Méltóságteljesen ünnepelt a Vajdás Öregdiákok Baráti Köre
Május 21-én, szombaton ülte kilencvenedik születésnapját a Vajdás Öregdiákok Baráti Köre. E nem mindennapi születésnaphoz legméltóbb módon a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tőszomszédságában álló evangélikus Újtemplomot választották helyszínül.
Az Újtemplomban szombat délelőtt fél tízkor ünnepi istentisztelet kezdődött Tóth
Orsolya iskolalelkész kedves szolgálatával. Szolgálatában Tóth Orsolya lélekmelengető
módon idézte fel a múlt év őszéről a dr. Nádor Jenő arcképét avató délután emlékezetes
pillanatait, méltatva az ott ünneplő vajdás öregdiákok aktivitását.
Az istentiszteleten Szarvas Város Képviselő-testületét dr. Melis János jegyző, valamint Kiss Attila testületi tag képviselték. Dr. Melis János köszöntője során Babák Mihály polgármester üdvözletét is átadta az ünneplőknek, majd – maga is vajdás öregdiák
lévén – örömmel összegezte, mi mindennel járult hozzá Szarvas Város Önkormányzata
és személy szerint ő maga is, hogy a gimnázium az előző évek sikeres pályázatait és
intézkedései révén mostani színvonalára emelkedjen.
Az Újtemplom falai között elhangzott köszöntők sorából kiemelkedett Rágyanszky
István korábbi gimnáziumi igazgató, a Vajdás Öregdiákok Baráti Köre tiszteletbeli elnökének emlékbeszéde, aki 214 gimnáziumi esztendő – benne a kilenc évtized – jeles
történéseit idézte. Egyebek közt emlékeztetett arra, hogy 1925-ben milyen körülmények
között fogalmazódott meg, majd ért 1926-ra tényleges alakulássá az öregdiákok szerveződése. Szólt egyebek közt arról a máig egyedülálló tényről, miszerint 1944-ben a Szarvas Öregdiákok Szövetségének taglétszáma elérte az ezret. Megemlékezett az 1961-es
újrakezdés kapcsán dr. Gábris József egykori igazató és dr. Perényi Béla mukásságáról.
Pécsváradi Antal korábbi igazgató és korábbi baráti köri elnök szerkesztésében az
iskola mostani diákjai adtak egy minden részletében veretes és méltóságteljes műsort az
ünnep tiszteletére. A műsor fényét fokozta, hogy abba fűzte bele Pécsváradi Antal a
maga emlékbeszédét is.
Az ünnepi istentisztelet után a nap a Vajdás Öregdiákok Baráti Körének soros közgyűlésével folytatódott a Gimnáziumban. A közgyűlésen egyebek közt Tóthné Jansik
Erzsébet, a Baráti Kör elnöke értékelt a múlt év történéseit, ismertette az ezévi elképzeléseket. Mint ismeretes, a mostani ünnepi alkalom nyitotta meg a Mendöl Emlékévet,
amelyhez az év folyamán hozzátartozik Mendöl Tibor szobrának felavatása is.
Nem maradhatott ki a sorból a gimnázium mai életének bemutatása sem. Kitajkáné
Szántai Mária igazgatóasszony a tőle megszokott módon, a manapság népszerű filmes
prezentáció műfaját választotta annak a hallatlanul színes és gazdag iskolai munkának
érzékeltetéséhez, amely a mostani helyére költözött Vajda Péter Evangélikus Gimnázium életét jellemzi. Az igazgatóasszony a közeljövő vonatkozásában örömmel számolt
be arról, hogy 2016 szeptemberében a jelentkezések sikerének köszönhetően három osztály indul a Vajdában. Mondandója során szemléletesen kitért a gimnázium új hagyományaira is. Így a jelenlévők is örömmel nyugtázták a legendás tanárokról elnevezett
versenyek sorában a dr. Nádor Jenő Történelemverseny és a Garai László Idegennyelvi
Verseny életre hívását. Elhangzott az örömhír a gimnáziumi zenekar megszületéséről,

valamint arról is, hogy a Salka Zsuzsanna tanárnő vezette színjátszók az idén is három
díjat hoztak el az Ádámok és Évák ünnepéről (amely a megye középiskolás
színjátszóköreinek legnagyobb szakmai megmérettetése a Békéscsabai Jókai Színházban – a Szerk.) a Bánk bán újragondolásával.
A mostani közgyűlésen – szintén a hagyományok jegyében – megemlékeztek a Vajdás Öregdiákok Baráti Körének a legutóbbi időszakban elhunyt neves tanáregyéniségeiről, dr. Lovász Györgyről, dr. Pilishegyi Józsefről és valamennyi elhunyt baráti köri
tagról.
Végezetül a közgyűlés hivatalos része véget ért, s egy roppant kellemes napirenddel,
a közös ebéd elfogyasztásával folytatódott. Az ünnepi ebéd Nyári Mihály és Sonkoly
János május elsejei ihletése nyomán Csülök pékné módra – Darida István támogatásával
is -, túrós batyuval Gyermekélelmezés módra szolgált a köz megelégedésére. A poharak
ürítésére Medvegy Mihály felajánlásaképpen Néró vörösbort szolgáltak fel, más ínyfürdető finomságok közepette.
Összességében a kilencvenedik születésnapját ülő Vajdás Öregdiákok Köre méltón a
nagy elődökhöz, a gimnázium jó híréhez megadta a módját az ünnepnek. A folytatás,
ahogy azt hallhattuk reményteljes.
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