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2002. KARÁCSONY

EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei
és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola „színes” lapja

Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak
boldog új esztendőt kívánunk!
A KARÁCSONYI ÉJ TITKA
A karácsonyi éj nagy titka
hogy vak szíved szemét kinyitva
ma mindent égi fénybe állít,
s mindent-mindenkit „átvilágít”
bazalt szíveket is meglágyít!

Ma Gyermekké lett, hogy üdvözülj,
s a Siralomvölgyben is örülj,
mert tudd meg, téged nagyon SZERET,
Karácsony van, ma ne mondj nemet,
mondd azt? Uram örökké veled!

Ma dús gazdagban, pór szegényben,
víg gyermekarcban, morcos vénben,
ha mind-mind e fényben vizsgálod,
bennük az élő Istent látod:
kit elvesztettél megtalálod

Nyílj meg s láss tiszta fényben Istent,
a csodás karácsonyi éjben mindent
csak benne láss és senki másban,
s légy boldog e szent látomásban:
a karácsonyi éj titkában!

De jó, hogy van Karácsony-éjünk,
tudjuk, miért érdemes élnünk,
Emberré lett az örök Isten,
ennél csodásabb „jóhír” nincsen:
Örökrészünk így lett az Isten
Kerekes Károly
–––––––––––––––––––––––

Diákszövetségünk tisztújító közgyűlése
Három év után 2002. november 23-án tartotta Diákszövetségünk tisztújító közgyûlését a Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnázium II. emeleti fizikai előadójában. Egy kicsit aggódtunk, vajon összejövünk-e legalább negyvenen – ennyien
kellettünk a „határozatképesség” eléréséhez. A szép őszi délelőttön azután sok öregdiák örömmel jött a szépen felújított
Alma Materünkbe. Voltak „fiatalok”, s Gödöllőről eljött az 1935-ben végzett diáktársunk, dr. Tóth Sándor is, a budapestiek is kitettek magukért. A közgyûlésen részt vett dr. Kerekes Károly ny. zirci apátúr és dr. Pisákné Balogh Éva, az
iskola igazgatója is.
A közösen imádkozott Pater Noster után dr. Kovács Endre OCist püspök diáktársunk, diákszövetségünk elnöke nyitotta
meg közgyűlésünk. Megemlékezett a Ciszterci Diákszövetség megalakulásának 80. évfordulójáról. Egerben is 1922
júniusában alakult meg a szövetség, melynek a feloszlatás előtti időben több mint 500, az ifjúsági tagozatnak is 190
frissen érettségizett tagja volt. Felolvasta az utolsó közgyűlésünk óta elhunyt ciszterci szerzetesek és öregdiák társaink
névsorát. Sajnos utolsó közgyűlésünk óta sokan távoztak közülünk.
A megnyitó után Tóth Kamill mb. ügyvezető elnök szólt az elmúlt esztendők fontosabb eseményeiről, és a végzett munkáról. Ebből néhány gondolat:
– 2001. novemberében egész napos Rajeczky emlékünnepélyt szerveztünk születésének 100. évfordulóján.
– 2002. júniusában Budapesten a Szent Imre gimnáziumban Ágoston Julián költészete címmel a budai osztállyal közösen estet rendeztünk.
– Az elnökség két-három havonta tartotta üléseit, melyen a szövetségünk folyó ügyeit, szervezési feladatait beszéltük
meg.
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– Rendszeresen részt vettünk az iskolai ünnepségeken: évnyitó, karácsonyi hangverseny, évzáró alkalmával.
– A Budapesten élő tagságunk összejöveteleket tartott a Bartók Béla úti ciszterci cserkészotthonban, melyen 25–30
diáktársunk vett részt.
– Minden évben ellátogattak a Budapesten élő öregdiákok Vácra, Keszthelyi Ferenc megyés püspök diáktársunk
meghívására.
Az üv. elnök befejezésül tájékoztatta a megjelenteket a Szövetség pénzügyi helyzetéről.
CDEO pénzforgalma a 2000 – 2001 években
48 039Ft
Nyitó állomány 2000. 01. 01-én
Bevételek
–Tagdíj- adomány-befizetések
529 600Ft
(APEH-től átutalt SZJA 1%)
– Banki kamatjóváírás
7 202Ft
Összesen
584 841Ft

Kiadások:
– Fehér/Fekete költségei
– Kegyeleti ktg.
– Rajeczky ünnepség
– Ügyviteli ktg.
– Bankktg
– Postaktg
Összesen
Záró állomány 2001. 12. 31-én

267 800Ft
4 700Ft
44 675Ft
23 573Ft
71 993Ft
165 600Ft
578 341Ft
6 500Ft

A beszámoló után Rácz István Pelbárt atya előadását hallgattuk meg.
Elgondolkoztató volt számunkra amit dr Pisákné Balogh Évától, az iskola igazgatójától hallottunk a 213. sz. Koháry
cserkészcsapat gondjairól és a lehetséges kibontakozásról.
A Közgyűlés elfogadta az alapszabályzat kisebb változtatását, melynek módosított szövegét elküldjük a tagság részére
Dr. Szerdahelyi Ferenc diáktársunk, a jelölőbizottság elnökének a javaslata alapján a jelenlevők megválasztották a szövetségünk új vezetőségét.
A közgyűlésen megválasztott tisztikar.

Örökös tiszteletbeli társelnökök:
Elnök:
Alelnökök:
Ügyvezető elnök, egyúttal
a gazdasági ügyek intézője
Titkár:
Jegyző:
Felügyelő Bizottság elnöke:
FB tagok:
Cserkészösszekötő:

Dr. Seregély István egri érsek, a MKPK elnöke
Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist, váci megyéspüspök
Dr. Kovács Endre Gergely OCist, egri segédpüspök,
Dr. Kerekes Lajos ny. bírósági elnök,
Dr. Renn Oszkár okl. gépészmérnök
Tóth Kamill pü. szakember
Dr. Suba János ny. főisk. tanár,
Homonnay József ny. gimn. tanár
Dr. Hibay György jogász,
Oláh Gyula okl. gépészmérnök és Tar József közgazdász
Csák György tanár
•••••••••••••••

Gondolatok az iskolai nevelésről
Pelbárt atya előadása a közgyűlésünkön
A ciszterci iskolák újraindulása után nyilvánvalóvá
vált, arra egyhamar nem lesz lehetőség, hogy a tanítást-nevelést ciszterci atyák lássák el. A Rendnek az
új helyzetben más módon kell az iskoláinak ciszterci
szellemiségét megvalósítania. Számunkra – szerencsés módon – ezt a szellemiséget tanáraink minden
napos tanítási-nevelési munkája sugározta. Bízunk
abban, hogy a mai ciszterci iskolák nevelői ennek
folytatói lesznek. Ehhez nyújtanak segítséget iskolá-

