FEHÉR/FEKETE

1994.húsvéti számának melléklete

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei

_____________________________________________

Köszönet pécsi testvéreinknek,hogy lapjukban számunkra helyet adtak,
és egy szerény mellékleten még egy-két érdekesebb hírt vagy adatot is
közölhetünk. Tapasztalhatjuk, hogy milyen keveset tudunk egymásról és
Alma Materünkről. Segítsetek, hogy minél több információt közöljünk.

Dr.Kerekes Károly zirci apátúr tájékoztatója a Rend helyzetéről
Részletek az Apátúr Budai Osztály közgyülésén, 1994.február 12-én mondott beszédéből.

...Rómában öt klerikusunk tanul: Ábel, Ipoly,
Simeon, Róbert és Sixtus. Két novíciusunk,
Lőrinc és Rafael, valamint két első éves klerikusunk, Alberik és Fülöp, október 15-ike óta
a zirci monostorban él. A 1994. június második
felére felszabaduló zirci kiskvadrumi részben
folytathatják tanulmányaikat azok a növendékek is, akik a jövő iskolai évre Rómából hazatérnek. Az öt közül egy, aki sajátságos érdeklődést, mélyebb érzéket mutat a teológiai tudományok iránt, különféle grádusok megszerzésére még Rómában marad.
Gellért testvér még beteg szabadságon van.
Rómában lenne ő is. Kristóf testvér itt van
Budapesten.
Az idén esedékes arany és ezüstmisés testvérek
közös jubileumi koncelebrációját az immár
megszentelt szokás szerint az augusztus 18-i
Szent Bernát találkozónkon tartjuk Zircen.
Mint tudjuk, 1944-ben a háborús helyzet miatt
három évfolyam végzős növendékeit szentelték
akkor pappá Zircen. – Kilencen élnek: Kerekes
Károly, Hervay Levente, Monostori Bánk
(Dallas), Ferenci Csaba (Dallas), Ács
Kajetán, Kisgergely Bálint, Rábai Kristóf
(Dallas), Maróti Arnold, Jani Domonkos.
Ezüstmisésként hozzájuk csatlakozik Lékai
Péter, Justin testvérünk. Ö Egerben a szeminá-

riumban most még vicerektor, de húsvét után
már leköltözik Zircre. Ott lesz majd az újjáépítés felelőse.
Örömmel jelentem, egy ünnepélyes fogadalomra
készülő
fiatal
testvérünknek,
Szentgyörgyi
Kristóf
Rudof-nak
a
pappászentelésére is készülhetünk. Isten kegyelméből Virágvasárnapján, március 27-én a
d.e. 10 órai szentmisén, Zircen tesz ünnepélyes
fogadalmat, Húsvétvasárnap az este 7 órai
szentmisén szenteli őt diakónussá Kovács Endre Gergely ciszterci püspök testvérünk a budai
Szent Imre ciszterci plébánia templomban,
majd július 17-én, vasárnap d.e. a 10 órai
szentmisén szenteli áldozópappá Keszthelyi
Ferenc Jeromos ciszterci püspök testvérünk
Zircen. Kérem, hogy már most, mint mindig is
foglaljuk őt buzgó imádságainkba, és aki tud,
vegyen részt az ünnepi cselekményeken. Kristóf testvérünk most itt tanul Budapesten, az
egyetemen. Hogy hol lakik, tréfásan így mondjuk: a Pelbartinumban (Pelbárt rendtársunk
lakásán). Magyar-latin szakos tanárjelölt, jövőre fog végezni. Már most is végez bizonyos
gyakorló munkát a József Attila gimnáziumban...

A gimnáziumról
A gimnáziumunk és a rendház tulajdonjogát a Ciszterci Rend 1993-ban kapta vissza. A megállapodás
szerint a gimnázium fenntartási joga pedig 1997-ben száll vissza a Rendre. Jelenleg a gimnáziumban már
működnek a "ciszterci osztályok". 1993/94 tanévtől pedig csak ilyen osztályok indultak. Részletesebben a
(pécsi) FEHÉR/FEKETE 6. és 7. lapjain olvashatunk erről.

