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Köszönettel tartozunk: a tanárok sok-sok segítségéért, a diákok kitartó munkájáért,
Sándorfy Andrásnak és Szomi Edinának az ünnepi szám megjelentetéséért

Az 1869 és 2019 között végzett több mint tízezer
diák egyikeként köszöntöm a Kedves Olvasót!
Veres Pálné iskolája a 19. század utolsó harmadának európai mércével mérve is korszakos
jelentőségű intézménye volt, amely nemcsak
Erzsébet királyné, hanem a nemzetközi közvélemény elismerését is kivívta. Falai között tehettek le először leányok rendes érettségi vizsgát
az egész történelmi Magyarország határain belül, így hazánk első egyetemet végzett tanárnői,
orvosnői és jogásznői a Veres Pálné Gimnáziumban fejezték be középfokú tanulmányaikat.
Iskolánk alapítója és egyben névadója férfi és
női mecénásokat maga mellé állítva látott iskolaszervező munkájához: iskolaépületeket
emeltetett, korának legmodernebb pedagógiai
elveit és módszereit követve dolgozta ki tantervét, és hívott meg kiváló, köztük akadémikus
tanárokat. Mai kifejezéssel élve olyan inkluzív
iskolát teremtett, amelynek kapui felekezeti hovatartozástól és társadalmi helyzettől függetlenül álltak nyitva a leányok számára.
Az elmúlt 150 év során ismert és kevésbé ismert értelmiségiek, közéleti személyiségek,
kiváló művészek, olimpiai bajnok sportolók
kerültek ki abból az intézményből, amely a 21.
század elején is igyekszik megőrizni alapítónk
szellemi örökségét. Veres Pálné egykori jelmondata – Haladjunk! – révén az állandó megújulás, innováció iránti közösségi igény egyben
legrégibb hagyományunk.
Mindennek szellemében a Veres Pálné Gimnázium nevelőtestülete a nagy elődökhöz méltóan végez magas színvonalú és eredményes

oktatói és nevelői munkát: iskolánk közvetlenül a nagy elitiskolák után foglal helyet a hazai
rangsorokban, változatos képzési palettát kínál
a jelentkező diákok számára, Akkreditált Kiváló
Tehetségpontként fejleszti tanulói képességeit,
a Microsoft Innovatív Iskolájaként keresi a legmodernebb digitális eszközök ismeretében a
kitörési pontokat és ápol erdélyi testvériskolájával élő kapcsolatot.
A jubileumi év alkalmából tisztelettel és szeretettel
ajánlom e kötetet a Kedves Olvasó figyelmébe!
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