inkban működő ciszterci atyák, mint „spirituális
vezetők”, akik elsősorban a tanári kar számára tudnak útmutatásokat adni ennek a szellemiségnek érvényesüléséhez.
Rácz István Pelbárt ciszterci atya 2002. augusztusa
óta az egri rendház házfőnöke az iskola spirituális
vezetője. Megkértük, hogy a nevelésről néhány gondolatát mondja el nekünk a közgyűlésen.
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hazai – és a tapasztalat szerint nemcsak hazai – teljesen
tését pedig elhanyagolni. Valójában, ha ezek a képességek
téves nevelési szemlélet helyesbítésével kell kezdetorzók maradnak, vagy éppen eltorzulnak, az értelem is alig
nünk.
fejleszthető teljessé. Mert pl. akaraterő nélkül a nebuló –
A gyermek nem kis-felnőtt! Valóságos ember, aki magámajd később a felnőtt – nem tud figyelni, koncentrálni, ezért
tól nem, hanem csak kiforrott felnőttek kb. két évtizedes
nem ragadnak meg benne az iskolában hallottak. Otthon
segítségével válhat a sajátmaga és
pedig ugyancsak „nincs kedve”, ereje
az emberi társadalom számára is
bármit és bárkit elviselni, helytállni,
értékes, nem torzó, igazi felnőtt
tisztességgel elvégezni. Képtelen lesz
emberré. A fejlettebb élőlények
alkalmazkodni még az ún. szeretett
több, továbbtartó gondozásra,
házastársához, gyermekeihez. Ezért
oltalomra, az önálló életre alkalzüllik el, süllyed ösztönösségbe, iszámassá tételre van szüksége, mint
kosságba, drogok használatába és
a kevésbé fejletteknek. Az emmenekül sok ember öngyilkosságba.
berpalántával különösképpen ez a
Korunk egyik jellemzője lett az
állhatatlanság: nincs stabilitása az
helyzet. Nemcsak táplálni, véembernek. Nem tudnak kitartani semdelmezni kell sokáig, hanem
milyen elhatározásukban (a házassámindenféle általánosan emberi és
gok törékenysége, terveik, ígéreteik
sajátosan egyéni, veleszületett
változékonysága, elhagyása, stb.),
képességeit is gyakoroltatni kell
mind-mind az akarat-nevelés hiányáahhoz, hogy a gyermek igazán
nak következménye. Tehát nem a
felnőtt emberré bontakozzék ki.
házasság intézménye „túlhaladott”,
Gyökerében hibás szemlélet:
„Rá kell bízni, mit akar tenni és
avagy, hogy tervek nélkül, ígéretek
mit nem akar. Tegye, amihez
megtartása nélkül lenne „modern” az
kedve van. Mert ha a felnőtt
életvitel – Az ilyenné csökevényeseszabja meg viselkedését, akkor
dett ember mindezt köszönheti az
gátlásos lesz, nem önálló…” Ez
„okos”, „felvilágosult”, tudására bePelbárt atya
az emberi okoskodás az ember
képzelt társadalmának és az általa félre
nem ismeréséből és nagyfokú szakmai tudatlanságból fakad.
vezetett szüleinek, akik nem készítették fel az életre.
Következményeit már tapasztalhatjuk sok év óta. Akinek az
Nem marad-e gyermeteg, aki mindig menekül a terhek
elől? Az ember azzá lesz, amivé teszi, alakítja magát! Szaember helyes ismerete lévén más, helyesebb a nevelési felbadságunk abban áll, hogy tehetjük magunkat jóvá, kevésbé
fogása és gyakorlata, azok is – a maga idejében és helyén –
jóvá, boldogtalanná és boldoggá is! – Ne vétsük el önmaszintén önállóságra és öntudatra akarják – és tudják is –
gunkat! Erre segít az oktatás-nevelés.
nevelni a gyermeket.
Szükséges tehát tudatosan, körültekintően foglalkozni a
Ma különösen szükség van az öntudatos életvitelre.
Tény ugyanis, hogy a haszontalannak, a silányabbnak nagyermekekkel. Csöppség korától – bölcs szeretettel és nem
gyobb a hangja mindenütt: az iskolában, a munkahelyen, stb.
basáskodó hatalommal, szeszélyből, indulattal – engedelTámadóbb, hogy hitványságának így szerezzen helyet, igamességre szoktatni a kicsit.
A szófogadáson keresztül izmosodik akarata, erősödik
zolást. Éppen ezért öntudatra kell nevelnünk, a hit igazának,
önfegyelme, amire későbbi egész életében szüksége lesz. A
életértékének megéléséből fakadó öntudatra. Hogy ne hukisgyermeknek, természetesen, esetenként nehezére esik a
nyászkodjanak meg, ne burkolóddzanak hallgatásba s főleg
szófogadás, de éppen mert létében tapasztalja a szülői szerene hódoljanak be az értéktelen(ség)ek előtt.
Az öntudati megnyilatkozás nem lehet virtus-szerű! Mintet ezer és ezerféle megnyilatkozását, ezért megteszi kívánden szónak, tettnek, életnek akkor van igazán hatása – még
ságát. Ugyanilyen szófogadás, engedelmesség (pl. óvodáha önmagában igaz is –, ha belső megélésből-átélésből faban, iskolában) az „idegen” szavára, ha végrehajtja is azt,
kad. Szükséges, hogy tanítójától, a nevelőjétől is ilyen formás érzést vált ki benne.
Az oktatás-nevelés hangzatos jelszava volt – egy időben
mában kapja a gyermek a hitet, és ne csupán a hittant.
különösen – a játszva-tanítás. Mi sem akarjuk nehezíteni
Mi az igazi nevelés teendője?
Amelyik képességeinkkel nem foglalkozunk, azok nem
azt, de a gyermeknek a tanulás munka, hozzászabott feladat.
fejlődnek ki. (Később, a felnőtt korban kifejlesztett képesséEzen keresztül is készül fel a felnőtt ember nemcsak játékgeink a gyakorlás híján, abbahagyásával, elsatnyulnak, elból, sőt zömében nem játékból álló feladataira. Ez az élet
vesznek.) Áll ez minden adottságunkra: testiekre, szellemirealitása. Ezt kell szem előtt tartani az oktatás-nevelés során
ekre és lelkiekre egyaránt.
is. Így lesz helyes a felkészítése. Tehát tudatosan kell olyan
feladatok elé állítani a gyermeket, ami erőt, akaraterőt, kitarA racionalizmus századára jellemző egyoldalúságnak
nem engedve, vétkesen elégtelen ráhagyni a gyermekre,
tást kíván tőle: pl. memoriter-tanulás, nyelvtan, matematika,
hogy csak a kedvére valót tegye, és nem vezetni arra is, ami
stb. Nevelési-oktatási balfogás ezeket kihagyni, azért mert
az életben még szükséges számára. Hiszen koránál, tapasztanehezek.
A tananyag nagy terjedelmének, a vizsgázók nagy számálatlanságánál fogva nem választhat, ítélhet helyesen! Elégtenak ürügyén (legtöbb esetben a tanári kényelem is megbújik
len csupán az értelme csiszolásával törődni, a többi (akarat,
ezek mögött) általánossá lett a dolgozatírások és a felméréemlékezet, érzelmi élet, stb.) emberré tevő képesség fejlesz-
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sek helyett a tesztkérdéses számonkérés. Eredménye, hogy a
tanulók nem tudnak fogalmazni, kerek mondatokat szerkeszteni, gondolataikat és tudásukat kifejezni.
A hittantanításra is rossz hatással van az iskolai tanítás hiányossága. Hiszen a profán tantárgyak megtanulására nem
fogott gyermek a hitismeretek megszerzésére sem készteti
magát. Sok hitoktató – különben sem osztályozhatott – csak
elmesélget a hitről, hangulatos gyertyafénynél, stb. – és a
számonkérést alig meri próbálni és alig tudja elérni. Már a
gyóntatásnál észrevehető, melyik gyermek részesült a hitismeretet eredménnyel átadó oktatásban és melyik nem.
A régi szülők között sokkal kevesebb volt az elemiken
fölül iskolázott, mégis „természetesen” tudtak helyesen
szeretni: megengedni-tiltani, jutalmazni-büntetni, emberré alakítani. Sokan esetleg anyagi szegénységük mellett
is, így kincset tudtak átadni utódaiknak, ami által azok
boldogultak és másokat is boldoggá tudtak tenni.
Honnan vették ezek az egyszerű szülők és ma elmaradottnak titulált koruk társadalmi rendje is a a természetesen bölcs nevelési szemléletet?
Vették mindenképpen az egészséges ember- és emberilétszemlélet alapján felkészített tanítók, tanárok lelkiismeretes
munkájából, életvitelük példájából.
Vették továbbá – legalábbis az akkori európai kultúrkörben – a keresztény hitből. Abból a hitismeretből és hitgyakorlatból, amit tanultak, elfogadtak és többségükben gyakoroltak. Ez a hit ugyan nem pedagógiát és lélektant tanított
nekik, hanem hittant. Ám ez az Istentől kinyilatkoztatott
természetfölötti hit kiválóan emberi, a Teremtőtől emberre
szabott, emberré alakító. Tudatlan és földiekben tudós, ha
elfogadta, követte, akkor észrevétlenül helyesen alakult
emberré. Ennek az embert igazán ismerő Teremtőtől vezérelt hitnek éppen ezeket a természetesen nevelő eszközeit
vette el, gúnyolta ki a beképzelt áltudomány, az istentelen
szekularizált okoskodás, amely a boldogságot a féktelen
szabadosságban véli megszerezhetőnek, – és teszi ma a
(rosszra való) szabadság ürügyén még nagyobb hanggal
mételyezését, ember-rombolását.
Az antropocentrizmus embere – kiszakítva magát a
természetből, azt romboló öncélúvá lett. Beszűkült látókörű,
aki azt hiszi, hogy a világnak ő adja az értelmet, s közben a
sajátját is elveszti, nem találja meg.
A hitélet különböző gyakorlatai természetes szempontból is szinte nélkülözhetetlen eszközei, útjai az emberrélevésnek, a természetfeletti gyümölcsein kívül. A mi kerek,
az egész lét teljességének értelmét, lényegét és annak
Teremtőjét megismerő világnézetünket nem szabad csak
magánügyként kezelnünk, – amint az istentelenek
hangoztatják. Elhívatottságunk tanúságot tennünk róla. Erre
kötelez emberszeretetünk is, hogy minél többeknek része
lehessen a Teremtőnk ajándékaiban.
Mivel az akaratilag-erkölcsileg lepusztított emberek zömét
hitre segíteni s a kegyelem használatával gyógyulásra vezetni – saját érdektelenségük, fogékonyságuk hiánya miatt –
szinte reménytelen: mondhatjuk, hogy generációjuk (nem
általában), szinte „leírható” az emberré-nevelés szempontjá-
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ból. Az értük való imádságos közbenjárás viszont továbbra
is kötelességünk, hogy az Isten őket is üdvözítő tervéhez
hozzájáruljunk.
A társadalomból kiirtott-kiveszett lelkiismeret visszaszerzése, az emberek éntudatának a helyes irányba vezetése, igaz
tartalommal való töltekezésének elősegítése, Isten szívünkbe
írt akaratának felismertetése és tetteinknek ezzel összevetése, elérhetetlenül nagy és időigényes feladat.
A közösségi természetű embernek, így a gyermekeknek is
lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy a hitet is közösségben élhesse. A mai elidegenedett világban ösztönösen keresi
a fiatalság a közösséget, és talál, alakít magának ilyet-olyat,
jobbat ˙(kis- és bázisközösségek), rosszabbat (szekták, galerik). Ám a jó szándékú alakulások is csak akkor vezetnek jó
végre, ha a tiszta hitben jártas személytől kapnak irányítást.
A fiatalok legtöbbször nem igényelnek „kívülálló” vezetőt.
Úgy hiszik, hogy majd a maguk (képzetlen) feje szerint is jó
úton fognak haladni.
A ciszterci nevelés a ma iskolájában kérdésre a hosszan
felvázolt körülmények ismertetése is tartalmazott részválaszokat, amiket most csak kiegészítenünk kell a helyi adottságok figyelembevételével.
Egyesített egri intézményeink vezetőségének kezdeményezésére e tanév elején bevezettük a katolikus köszöntést
magyarul. Ifjúságunk könnyen és azonnal megszokta.
A korábbi tanévben templomunkban reggel 7,15-kor kezdődött diákmise. Mivel ezen a vidékről bejárók nem tudtak
részt venni, azért igazgatónőnk a tanítási idő első órájára
tette az osztályfőnöki órákat és úgy rendelkezett, hogy iskolánk jelenlegi 23 osztályának mindegyike havonta egyszer, a
8 órakor kezdődő szentmisén – immár akadálytalanul –
vegyen részt. E szentmise homiliája elsősorban a diákjainknak szól. Közülük jönnek ministrálni és felolvassák a liturgia
az napra kijelölt részét. Idő és gyakorlás kell ahhoz, hogy
megtanulják a szentmise részeit (mikor következik a szentlecke, mikor a hívek könyörgése) továbbá elsajátítsák az
értelmes, érthető felolvasás szabályait. Kisdiákjaink eredményessége ezen a téren egyáltalán nem marad el a nagyobbakétól!
Sorra vesszük a szentségi életünk szorgalmazását, de
úgy hogy a szentáldozás kegyelmeit igényeljék, de ne
essenek vételének formálisságába, amivel csak árthatnának lelküknek.
Hittanáraikon (3-an vannak) keresztül is feladatunk segíteni keresztény életük kialakítását. Terveinkben szerepel a tantestület tagjaival is kialakítani nemcsak a meglevő katolikus „köszönő-viszonyt”, hanem a Krisztusban
testvéri kapcsolatot is. Idő, hosszú idő és imádság szükséges az e téren való gyümölcsöző kapcsolattartáshoz.
A vezetőtestület hozzáértő irányítása és példája meg
fogja teremteni gyermekeink lelkében és a tantestületében
is a folyamatos gyarapodást. Az Urunkhoz hitelesen kapcsolódó életünkkel képesek leszünk a keresztény élet
szépségét, biztonságát, derűjét-örömét megízlelni, feléjük
környezetünket elindítani, társadalmunk Krisztushoz
alakítását ezek által is segíteni.

2002. Karácsony

Színes Egri FEFE

5

Az új év első napjaiban jobban érezzük az idő múlását. Egy évvel öregebbek lettünk,
az értékes, döntő fontosságú idő gyorsan elmúlik. Azt kívánom iskolánk minden tanulójának a 2003-as évben, hogy okosan használjátok ki a középiskolás éveket tudásotok gyarapodására és jellemetek erkölcsös növekedésére. Ne felejtsétek el, hogy minden Isten adta pillanat mérhetetlen kincs, ne pazaroljátok el. Ne fussatok folyton a ki
tudja milyen holnap felé, éljetek életeteket a lehető legjobban, gondolkodjatok olyan
jól, amennyire csak képesek vagytok, a mai napot pedig végezzétek olyan jól, ahogyan
csak tudjátok. Mert a ma gyorsan holnappá lesz, a holnap pedig hamarosan örökkévalósággá.
Dr. Pisákné Balogh Éva igazgató

Meghívó
Az egri Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
tantestülete és tanulói
szeretettel meghívják Önt

2002.december 12-én
17 órakor
„Földön már új napvilág van.
Dicsőség a magasságban!
Angyal néki ezt kiáltja
Néma csillag őt imádja.

A koncert programja:
1.
2.

3.

4.

5.

Az angyal énekel
előadja:
az iskola kórusa
orgonánál: Ferencz József
Részlet Vivaldi: Négy évszak című művéből
előadja:
Kovács Kitti 11. B osztályos tanuló
furulyán
zongoránál: László Éva tanárnő
Gounod: Ave Maria
előadja:
Kelemenné Oravecz Júlia tanárnő
ének
zongoránál: László Éva tanárnő
Eszterházy Pál: Ó áldott éj
Zsasskovszky: Pásztordal
előadja:
az iskola kórusa
zongoránál: László Éva tanárnő
vezényel:
Dudás Anna főiskolai docens
Kodály Zoltán: Hívogató
előadja:
Budai Ferenc 11. E osztályos tanuló
klarinéton

a Szent Bernát templomban
tartandó

karácsonyi koncertjükre.
Cím: Szent Bernát templom
Eger, Széchenyi utca 15.
6.

Wolf: Ave Maria
előadja:
Dudás Anna főiskolai docens - ének
7. Quantz: Fuvola duó
előadja:
Balázs Ildikó, Dúzs Ágnes
10. K osztályos tanulók fuvolán
8. Charpentier: Te Deum
előadja:
Nagy László 11. D osztályos tanuló
trombitán
9. Puer Natus in Betlehem – latin ének
Glória – osztrák ének
Britten: Oly kicsi ő
előadja:
az iskola kórusa
10. Az énekkar tizenkettedik évfolyamosai búcsúznak
11. Dicsőség mennyben az Istennek…
előadja:
mindenki
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Szűz Mária tisztelete a történelemben
Dr. Lengyel Gyula atyának, az egri Fájdalmas Anya templom plébánosának
előadása a kollégiumban
A legszebb, a legszentebb szavak egyike a különböző nyelveken az „anya”, az „édesanya” kifejezés. A
magyar nyelvben az anya szó többször előfordul öszszetett szó előtagjaként is. Gondoljunk csak az anyaföld, anyanyelv, anyaszentegyház szavainkra. Mindegyik szóban megjelenik az anya iránti szeretetnek a
kisugárzása,
így ezek a
szavak
mély
emocionális
tartalommal
bírnak azon túl,
hogy megemelik az alaptag
jelentésének
tartalmát. Jelzik, hogy a
beszélő
számára ezek a
szavak a hétköznapi jelentésen túl többet, magasabb
szintű jelentést,
tudattartalmat
hordoznak. Az
anyaföld,
a
szülőhely, az
ország megjelölését
hordozza;
az
anyanyelv a nemzethez való kötődést fejezi ki; míg az
anyaszentegyház a hitet jelenti. A nemzethez, az országhoz és a hithez való kötödés pedig az ember személyiségének legalább olyan fontos alkotó eleme, mint
a családhoz, pontosabban az édesanyához való
kötődés. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a személyiséget
tápláló források az élet tápláló kezdetével hangsúlyt,
megfellebbezhetetlen, vitathatatlan jelentőséget kapnak. Hiányuk helyrehozhatatlan károkat okoz az egyén
életében, személyiségében éppen úgy, mint egy nemzedék, vagy mint egy emberi közösség életében.
De úgy is fogalmazhatunk, hogy minden emberi
kapcsolatnak mintája az anya-gyermek kapcsolat.
Ebben a kapcsolatban az anya mintaképe Szűz Mária,
és ebből fakad, hogy a Szűz Máriának, az Úrjézus
Krisztus édesanyjának a tisztelete különlegesen fontos
helyet foglal el az egyház tanításában, és végigkíséri
nemcsak a katolikus egyház történelmét, hanem szinte
valamennyi nép történelmében, s így a magyar történelemben meghatározó szerepet tölt be.
A magyar nép történelmében Szűz Mária kultuszának kezdete első királyunk, Szent István király halálával kezdődik. Ahogy a krónikás írta a Szent Király Székesfehérvárott életének utolsó napjainak egyikén a
kápolnában az ország nagyjainak jelenlétében koronáját felajánlotta a Szűzanyának, mondván vegye pátfogásába, védelmezze, és járjon közbe Szent Fiánál a

