolába.
Az idei tanévben több mint 60 diák tett előrehozott érettségi vizsgát október-november hónapban.
A Kör munkája
2011. április 30-án felavattuk azt az emléktáblát, amelyet Szarvas Város Önkormányzata és
Körünk állított Dr. Hanzó Lajos emlékére. Az emléktáblát a volt gimnáziumi épület falán helyezték
el.
Bővült az iskolákban lévő Hősök fala is. 2011. április 15-én az I. világháború vajdás áldozataira
emlékeztünk. Az ünnepi beszédet Molnár Béla, az iskola történelemtanára tartotta.
A Kör tavaszi közgyűlését 2011. május 14-én tartottuk. Az „Én is voltam vajdás diák” sorozat
keretében Dr. Molitorisz Pál tartott érdekes előadást diákéveiről, emlékeiről.
Az elmúlt tanévben is kiosztottuk a Kör által gondozott díjakat:
Vajda-díj
Melis-díj
Benka-díj (gimnázium)
Benka-díj (szakközépiskola)
Misík-díj
Dr. Oláh Miklós-díj
Szőnyi-díj
Művészeti-díj
Kreatív-díj
Gasztonyi-díj

Lizon Loretta
Csasztvan Zsuzsanna
Tóth László
Brlás Georgina
Gyekiczki Fruzsina, Szirony Dóra
Fazekas Nándor
Komlovszki Eszter
Urbancsok Anita
Tímár Erika
Kanik Renáta

A Kör 2011. október 15-én rendezte az immár hagyományos Szüreti bált. Az idén a bálon részt
vettek a 35 évvel ezelőtt érettségizett évfolyam öregdiákjai is.
2011 novemberében megjelent az immár második éve az Öregdiákok Baráti Köre által kiadott
évkönyv, amely bemutatja a 2010-2011. tanév legfőbb eseményeit, eredményeit. Az évkönyv egy
fejezete Körünk céljait, tevékenységét is vázolja.
A 2011-2012. tanév eltelt időszakában mind az iskola, mind pedig a Kör életét egy fontos kérdés
foglalkoztatja. A tervek szerint a gimnázium a következő tanévtől az Országos Evangélikus Egyház
fenntartása alá kerülne. Ezzel a lépéssel a város megtarthatná az iskolát, az nem kerülne állami
fenntartásba. A tárgyalások jelenleg is folynak. A Kör elnöksége, választmánya állást foglalt arról,
hogy támogatják az elképzelést, és egyetértenek azzal, hogy az iskola jövője érdekében ez az
egyetlen lehetőség, ami esélyt adhat a hamarosan 210 éves gimnázium fennmaradására.
Hamarosan megújul Körünk honlapja. Az elnökség úgy határozott, hogy 2012. január elsejétől
regisztrálja a vajdasoregdiak.hu nevet, így honlapunk ezen a címen érhető majd el. A honlap
gondozását Tóth Péter, az iskola volt diákja vállalta.
Sajnos szomorú események is történtek Körünk életében: elhunyt Dankó Pál Körünk társelnöke,
valamint Győre János öregdiák társunk.
Kérünk mindenkit, hogy ismerősei, volt osztálytársai körében beszéljen a Baráti Körről, hívja őket
is, hogy lépjenek be.
Mindenkinek kellemes ünnepeket,
egészségben, boldogságban gazdag új esztendőt kívánunk!

Szarvas, 2011. december
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