Meghitt karácsonyvárás hangulatában ünnepeltek
Azt is mondhatnók, olyan volt a mostani közgyűlése a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének, mint egy ünnepi csillagszóró. Az ember csak kapkodhatta a fejét, milyen történések teszik
folyamatosan egyre fényesebbé a közgyűlés egészét.
Kezdődött az egész meglepetéssor azzal, hogy a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium aulájában
rögtönzött tárlaton kultikus értékű dokumentumokat mutattak be a kör illetve a gimnázium életéből.
Egyebek közt békebeli Értesítők (évkönyvek), visszaemlékezések, közgyűlési jegyzőkönyvek is
kiállításra kerültek. Ebből a sorból önkényesen kiemelem, hogy nem kis meglepetésemre egy 1938as felvételen – a kör akkori ünnepségén készült – apai felmenőim egyikét – dédanyám testvére volt
-, néhai Gőlián Lajost, Öcsöd jegyzőjét is felfedeztem néhány neki címzett meghívóval együtt. Sírja
az öcsödi temetőben, dédanyámé Szarvason van az Ótemetőben. Sajnos az ősi Golián-ház, amely
az egyik legöregebb polgárházként ékköve volt egykoron a Kényes utcának, mai tulajdonosainak
kénye-kedvére üresen áll és romokban pusztul…
De folytassam a közgyűlés fényeivel. Ehhez hagyományosan az ebédlő gyönyörű ékességű karácsonyfája és ünnepi terítéke is hozzátartozott. Mivel a közgyűlést félórás csúszással Tóthné
Jansik Erzsébet elnökasszony újra összehívta, ezen idő alatt az öregdiákok a tornaterembe vonultak. Ott csodálhattuk meg Salka Zsuzsa zseniális átiratában és rendezésében a többszörös
fesztiválgyőztes Big Bánkot, magyarán a Bánk bán átiratot. Elképesztően jó, körmönfontan aktuális parádés…
A már szintén többszörös díjnyertes Marik Zsuzsanna játéka láttán azt hihette az ember, hogy
valamelyik színház ifjú tehetségét látja. Aki még nem látott soha Salka átiratot színpadon, azt ajánlom neki, nézzen végig egyszer legalább egyet.
Visszatérve a közgyűlés fényeihez, mindannyiunk örömére két örökifjú: Görgey Endre bácsi és
Papp Laci bácsi is jelen voltak. Papp Laci bácsi néhány mondat erejéig még diákkori emlékeit is
megidézte.
Folytatva a fényeket: Nem véletlen, hogy a jelenlegi elnökasszony az informatikaoktatás, gyorsés gépírás nagymestere. Kollégáival együtt egy hallatlan elegáns prezentációt állított össze a mostani jubileumi esztendőről. S mindezt briliáns módon a kör megtetézte azzal, hogy a prezentáció
egésze egy elegáns leporellóban is megjelent a közgyűlés meghívottjainak kezében. Ha ebből most
kiragadjuk csupán a szövegrészeket, érzékelhetjük, micsoda munkát végzett a kör egésze ebben az
esztendőben.
Így nem csoda, hogy az év során mind a Képviselő-testület, mind Babák Mihály polgármester,
a közgyűlésen pedig Kiss Attila önkormányzati képviselő is elismerte az öregdiákok ténykedését.
Az ünnepi rendezvénysorozatról Molnár Béla elnökhelyettes, az év egészéről Tóthné Jansik Erzsébet elnök, az anyagiakról Kopcsjak Jánosné könyvelő tartottak beszámolót. A gimnázium idei
tanévének életéről pedig Kitajkáné Szántai Mária igazgatóasszony adott élményszámba menő öszszefoglalót.
A hozzászólások során nagyszerű ötletekről is hallhattunk újabb kiadványok, könyvek megjelentetésére vonatkozóan.
Végezetül a közgyűlést egy igazi disznótoros ebéd zárta, amelyet a Vadászkürt szakácsai követtek el a Darida család jóvoltából. A kitűnő minőségű disznótoroshoz 90. szülinapi csoki- és vaníliatorta is dukált. S hogy az ebéd jobban csússzon, erről a város híres borásza, Medvegy Mihály
öregdiák gondoskodott nevezetes Néró borai segítségével.
A mindvégig bensőséges hangulatú közgyűlés kötetlen baráti beszélgetéssel ért véget.
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