
Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre 
44. sz. körlevél 

Körlevelünk a 2013. évi decemberi közgyűléstől mostanáig eltelt időszak eseményeit foglalja össze. 

  

Az iskola munkája 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2014. szeptember 1-jén újra egy másik épületben, az Evangélikus 

Újtemplom szomszédságában (Szarvas, Kossuth u. 43.) kezdte a tanévet. A felújított épületben (eredetileg is 

iskola volt) kapott helyett az Öveges laboratórium, mely beruházás pályázati források felhasználásával Szarvas 

Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciumában valósult meg. Célja a térség-

ben folyó természettudományos oktatás színvonalának magas szintre emelése.  

Az új helyre való költözéssel együtt megújult a fizikaszertár szekrénye, valamint a régi fizikai kísérleti esz-

közök is. Mindez a tantestület és lelkes támogatók segítségével történt. 

Az intézményben tovább folytatódott a magas színvonalú oktató-nevelő munka. 

Tartalmasan telt az év a testvériskolákkal való kapcsolatok terén is. Az iskola diákjai több alkalommal jártak 

Erdélyben, ill. fogadtak onnan tanulókat. A wittlichi kapcsolat immár 25 esztendős, szeptemberben újabb diák-

csoport látogatott el Németországba. Egy új pályázati lehetőség sikerének köszönhető, hogy tavasszal francia 

diákok jártak Szarvason, ősszel pedig a vajdás diákok utaztak Franciaországba. 

Az iskola sikerét bizonyítják azok a versenyeredmények, továbbtanulási eredmények, amelyek az intézmény 

honlapján folyamatosan követhetők. (www.vajdaevang.hu). 

 

A Kör munkája 

A Kör folyamatos erkölcsi és anyagi támogatást nyújt az iskola sokoldalú tevékenységhez. Az elmúlt idő-

szakban pénzbeli hozzájárulást nyújtott pl. a Jókai Színház gálaműsorán való szerepléshez, a kosárlabda-, sakk-

, röplabda-versenyeken való részvételhez, a dévai gyerekek vendéglátásához.  

A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre továbbra is fontos feladatnak tartja a tehetséges diákok támoga-

tását. A hagyományoknak megfelelően a ballagási ünnepségen, ill. a tanévzárón kiosztották a Kör által gondo-

zott díjakat: 

 Vajda-díj  Uhljár Luca  

 Benka-díj  Farkas Vivien, Gyekiczki Fruzsina 

 Misík-díj  Papp Fruzsina  

 Melis-díj  Balla Lili  

 Bogár-díj  Korompai Flóra Luca  

 Id. Oláh Miklós díj  Fazekas Györgyi  

 Művészeti-díj  Molnár Dániel  

Gyuris János és neje, Gyurisné dr. Bencsik Andrea 3.000.000 Ft-ot adományozott a Kör részére azzal a céllal, 

hogy ezen összeg szolgálja a vajdás diákok külföldi nyelvtanulását és nyelvgyakorlását. 

A Kör munkáját, ezzel a vajdás diákok támogatását 10.000 Ft-nál nagyobb összeggel támogatták: 

Bondor Attila 15.000 Ft 

Pilishegyi Péter 12.000 Ft 

Pálfi István 10.000 Ft 

Kitajkáné Szántai Mária 11.000 Ft 

Jambrik Zsuzsa Ramola 10.000 Ft 

Hodálik Katalin 10.000 Ft 

Barcsik Attila 10.000 Ft 

Görgey Endre 375.000 Ft 

Gyuris János és neje 15.000 Ft 

Szarvasi Informatikai Kft. 50.000 Ft 

Táncsics Vadásztársaság 10.000 Ft 

Polgármesteri Hivatal 60.000 Ft 

Szarvas és Környéke Földtul. 10.000 Ft 

Geomark Kft. 15.000 Ft 

Barex Kft. 10.000 Ft 

Bárány Ferenc                               760.000 Ft  (több éve, folyamatosan érkező könyvadomány)         
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A jogszabályi előírások megkövetelték a Kör alapszabályának módosítását. Az új alapszabály 2014. novem-

beri hatálybalépésével a szervezet neve is megváltozott: ezentúl Szarvasi Vajdás Öregdiákok Köre néven mű-

ködik közhasznú szervezetként. Az új alapszabály a www.vajdasoregdiak.hu oldalon megtekinthető. 

Sajnálattal értesültünk arról, hogy több társunk elhunyt: Kepenyes Pál, Szatur Géza, Szenes Béla… 

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a választmány V-4/2014. sz. határozata értelmében a tagdíj 2015. 

január 1-jétől 2000 Ft-ra emelkedik. 

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

déke 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, 2014. december 

 

 

 Rágyanszky István s. k. 

 elnök 
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