Kilencven évesen is fiatalos lendülettel
Ez volt a szlogenje a Vajdás Öregdiákok Baráti Köre szokásos évi közgyűlésének. Bár a
„szokásos” jelzőt csak óvatosan szabad használni. Egy ember életében egyszer fordulhat elő, hogy
90 éves, és ez igaz a Baráti Körre is. Ezért volt a szokásosnál ünnepélyesebb ez a rendezvény, és
ezért emlékeztek szeretettel az egykori alapítókra.
Nem volt szokásos a kezdés sem. A szervezők megkérték a már asztalnál ülő vendégeket,
fáradjanak át a tornaterembe, ahol meglepetés várja őket. Így is történt. Az alkalmi „színházterem”
nem létező színpadán az iskola színjátszói „történelmi” jelmezben várták az ugyancsak alkalmi
nézőket. Az előadott „tragédia” címe Big Bang. Ezzel járták be a diákok a fesztiválokat, és hozták a
díjakat: a legjobb női főszereplő, a legjobb rendezés díját, hogy csak a legnagyobbakat említsük.
Hamarosan kiderült, hogy itt szó sincs tragédiáról, a gyerekek a Bánk bán parafrázisát adták elő
rengeteg ötlettel, diákos humorral. Salka Zsuzsa tanárnő-író-dramaturg-rendező – mint már
annyiszor – ismét remekelt. Megérdemelt tapsot kapva távoztak a „színészek”.
Az újabb „költözés” után kezdődhetett a közgyűlés. Az asztalnál színes leporelló fogadta a
résztvevőket. Első oldalán épületmontázs emlékeztetett a múltra. Aki kézbe vette, nosztalgiázhatott,
melyik épület is volt az ő anyaiskolája. Mert kevés olyan gimnázium lehet az országban, amely
annyit költözött, mint a Vajda. Tovább lapozva nézhettük és olvashattuk, milyen rendezvényekkel
tisztelegtek a maiak alapító elődeik előtt.
Május 21-én ünnepi istentisztelettel. „Az ünnep az összetartozást, az emlékezést, és az örömöt
jelenti” – olvasható a képaláírásban.
Szeptember 21-én az iskola „rejtett kincseivel” ismerkedhettek a hagyományőrző nap keretében
a vendégek: a kőzet- és őslénytárral, a Koren-herbáriummal, a Nádor-könyvjegyzékkel, a Hősök
falával.
Október 20-án Mendöl Tibor földrajztudós szobrát avatták fel, november 25-én földrajzi szakmai
napot tartottak.
A záró rendezvény az ünnepi közgyűlés volt. Tóthné Jansik Erzsébet, a Kör elnöke tartalmas
beszámolójában számba vette azt is, milyen tevékenységeket támogattak 2016-ban: tanulmányi
versenyeken való részvételt; diákok utaztatását, díjazottak jutalmazását és még sok mást is.
Kitajkáné Szántai Mária igazgatónő vetítettképes beszámolót tartott a tanév eseményeiről.
Örömmel sorolta azoknak a diákoknak a nevét, akiket díjaztak: mindannyian felvételt nyertek
felsőfokú intézményekbe.
Végül a Kör elnöke oklevéllel és ajándékkal ismerte el az öregdiákoknak és aktív kollégáinak a
Baráti Kör tevékenységét támogató munkájukat.
Nemcsak a 90 éves egyesületet ünnepelték a résztvevők, hanem azt a két öregdiákot is, akik
hamarabb születtek, mint az ünnepelt. Görgey Endre, Pesterzsébet díszpolgára, a Baráti Kör
rendszeres támogatója és az örökifjú Papp László betöltötték 95. évüket. Nagy taps köszöntötte
őket.
A hivatalos programok után fehér asztal mellett folytatódhatott az emlékidéző beszélgetés.
Az ünnepi közgyűlés látványos záró mozzanataként begördült egy zsúrkocsi, rajta egy hatalmas
torta 90 égő gyertyával – sugallva a köszöntést: Isten éltesse az ünnepeltet az idők végeztéig.
Az ünnepségről Kutas Ferenc öregdiák számolt be.
Megjelent a Szarvas és Vidéke Hetilapban.