magyarok érdekében. Tehát valódi, de halhatatlan
édesanyaként nemzedékeken keresztül óvja, védelmezze a magyar népet. Őseink ezt a felajánlást szent
örökségként származtatták tovább nemzedékrőlnemzedékre. Megjegyzem azt a kevésbé ismert tényt,
hogy 1693-ban I. Lipót király – a töröktől való megszabadulás emlékére – megismételte Magyarország felajánlását Nagyasszonyunknak. És az sem érdektelen,
hogy ország felajánlásunk nem páratlan a történelemben, hiszen Bajorországban 1620-ban már külön ünneplik Szűz Máriát, de az ünnep csak 1916-tól kerül be
az egyházi kalendáriumba. XIII. Lajos 1638-ban ajánlotta fel a Nagyboldogasszonynak országát, s érdekes,
hogy augusztus 15-én emlékeznek rá. Ausztriát III.
Ferdinánd 1647-ben ajánlotta fel, s december 8-án
ünneplik. János Kázmér király Lengyelországot ajánlotta fel Máriának 1656-ban. 1821-ben Mexikó, majd a
XX. század elején a latin-amerikai országok egész
sora következik. 1893-tól az angol püspökök Angliát
helyezték a Boldogságos Szűz Anya oltalma alá. Ezek
a felajánlások azonban nem érintik a mi Szűz Máriatiszteletünket, mert Vaszary Kolos bíboros, prímás
kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tisztelet
nemzeti jellegét. XIII. Leó pápa 1896-ban külön ünneppé tette október második vasárnapját. X. Pius az
ünnepet 1910-ben október 8-ra tette. II. János Pál
pápa az 1776-ban a Szent Péter Bazilika altemplomában lebontott kápolnát e napon szentelte fel 1980.
október 8-án.
Szűz Máriának mint Magyarország Patrónájának a
tiszteletére már az Árpád-korból vannak adataink.
Európai viszonylatban is nagyon korán, már a XII.
században elfogadott ünnep hazánkban december 8-a,
a szeplőtelen fogantatás ünnepe. A XII. század végén,
III. Béla királyunk uralkodása alatt készült Praykódexben, mely az első teljes misekönyv, már felvett
ünnepként jegyzi kalendáriumában ezt a napot. Ekképpen olvashatjuk: „Kimondhatatlanul irgalmas Isten,
ki az Asszony első bűntettét Szűz Mária által rendelted
kiengesztelni, add, hogy fogantatásának ünnepét méltán üljük meg, ki Egyszülöttedet szűzen foganta és
szűzen szülte.” Ugyanez a gondolat olvasható – igaz
néhány századdal később, pontosabban 1508 után
keletkezett – pálos rendi imakönyvben, a Peerkódexben is: „Ó kegyes Szűz Mária, te vagy szép tiszta rózsa, bűn nélkül fogantattál, mert mennyből te adattál, anyádtul mikor születtél, Istentől úgy tiszteltettél,
hogy méhében megszenteltettél Szűz Mária ékes viola,
bűnösöknek vigassága.”
Vagy a néhány évtizeddel később, az 1531-ben keletkezett Thewrewk-kódexben lejegyzett imádságban,
amely Szűz Mária Szeplőtlen Szívét imádja: „Vagyon
mondásom a te édes szüvedhez Ó Mária, angyali
fényességnek tüköre, vagyon szólásom az te tiszta
szüvedhez, ez világnak nemes asszonya … Idvezlöm
én szívemnek belső érzékenysége szerént te szeplőtelen szívednek méltóságát, aki először napnak alatta
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mindennél méltóbb lőn őbelé fogadni atya úr Istennek,
méhéből származott magzatot….”
És végül idézzük Temesvári Pelbárt ferences rendi
szerzetesnek – mint a Szent Szűz európai hírű
tubadúrjának – 1483-ban Budán befejezett művét,
amelynek már a címe is sokatmondó, de a kor szokása
szerint igen hosszú: „Az áldott Szűz Mária koronájának
csillagkoszorúja egyes szentbeszédekből az Ő
dicséretére fölöttébb csinosan összeállítva”. Ma
röviden Csillagkoszorú vagy Stellárium a mű címe.
Szentbeszédeit 1458-tól írta le. S ezekből készített egy
könyvet, amelynek bevezetőjében, azaz Prológusában
drámai erővel mutatja be Pelbárt Szűz Mária primátusát. Bibliai alapon felépített művészi kompozíciója a
következő:
•
•
•
•

•

A pokoltornác lelkei kétségbeesve sóvárognak
Isten színelátása után.
Ádám odaül Isten trónusa elé, s kéri bocsánatát,
de az Úr elűzi.
Jeremiás és Izaiás járul eléje, de az Úr őket is
saját könyveikből vett idézetekkel elűzi.
Így jár Jób is, s kérésének visszautasítása után
önmagát idézi türelmét veszítve: „Átkozott legyen
a nap, amelyen születtem, s az éjszaka is, amelyen ezt mondták: megfogantatott”.
Haragvó Istent végül is Dávid szava hatja meg:
„Igaz vagy, Uram, de irgalmas is, tégy velünk irgalmasságod szerint”. Elhatározza erre az Úr a
megtestesülést, s kiválasztja Máriát. Isten után tehát övé a primátus.

A mű – méltán – rendkívül népszerű lett, hiszen 1496tól tizenkilenc kiadásáról tudunk.
A Mária kultusz népszerűségét és terjedését mutatják, hogy már ebben az időben ismertek szerte az országban Mária-társulatokat, amelyek minden héten
három misét mondattak. Hétfőn a halottakért, csütörtökön az Oltáriszentség imádására, szombaton pedig a
Szűz Mária tiszteletére. Ilyen Mária-társulatról tudunk
Sopronban, Pozsonyszentgyörgyön, Selmecbányán,
Körmöcbányán, Bárfán, Kismártonban, Iglón és Kassán.
Ugyancsak népszerű lett az egyéni áhítat kifejezés
formái között a búcsújárás Mária tiszteletére. Szokás
volt a zarándoklat alkalmával beiratkozni a kegyhely
Mária-társulatába is. Nálunk, Egerben a Servita templomban 1724 óta jegyzik a búcsújárókat, de ismert
búcsújáróhely volt már a XIV. században Sopron, a
Pozsony melletti Máriavölgy, a Moson megyei Boldogasszony község, a Komárom megye Csatka. A XV.
századi alapítású a szeged-alsóvárosi ferences rendi
kegytemplom, és talán a legismertebb a csíksomlyói
búcsújáróhely, amelyet 1444-ben IV. Jenő pápa nyilvánított azzá. Gótikus kegyszobra a XV-XVI. század
fordulójáról való, s tudomásunk szerint a világ legnagyobb méretű kegyszobra.
A ferences rendieknél kapcsolódik össze a Szeplőtelen Fogantatás szimbóluma a török ellenes tartalommal. A jelenések könyvében olvasható: „Az égen
nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába a
hold, a fején tizenkét csillagból korona”. Ez a bibliai
kép jelenik meg leggyakrabban a ferences kolostorokban úgy, hogy a Szűz Anya a földgolyón állva sarkával
eltapossa a kígyó fejét. Nem volt nehéz a világot fe-

7

nyegető pogány törököt a gonosszal, a kígyóval azonosítani. Így válik Szűz Mária a keresztény seregek,
köztük a magyarok hősi, a kereszténységet védő harcának segítőjévé, és az ország valóságos patrónájává.
Ezt igazolja a domonkos apácák Margit-szigeti kolostorában íródott, 1516-ban a Gömöri-kódexben napvilágot látott ima: „Kérlek nemes Asszonyom, Szűz Mária,
ne hagyj el engem semmi nemű szükségemben, és a te
szerelmes, édességes fiadért szabadíts meg minket a
gonosz töröktől, és tarts meg minket az igaz keresztény
hitben és törjed a gonosz szándékokat.”
Vagy 1508-ban Pesten Vásárhelyi András 17 strófában írt Máriához könyörgő erset, hogy a töröktől és
minden veszedelemtől mentse meg hazánkat. Művéből
három strófát idéznék:
Angyaloknak nagyságos asszonya,
Úrjézusnak bódogságos anyja,
Mennyországnak szépséges ajtaja,
Paradicsomnak nagy széles kapuja.
Siradalmas, népöm, születésünk,
Félelmes mi sok iszonyatunk,
Rettenetes nékünk bajvívásunk,
Ha te nem lész mi nagy táplálékunk
Halottaknak megszabadítója,
Törököknek megnyomorítója,
Királyoknak jó tanácsadója
Magyaroknak megoltalmazója.”
Ugyanakkor tudjuk, hogy a mohácsi csatában elesett
egy Vásárhelyi András nevezetű pap. Joggal feltételezhetjük, hogy az idézett mű szerzőjéről van szó.
A török ellenes időszakban a lepantói győzelem
(1571) hatására születek meg loretói Boldogasszony
kultusza, akinek népszerűsítésében a jezsuita rendnek, ezen belül is Nádasdi Jánosnak, Eleonóra császárné gyóntatójának nagy szerepe volt. Ehhez a kultuszhoz kapcsolódik a mai napig élő májusi litánia.
A XVII–XVIII. század fordulójának jelentős eseményei voltak a Mária-képek könnyezései. A legismertebb
talán a Zemplén megyei Pócs községben 1696. november 14-én először könnyező Mária-kép. A XVIII.
század folyamán válik népszerűvé, de csak 1782-ben
VI. Pius pápától kap számos ünnepre kiterjesztett búcsúkiváltságot Máriaverebély-Szentkút.
A XIX. században alapvető változások zajlottak le
a búcsújárás, a zarándoklat gyakorlatában. Szekularizálódik a közgondolkodás, de a helyi nyomdák termékei továbbra is erősítették a szakrális-kultikusszellemi egységet. Ez a szellemi egység pedig nem
más, mint a Regnum Marianum eszméje. Ezt az eszmét aztán a rémségekkel teli XX. század szét-, illetve
megtörte. Határokkal széttörte ezt az egységet a
trianoni béke, majd az ezt megismétlő párizsi békeszerződés. Megtörte a nemzet- és vallásellenes szocialista időszak, s napjaink minden elborító fogyasztási őrülete sem kedvező. Kimaradt a mai nemzedékek gondolatvilágából a Szent Szűz misztériuma. Ma
100 megkeresztelt csecsemő közül 39 jut el az
elsőáldozás szentségéig, 19 fiatal a bérmálkozás
szentségéig, csupán 6 fiatal köt közülük szentségi
házasságot. S a ma embere nem is tudja megfogalmazni, hogy mitől, de szenved. Egy-egy búcsúban a
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sok síró édesanyát, nagymamát látva nem lehet kétségünk a szenvedés mélységéről. S így korunk em-
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bere nagyon rá van szorulva a Szűz Mária bocsánatára, és nagyon rá van szorulva a kegyelmére is.