Ciszterci osztályok a jelenlegi Gárdonyi Géza Gimnáziumban, 1993/94 tanévben:
Osztály
III.D általános
II.D általános
"0"( nulladik oszt.) angol
I.b biológia-kémia
I.c általános
I.d általános
I.e német tagozat
I.f óvónői tagozat

Osztályfőnök
Csák György
Csathó Zoltán
Hardienné Molnár Erika
Bárányné Kovács Enikő
Rozmán Éva
dr.Abkarovits Endréné
Nyitrai Katalin
Vágó Lászlóné

Létszám
43
38
40
27
32
28
33
40

Az 1994/95. tanévre felvett ciszterci osztályok létszáma:
”0" angol
biológia-kémia tagozat
német tagozat
általános
pedagógiai tag.
Összesen

⌦⌫

40 fő
22 fő
37 fő
35 fő
45 fő
179 fő

⌦⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ ⌦⌫⌦⌫

213. sz. Koháry István cserkészcsapat
Megőrizni, továbbadni a tradíciókat - és felelni korunk kihívásaira...
(Cserkészkrónika Egerből)
A 213.sz. Koháry István cserkészcsapat 1922-ben
kezdte meg működését az egri Szent Bernát gimnázium
falai között. Utolsó parancsnoka Vajk Atanáz ciszterci
atya volt a háború után az 1948. áprilisi feloszlatásig. A
csapat 42 évi szünet után újította fel működését. 1990.
augusztus 29-én kapta meg az ideiglenes működési
engedélyt. A csapat létszáma ekkor 15 fő volt, parancsnoka dr. Száva József, helyettese Csák György gimnáziumi tanár lett. Az első fogadalomtételre 1991.május
18-án került sor. 1991 júniusában Pásztón, a 800 éves
ciszterci jubileumi ünnepségen vettünk részt, majd
júliusban Pazsagon volt első nyári cserkésztáborunk.
1991. augusztusában cserkészeink ott voltak a Népstadionban a Szentatya látogatásakor, illetve másnap a
Hősök terén.
1992-ben nyári táborunk Bükkszentkereszten volt, ahol dr. Szita Árpád ciszterci atya

atya nagyon sokat segített. Harmadik nyári táborunk a
Mátrában, Fallóskúton volt, ahol vidám cserkész élet
bontakozott ki. A nyári táborok helyéről a parancsnokhelyettes gondoskodott, ő készítette elő és vezette a
táborokat. A mátraszentimrei cserkészcsapattal igen jó
testvéri - baráti kapcsolat alakult ki, mely jelenleg is
fennáll.1994. január 1-től dr. Száva József egészségi
állapota miatti visszavonulása után csapat új parancsnoka Mozsgai Tádé ciszterci atya lett. Jelenlegi létszámunk 35 fő. Időközben továbbtanulás miatt többen más
városokba kerültek – Budapest, Győr, Szeged, Debrecen. Így nehézkessé vált aktív részvételük a csapat
életében. Egy fiú és egy leány őrs működik, Pataki
Vidor és Debreczeni Sixtus nevét viselik; illetve az
öregcserkészek őrse.
Csák György
parancsnokhelyettes

Tanárainkról
(E rovatban tanáraink éltútjáról szeretnénk folyamatosan rövid leírást adni.)
Dr. Palos Bernardin György 1904.március 23-án született Budapesten. A Ciszterci Rendbe lépett
1920.augusztus 29-én; áldozópappá szentelték 1927. július 3-án. 1927–29 években egyetemi tanulmányokat folytat Budapesten és Münchenben; 1929–33-ban tanár a budapesti Szt. Imre gimnáziumban;
1933-tól tanár az egri Szt. Bernát gimnáziumban ; ugyanott 1937-től igazgató 1942-ig, és 1941–42-ben
perjel; 1942–49 között tankerületi főigazgató Pécsett; 1949–50-ben rendi hittudományi előkészítő iskolai
tanár és igazgató Zircen.
II

