Közgyűlést tartott a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre
Az immáron öt esztendeje mai helyére költözött Vajda Péter Evangélikus Gimnázium ebédlője ajándék mézeskalácsokkal és feldíszített asztalaival és a közgyűlésre érkezők fogadtatásával egyetlen nagycsaládi karácsonyra emlékeztetett mindenkit.
Sok kedves arc tűnt fel az elmúlt évtizedek tanári karából és diákságából egyaránt. A diákok
felejthetetlen élményt adó műsora után Hodálik Pál alpolgármester a távollévő Babák Mihály
polgármester és a maga nevében is meleg szavakkal méltatta a Vajdás Öregdiákok Baráti Körének értékteremtő munkáját. A köszöntéshez továbbiakban hozzátartozott egy meglepetés
ajándék is: Babák Mihály polgármester karácsony alkalmából egy-egy üveg mézzel kedveskedett a közgyűlésen jelenlevő valamennyi vajdás öregdiáknak, egykori és mai tanároknak egyaránt.
A közgyűlés a napirendi pontok hagyományait követve Tóthné Jansik Erzsébet elnöki beszámolójából, az anyagi beszámolóból – ezúttal dr. Bakos Jánosné, a Számvizsgáló Bizottság
elnöke tartotta Kopcsjak Jánosné könyvelő távollétében – és Kitajkáné Szántai Mária igazgatóasszony tájékoztatójából tevődött össze, majd az „Én is voltam vajdás diák” sorozat aktuális
vendégeként dr. Lóránt Gyulának visszaemlékezésével folytatódott.
Két napirendi pontot azonban ki kel emelnünk. Az első az elnöki beszámoló, amelyhez csodálatos ünnepi ajándékképpen egy örömhír kapcsolódott. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és Závogyán Magdolna helyettes államtitkár hathatós szakmai döntésének értelmében az
Emberi Erőforrások Minisztériuma ötmillió forintos támogatásban részesíti a Szarvasi Vajdás
Öregdiákok Baráti Körét Szoborparkjának kialakítására. Ami azt jelenti, hogy a Díszudvaron
felállított Mendöl-szobor mellé belátható időn belül elkészülhet Boczkó Dániel ’48-as kormánybiztos, dr. Melich János nyelvészprofesszor és Raffay Sándor evangélikus püspök mellszobra. Mindhárman jeleskedtek annak idején a Gimnázium támogatásában és életében. A Szoborpark szakmai ötletét Pécsváradi Antal történelem szakos tanár dolgozta ki Szuhaj György
művész-tanár illetve Lestyan Goda János szobrászművész bevonásával. A szobrok végösszege
várhatóan 7,5 millió forint. Mivel az eredeti elképzelést támogatja közelmúltbéli határozatában
is a Képviselő-testület, így az Önkormányzat segítséget nyújthat az anyagi források megteremtésében is vagy azok egy részében.
Mivel a már említett Mendöl-szobrot Lestyan Goda János alkotta, a majdani folytatás is az
ő kezéből várható. Ennyit előzetesen a Szoborparkról.
A közgyűlés kiemelkedő része volt dr. Lóránt Gyula visszaemlékezése részben diákéveire,
részben gazdag szakmai életútjára a gyógyítás terén. Emlékeit gazdag képanyaggal kísérte,

emellett levetített az egykori szeghalmi utógondozó kórház részleg életéből egy saját készítésű
és megrendítő hangulatú videofilmet.
A filmet nemcsak a szépséges szeghalmi képsorok, de egy korabeli kórházi beteg torokszorító módon egyszerre szép és egyszerre fájdalmas verse tették nagyszerűvé. Mint dr. Lóránt
Gyula bevallotta, pályáján nem halmozták el kitüntetésekkel, a legnagyobb elismerést betegeitől kapta, köszönőlevelek formájában. Érthető módon így a kivetített képek sora egy ilyen köszönő levéllel zárult. A visszaemlékezés végére maga az előadó is megilletődött, nemkülönben
hallgatóságának java is.
Az idő elszaladt, így a hozzászólások napirendi pontjánál egyedül dr. Kutas Ferenc érdemi
és rövid bejelentése hangzott el: miszerint a Szarvasi Értéktár Bizottság a Megyei Értéktárba
javasolja a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körét. Már csak egyetlen napirendi pont maradt,
a baráti ünnepi ebéd elfogyasztása.
Az ebédet ezúttal is Darida István – maga is vajdás öregdiák – követte el a Vadászkürt konyhájában. A menü ínyfürdető szarvasi ropogósból és más sültből és fenséges almás, meggyes és
túrós rétesből állt. Az étvágyhozó szilvóriumot és egyéb tüzes nedűket szintén öregdiákok szolgáltatták. Természetesen ez az ünnepi díszebéd se múlhatott el Medvegy Mihály – a
Középhalom napos lankáján termett – Néró bora nélkül. Ő évről-évre ezzel is támogatja a Kör
ténykedését. Így a közgyűlés a szokott mederben kötetlen hangulatú beszélgetéssel zárult.
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