–––––––––––––––––

„…itt tört meg a mohácsi katasztrófa után először az ottomán had.”
Dr. Kedves Gyula történésznek, a Hadtudományi Intézet és Múzeum
osztályvezetőjének az előadása
A XVI. századi magyarországi hadi élet bemutatása
a feladatom. Erre pedig az ad alkalmat, hogy 450 éve
október közepén itt tört meg a mohácsi katasztrófa
után először az ottomán had. Sajnálatos módon a
magyar nép történelmében sokszor előfordult, hogy a
generációk egész sorának egyszerűen a léte volt a
kérdés. A túlélés pedig csak úgy volt lehetséges, ha a
korszaknak a hadászatát megismerik, és nem csupán
a lélek bátorságával szállnak szembe az ellenséggel.
A hadtudomány úgy
tartja, hogy
az 1500-es
évektől kezdődően száz
éven
keresztül valóságos hadügyi
forradalom zajlik
le Európában.
Az
előtte lévő
öt-hatszáz
év a lovagi
hadviselés
korszaka
volt, amikor
az
egyéni
bátorság, a
fizikai erő, a
fegyverforgatásban
való jártasság dominált. A korszak végét a tűzfegyverek megjelenése jelenti a XV. század végén.
Közismert, hogy Magyarország általában nem volt
a hadi technikai fejlődés élvonalában. A ritka kivételek
egyike volt Hunyadi Mátyás uralkodása, de az őt követő nemzedék mindezt eltékozolta. S Mohácsnál a
korszerűtlen hadi technika és nem az egyéni hősiesség szenvedett katasztrofális vereséget. A török támadása miatt azonban a század középére nálunk is
terjedőben vannak a tűzfegyverek, de az európai fejlődéstől aló lemaradásunk a XVII. században válik egyre
nyilvánvalóbbá.
Milyen is volt tehát a korszerű hadviselés a XVI.
századi Európában? A korszerűséget a tűzfegyverek
jelentették. Azonban a méretek oly nagyok, és a használhatóság oly körülményes, hogy elterjedése nem
ment zökkenőmentesen. A dolog ott kezdődik, hogy
felfedezték a faszén, a salétrom és a kén keverékét,
amely gyorsan ég, és amelyet ha zárt térbe lefojtottak,

a fejlődő gázok robbanásszerűen terjedtek ki, és ha ezt
irányították, lőni tudtak vele. A korabeli fémmegmunkálási technológia azonban nem tette lehetővé a tizedmilliméteres pontosságú illesztést; de a tökéletes fojtást
sem, ha a csövet nem zárták le. A hátul töltős fegyverek a tökéletlen zárás miatt nagyobb veszélyt jelentettek a kezelőkre, mint az ellenségre, mert a fejlődő
gázok hátul távoztak. A dunai sajkásoknál mégis használták őket, hiszen a hajón az ágyúkat nem lehetett
elől tölteni. Így a csöveket hátul lezárták, a fegyvereket
elől kellett tölteni huzagolás nélkül fél perces művelettel, huzagolás estén ez eltartott öt-hat percig is. A lövedék pontosabb irányítását a huzagolással lehet biztosítani. Amíg töltötték a fegyvert, védtelenek voltak a
katonák. Egy szál kihegyezett karó meg lehetett ölni,
vagy egy lovas rohammal el lehetett tiporta a katonákat.
A lovagi harcászat alapja a páncélos lovas katona
volt, aki valamikor apródként kezdte a harcászatot,
majd felnőve drága fegyverzetet csináltatott magának
és lovának, de a ló sem volt olcsó. Az 1510-es évek
végén Spanyolországban megszületett egy tízkilós
puska, amelyet már egyetlen ember kezelhetett, ráadásul előállítása viszonylag olcsó volt. Tíz-tizenkét
napi tanulás után a legbutább katona is húsz-harminc
lépésről lelőhette a lovagot vagy a lovát. Egy pillanat
alatt odalett a drága ló, a drága páncél, és örülhetett a
lovag, ha azonnal meghalt, mert a tizenkilenchúszmilliméteres ólomgolyók iszonyatos sebet tudott
okozni. A korabeli orvostudomány pedig lényegében
csak az amputálást ismerte. Ha nem vérzett el azonnal, akkor vérmérgezésben iszonyatos kínok között
általában egy hét alatt kiszenvedett. A lassú töltés
miatt azonban még ez az egyszemélyes puska sem
terjed el olyan gyorsan. A napóleoni háborúkig kiképzés alatt kellett kitalálni és begyakoroltatni, hogy hogyan lehet a leggyorsabban újra tölteni a fegyvert; és ki
kellett találni azokat az apró technikai változtatásokat,
amelyekkel le lehetett rövidíteni a töltéssel töltött időt.
Ez döntötte el a katonák életét és a csaták sorsát is.
Ilyen újítás volt a hétéves háborúban (1756-63) a poroszok találmánya, a fémtöltő puskavessző, amely a
csata hevében nem törik el.
A fegyver megtöltése úgy történt, hogy beleöntötték a lőport, majd az ólomgolyót, összegyűrték a
fojtást, ami általában kóc volt, és öt-hat ütést mértek
a töltővesszővel. Utána fel kellett „hordani” a fegyvert, azaz elsütésre alkalmassá kellett tenni. A fegyveroldalán képeztek egy szerkezetet, a mi korszakunkban ez volt a kanócos
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szerkezetet. Egy pici lyukat fúrtak a cső falába, ami
a töltő űrbe vezetett, a kialakított serpenyüre izzó
kanócot tesznek, amibe finom lőport kevertek. Az
izzó kanóctól begyulladt a lőpor, és berobbantotta a
csőben lévő lőport is. Nos, korszakunkban, ha fújt a
szél, nem lehetett használni: éjszaka, esős időben,
ködben szintén nem használták. A XV. század végén találják fel a dörzskerekes vagy kerékkeretes
fegyvert, ahol a piritről egy recézett kerék ad szikrát
a finom lőpornak. Estei Hyppolit egri püspök levelezéséből tudjuk, hogy ilyen szerkezeteket már 150405-ben már gyártanak Miskolcon, és az egri várba
innen vásárolják darabonként 1 forintért. Ez nagy
pénz volt, mert a gyalogos katona havi zsoldjával
egyezett meg ez az összeg. Eredetileg német találmány, innen kerül a szerkezet Észak-Itáliába, és
szerelik fel a lovas katonák fegyverzetét, azaz pisztolyát.
A nyílt terén, a mezei harcokban a muskétás gyalogosok a XVII. század végéig úgy állították össze,
hogy az alakulatok egy része mindig kb. négy méter
hosszú lándzsával, pikával legyen felszerelve. Ezek
a katonák voltak azok, akik védték a muskétásokat,
miközben ők töltöttek. Egy óriási sündisznót képzeljetek el, százötven és háromszáz főset, ahonnét a
lövészek célzás nélküli sortüzeket lőttek. Kezdetben
nyolc-tíz sorozatot is lőttek, de ahogy tökéletesedett
a töltés, csökkent a töltési idő, úgy csökken a sorok
száma háromra. A pikások száma is egyre fogy,
ahogy tökéletesedik a lőfegyver, a kezdeti kétharmadnyi rész leapad a XVII. század derekán a harmadára. Majd csak a franciák által kitalált bajonett
alkalmazásával tűnnek el végleg. A bajonett első
magyarországi alkalmazására Buda várának visszafoglalásakor kerül sor.
A váraknál a falak védelmet nyújtottak, így volt idő
a töltésre. A várak lesznek a magyar haditechnikai
fejlesztésnek a bázisai, ahol megpróbálják megtanulni
a külföldről hozott újításokat. A várak lesznek a kiépülő
új végvári vonal csomópontjai, amelyre támaszkodva
sikerül megállítani a török támadásokat, s egy-egy
végvárnak az önfeláldozó küzdelmével, mert ne legyenek kétségeink nincsenek csodafegyverek, s nincsenek superhősök sem. A háborúban mindig a létszámviszonyok, az anyagi javak felhasználása döntött. Nincsen bevehetetlen vár. Eger sem volt az. Én nem szeretnék senkiben illúziókat rombolni, de ha nem szeptemberben kezdi a török az ostromot, biztos, hogy a
vár elesik. Nagy valószínűséggel az utolsó szálig harcoltak volna az egri katonák, s így megmentették volna
a mögöttük lévő vidéket, mert azzal, hogy ők egy-két
hónapra lekötik a támadó erőket, időt szereznek a
hátországnak felkészülni. A döntő tényező tehát mindig
az volt, hogy ezekben a várakban milyen erőt tudnak
megfeszíteni, s mennyi időre állnak ellent, mert a mozaikszerűen elhelyezkedő várak így egymást erősítve
meggátolják azt, hogy a török az egész országot elfoglalja. Eger vár sikere sokban annak a Losonczi Istvánnak is köszönhető, aki hősi halált halt Temesvár védelménél. Feladja ugyan a várat, arra gondol, hogy a
szabad elvonulással még jól képzett katonákat tud adni
az országnak. A török lemészárolja őket, de az egy
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hónapos védelemmel lekötötték Ahmed hadait, s ez
hozzájárult Eger sikeréhez.
Kezdetben azt remélték, hogy a várak megvédik az
országot addig, amíg össze nem szedi magát a magyar társadalom, de a tizenötéves háború során be
kellett látni, hogy ország ereje önmagában kevés a
védelemre is. Innentől a kérdés az lett, hogy létre lehet-e hozni egy olyan európai koalíciót, amelynek
egyesített erejével ki tudják űzni a törököt. Az 1640-50es évtizedre eljött lényegében ez az időszak. A magyar
nemesség színe-java úgy véli, hogy szembe lehet
fordulni a Habsburg dinasztiával, amely képtelen felhasználni a kézében összpontosuló anyagi erőket,
hogy végre leszámoljon a török hódítókkal. Ekkorra
haditechnikailag az európai katonaság már meg haladta a török hadsereget. A dinasztia azonban még kivárásra játszik, s csak egy emberöltő múlva vált valósággá a töröktől való megszabadulás. Ebben a harcban a
magyar katonaság nem lekicsinyelt szerepben, de
mégis csak a szárnyak biztosításában, az utánpótlási
vonalak elvágásában, a felderítésben játszott fontos
szerepet. Azért ezekben a feladatokban, mert a magyar könnyű lovasság erre volt a legalkalmasabb. Az
ekkorra kialakult tűzfegyverekre épített és szigorúan
kiképzett, gépiessé váló, nehézkesen mozgó hadrendben az individuumnak már nem jutott szerep. A szakirodalom vonalharcászatnak nevezi ezt a hadviselést,
amelynek kialakítása elsősorban Savoyai Jenő nevéhez fűződik, és amely a napóleoni háborúkig meghatározza a harcászatot.
A magyar katonaság azért nem tud haditechnikailag lépést tartania nyugati fejlődéssel, mert a dinasztia
megelégszik a magyar területek védelmi szerepével,
pénze nincs arra, hogy a tűzfegyverekkel és képzett
gyalogosokkal lássa el a magyar végvári vonalat. Így a
magyarság szükségből kényszerül arra, hogy a védelmi feladatot biztosító könnyűlovas harcmodort fejleszsze ki. A vágtázó huszárok 30-50 km-es portyákra is
képesek voltak, sőt tudunk olyan egri lovasokról, akik
egészen Szegedig elmerészkedtek. Az udvar inkább
megvásárolja a békét, mert még a kifizetett sarc is
olcsóbb volt, mint harminc-negyvenezres katonatömeget mozgósítson, élelmezzen, ellásson, és a veszteségeit pótolja. A török így maradhatott meg az országunkban, és a hosszú békés időszakokban, a néhány
éves hadjáratokban is a magyar lakosság pusztult.
Pusztította a török horda, a császári seregek martalócai, de a magyar végvári katonaság is. A törököt kiverő
hadjáratban harcoló alakulatok ellátását is a magyar
lakosságnak kellett biztosítania. Ez évszázadok alatt
folyamatosan hulló véráldozat miatt kerül a magyar
etnikum végveszélybe a saját hazájában. Az Alföldön
százával néptelenedtek el a falvak, az újra szervezett
vármegyék közül van olyan, amelynek csupán néhány
ezres a lakossága! A töröktől való megszabadulásnak
ez volt az ára. A szabadság fejében el kellett viselni az
idegen zsoldosok pusztításait. A történelemben nem
lehet szétválasztani az egri vár védőinek hősiességét
az ismeretlen falvak, névtelen egyszerű parasztjainak
önfeláldozásától. Az egyéni önfeláldozással az ország
ugyan megmaradt, de az, ami 1526-ban sírba szállt,
egy közép-európai középhatalom, már nem születhetett újra.
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ESEMÉNYEK

Helyesbítés
Az előző számunkban hírt adtunk iskolánk új tanárairól. Sajnálatos, de tény, hogy tévesen jelentük meg Laib
Adrienn tanárnő munkában eltöltött idejét. A mondat helyesen így hangzik: „Van egy ötéves kislányom, és 11 éve
tanítok.” Természetesen a tanárnőtől szíves elnézést kérünk!

Munkalátogatás
2002. október 11-én a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola tantestülete Nagy
Ferencné igazgatónő vezetésével meglátogatta iskolánkat.

Megemlékezés
2002. október 17-én iskolánkból a 12. B osztály tanulói Varga B. János osztályfőnök és oktatási igazgatóhelyettes vezetésével részt vettek a török felett aratott győzelem 450. évfordulóján tartott megemlékező szentmisén
a Bazilikában. Ugyanezen a napon, ugyancsak ebből az alkalomból előadást tartott iskolánkban dr. Kedves Gyula,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese.
Október 24-én Szíki Károly színművész, a Harlekin Bábszínház igazgatója a „Magyarok vére” című emlékező
műsorát mutatta be a „régi fizikaiban”. A műsorban írók és költők vallomásai hangzottak el 1956-ról. Az előadás
anyaga CD-n is meghallgatható a könyvtárban.

„Gólyaavatás” a kollégiumban
2002. október 21-én volt meg a kollégista elsősök hagyományos „gólyás buli”-ja, amelyre az idén először az iskola dísztermében került sor. (Lásd az „Így írunk mi” rovatot.)

Helloveen-party
2002. november 5-én tartották meg iskolánk két tanítási nyelvű osztályai a szokásos Helloveen-partyt. Két pillanat a partiról ….

