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Körlevelünk a 2016. évi decemberi közgyűléstől mostanáig eltelt időszak eseményeit foglalja össze. 

 Az iskola munkájának támogatása 

Körünk a 2017-es évben is az alapszabályban foglaltaknak megfelelően minden támogatást megadott 

a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumnak. 

Az eltelt esztendőben az alábbi rendezvények lebonyolításához, versenyeken való részvételhez járul-

tunk hozzá: 

 150.000 Ft  Haánba utazás támogatása Gyuris János adományából 

 14.000 Ft A Festival Italiano versenyen való részvétel támogatása 

 40.000 Ft A Nádor Jenő történelemverseny támogatása 

 10.000 Ft Az angol fordító verseny támogatása 

 9.000 Ft A Pedagógusok Arcképcsarnoka című kiadvány támogatása 

 60.000 Ft A gimnázium diákjainak Dévára történő utazásának támogatása 

 60.000 Ft A német testvériskolából érkező diákok magyarországi programjának támo-

gatása 

 10.000 Ft A Vajda Péter Alapítvány báljának támogatása 

 38.000 Ft A röplabdabajnokságon való részvétel támogatása 

 25.000 Ft A Déván megrendezendő Adventi szavalóversenyre utazás támogatása 

       60.000 Ft  A Láthatatlan ember című projektben való részvétel támogatása Görgey 

Endre adományából 

Körünk minden évben díjakat adományoz a kiváló teljesítményt nyújtó diákoknak. A díjak nagyobb 

részét a végzős diákok kapják, ennek átadása a ballagási ünnepségen történik. Néhány díjat a tanévzáró 

ünnepségen adunk át. A kiosztott elismerésekkel járó anyagi fedezetet több esetben az alapítók adomá-

nyából fedezzük. A legjelentősebb díjjal járó összeget Bődi János, egykori vajdás diák 10 évre biztosí-

totta. 

2017-ben a következő diákok kapták díjainkat. 

 Vajda-díj:  Seres László 

 Benka-díj:  Bakos Nikoletta, Veszter Dóra 

 Hantos-díj:  Szekeres Tünde, Kitajka Dóra 

 Kunos-díj Gruner Benedek 

 Misík-díj:  Gyekiczki Fanni 

 Szőnyi-díj Sebők László 

 Id. Oláh Miklós díj:  Konstantinovics Máté, Konstantinovics Lili 

 Művészeti díj:  Marik Zsuzsanna 

 Söjtöri-díj: Bencsik Dea 

Programjaink 

2017. májusában megtartottuk szokásos zárszámadó közgyűlésünket. Meghallgattuk Misúr György 

öregdiák társunk beszámolóját, visszaemlékezését az Én is voltam vajdás diák sorozat keretében. A vá-

lasztmány korábbi határozata alapján az előadót a Kör tiszteletbeli tagjává fogadtuk. 

Májusban a gimnázium természettudományos munkaközössége meghívott bennünket az Öveges la-

borba. Tagjaink aktívan, érdeklődéssel vettek részt a tanárok által vezetett kísérletezésben. 

Június 19-én érdeklődő tagjaink ellátogattak a gimnázium régi könyvtárába, amelyet most a Városi 

Könyvtár munkatársai gondoznak. Érdekes beszámolót hallhattunk a szakdolgozóktól, betekintettünk a 

legrégibb könyvekbe, feljegyzésekbe. 

Ide kapcsolódik az az információ, hogy az öregdiákok által kiadott régi könyvek átkerültek a gimná-

zium könyvtárába. Vajda Péter: Erkölcsi beszédei című kiadvány és az Bartóky József: Új magyar fa-

bulák című kötetei immár az iskolában is elérhetők. 

Július 20-án részt vettünk Dr. Sindely Pál legújabb könyvének bemutatóján Csabacsűdön. 

Már hagyománynak számít, hogy augusztus végén egy kellemes délutánt töltünk Medvegy Mihály és 

felesége szőlőskertjében. Az idén is nagy érdeklődés mellett zajlott ez az együttlét. Többen részt vettek 

a szüreten is, amit a házigazdák egy közös vacsorával is megháláltak.  

  



Tagjaink részt vettek a városi rendezvényeken, valamint más civil szervezetek programjain. Többen 

ott voltak a Bál a víz felett elnevezésű estélyen, a Szarvas Város Baráti Körének jubileumi rendezvényén, 

ahol Görgey Endre öregdiák társunkat alapító tagként üdvözölték. Kellemes estét töltöttünk a Vajda 

Péter Alapítvány bálján is. 

A gimnázium meghívására érdekes előadásokat hallottunk azoktól a diákoktól, akik a Láthatatlan 

ember elnevezésű pályázat országos döntőjébe kerültek. A hagyományőrző délutánt november 14-én 

tartották. 
 

Elismerések 
Szarvas Város Barátainak Köre 2017-ban Szenes János öregdiák társunknak a Kör kitüntetésének 

ezüst fokozatát adományozta. 

Kondacs Mihályné a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület által adományozott Emlékéremben ré-

szesült a Pedagógusok Arcképcsarnoka című kiadvány megjelenéséért végzett áldozatos munkájáért. 

Gratulálunk a díjazottaknak és azoknak az öregdiák társainknak is, akik más elismerésben részesül-

tek, 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 tag-

létszám 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 tevékenysé-

gét, ami természetesen nagymértékben hozzájárul a gimnázium jelenlegi tanulóinak segítéséhez. 2017-

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

Görgey Endre 398.000 Ft 

Kitajkáné Szántai Mária 10.000 Ft 

Dr. Bakos Jánosné 10.000 Ft 

Rágyanszky István 10.000 Ft 

Oláh Györgyi 10.000 Ft 

Hanzó Lajos és neje 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 kihasználásá-

val is. 

Adószámunk: 18377594-1-04 
 

Mindenkinek kellemes ünnepeket,  

egészségben, boldogságban gazdag új esztendőt kívánunk! 

 

Szarvas, 2017. december 

 

 

 

 

 Tóthné Jansik Erzsébet0 

 elnök 

 

http://www.vajdasoregdiak.hu/