1950–51-ben hittudományi előkészítő iskolai és hittudományi főiskolai tanár Székesfehérvárott; 1951–60
között kisegítő lelkész a székesfehérvári Nagyboldogasszony plebánián. 1960-tól 1963-ig börtönben;
1964-től haláláig 1992.május 14-ig kisegítő lelkész Székesfehérvárott a Nagyboldogasszony plebánián.
1992. május 22-én helyezték örök nyugalomra Székesfehérvárott a Ciszterciek Nagyboldogasszony
templomának sírboltjában.
Dr. Hegyi Kapisztrán Gábor - 1904.február 22-én született Sátoraljaújhelyen. A Ciszterci Renbe
1921.augusztus 14-én lépett.; áldozópappá 1926.szeptember 8-án szentelték.
1926–28 években tanár az egri Szt. Bernát gimnáziumban. 1928–31 között apáti jegyző Zircen, majd
ugyanitt 1937-ig apáti titkár. 1937/38-ban tanulmányokat folytat Rómában; 1938-tól 1943-ig tanár a budapesti Szt. Imre gimnáziumban. 1943-tól 1948-ig gimnáziumi igazgató és perjel Egerben, 1948–50 között perjel és kisegítő lelkész; 1950–58 években tanár az egri érseki hittudományi főiskolán. 1958–60-ban
segédlelkész Hajdúszoboszlón,1960–62 között pedig Zaránkon plebános. 1962-től haláláig – 1992. március 6-ig – nyugalomban a pannonhalmi Szociális Otthonban. 1992.március 13-án Zircen temették el a
Ciszterciek Sírkertjében.
Vajk (Wágner) Atanáz Alajos - 1908. február 22-én született Besztercén. A ciszterci Rendbe
1926.augusztus 29-én lépett. Áldozópappá 1931. július 5-én szentelték. 1931–33 között egyetemi hallgató Budapesten; 1933/34-ben gyakorló tanár a budai Szt.Imre gimnáziumban, majd 1934/35-ben tanár a
bajai III.Béla gimnáziumban; 1935–37-ig pedig ismét a budai Szt Imre gimnáziumban. 1937-től tanított az
egri Szt. Bernát gimnáziumban az államosításig,1948-ig .
1948–50 években segédlelkész Makláron, 1949/50-ben kisszemináriumi tanár Egerben. 1950–56 között
plebános Nyírbogdányban,1956-tól 69-ig segédlelkész Diósgyőrben, 1969-től haláláig – 1991.február 13ig – pedig Jászberényben. 1991. február 20-án temették Zircen a Ciszterciek Sírkertjében.

Találkozók 1993-ban
55 évesek (1938-1993) Pataki Vidor tanár úr osztálya 1993. május végén találkozott Egerben. 1938-ban 64-en érettségiztek, ma 12 társukról tudnak, akik közül 8-an jöttek össze emlékezni Részt vettek a közös szentmisét, melyet
Ujfalussy Ottó ciszterci atya mondott, imádkoztak a temetőben tanáraikért és diáktársaikért. Az Alma Mater falai
között, a régi osztályteremben mindenki beszámolt az elmúlt évekről, majd közös ebéddel fejeződött be a találkozó.
Megjelentek: Chikán János (Bp.), Farkas András (Bp.-Eger),Gáspárdy Pál (Eger), Jármai (Javorek) Ervin (Veszprém), Juhász János (Balassagyarmat), Kis Ferenc Pál (Eger), Sípos István (Ecséd),Tar József (Eger).
1994-ben is terveznek találkozót, remélve, hogy a hiányzó osztálytársak - Ágoston László,Dorkó László, Garami
Zoltán Szörényi László és Tóth Béla - is megjelennek
(Farkas András)
50 évesek (1943-1993) Ágoston Julián osztályfőnök úr osztálya 1993.június 26–27-én találkozott Egerben. Szombat délután városnézéssel és az újjáépített kispréposti palota megtekintésével kezdődött találkozónk. Utána Gallasi
László osztály társunk pincéjében köszöntöttük a jelenlevő Lászlókat, majd este az Agárdi-féle borozóban vidám
hangulatban emlékeztünk. Vasárnap a Kisasszony- temetőben a ciszterci tanárainkra emlékezve helyeztük el koszorúnkat. 10 órakor közös szentmisén vettünk részt, melyet Ujfalussy Ottó ciszterci atya celebrált. Ezt követően a
gimnáziumban a VIII-os osztályteremben számoltak be a jelenlevők az elmúlt évekről, majd közös ebéd és a késő
délutánba nyúló beszélgetéssel zárult találkozónk. Tanáraink közül sajnos egyedül Oltai Rudolf testnevelési tanárunk volt velünk.
Résztvettek: Balla Albert (Jászberény), Csank István (Eger), Erdős László (Bp.), Gallasi László (Eger), Herendi
János (Ausztrália), Janka Ferenc (Bp.), Kaló Géza (Ózd), Kéri István (Eger), Klinszky Gyula (Bp.), Komoróczy
László (Bp.), Madarász András (Békéscsaba), Mátray Imre (Bp.), Molnár József (Bp.), Nagy Lajos (Bp.), Nagy
Sándor (Eger), Péteri István (Bp.), bizáki Puky Pál (Kanada), Sebők István (Budaőrs), Simon Miklós (Bp.), Szalay
László (Bp.), Száva József (Eger), Szkladányi József (Bp.), Szontágh Pál (Eger), Térei Péter (Nagykáta), Vámos
László (Bp.)
(Csank István-Száva József)

