
 43. körlevél 

Kedves Öregdiák Társunk!  

 

Körlevelünk a 2012. évi decemberi közgyűléstől mostanáig eltelt időszak eseményeit foglalja össze. 

 

 Az iskola munkája 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium második tanévét kezdte 2013 szeptemberében. Az intézményben 

folyó munka nagyon sokoldalú, magas színvonalú. Az iskolavezetés és a tantestület elkötelezett a 

hagyományok ápolásában, fontosnak tartja a több mint 210 éves intézmény szellemiségének megőrzését. 

Ebben a tanévben bővítette képzési kínálatát: emelt szintű informatika irányultságú csoport is indult az in-

tézményben.  

Az élénk testvériskolai kapcsolatokat bizonyítja, hogy a tanév elején vendégül látták a finn és az egyik 

német testvériskola diákjait. A dévaiak is ellátogattak az ősz folyamán az iskolába.  

Az intézmény évek óta gondozza az elhunyt tanárok sírját. Ebben az évben is több osztályközösség vett  

részt ebben a munkában. 

Az iskola énekkara és képviselete részt vett Melis György operaénekes, öregdiák síremlékének avatásán, 

Budapesten.  

Az oktatás magas színvonalát bizonyítják azok a versenyek, ahol a diákok kiváló eredményeket értek el. 

Az iskola honlapján folyamatosan figyelemmel kísérhetjük az eseményeket. Kérjük, Ön is kövesse az in-

tézmény munkáját a www.vajdaevang.hu internetes oldalon.  

 

A Kör munkája 

A Kör az iskolával szoros kapcsolatban és összhangban végzi tevékenységét. Az elnökségi és a választmá-

nyi ülések mindegyikén megjelent az intézmény igazgatónője, aki részletes tájékoztatást adott a gimnázium-

ban folyó munkáról. Körünk minden tőle telhető segítséget megad ahhoz, hogy az iskola elérje céljait.  

Körünk képviseltette magát a Szarvas város által rendezett eseményeken, ünnepségeken.  

2013. május 25-én, folytatva a Kör hagyományát, az „Én is voltam vajdás diák…” sorozat keretében 

Mótyán Tibor emlékezését hallhatták a jelenlevők.  

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre továbbra is fontos feladatnak tartja a tehetséges diákok támogatását. A 

hagyományoknak megfelelően a ballagási ünnepségen, ill. a tanévzárón kiosztották a Kör által gondozott díja-

kat: 

 

A 2012-13. tanév díjazottjai: 

Vajda-díj Szirony Dóra 

Benka-díj: Demeter Viktória 

 Jancsó Ildikó 

Id. Oláh Miklós-díj:  Kereszturszky Zita 

Művészeti-díj:  Kinyik Flóra, 

 Basilides Kinga 

Gasztonyi-díj:  Demeter Vivien 

 Demcsák Dávid 

Bogár-díj: Vas Máté 

Misík-díj: Furár Adrienn 

Szőnyi-díj: Korda Valentina 

Puskás-díj:  nem adták ki 

Melis-díj:  nem adták  ki 

 



  

 

 

A Kör 2013. május 25-i közgyűlésén határozott arról, hogy nyilvánosságra hozza azoknak a nevét, akik 

10.000 Ft-nál nagyobb összeggel támogatják az egyesületet. 

2013-ban Pilishegyi Péter nyújtott nagyobb összegű támogatást a Körnek, amit ezúton is tisztelettel kö-

szönünk. 

Körünk az alábbi felhívással fordult a nyilvánossághoz: 

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre azzal a kéréssel fordul Önökhöz, Szarvas város lakosai-

hoz, valamint Vajda Péter nevét viselő iskolánk szerte a világban élő, volt tanulóihoz, hogy 

régi (elsősorban 1945 előtti kiadású), a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanárai és di-

ákjai számára helytörténeti, iskolatörténeti értékkel bíró, az iskolánkhoz, városunkhoz kötő-

dő könyveiket ajánlják fel iskolánk könyvtára számára 

Továbbra is várjuk a felajánlásokat.  

 

Szomorúan tudatjuk, hogy elhunyt Szenes Béla, Dr. Sterbecz István öregdiák társunk. Nemrégiben  

Dr. Puskás Albert matematika-fizika szakos tanár haláláról értesültünk.  

 

Kérjük, amennyiben tudomása van valamely öregdiák társaink haláláról, szíveskedjék jelezni, hogy felve-

hessük a kapcsolatot a hozzátartozókkal. Céljaink között szerepel, hogy összegyűjtsük a hagyatékok azon tár-

gyait, emlékeit, amelyek szarvasi, esetleg vajdás vonatkozásúak.  

 

 

Kérjük a “sárga csekkes” befizetés mellőzését, mert ennek költsége a legmagasabb: a befizetett összeg 

töredéke érkezik így számlánkra. Ha lehetősége van, akkor a tagdíjat és a támogatást az OTP Bank Nyrt.-

fiókban közvetlenül is befizetheti számlaszámunkra: 

Számlaszámunk: 11733058-20001003 

Decemberi közgyűlésünkön a személyes befizetésre is lehetőség van – banki költség nélkül! Köszönjük a 

tagdíjbefizetést, a támogatást! 

 

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 személyi 

jövedelemadó 1%-ának Körünk javára történő felajánlása.  

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

Adószámunk: 18377594-1-04 

 

Továbbra is fontos feladatunk a Kör taglétszámának növelése. Kérünk mindenkit, hogy ismerősei, volt osz-

tálytársai körében beszéljen a Baráti Körről, hívja őket is, hogy lépjenek be. 

Belépési nyilatkozatot kérhetnek az iskolában, letölthetik a Kör honlapjáról (www.vajdasoregdiak.hu), va-

lamint közvetlen on-line módon is jelezhetik belépésüket az iskola honlapján található link segítségével. 

 

Mindenkinek kellemes ünnepeket,  

egészségben, boldogságban gazdag új esztendőt kívánunk! 

 

Szarvas, 2013. december 

 

 

 Rágyanszky István s. k. 

 elnök 

http://www.vajdasoregdiak.hu/