A Magyar Tudomány Napja
2002. november 11–12-én a TIT Bugát Pál Egyesülete a Magyar Tudomány Napja alkalmából előadásokat
szervezett a „régi fizikai”-nak nevezett előadóteremben a biológia és a történelem egy-egy problémájáról. Az előadók az egri Esterházy Károly Főiskola tanárainak voltak, és a város középiskoláiból került ki a hallgatóság.

„Intimzóna”
2002. november 18-én dr. Ritz Tamás szülész-nőgyógyász előadásokat tartott a tanulók egy csoportjának az
„Intimzóna” program keretében.

Erzsébet nap
2002. november 18-én Szent Erzsébet napi ünnepség a kollégista tanulók számára iskolánk dísztermében.

Színházlátogatás
2002. november 19-én a kollégista tanulók egy csoportja a „Valahol Európában” című musical-t tekintették meg
az egri Gárdonyi Géza Színházban.

Galéria
November közepétől Korompai Zoltán 12. B osztályos tanuló makettjei mellett Liktor Dániel 11. B osztályos tanuló rajzai láthatók az első emeleti galériában.
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Koszorúzás
2002. november 22-én a Palócgála elnevezésű városi kulturális program keretében koszorúzás volt iskolánkban a Rajeczky emléktáblánál. A megemlékező beszédet Rácz István Pelbárt atya tartotta.

„Ciszterci diákká fogadom…”
Ezen a papon iskolánk ötödik és kilencedik évfolyamának tanulói a Művészetek Házában gyülekeztek. Idehívták tanáraikat, szüleiket, hogy részeseivé váljanak fogadalomtételüknek. Immáron harmadik
éve szép hagyománya iskolánknak, hogy az októberi nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva, polgárokká
fogadjuk iskolánk legfiatalabb diákjait azzal, hogy leteszik fogadalmukat tanáraik, tanulótársaik és szüleik előtt.
A Himnusz eléneklése után ebben a tanévben az iskola énekkarának és színjátszó csoportjának közös műsora következett. A műsort Kovács Beáta és dr. Loboczkyné Hársas Ibolya tanárnők állították
össze.

A műsor után iskolánk igazgatónője, dr. Pisákné Balogh Éva a következőket mondta:
Szeretném megköszönni iskolánk énekkarának és színjátszó körének ezt a rövid, de igen tartalmas és
élményszerű műsort.
Iskolánknak szép hagyománya, hogy ezekben a napokban, amikor az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk, iskolánk elsős diákjai fogadalmat tesznek. Ebben az évben közel kétszáz diákunk - ötödikesek és kilencedikesek – tesznek most fogadalmat arra, hogy méltó módon őrzik az öreg ciszterci diákok szellemiségét, és méltó utódai lesznek ennek az örökségnek.
A ciszterci tanítómunka több mint kilencszáz éves hagyománya, szellemisége számos híres tudóst, művészt adott e hazának. Ezek az öreg diákok, akik ezen iskola falai között tanultak, mindig tudtak boldogulni
az életben. Mindig meglátták a fénylő pontot, mert mindig szemük előtt tartották Szent Bernát reguláját. Sohasem keseredtek el, a nehéz időkben is helytálltak; mert tudták, hogy a rossz időre jó idő jön. Az eső
cseppjeit fel fogja szárítani a nap sugara. És ha megdicsérték őket kitartó és következetes munkájukért,
sohasem bízták el magukat; mert tudták, hogy munkájukat a Gondviselésnek, a Teremtőnek köszönhetik. A
ciszterci diákok úgy éltek, és úgy tanultak, ahogy a Prédikátorok könyve közvetítette számukra a világmindenség Teremtő Urának üzenetét. „Mindennek megvan a maga órája. És minden dolog az ég alatt elmúlik a
maga idejében. Ideje van a születésnek, ideje van a halálnak. Ideje van az ültetésnek, az ölelésnek, a gyógyításnak.” Számotokra, most elsős ciszterci diákok számára ideje van a tanulásnak. Ez a legfőbb feladatotok. De úgy kell tanulnotok és művelődnötök, hogy mindig szem előtt kell tartanotok, hogy ti egy kilencszáz
éves szellemiségnek, egyetemes értéknek az örökösei vagytok. És ezt az örökséget féltve és gondosan kell
őrizni a szívetekben és a lelketekben. Mi ciszterci tanárok arra köteleztük el magunkat, hogy ennek a szellemiségnek a nevében tanítunk, nevelünk titeket. Tesszük ezt azért, mert biztosak vagyunk benne, hogyha
ezen az úton jártok, akkor mindig meg tudjátok különböztetni a szépet, a helyeset a silánytól és a helytelentől. Mindig fogjátok tudni a különbséget az igaz és a hamis között, és mindig megtaláljátok az élet igazi értékeit. Ezáltal biztosak vagyunk abban is, hogy ti lesztek „a föld sója”, ti lesztek „a világ világossága”. Ennek
szellemében tegyetek most fogadalmat. És most arra kérlek benneteket, hogy álljatok fel, tegyétek kezeteket
a szívetekre, és mondjátok a fogadalom szövegét, amelyet Kádár Krisztina, a diákbizottság titkára fog nektek
olvasni.
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Én, … a Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnázium és Szakközépiskola rendjét mindenben megtartom, az iskola
keresztény, katolikus értékrendjét
elfogadom, és ennek szellemében
élek. Szüleimet, tanáraimat, az iskola
dolgozóit, diáktársaimat tisztelem,
rájuk szégyent nem hozok. Szorgalmasan tanulok, képességeimmel
mindenkor a tudás megszerzésére
törek-szem. A Ciszterci Rend és az
Egyház hagyományaihoz és hazánkhoz mindenkor hű leszek. Isten engem úgy segéljen!
Szeretettel köszöntelek benneteket,
mint ciszterci diákokat. Ennek a fogadalomtételnek két szimbólumát fogom
Esküsznek a lányok
átadni, miközben egyenként mindenkivel
kezet fogok. Ez a két szimbólum életetek végéig veletek kell, hogy maradjon. Az egyik jelkép a Szentírás, ez a
főapát úr ajándéka. Az első lapokba beletettük főapát urunknak, ddr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapátnak a hozzátok intézett néhány sorát. Arra kér benneteket, hogy olvassátok a Bibliát, és bármilyen nehéz helyzetbe is kerültök az életben, mindig találtok benne útmutatást. Mindig meg fogja adni számotokra a helyes utat.
Ezen kívül megkapjátok az iskola jelvényét, amelyet mi, tanárok és az idősebb diákok is büszkén viselünk. Ez
a jelvény, a ciszterci diákok jelvénye egy nagy közösséghez, a nyolcszáz diákhoz való tartozás érzését jelenti, de
jelenti a kilencszáz éves értékrendhez való ragaszkodást, az értékrend tiszteletét és megtartását is.
Fogadjátok tőlünk szeretettel ezeket az ajándékokat, ezeket az útravalókat! És most arra kérlek benneteket, hogy
egyenként gyertek ki az ünnepélyes kézfogásra!

Az ünnepélyes kézfogásra 33 ötödikes

és 159 kilencedikes tanuló vonult fel

S most arra kérem Pelbárt atyát, hogy néhány gondolattal szóljon hozzátok.
Köszöntöm az itt megjelenni tudó szülőket, a diákok közül pedig azokat elsősorban, akik most első évesek iskolánkban. Kezembe kaptam én is ezt a fogadalmi szöveget, amely - ha végignézzük - tirátok elég sok feladatot,
felelősségét ró. Azonban a kedves szüleitek azért küldtek ebbe az iskolába, hogy amit a fogadalom tartalmaz - azt
a szellemiséget, azt a lelkiséget, azt a magatartást - birtokolni tudjátok egész életetekben. Ne higgyétek, hogy ez
csak nektek nehéz! A fölöttetek járó osztályoknak is részük van benne. Ők is tapasztalják, hogy nehéz, de azt is
tapasztalják, hogy erősebbek ezáltal. Erősebbek a jellemükben, az emberségükben. Értékeket hordoznak, és ezek
az értékek nem máról holnapra alakulnak ki bennük. Az egész életünk arra való, hogy az értékek által gazdagodjunk létünkben.
Mi a kötelességet nemcsak úgy rójuk rátok, hogy az csak a ti kötelességetek. Éljen bennetek az a tudat, hogy ami itt
rátok hárul, az a ti szüleiteknek, a ti nevelőiteknek éppen úgy kötelességeket jelent. Mivel már többet tanultak, többet
éltek, több bölcsesség van bennük, jobban érzik a felelősség súlyát is. Ez a tudat mutatkozik meg az ő viselkedésükben, a tanításuk stílusában, szigorában; de ez van jelen a szüleitek gondoskodó, óvó szeretetében is. Ez van jelen
számonkéréseikben, ezért érdekli őket, hogyan álltok helyt ezekben az években, amelyekben az életre készültök itt,
ebben az iskolában. A szüleitek ugyanúgy, mint a tanáraitok azzal zárják kéréseiket, hogy
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„Isten engem úgy segítsen!”, Segítsen, hogy tibennetek sikerüljön megvalósítani mindazt a lelki-testi változást, a
gyarapodást elérni, ami az egész életetek alapkővé válni. Kívánom, hogy ezt olyan kötelességteljesítéssel, olyan
helytállással tudjuk megvalósítani bennetek, amelyet tőletek is elvárunk. Ehhez szükségünk van az Úristennek a
kegyelmére, mert csak általa fogjuk tudni ezt megvalósítani.
Köszöntelek titeket, az Isten hozott benneteket!
Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

Az elsős évfolyamok bemutatkozása
2002. november 22-én ebben a tanévben is jeles nap volt az elsős diákjaink számára. Ezen a napon iskolánk
legfiatalabb polgárai bemutathatták, hogy mit tudnak, miben tehetségesek, mire képesek a színpadon. De arra is
volt lehetőségük, hogy megfogalmazzák az első hetekben és hónapokban átélt izgalmakat, egy kicsit megnyugodjanak „az iskolaváltás borzalmai” között.
A díszteremben tartott műsorra a tanulók szülei is eljöhettek, ami természetesen növelte az izgalmakat.
Az osztályok műsora előtt az egri Petőfi Sándor utcai Idősek Otthonának lakói léptek a színpadra. Bozóné Tóth
Gabriella tanárnő osztálya, a 12. A osztály tanulói a tavalyi tanévben többször látogattak el az otthonba, és műsorokkal kedveskedtek az ott lakóknak. Ezt a kedvességet szerették volna viszonozni ők azzal, hogy eljöttek iskolánkba, és egy kis műsort adnak nekünk. Nagy izgalommal készülhettek erre a fellépésre, hiszen nem tudhatták,
hogy a mai tizenévesek hogyan fogadják a műsorukat. A szemmel látható izgalom az első mondatok után – az
őszinte hangok és érzések hatására – elmúlt. A nézőket megfogta az előadók kedvessége, igyekezete, őszinte
hangja. Az egymást követő népdalokat már ütemes tapssal jutalmazta a közönség. A műsorszámok egy elveszni
látszó népi kultúrának a hangulatát varázsolták a terembe. S közben megszületett az, ami természetes kellene,
hogy legyen, találkoztak a nemzedékek. Boldogok lehettek a nagymamák, és nagypapák; örülhettek az unokák. A
műsor után a vendégek leültek a nézők közé, hogy most ők nézzék meg a fiatalok műsorát.

nyugdíjasok
Minden osztály ez alkalomból különös gonddal készült erre a bemutatóra. Látszott az, hogy már hetek óta
szervezték a műsort. Kiderült, hogy minden osztályban vannak olyan tanulók, akik Isten áldotta tehetséggel bírva
remekül tudnak bánni a hangszerekkel, szépen énekelnek, vagy éppen táncolnak. De nem hiányoztak a tehetséges színész-palánták sem.
Az 5. C-sek műsorával kezdődött az előadás. Majd abc sorrendben következtek az egyes osztályok

.
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9. A osztály

9. B osztály

9. E osztály

9. K osztály

Az osztályok műsorai után a tanulók a tornateremben megrendezett „ismerkedési bálon” szórakozhattak és ismerkedhetek egymással. A felsőbb éves tanulókból ebben az évben is nagyon kevesen vettek részt ezen a rendezvényen, de ez nem rontotta a megjelent diákok hangulatát.

