Együtt a gimnáziummal
A most 90. születésnapját ünneplő Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre tevékenységének minden részletét áthatja a gimnáziummal való szoros együttműködés. E hatékony kapcsolat
teszi lehetővé, hogy a Kör az alapszabályban foglaltaknak megfelelően erkölcsi és anyagi támogatást nyújtson a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium jelenlegi diákjainak, nevelőtestületének.
A hagyományőrzés, a múlt iránti tisztelet kifejezése volt Dr. Nádor Jenő volt gimnáziumi
igazgató arcképének elkészíttetése. A festmény felkerült a gimnázium falára, oda, ahol a többi
nagyhírű, jelentős személyiség arcképe emlékezteti a ma diákjait a nagy elődökre. A festmény
felavatása 2015. november 18-án egy nagy érdeklődésre számot tartó, megható ünnepség keretében történt. A Pécsváradi Antal által összeállított programban fiatalok, idősek egyaránt fejet
hajtottak Dr. Nádor Jenő emléke előtt.
A tanév során jelentős anyagi támogatást nyújtott a Kör az iskolának: A Gyuris János és neje
által korábban felajánlott összegből támogatták a diákok külföldi tanulmányutakon való részvételét (Joroinnen, Wittlich, Haán). Hozzájárult az egyesület a különböző tanulmányi, sport- és
szabadidős programokon, versenyeken való részvételhez (Ádámok és Évák Ünnepe, Irinyi János Középiskolai Kémia Verseny, Dr. Nádor Jenő Történelem Verseny, Röplabda Diákolimpia,
sakkolimpia). A Görgey Endre öregdiák által nyújtott jelentős összegű támogatás biztosította,
hogy technikai eszközök vásárlásával segítették az iskolában folyó munka gördülékenységét.
Bődi János Vajda-díjas öregdiák 2015-ben nyújtott, egymillió forintos támogatása a ballagáson
adományozott Vajda-díj anyagi fedezetét biztosítja az elkövetkező 10 évben. Görgey Endre a
két Benka-díjjal járó pénzjutalmat biztosította. A további – a Kör által adományozott – díjak
kiosztása is megtörtént egyrészt az alapítók és leszármazottaik, másrészt pedig az egyesület
anyagi támogatásával.
Az öregdiákok hozzájárultak az Alapítványi Bál sikeréhez is, tombolatárgyakkal és részvételükkel fejezték ki támogatásukat.
A gimnázium is jelen van a Kör működésében, hiszen az összejövetelek számára biztosítja
a helyszínt, a feltételeket. A diákok minden alkalommal maga színvonalú műsorral köszöntik
az öregdiákokat. Így volt ez a közgyűléseken, az ünnepi istentisztelet alkalmával is.
Mivel az intézmény minden rendezvényére meghívja öregdiákjait, a tagok személyes részvétele a diákság rendezvényein erősíti az összetartozást, közvetíti a fiatalságnak a múlt szellemi
örökségét, az összetartozás fontosságát.
Tóthné Jansik Erzsébet
Megjelent a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2015. évi évkönyvében.

