Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre
46. sz. körlevél

Körlevelünk a 2015. évi decemberi közgyűléstől mostanáig eltelt időszak eseményeit foglalja össze.
A Kör munkája
A 2015. decemberi tisztújító közgyűlés határozatainak értelmében 2016. január 1-jétől a kör új vezetőséggel működik:
Elnökség:
Választmány:
Számvizsgáló bizottság:
elnök:
Tóthné Jansik Erzsébet
Dr. Epresné Tolnai Mária
Krajcsovics János
elnökhelyettes: Molnár Béla
Kitajkáné Szántai Mária
Dr. Bakos Jánosné
titkár:
Sonkoly János
Rágyanszky István
Varga Rezsőné
jegyző:
Dr. Darida Andrásné
Tusjak Lászlóné
titkárhelyettes: Viszkok Tünde
Vidácsné Szurgent Éva
Mészáros Tünde (póttag)
Huszár Jánosné (póttag)
A Gyulai Törvényszék elfogadta a változásokat, módosította a Kör alapszabályát. Eszerint a Kör székhelyének új
címe: 5540 Szarvas, Kossuth u. 43. lett.
A Kör folyamatos erkölcsi és anyagi támogatást nyújt az iskola sokoldalú tevékenységéhez. Az elmúlt időszakban
pénzbeli hozzájárulást nyújtott a külföldi cserekapcsolatok keretében történő utazásokhoz (ennek forrását Gyuris
János korábbi nagy összegű adománya biztosítja), a különböző sportversenyeken, tanulmányi versenyeken való
részvételhez, támogatta az iskola színjátszó csoportjának tevékenységét.
A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre továbbra is fontos feladatnak tartja a tehetséges diákok támogatását. A
hagyományoknak megfelelően a ballagási ünnepségen, ill. a tanévzárón kiosztották az arra érdemes diákoknak a
Kör által gondozott díjakat:
Vajda-díj:
Lestyan Sára
Benka-díj:
Strobbel Aletta és Sebők Anett
Hantos-díj:
Sinka Balázs
Melis-díj:
Olasz Imre
Misík-díj:
Sebők László
Id. Oláh Miklós díj:
Podani Milán
Művészeti díj:
Ivanics Alexandra
Körünk választmánya határozatban döntött arról, hogy az „Én is voltam vajdás diák…” című sorozat előadóit
tiszteletbeli taggá avatjuk. A 2015 decemberében tartott visszaemlékezése alapján Bődi János „Tiszteletbeli tag”
címet kapott.
Jubileumi rendezvénysorozat
Körünk ebben az évben ünnepli megalakulásának 90. évfordulóját. A jubileum méltó megünneplését több rendezvény szolgálta.
2016. május 21-én ünnepi istentisztelet keretében nyitottuk meg a rendezvénysorozatot. Madarász Géza, a NyugatBékési Evangélikus Egyházmegye felügyelője kiemelte a Vajda Péter Gimnázium történelmileg is nagy jelentőségű tevékenységét, Rágyanszky István tiszteletbeli elnök ünnepi beszédében felvázolta a Kör 90 éves történetét.
Dr. Melis János a városvezetés nevében köszöntötte az ünneplőket.
2016. szeptember 21-én hagyományőrző nap keretében találkozhattunk a jelenlegi diákokkal. A Rejtőzködő kincseink elnevezésű pályázat keretében az iskola diákjai 4 pályaművel is döntőbe jutottak. Előadásukban hallhattunk
az iskola nagy értékű kőzet- és ásványgyűjteményéről, a Nádor-jegyzékről, a Koren Herbáriumról, valamint a
Hősök faláról.
A döntőben minden tanuló eredményesen szerepelt, jutalmuk az volt, hogy felkészítő tanáraikkal együtt részt vettek egy németországi barangoláson.
Rendezvénysorozatunk következő mozzanata Mendöl Tibor szobrának felavatása volt, melyre 2016. október 20án került sor. Megtiszteltetés volt, hogy az avatáson Mendöl Tibor családja, valamint az ELTE több földrajztudománnyal foglalkozó kutatója is részt vett. A szobor Lestyan-Goda János alkotása, talapzatát Bődi János jelentős
anyagi támogatása mellett Minya Gábor kőfaragó készítette.
Az ünnepségen Dr. Molitorisz Pál helytörténész tekintette át Mendöl Tibor életútját, Győri Róbert, az ELTE TTK
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense tudós elődjének munkásságát.
Köszönet illeti a Szarvasi Vajda Péter Alapítvány, a Szülői munkaközösség és Dr. Ádámfi Zsuzsanna anyagi támogatását, mellyel hozzájárultak a Körünk számára jelentős anyagi terhet jelentő szobor elkészíttetéséhez.

2016. október 25-én Árvai Pál családja kezdeményezésére felavattuk Körünk társelnökének, a gimnázium egykori
igazgatójának síremlékét. Körünk jelentős számban képviseltette magát a kegyeletteljes eseményen. A fából készült síremléket Körünk titkára, Sonkoly János készítette.