„Jót tenni jó!”
Advent idejében iskolánk tanulói közül a 9.E és a 10.E osztályos pedagógiai tagozatos diákjaink 2002. december 17-én karácsonyi koncertet adtak a bélapátfalvai szociális otthonban. Király László igazgató könnyes szemmel
és hálás szívvel köszönte meg a tanulók ajándékát. A program szervesen illeszkedett nevelési tervünkbe, mely
szerint tanulóinknak részt kell venni szociális otthonok munkájában, meg kell tanulniuk az elesetteken, hátrányos
helyzetűeken segíteni.
A 11. A és a 12. A osztályos tanulók a Petőfi Sándor utcai idősek otthonában adtak műsort. A 11. E osztályos
tanulók a fogyatékosok gyermekotthonában adtak műsort, és készítettek ajándékot. Erről számol be az osztály két
tanulója.
Ősszel úgy határozott iskolánk 11. E osztálya, hogy Mikuláskor szeretne megörvendeztetni néhány gyereket
egy kisebb műsorral és persze az ünnep elengedhetetlen szereplőjével, magával a Mikulással. Sokat gondolkoztunk, kik legyenek azok, akiket mindezzel meglepünk, végül a Szalapart utcai sérült gyerekekre esett a választásunk. Az osztálygyűjtést rendezett, hogy minél több édességet vihessünk a gyerekeknek. Majd úgy döntöttünk,
adunk nekik valamit, amit mi magunk készítünk számukra, azt gondoltuk egy játékmackó épp megfelelő lesz. Azt
hiszem, talán ez volt az a pont, ahol karitatívnak szánt tevékenységünk, kinőtte magát. Ez a maci személyes ajándék lett, szeretet nélkül nem varrhattuk volna, és csak szívből adhattuk át.
Ezelőtt még nem láttam ekkora összetartást a 11. E osztályban. Készítettük az ajándékokat, gyakoroltuk a műsort, és közben mi is egyre jobban odafigyeltünk egymásra. Persze voltak félelmeink is! Nem tudtuk, hogy fogadnak minket a gyerekek, és főként azt nem tudtuk, hogy fogadjuk mi a gyerekeket, mert – azt hiszem, – az emberek
többsége nem tudja – mi sem tudjuk –, hogyan közeledjenek a fogyatékos emberekhez.
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A Mikulás-est azonban mindannyiunk
várakozását felülmúlta. Ezek a gyerekek
sokkal jobban tudnak örülni egészséges
társaiknál egészen apró dolgoknak is.
Hatalmas szeretettel fogadtak minket és
a Mikulást, hiszen ő kapta a főszerepet
ezen az estén. Közös énekléssel, versekkel hívogattuk, és mikor megjelent
hihetetlen örömmel üdvözölték. A műsor
után ott maradtunk az intézetben játszani egy kicsit a gyerekekkel. Azt hiszem
ezen a délutánon nem csupán ők gazdagodtak a mi szerény ajándékainkkal,
ami számukra maga volt a csoda, mi is
többek lettünk. Ott jöttem rá, hogy ezeket az embereket nem távolról kell sajnálni, hanem leülni közéjük, elfogadni az
ő kis (számukra) furcsa világukat, és azt
a mérhetetlen szeretetet, amit adni képesek, és amiből soha, soha nem fogynak ki.
Hegedüs Anett 11. E osztályos tanuló

***
Emberek vagyunk, mondjuk sokszor oly büszkén, és belekiáltjuk a nagyvilágba, hogy mi állunk minden felett.
Lenézünk erről a mérhetetlen magas hegyről. De valóban ott állunk? Gyakran tükörbe nézünk és elhisszük, hogy
vagyunk valakik. Igen, porszemek a világmindenségben. Emberek vagyunk, minden pillanatban a tökéletességre
törekszünk. Szimmetria! Már a kisgyerek is elutasítja magától a tőle különbözőt, az eltérőt. Ez végigkíséri életünket. Hiába vagyunk intelligensek, toleránsak, még ha nem is mondjuk ki, megnémulunk, ha a szokásostól eltérőt
pillantunk meg az utcán, a buszon. Így működünk. „Belénk táplálták!”
És belépsz egy ajtón, mely messze van a város zajától. Ott, ahol már nincs semmi, csak az örökké csendes égboltot nyaldossák a kopasz fák. Szembetalálod magad egy világgal, mely minden pontján megcáfolja elveid, melyekkel együtt éltél. Éltetett napról napra, vele keltél, működtél, léteztél. Volt a benned egy alkotott kép, ami most már
szörnyű és fáj is. Neked! De nem Nekik! Ők is emberek, talán hiányaikkal együtt is többek, boldogabbak, mint Te.
A szeretet ünnepére készülődsz, hosszasan gondolkozva írod a végtelen listát. Mit is szeretnék? De mikor adtál, vagy kaptál; és mikor örültél egyetlen tiszta mosolynak? … Látod! Egy XXI. századi ember, aki egész életén át
rohan, erre már nem képes. És magunkba nézve nem is volt soha. Pedig Nekik elég egy érintés, apró, kézzel varrt
baba, mely csordultig van szeretettel.
Ott, azon a helyen a mosoly könnyben végződött, majd felszabadulva elvegyült a boldogsággal. A levegőben
pedig érezni lehetett a csoda varázslatos illatát.
Albert Tímea 11. E osztályos tanuló
A 10. K, 11. B és a 11. K osztályos tanulók nevelőszülőknél nevelkedő cigány tanulókkal találkoztak, betekintést kaphattak a nevelőszülői munka hátteréről.
Nem először történik meg iskolánk történetében, hogy a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének kérésére
gyűjtést rendeztünk. 2002. december 13-án, 16-án iskolánk tanulói közül bárki behozhatta a számára már értékét
vesztett ruháját, játékjait, könyveit, vagy más megunt dolgait. Némedy László tanár úr – aki az akció szervezője és
lebonyolítója volt - azt is elmondta, hogy a tanulóink az említett dolgok mellett némi készpénzt is adtak. Az összegyűlt adományokat a Vöröskereszt tagjai kocsival vitték el iskolánkból, és még a karácsony előtti napokban szétosztották az arra rászorulók között.

2002 karácsonya a Gárdonyiban
Először világított iskolánkban a betlehemi Születés templomából indult láng. Erről kérdeztük Báthory Lászlót a
212. sz. cserkészcsapat parancsnokát: A betlehemi templomból a láng december közepén érkezett Bécsbe, ahova városunkból Tóth Vencel cserkésztiszt vezetésével háromtagú küldöttség utazott el. A bécsi Szent Antal templomban lezajlott lángosztáson 37 országból gyűltek össze cserkészek. Mi, magyarok 1992 óta veszünk részt ebben a mozgalomban. A mi cserkészcsapatunk is rendszeresen minden évben elhozta még a lángot az egri egyházmegyébe. – így volt ez ebben az évben is, már 14-e éjszakáján Egerben is éghetett a láng. Három helyen
levédtük, azaz biztosítottuk, hogy ne aludjon el. Mert nem szabad, hogy a láng elaludjon, így nem szabad gyufával
újra gyújtani. Innen a cserkészek elvitték a lángot a város templomaiba, a bervai, a Petőfi utcai idősek otthonába,
a Kolping karácsonyra, az élő betlehemhez a Dobó térre, Parádra, Recskre, Verpelétre. S így jutott el a ciszterci
iskola diákjaihoz és tanáraihoz is.
Rácz István Pelbárt atya szervezésében és irányításával 2002. december 16-án és 17-én karácsonyi lelki napokat
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tartottunk a négy évfolyamos osztályok tanulóinak a Szent Bernát Templomban. Mindkét napon Molnár Attila Brúnó atya tartotta a foglakozásokat a Szent Bernát Templomban, és a foglalkozások között Urbán Péter úr, a Bazilika karnagya orgonált.
A nyolcadikos gimnáziumi osztályoknak december 18-án szintén a templomban volt a rekollekció, amelyet
Szarvas István atya tartott. A foglalkozások után közös éneklésre és betlehemezésre került sor, amelyet ez évben
is dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő tanított be, és amelyről a tanárnő számol be:
2002. december 18-án az iskolánk hagyományaihoz híven a nyolc osztályos gimnazisták a lelki napok keretében elcsendesedve várták a csodát, a misztériumot, amit minden évben szent áhítattal átélhetünk: hogy Jézus
megszületett.
Az adventet, a várakozást még az is különlegessé tette számunkra, hogy a tanulók lelkiekben mélyen átélhették vallásukat, hitüket, hisz cselekvő részeseivé váltak
nem csupán a szertartásnak, hanem egy negyven perces
műsornak is. Egy régi katolikus hagyományt, a betlehemest elevenítették fel azzal, hogy egy Heves környékén
gyűjtött pásztorjátékot adtak elő. A jelmezben szereplő
gyerekek megjelenítették a naiv pásztorokat, az angyalokat, a gyermekét váró Máriát. A regösök jókívánságokkal
kedveskedtek tanulótársaiknak, sugallva azt, hogy a kimondott szónak – ha mélyen hisszük ezt – varázsereje
van. Hangszerszólók és egy csodálatos szólóének emelte
még az ünnep fényét.
Megható mozzanata volt a műsornak az a rész, amikor egy kamasz fiú olvasta fel díjazott irodalmi pályázatát,
mely arra tanulság, hogy ragyogó, tiszta gyöngy lakozik
mindenkinek a lelke mélyén, s ha hajlandók vagyunk
szembe nézni önmagunkkal, megláthatjuk igazi énünket;
tiszta romlatlan lényünket. A meghatottság és az érintettség spontán megnyilvánulása volt, amikor a tanulóink pár
perces mély csend után lelkes tapsban törtek ki. Megérezték az ünnep lényegét, lelkiségét.
A műsorban a következő tanulók szerepeltek: Pásztor
Anna és Farkas Péter a 7. C osztályból, Juhász Bernadett, Katona Tibor és Tordai Vince a 6. C osztályból.
Hornyászki Kitti, Huszti Réka, Koranyicz Alinka, Kósa
Ádám, Kormos Adorján, Kormos Norbert, Nagy Barbaa,
Rakamazi Réka, Susányi Vivien, Szűcs Annamária és
Tresó Máté az 5. C osztályból.
Mind a három napon szentmisével zárultak a foglalkozások. Örvendetes, hogy évről-évre növekszik azon tanulóink száma, akik ezt az alkalmat használják ki a karácsonyi szentgyónásra. A lelki napokon elhangzott elmélkedéseket az iskola évkönyvében szándékozzuk megjelentetni.

Gombavató
2002. december 18-án tartották iskolánk végzős évfolyamának tanulói a hagyományos a gombavatót. Ebben
az évben is az „Ifjúsági Ház” színpadán mutatták be az osztályok a műsoraikat, amelyről videofelvétel is készült. A
gombavató műsorából azonban most a fényképek idéznek néhány felejthetetlen pillanatot.

A palotás
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17

12. C osztály

12. D osztály
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12. D osztály
––––––––––––––––––––

VERSENYEREDMÉNYEK A 2002/2003. TANÉVBEN
II. RÉSZ
Sportversenyek
2002. október 2-án tartottuk meg iskolánkban az 5. és 9. évfolyam tehetségkutató vers- és prózamondó versenyét, amelyen a következő eredmények születtek:
5. osztály

próza

Kósa Ádám
Hornyánszky Kitti
Rakamazi Réka

9. évfolyam

próza
vers

Roma Szabina
Tardy Anna
Dósa Fanni
Zay Orsolya
Molnár Enikő

I. hely
II. hely
III. hely
9. E oszt.
9. K oszt.
9. E oszt.
9. K oszt.
9. B oszt.

Szaktanára: Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya

I. hely Szaktanára: Tóthné Török Anna
I. hely
Lapinskasné Máté Erika
II. hely
Tóthné Török Anna
III. hely
Lapinskasné Máté Erika
IV. hely
Hollóné Kocsik Judit

A „Kegyeleti hálastaféta” elnevezésű hagyományos versenyt az aradi vértanúk emlékére ebben az évben is
megrendezték. Már hagyomány, hogy iskolánkat egy fiú- és egy lánycsapat képviseli. És az is szép hagyománya
ennek a versenynek, hogy a 2500 méteres távot csapataink megnyerik.
A leánycsapat tagjai voltak: Hócza Gréta és Pásztor Anna a 9. K osztályból, Pázmándi Ágnes, Pázmándi Nóra,
Sipeki Anett és Takács Edina a 10. A osztályból, Balázs Ildikó, Mészáros Krisztina és Sípos Vivien a 10. K osztályból, Jakab Linda, Rózsa Beatrix és Bódi Mariann a 11. E osztályból.
A fiúk csapatát Hajdú Attila 10. B, Némedy Tamás 10. K, Kovács András 10. K, Hajdú János, Olasz Ákos és
Molnár Krisztián 11. K, Kovács Péter 12. B, Hegedűs István és Zsebe László 12. C osztályos tanulók alkották.
A „Rucanor” 3000 méteres futáson a leány csapata II. a fiú csapat az I. helyen végzett. Egyéniben a lányoknál
Hócza Gréta a 9. K osztályból, a fiúknál Kovács Ádám a 10. B osztályból az I. helyen végzett.
A diákolimpia országos döntőjében tájfutásban Kovács Ádám 10. B osztályos tanulónk a II. helyet szerezte
meg.
A diákolimpia Heves megyei lövészversenyén légpuska 20 lövés versenyszámában Hegedűs Sarolta 9. B osztályos tanuló II. helyen végzett.
2002. november 20-án Zalaegerszegen országos rövidpályás vidékbajnokságot rendeztek úszásban. Az egri
csapatban iskolánk tanulói közül a következő tanulók az alábbi versenyszámokban szép sikereket értek el.
Mutina Ágnes

50 m gyors
50 m hát
100 m hát

III. hely,
I. hely,
II. hely,

Mutina Ágnes, Menner Nóra, Gledura Bianka 4X100 m gyors váltó
4X200 m gyors váltó

100 m gyors
200 m gyors
200 m hát
II. hely,
II. hely.

