
42. körlevél 

 

Kedves Öregdiák Társunk! 
 

 

Körlevelünk a 2011. évi decemberi közgyűléstől mostanáig eltelt időszak eseményeit foglalja 

össze. 

Az iskola munkája 

A gimnázium a Vajda Péter Intézmény egységeként működött az eltelt év első nyolc hónapjában.  

A diákok az előző tanévben is eredményesen szerepeltek több megyei, regionális és országos 

versenyen.  

2011 szeptemberében két gimnáziumi osztály indult az iskolában, sajnos a 8 évfolyamos osztályt 

nem sikerült elindítani. 

Az iskola továbbra is sokoldalú kapcsolatot tart fenn a finnországi Joroinen, a németországi 

Wittlich, valamint Haan középiskolájával. Az eltelt évben is több alkalommal látogattak a diákok a 

romániai Dévára is, az ottani testvériskolába. 

A Vajda Péter Gimnázium alapításának 210. évfordulója tiszteletére 2012. április 21-én 

gálaműsort rendezett a Vajda Péter Művelődési Központban. A két háziasszony Brachna Irén és Dr. 

Bajusz Katalin moderálásával több volt vajdás diák emlékezett szeretettel volt iskolájára. Meghívott 

vendégek voltak: Velky Mihály, Dr. Vető Ágota, Dr. Szmola Ernő, Dr. Tusnádi Anna, Dr. Almási 

Tibor, Varga Györgyné (Vajda Etelka), Vajda Tibor. A rendezvényt az Öregdiákok Baráti Köre is 

támogatta. A mai diákok számára érdekes és tanulságos volt a példaértékű életutak megismerése. 

A tanév végén minden diák sikeres érettségi vizsgát tett. A 12. B (angol-német nyelvű emelt 

szintű oktatás) osztály 4,11, a 12. J (nyolcévfolyamos gimnázium) osztály 4,04, a 12. A (matematika-

biológia emelt szintű oktatás) osztály pedig 3,51-es átlaggal fejezte be a vizsgákat.  

2012. augusztus 21-én a gimnáziumi intézményegység kivált az összevont intézményből, és az 

Országos Evangélikus Egyház fenntartása alá került. Az intézmény új elnevezése: Vajda Péter 

Evangélikus Gimnázium lett. Az iskola igazgatója Kitajkáné Szántai Mária, helyettese Mészáros 

Tünde lett. 

A fenntartóváltás nem okozott megtorpanást a magas színvonalú nevelő-oktatómunkában. A 

diákok több területi és országos versenyen kiemelkedően szerepeltek.  

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban 35 vajdás diák tett előrehozott érettségi vizsgát, valamennyien 

jeles minősítést szereztek. 

2012. november 24-én megünnepelték az egyházi gimnázium alapításának 210. évfordulóját. Míg 

diákok a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium tanulóival mérték össze erejüket néhány sportágban, 

addig a meghívott vendégek Dr. Kutas Ferenc előadásából megismerték a gimnázium alapításának és 

kezdeti működésének körülményeit. Koszorús Oszkár, volt egyházmegyei felügyelő pedig Raffai 

Sándor püspök és a gimnázium kapcsolatát vázolta. Pécsváradi Antal a gimnáziumhoz kapcsolódó 

hősök emlékének ápolásával ismertette meg a megjelenteket. A délutáni órákban az ünnepi 

istentisztelet után a kulturális gálaműsort tekinthették meg a vendégek, a gimnázium dolgozói és 

diákjai. 

A Kör munkája 

 

A Kör az idei évben az új jogszabályoknak megfelelően folytatta munkáját. A civil törvény 

változásai közül elsősorban a gazdálkodásra vonatkozó szabályok jelentenek szigorítást a kör 

működésében.  



A Kör tavaszi közgyűlését 2012. május 19-én tartottuk. Az „Én is voltam vajdás diák” sorozat 

keretében Sindely Pál tartott érdekes előadást diákéveiről, emlékeiről.  

A közgyűlésen Tóthné Lipták Erzsébet, a gimnázium intézményegység-vezetője megköszönte az 

Öregdiákok Baráti Köre támogatását és e minőségében elköszönt, mivel a következő tanévből a 

fenntartóváltás következtében más vezetője lesz az intézménynek 

 

Az elmúlt tanévben is kiosztottuk a Kör által gondozott díjakat. A Vajda-díjat az idén nem 

osztották ki.  

Díjazottjaink: 

 Benka-díj gimnáziumi tagozat: Harmati Gréta 12. J 

 Benka-díj szakközépiskolai tagozat: Zelenák Dóra 12. dec. 2.  

 Puskás-díj: Molnár Judit 

 Melis-díj: Babák Debóra 

 Id. Oláh Miklós-díj: Bogár Gábor 12. B 

 Művészeti-díj: Lós Judit 12. B 

  Szíjártó Szilvia 11. J 

 Gasztonyi-díj: Kitajka Béla 

 

A Kör örömmel fogadta, hogy a gimnázium 2012. augusztus 21-étől az Országos Evangélikus 

Egyház fenntartásába került. Körünk biztosította az iskolavezetést arról, hogy mindenben segíti az 

intézmény munkáját annak érdekében, hogy sikeres egyházi gimnáziummá váljon. 

Körünk képviselői részt vettek minden nevezetes városi rendezvényen, és koszorút helyeztek el az 

emlékműveknél. 

 

2012. októberében sajnálatos esemény történt: elhunyt Árvai Pál, nyugalmazott gimnáziumi 

igazgató, Körünk elnökhelyettese. Búcsúztatásán Körünk nevében Rágyanszky István búcsúzott a 

mindannyiunk által tisztelt igazgatótól, pedagógustól. 

 

Továbbra is fontos feladatunk a Kör taglétszámának növelése. 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, 2012. december 

 

 

 

 

 Rágyanszky István 

 elnök 


