„Keressük a legszebbet,
Merjük a legnagyobbat!”
A címben szereplő Vajda Péter idézet tökéletesen szimbolizálja a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre és a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium összefogását, együtt-létezését. Ennek
egyszerű bizonyítéka, hogy a Kör honlapján található idézet az idei tanév ballagási ünnepségére
szóló meghívójának mottója is volt.
Az eltelt tanévben is számos olyan program, mozzanat részesei lehettek az öregdiákok, amelyek az iskolában folyó munka bemutatását, a fiatal és az idősebb diákok közötti kapcsolat
fenntartását szolgálják.
Az iskola mindig is nagy hangsúlyt fektet a hagyományápolásra, arra, hogy diákjai megismerjék az iskola múltját, értékeit. Ezt segítette a Rejtőzködő kincseink elnevezésű pályázat,
melyen a tanulók nagyon eredményesen szerepeltek. Az iskola kincseiről szóló prezentációk
bemutatásra meghívtak bennünket is. Óriási élmény volt, ahogy fiatalok, idősek együtt hallgatják a diákok szemléletes előadásait.
2016. október 20-án az öregdiákok hívták ünneplésre a diákokat: ekkor avattuk fel Mendöl
Tibor földrajztudós szobrát a gimnázium udvarán. Mendöl Tibor élete és munkássága példa
lehet mindannyiunk számára. Az ünnepségen részt vettek a város és az egyház képviselői, valamint a tudós szülővárosának, Nagyszénásnak a képviselői is. Megtiszteltetés volt számunkra,
hogy az ELTE TTK több képviselője is jelen volt az eseményen.
A Körünk 90 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvények sorában a Földrajz szakmai nap következett. November 25-én a diákok és az öregdiákok előtt többek között hallhattuk
dr. Molitórisz Pál, Dr. Sindely Pál és Kituljak Eszter előadását, akik mindannyian Vajdás diákok voltak. Az esemény folytatása volt 2017 februárjában az ásványgyűjtemény bemutatása,
ahol szintén ott voltunk.
Fontosnak tartjuk elődeink emlékének kegyeletteljes megőrzését. Ennek egy jelentős mozzanata volt, hogy 2016. október 25-én felavattuk Árvai Pál öregdiák társunknak, a kör egykori
elnökének, a gimnázium volt igazgatójának síremlékét, amely Sonkoly János öregdiák alkotása.
A diákok műsora, az öregdiákok által elhelyezett koszorúk mind-mind az összetartozásunkat
szimbolizálják.
A tanév során Körünk két közgyűlést tartott. Mind a decemberi, mind pedig a májusi ülésnek
kellemes színfoltja volt a diákok kulturális műsora, amit ezúton is köszönünk.

Öregdiákként nagyon sok támogatást kapunk a jelenlegi diákoktól úgy, hogy ott lehetünk
diákéletük jelentős eseményein. A Szalagavatón, a Vajda Gálán, a Ballagáson való részvételünk
alkalmával visszacsöppenünk egy kicsit saját diákéveinkbe.
A Kör igyekszik minden támogatást megadni a gimnázium nevelőtestületének és diákjainak.
Anyagi lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a külföldi utazásokat (elsősorban Gyuris János
adománya révén), rendszeresen hozzájárulunk az Erdélybe irányuló kirándulásokhoz (gyakran
Görgey Endre támogatásának felhasználásával), de nem marad el a sportversenyeken, a színjátszók versenyén, a különböző tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása sem. Minden évben biztosítjuk a Dr. Nádor Jenő Történelem Verseny díjainak fedezetét.
Jelentős összeggel jutalmazzuk a ballagási és a tanévzáró ünnepségen a különböző díjak
odaítélésével a diákokat. Kiemelkedő ezek közül a Vajda-díj, melynek anyagi fedezetét Bődi
János Vajda-díjas öregdiák társunk biztosítja.
Továbbra is fontos számunka küldetésünk teljesítése: a gimnázium jelenlegi és volt diákjainak összefogásával a múlt megőrzése a jövő építése. Ennek érdekében a jövőben is mindent
megteszünk.
Köszönjük a gimnázium vezetésének, nevelőtestületének, dolgozóinak támogatását!
Tóthné Jansik Erzsébet