III. hely,
I. hely,
I. hely.

4X100 m vegyes váltó III. hely,
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Cserkészverseny
Huszonhatodik alkalommal rendezték meg 2001. október 5-én a Berva-völgyi Cserkészparkban a dr. Lénárt
János emlékversenyt. A versenyről ezúttal két fiatal versenyző Juhász Katalin és Glück Viktória – számol be.
(Lásd az „Így írunk mi” rovatot.) Az eredményekről pedig Köves Eszter tanárnő adott tájékoztatást:
Gyermek kategória
I. hely
Glück Viktória, Juhász Katalin, Kiss Dóra, Lénárt Patrícia, Szűcs Alexandria
7. C oszt.
II. hely
Bozsik Csilla, Huszti Réka, Lakatos Kitti, Szilágyi Szandra, 6. C oszt., és testvére,
Szilágyi Szabina
Ifjúsági kategória
I. hely
Heninger Viktória, Holló Albert, Madarassy Mónika, Nagy Nóra, Pálfalvi Gábor
11. A oszt.
II. hely
Korompai Zoltán, Lengyel Adrienn, Morvai Ágnes, Morvai Eszter, Tari Viktor
12. B oszt.
III. hely Gáspár Gergő, Hajdu Balázs, Telek Tamás, Szókovács Balázs 10. B oszt.
Felnőtt kategória:
II. hely
Csák György, Csák Péter, Czene Boglárka, Kiss Adrienn, Rábai Orsolya.
III. hely Halász Barnabás, Kádár Judit, Szilágyiné Békési Zsuzsa, Varga B. János,
Varga Pálné.

Elismerés
Dr. Nagy Imre Eger Megyei Jogú Város polgármestere 2002. október 16-án a török felett aratott győzelem 450.
évfordulójához kapcsolódva a 2001/2002-es tanévben elért kiemelkedő sporteredményéért elismerő oklevelet
adományozott iskolánk tanulói közül Bocsi Gergő és Keresztes Anna 12. B, Hegedüs Gábor 13. K, Kovács Ádám
10. B osztályos tanulóknak.

Gárdonyi Géza Prózamondó Verseny
2002. október 17-én tartottuk
eredmények születtek:
„Kisgimnazisták”
I. hely
I. hely
„Nagyok”
I. hely
II. hely
III. hely

meg iskolánkban a Gárdonyi Géza Prózamondó Versenyt, amelyen a következő
Barta Viktória
Kása Ádám
Székely Viktória
Szuh Emese
Németh Marianna

5. C oszt. Felkészítő tanár: Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya
6. C oszt.
Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya
9. E oszt.
Tóthné Török Anna
9. E oszt
Tóthné Török Anna
10. E oszt
Hollóné Kocsik Judit

Babits Mihály Nyelvhasználati Verseny
2002. október 21-én tartottuk meg iskolánkban a Babits Mihály Nyelvhasználati Verseny házi fordulóját, amelyen Lázár Anett 12. K (szaktanára: Tóthné Török Anna) és Tóth Éva 10. A osztályos tanulók (szaktanára: Kovács
Ottóné) végeztek az első két helyen. A november 28-án Pécsen megrendezett országos döntőben Tóth Éva a
Babits Mihály-díj III. fokozatában részesült.

Szavalóverseny
2002. október 23-án rendezték meg Debrecenben a VI. Nemzeti Forradalmi Szavalóversenyt, amelyen iskolánkat Sata-Bánfi Ágota 13. K osztályos tanuló képviselte, és megnyerte a versenyt. Az első helyezéshez neki és
szaktanárának, Lapinskasné Máté Erika tanárnőnek gratulálunk.

Irodalmi pályázat
Eger Megyei Jogú Város és a Forrás Gyermek-Szabadidőközpont által kiírt „A képtelen történet” című irodalmi
pályázaton Farkas Péter 7. C osztályos tanuló I. díjat kapott. Elismerő oklevélben részesítették Fekete Márk Attila
és Mezei Bence 5. C osztályos tanulókat. Felkészítő tanáruk dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő volt.

Képzőművészet
Az „Amator Artium” XVIII: Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat Heves Megyei Kiállításán Liktor Dániel 11.
B, és Nagy Dóra 12. A osztályos tanulók elismerő oklevelet kaptak.

Népmese- és Népballadamondó Verseny
2002. november 13-án a Városi Népmese- és Népballadamondó Versenyen Németh Marianna 10. E osztályos
tanuló III. helyet szerzett. Szaktanára: Hollóné Kocsik Judit tanárnő.
2002. november 23-án Kása Ádám 5. C osztályos tanulónk a „XI. Könyvkukac napok” keretében megrendezett
„Palócföld üzenete – Palócföldi mesék” című megyei mesemondó versenyen I. díjat kapott. Szaktanára: Dr.
Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő.

„Tegyünk többet az egészségünkért”
Ez is lehetett volna a mottója annak a vetélkedőnek, amelyet 2002. december 4-én iskolánkban dr. Mezei Éva,
iskolánk orvosának a szervezésében és irányításával az Iskolaegészségügyi Hálózat és a Diákönkormányzat
rendezett meg a 9. és 10. évfolyamos osztályok tanulói számára. Az osztályok négyfős csapattal nevezhettek.
A vetélkedő bevezetőjében a doktornő és a védőnő rövid, tényszerű előadást tartottak a dohányzásról és az
egészséges táplálkozásról. Majd az elméleti és a gyakorlati feladatok következtek.
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A verseny végeredménye a következő:
I. hely
10. B osztály
csapattagok: Telek Tamás, Szókovács Balázs, Gáspár Gergő, Hajdú Attila,
II. hely
10. E osztály
Sztrancsik Tímea, Rózsa Beatrix. Pócsik Dóra, Jakab Linda,
III. hely
9. K osztály
Sramkó Zita, Misz Kata, Tardy Anna, Nagy Ivett.
Az eredményhirdetés után a Misszió Egészségügyi Központ által elkészített és felszolgált ételkóstoló következett. A gyümölcs- és zöldségsaláták mellé müzlit és barna kenyeret fogyaszthattak a résztvevők. Minden elfogyott!
Reméljük a vetélkedő hozzájárult ahhoz, hogy felkeltsük az egészséges életmódra való igényt. Ne feledjük el,
hogy „Az egészség eszköz ahhoz, hogy elérhessük céljainkat”!
––––––––––––––––

ÍGY ÍRUNK MI
Dánia
Az előző számban már olvashattátok beszámolóm első részét a dániai csereévemről. A folytatás
most következik…
A dán családomban a karácsonyi időszak bárányés disznóvágással kezdődött, decemberben pedig
szinte minden délután karácsonyi díszeket és aprósüteményeket készítettünk. Az osztálytársakkal lelkesen
készültünk az iskolai karácsonyi koncertre, ahol minden osztálynak külön műsorszámmal kellett bemutatkoznia.
A várva várt Szenteste más volt, mint a megszokott. Dániában nem az
angyalkák, hanem a manók hozzák az ajándékokat a padlásról, persze
csak a jó gyerekeknek.
Úgy látszik én nagyon jó
voltam, mert sok meglepetést kaptam. Az ajándékok
kibontása után következett
a karácsonyi vacsora: hal
barnamártásban,
majd
tejberizs cseresznyeöntettel. Az a szokás, hogy a
tejberizses tálba tesznek
egy egész szem mandulát,
és aki ezt megtalálja, az kapja a „mandulaajándékot”.
Lehet, hogy volt egy kis turpisság a család részéről a
dologban, de én találtam meg a mandulát, és kaptam
egy manó csokit, meg egy manós hűtőmágnest. Ezután következett a karácsonyfa körbetáncolása, és a
karácsonyi dalok éneklése. Úgy éreztem, hogy a család tagjává igazán karácsony napján váltam; magam
is meglepődtem, hogy mennyire otthon éreztem magam a szeretet ünnepén olyan emberek között akiket
csak öt hónapja ismertem.
Számomra a legnagyobb változást a dán iskolarendszer jelentette. A dán és a magyar oktatás olyannyira eltér egymástól, hogy azt érdemes lenne mindenkinek megtapasztalnia. A dán általános iskola tíz
osztályos, a gimnázium három. Én a gimi első osztályába jártam, de angol és francia órám a végzősökkel
volt. Az órák 90 percesek voltak, 30-40 perces szüne-

tekkel, így egészen délután négy óráig az iskolában
voltunk. Én nyelvi tagozatos osztályba jártam, tehát 5
(!!!) nyelvet tanultam: dánt, angolt, franciát, latint és
németet. Dániában azt a kifejezést, hogy „kívülről
megtanulni valamit” nem ismerik. Kint nem az érettségire, hanem az életre készítik fel célirányosan a diákokat. Az órákon mindig a legaktuálisabb dolgokból indulnak ki. A dán gimiben a csoportmunka is nagyon
fontos, hiszen erre a való életben is nagy szükség
van. A diákoknak gyakran projecteket kell csinálniuk,
amire egy-két hónapot kapnak, és ezalatt alapos kutatómunkát kell végezniük. A tananyag nem kötött, csak
az oldalszám, így a
tanár maga döntheti el,
hogy a diákok milyen
könyvből és miről tanuljanak.
Megmondom őszintén, hogy a testnevelés
órát kint nagyon megszerettem. A téli időszakban az iskola kondi
termében
edzettünk,
vagy görkoris hokit
játszottunk,
nyáron
pedig kibicikliztünk a
tengerpartra, futottunk
néhány kilométert a parton, aztán úsztunk egyet a
tengerben, majd visszakerekeztünk az iskolába.
A gimnázium rengeteg délutáni programot szervezett a diákoknak. Minden pénteken volt „kávéház”
az iskola éttermében, a diszkót pedig minden hónapban megrendeztek. Minden diszkónak más-más
volt a témája – gengszter, mexikói, kórház, turkálós –,
és mindig a téma szerint kellett felöltözni.
Az osztálytársaim végig sokat segítettek, bár az
elején elég nehéz volt beilleszkednem. A baj talán az
volt, hogy a dán mentalitás sokban különbözik a magyartól. Mivel a dánoknak nincsenek anyagi
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gondjaik, sokkal lazábban fognak fel mindent. Sohasem veszekednek, csak „tárgyalnak”. Emiatt első
ránézésre igazi hideg skandinávoknak tűnnek, de
valójában kifejezetten melegszívűek és segítőkészek. Később kiderült, hogy az osztálytársaim is
csak arra vártak, hogy megtanuljak dánul.
Utána úgy éreztem, egyre inkább befogadtak.
Sokat érdeklődtek Magyarországról, és egy meglepően kedves búcsúajándékkal leptek meg az év
végén.
Ebben az évben a legjobb az volt, hogy – bár
közhelyként hangzik – a nyelvi nehézségeket túlszárnyalva lettünk igazi, életre szóló barátok a többi
cserediákkal, az osztálytársakkal és a fogadó csalá-
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dokkal. Rengeteg közös programot szerveztünk,
amit most nehéz lenne felsorolni. Az igazság az,
hogy erről az évről még könyveket tudnék írni. Az
elválás a kintiektől bár nehéz volt, de mindnyájan
tudtuk, hogy semminek nincs még vége. Azóta is
tartjuk a kapcsolatot.
Ma már öt hónapja, hogy itthon vagyok. Miután
hazajöttem fokozatosan kellett feldolgoznom a kinti
élményeket. Rájöttem, hogy a csereévben az a
legjobb, hogy egy évig tart, de egy életre szól. Bár
sok ezer kilométer választ el tőlük, de tudom, hogy
valahol a nagyvilágban van egy család, és rengeteg
igaz barát, akikre egész életemben számíthatok.
Várady Nóra 11. K osztályos tanuló