III

45 évesek (1948-1993) Rássy Paulin tanár úr osztálya 1993.májusban Egerben tartotta találkozóját. Az 52 fős
létszámú osztályból már 14 osztálytársunk többé nem találkozik.A közös szentmisét dr. Kerekes Károly zirci apátúr
4 paptársunkkal együtt mutatta be. Ezt követően az osztályteremben közös élmények, emlékezések, történetek „záporoztak”. Közös ebéd után a temetőben Rássy és Révész tanár urak és a többi ott pihenő osztálytársaink sírjánál
róttuk le kegyeletünket. Búcsút abban a reményben mondtunk egymásnak, hogy 1998 májusában már mind a 38-an
résztvesünk az 50. éves találkozonkon.
A találkozón részt vettek: Bérces Imre (Bp.), Bóta Csaba (Eger), Deli János (Eger), Fejér György (Miskolc), Jászberényi Ágoston .(Bp.), Kekeny Ferenc (Bp.), U.Kovács Zsolt (Bp.), Krisztik György (Eger), Lukács József
(Eger),Magassy Zoltán (Bp.),Máthé József (Debrecen),Mátray Dezső (Bp.),Mocsáry Béla (Bp.),Nagy Ferenc
(Gyöngyös), Németh György (Bp.), Papp Géza (Abasár), Prisztóka Tibor (Győr), Stokker Béla (Eger), Suba János
(Eger), Szilvássy Sándor (Bp.), Szpolecsny Sándor (Kassa), Tóth Endre (Debrecen), Thajty László (Miskolc),
Várkonyi Bernát (Szeged), Zsuponyó Gyula (Ózd).
(v.Mátray Dezső.)

Kik terveznek találkozót 1994-ben ?
55 éves találkozót az 1939-ben végzettek Egerben június 4-5-én, szombaton és vasárnap tarják. Közös vacsora és ebéd az Unicornis-ban
50 éves találkozóra készülnek az 1944-ben végzettek, Falubíró Győző osztályfőnök úr tanítványai, kik 53an voltak, de közülük már 16-an elköltöztek az örök hazába. emlékezve rájuk felsoroljuk őket: Bányász
Péter, Beregvári Zoltán, Brückler Sándor, Csomós József, Detky László, Ficzere László Gidáli Gábor,
Lénárt Andor, Lukács György, Lukáts István, Magassy Lajos, Márkus József, Nagy Zoltán, Nyíri László,
Rábaközi Ferenc, Tóth Tibor.
Találkozónk 1994.június 11-én ,szombat délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik, amit osztálytársunk, Ritter Márton celebrál
(Wolsky Agenor)
45 éves találkozót tartanak az 1949-ben érettségizettek is. A még nem végleges időpont:1994. augusztus 27-e.

HALOTTAINK
A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya elhúnyt tagjai:
1990-ben: dr. Kelecsényi Gábor (1937), dr. Csépányi Vilmos (1952), dr. Mezei Zoltán (1939);
1991-ben: Szentgyörgyi Tibor (1941);
1992-ben: Magassy Lajos (1944), Tari Zsigmond (1940), dr.Csathó Aladár (1931), Urbán Gusztáv
(1942)
1993-ban: dr Maróti László (1941), dr. Szita Árpád OCist (1944), Veres Miklós (1949), Kiss
B.János(1939) dr. Lévay György (1936)
1994-ben: dr.Elek Emil (1947), Albach Oszkár (1947), dr.Térey (Trilsch) Péter (1943),
••••• Bizonyára nem teljes a névsor. Kérjük írjatok a hiányzókról, hogy közölhessük.•••••

________________________________________________
Ha úgy gondolod, hogy jó lenne a legközelebbi FEHÉR/FEKETE mellékletünkben valamit közölni, légy szíves írd
meg vagy telefonáljál: Wolsky Agenor, 3300 Eger, Kertész u.34. tel.:(36) 317 420 vagy Oláh Gyula ,1114 Budapest,
Bartók Béla ú.25.III.5/A. tel:165 9374
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