A következő esemény, amely a 90 éves évforduló jegyében nagyjaink iránti tiszteletünket fejezte ki az a Földrajz
szakmai nap volt, melyre 2016. november 25-én került sor. A konferencián elmélyedhettünk Mendöl Tibor munkásságában, valamint megismerhettük a gimnázium ásvány-, kőzet- és kövületgyűjteményének rendezésével és
digitalizálásával kapcsolatos munkálatokat. Büszkék vagyunk arra, hogy a rendezvényen körünk tagjai – Kituljak
Eszter, dr. Molitorisz Pál és dr. Sindely Pál is előadást tartott.
Évfordulónk méltó megünnepléséhez hozzájárult az a két sikeres pályázat, melynek keretében a Békés Megyei
Önkormányzat 50.000 Ft, Szarvas Város Önkormányzata 100.000 Ft támogatást nyújtott. További segítséget jelentett a Szarvasi Informatikai Kft. 50.000 Ft-os támogatása. Köszönjük.
Nagy öröm számunkra, hogy minden rendezvényen együtt lehettünk a jelenlegi diákokkal. Ez a tény megnyugvást
jelent, hiszen biztosítottnak látjuk a jövőt, múltunk értékeinek további megőrzését, a hagyományok tiszteletét.
Szabadidő
2016 szeptemberében két lelkes öregdiák társunk, Medvegy Mihály és felesége meghívta Szarvas környékén élő
tagjainkat egy szőlőskerti sétára. Több mint negyvenen fogadtuk el a meghívást, és töltöttünk el egy nagyon kellemes, élménydús délutánt Medvegyék kertjében. Köszönetünket fejeztük ki azzal is, hogy később néhány tagunk
segédkezett a szőlő szüretelésében. A jövőben további szabadidős programokat szeretnénk szervezni, hogy minél
több kellemesen eltöltött órában legyen részünk.
Elismerések
Szarvas Város Barátainak Köre 2016-ban a következő öregdiák társainkat díjazta: Pálos Béla ezüst,
Dr. Bakos Jánosné bronz fokozatot kapott. A Kör posztumusz díjat adományozott Dr. Pilishegyi Józsefnek.
Szarvas Város Napján posztumusz díszpolgári címet kapott a gimnázium két tanára, Vajda Péter és Benka Gyula.
Mészáros Tünde igazgatóhelyettes Szarvas Város Pedagógiai Díját vehette át.
Körünk megbecsült, állandó támogatója, Görgey Endre Pesterzsébet díszpolgára, 95. születésnapján köszöntötték
Budapesten.
Gratulálunk a díjazottaknak és azoknak az öregdiák társainknak is, akik más elismerésben részesültek, de nincs
róla tudomásunk.
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 taglétszám növelése. Kérjük, amennyiben van olyan ismerőse, aki a Vajdában érettségizett, tájékoztassa a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre működéséről, a belépési lehetőségekről. Belépési nyilatkozatot kérhetnek az iskolában, letölthetik a Kör
honlapjáról (www.vajdasoregdiak.hu), valamint közvetlen on-line módon is jelezhetik belépésüket az iskola honlapján található link segítségével.
Tagjainkat kérjük az éves tagdíj rendszeres befizetésére. Ha lehetősége van, akkor a tagdíjat és a támogatást az
OTP Bank Nyrt.-fiókban közvetlenül is befizetheti vagy átutalhatja számlaszámunkra:
Számlaszámunk: 11733058-20001003
Decemberi közgyűlésünkön a személyes befizetésre is lehetőség van.
Nagyszerű dolog, hogy több öregdiák jelentős összeggel tudja és akarja támogatni a Kör tevékenységét, ami természetesen nagymértékben hozzájárul a gimnázium jelenlegi tanulóinak segítéséhez. 2016-ban a Kör munkáját,
ezzel a vajdás diákok támogatását 10.000 Ft-nál nagyobb összeggel támogatták:
Bődi János
1.000.000 Ft (A Vajda-díjra használható fel)
A Mendöl-szobor talapzata
Görgey Endre
48.000 Ft + 250.000 Ft
Szarvasi Informatikai Kft.
50.000 Ft
Dr. Vető Ágota
10.000 Ft
Tusjak Lászlóné
20.000 Ft
1961-ben végzett 4.C osztály 10.000 Ft
Szabó Katalin
10.000 Ft
Köszönjük a tagdíjbefizetést, a támogatást!
A Kör bevételeinek növelésében nagy szerepet játszik a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása.
Kérjük, hogy Ön és családtagjai, ismerősei segítsék a diákokat ennek a lehetőségnek a kihasználásával is.
Adószámunk: 18377594-1-04
Mindenkinek kellemes ünnepeket,
egészségben, boldogságban gazdag új esztendőt kívánunk!
Szarvas, 2016. december