♥♥♥♥♥♥♥♥

Cserkészverseny
Az osztály éppen a szokásos nagy visongással
várta a Fedics tanárurat, a rajztanárt, de nagy meglepetésünkre Köves Eszter tanárnő toppant be az
órára. Meglepetésünkben elhallgattunk, mire a tanárnő öles betűkkel felírta a táblára: DR. LÉNÁRT
JÁNOS EMLÉKVERSENY 2002 OKT. 5. Hozzátette
még, hogy a táv 12 km lesz.
Kapva kaptunk az alkalmon, csapatot szerveztünk és beneveztünk. A versenyre szellemileg is fel
kellett készülnünk, hiszen a túrán a hagyományokhoz hűen az egyes állomásokon madarakról, gombákról, ásványokról, várakról kaphatunk kérdéseket.
Így minden csapattagnak jutott feladat, de nem tudtuk, hogy ki is volt dr. Lénárt János, elmentünk egy
kicsit kutakodni a könyvtárba. Megtudtuk róla azt,
hogy neves túrázó volt, aki különösen Eger vár környékén és a Bükk hegységben sok felfedezést tett.
Eljött a várva várt nap. Nagy izgalommal indultunk az útnak, mivel úgy értelmeztük a térképet,
hogy darázs- és gránátveszély fenyeget majd az
úton bennünket. Az állomásokon valóban feladatokat kellett megoldanunk általában sikeresen, hiszen lelkiismeretesen készültünk, nem akartunk
szégyent hozni iskolánkra egy esetleges utolsó
helyezéssel. Az útvonalat turistajelzésekkel jelölték
ki, de mi ettől függetlenül néhányszor el is tévedtünk. Kisebb-nagyobb csatangolás után azonban
mindig visszataláltunk a helyes útra, és sem dara-

zsakkal nem találkoztunk, sem gránát nem robbant
a talpunk alatt. Az első állomás a gombákról szólt,
ami nem állt túl közel a szívünkhöz. A következő
állomás már tetszett mindenkinek, hiszen madarakat kellett felismernünk. Volt olyan feladat is,
amelyben városokat kellett felismernünk. Ez nem
volt nagyon nehéz, mert olyan városokat is kérdeztek, ahol már járt a csapatból valamelyikünk. A cél
előtti feladat is kedvünkre volt, mert Eger vár ostromáról és a török seregről szóltak a kérdések.
Ezután már csak a célállomást kellett megtalálnunk, ahol ízletes bográcsgulyás várt bennünket.
Így aztán hat óra be is értünk a célba. Gyorsaságunkat talán az jellemzi legjobban, hogy huszonegyedikként indultunk, de még a negyvenkettedikként indulók is megelőztek bennünket. El is fáradtunk, de az lelkesített, hogy negyvenhét pontot
sikerült szereznünk, s ezzel végül is az első helyet
értük el. Megnyertük tehát a versenyt, és ezek után
megfogadtuk, hogy fáradtság ide, eltévedés oda,
jövőre is el elindulunk a versenyen, és megvédjük
a kupánkat.
Javasoljuk mindenkinek, hogy jövőre vágjon bele, és kövesse a példánkat, mert a kirándulás izgalmas, egészséges, és így tudunk közelebb kerülni a
természethez.
Juhász Katalin és Glück Viktória 7. C oszt. tanulók

♥♥♥♥♥♥♥♥

Fű, cigi, Nagy Tesó, Kis Tehén…?
A TV varázslatában bódultan heverésző nézőközönség évtizedes frusztrációját feloldandó, végre
feltűnt a magyar képernyőn is „az ember”. Kiderült
valahára az is, hogy semmivel se fényesebb elme,
mint én, az átlag, itt mindjárt a nappali pamlagján.
Pedig jaj, szegény fejem, már kezdte elhinni, hogy
lehetek okosabb is, műveltebb is (Lásd rogyásig
sugárzott esti észpallérozók egymással rivalizáló

hegemóniája!) De nem, eljött a kisember megdicsőülésének lehetősége, íme elérkezett!
Ha csupán az én korosztályomat érintené
agyunk új felfogású „becsatornázása”, fel se venném a kesztyűt, egyszerűen kikapcsolom a készüléket, hókusz-pókusz: volt, nincs műsor. Gond egy
szál se. Csakhogy gond van ám. És pedig nem
kisebb, csak rafináltabb, mint fűvel, vagy cigivel
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kínálni egy végtelenül védtelen és érzékeny korosztályt. Ha jól belegondolunk, melyikünk fizetne egy
fillért is azért, hogy 6-16 éves csemetéje agytágítás
és ötletbörze gyanánt mintát vegyen a „nagy zabálásról”, vagy a „nagy ürítésről”, netán a „nagy francia ágyról”? A gond az, hogy a ketrecbe zárt világ
maga se tudja, mit akar, mit is kezdjen csöppet se
valóságos álszabadságával. Sajnos még arra is
képtelen, hogy elcsökevényesedett szókészletével
kifejezésre juttassa amúgy sajnálatra méltóan korlátolt gondolatvilágát.
Váltogathatjuk a csatornákat, a téma marad, hol
kosztüm-hiányos, hol nomád, hol meg primitív kiadásban. A nézőt félreérthetetlen üzenet áradatban erősítik
meg - ott, túl a ”valóságból”: „légy büszke magadra,
mert te vagy mindannyiunk közt a legnagyobb kistehén!” Briliáns csomagolásban kínált narkotikum feledteti, hogy a nagy társadalmi gépezet minőségtől alapvetően megfosztott, pusztán mennyiségi mechanizmusában, pont ilyen boldog együgyűekre van a legnagyobb szükség.
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További gond az, hogy az ott, túl megjelenő „valóságban” hiteltelen élethelyzeteket kénytelenek eljátszani a fődíj igézetében megrészegült szereplők, és
sajnos, profi rendezés kispórolása okán, ráadásul
még nívótlanul is. Így aztán se szórakozás, se információ, csak a „nagy nyűglődés”. Ráadásul a nagy
testvér semmiféle testvériességet nem képes közvetíteni, sőt mást nem is igen tesz, minthogy visszaél és
lejáratja a fogalom évszázados jelentését. A testvériség alapvető célja és üzenete a francia forradalom óta
változatlan: „Egy mindenkiért, mindenki az egységért!”
A nagy tesó azonban alig várja, hogy bomlaszthasson, megoszthasson, kirostáljon, szalonképesebb
kifejezéssel kiszavazhasson: ”Agyő, Kistehén!”
Kavargó érzések közepette állapítom meg, hogy
minden eszközt latba vet a körülöttünk nyüzsgő világ
azért, hogy a következő generáció ne csupán instant
porlevesen, poritalon és egyéb porokon nőjön fel,
hanem, hogy tökéletes legyen a kép, még por(hintés)
családmintát is kapjon mellé.
Bagi Emese tanárnő

♥♥♥♥♥♥♥♥

Lenni vagy élni?
„A lét a tét.”, „Mars - csak ennyi kell a boldogsághoz.”, „Ballantine’s - élj most!” – röpködnek manapság
körülöttünk a jól hangzó, divatos szlogenek, reklámszövegek. Én pedig elgondolkodom rajtuk, hiszen –
noha filozófiai fejtegetéseket nemigen folytatnak, hordoznak valamiféle üzenetet; árulkodnak korunk
gondolkodásáról, életértékeléséről.
Nem egyszer hallottam már egy nemrégiben indult
és igen népszerű tv-műsor vezetőjétől, hogy miket
nyerhet az a játékos, aki a legtovább tud egy házban
megmaradni, ahol eleinte kilenc társával van összezárva, ám bizonyos időközönként kiesik közülük egyegy lakó. „Lakás, autó, pénz, utazás - minden, ami a
léthez kell.” - zengi lelkesen. Ám ilyesmit nem csak a
tévében hall az ember; hányszor mondják tisztes családapák és -anyák: „Megvagyunk; mindenünk van, ami
kell: házunk, kocsink, pénzünk.”
Ezek valóban kellenek; de mihez is? Egyetértek a
műsor vezetőjével: a léthez. Ahhoz, hogy elmondhassuk: megvagyunk.. Mindazonáltal az élethez más kell,
ennél több. Ahhoz, hogy az ember igazán fölébe
emelkedjen minden más teremtménynek, amelyek
csak azért élnek, hogy létezzenek, másra, többre van
szükség. Mi kell tehát ahhoz, hogy az életért létezzünk, hogy megőrizzük emberi méltóságunkat? Hogyan kell az életet ÉLNI?
Attól érdemes ezt megkérdezni, aki azt mondja
magáról: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.” (Jn
14,6) – vagyis Jézus Krisztustól, az Élő Isten fiától, aki
egy az ő Atyjával, így Isten üzenetét tolmácsolja. Meg
is kérdezte őt erről egyszer egy ifjú, egy hozzánk hasonlóan útját kereső ember; „Mester, mi jót kell ten-

nem, hogy eljussak az örök életre?” (Mt 19, 16). Igen,
az örök élet után érdeklődött. Vajon nem ez mindanynyiunk titkos vágya? Nem szeretnénk valamennyien
elkerülni a végérvényes elmúlást, és élettel telve
megmaradni? Azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom: igenis szeretnénk. Ezt szerette volna ez az ember is, megkérdezte tehát Jézustól, hogyan cselekedjen ennek elérésére. Ő pedig azt felelte, hogy meg kell
tartania a parancsokat. Joggal kérdezhetjük, hogy
miféle parancsokról van szó, illetve melyek a legfontosabbak közülük?
Jézus erre a kérdésre - amelyet a farizeusok, az
ószövetségi írások, törvények ismerői tettek föl, - a
következőt feleli: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a
legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen
két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,37-40) Alapvetően tehát ezeket kell megtartanunk az örök élet elnyeréséhez, ahogyan azt
Jézus az ifjúnak mondta. „Szeresd Uradat…” Isten
mellé kell tehát állnunk, ha igazán élni, nem csak létezni akarunk, hiszen „benne az élet” (Jn 1, 4).
Természetesen Istent elutasítva, figyelmen kívül
hagyva is lehet az életünket tengetni, de nem érdemes, hiszen ez valóban csak tengődés, kóborlás,
örökké hiányos létezés. Kár volna így elfecsérelni azt
az életet, amely Istennel élve érthető és élhető lesz,
egy kerekebb, teljesebb egész. Ne félj kedves Olvasó,
ha eddig nem fordultál Isten felé, de most már szeretnél,
hiszen
„nagyobb
öröm
lesz
a
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mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint
kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá,
hogy megtérjen.” (Lk 15, 7). Itt van tehát az ideje,
hogy mindannyian az életet válasszuk, ahogyan az
Úr mondja a Bibliában: „Életet és halált, áldást és
átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az
életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok,
szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára
és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az
életet s napjaidnak hosszúra nyúlását …” (Mtörv 30,
19-20). Ne félj attól, hogy ennek érdekében változnod kell; elhagynod kicsinyes gonoszságaidat, önző
élvezeteidet, terméketlen szenvedélyeidet. Nehéz
dolog, de ha kéred Istent, segít, és meg fogod tapasztalni, hogy könnyebb azoktól a láncoktól men-
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tesen élni, amelyekről azt hitted, hogy a boldogságod, a szabadságod zálogai, pedig igazából megkötöztek és boldogtalanná tettek. Isten segítségével
megszabadulhatsz tőlük, mert Ő elég erőssé tud
tenni, Te pedig amúgy sem vagy holmi erőtlen féreg, hanem EMBER. Éspedig addig vagy ember,
amíg változni, váltani tudsz.
Ugye tudod, hogy az Isten nélküli élet pillanatnyi
és sekélyes örömei sosem fognak tartós boldogsággá összeállni? Ugye tudod, hogy semmit nem ér
a pénzt, az anyagi dolgokat hajszolni? Válaszd az
ÉLETET! (Amíg van választás.)
Liktor Eszter 11. K oszt.

♥♥♥♥♥♥♥♥

„Gólyaavatás” a kollégiumban
Mi, elsősök nagy-nagy várakozással és némi félelemmel vártuk ezt a napot, hiszen nem is sejtettük,
hogy mi vár majd ránk. Az első feladatot már előzőleg
megkaptuk: hat-nyolcfős, jelmezes csoportokat kellett
kialakítani, így születtek meg a hupikék törpikék, rovarok, cigányok, pancsoló kislányok és a búvárok csapatai.

tanárainknak, hogy miért nincs rend a szekrényében,
miért füstös a mosdó levegője, miért jött később a
kimenőről. És ezek után jött a legfontosabb feladat.
Jobb kezünkkel megfogtuk az előttünk lévő bal lábát,
bal kezünkkel pedig a fülét. Ebben a helyzetben mondunk el egy szöveget, amelynek tartalmára nem nagyon tudtunk oda figyelni, mert a szánkba még egy

Aztán elkezdődtek az este megpróbáltatásai. Először a „Kiskacsa fürdik…” kezdetű dalt kellett átültetni
a Boci, boci tarka dallamára, majd más örökzöld slágereket kellett átkölteni, illetve átzenésíteni. A művészeti
feladatok után a lufi borotválás következett, majd a
munkában elfáradóknak finom lekváros kenyérrel lehetett csillapítani az éhségüket. Csak az volt a probléma,
hogy nem lehetett megfogni kézzel a kenyeret, de a
negyedikesek nagyon előzékenyek, kedvesek voltak,
adtak lehetőséget a helybeli mosdásra. Törülköző
helyett egy újabb feladatot kellett megoldani: egy tányér lisztből fújtuk ki a lisztet. Aztán volt még néhány
feladat, de erről beszéljenek a képek…
Már azt hittük, hogy vége a megpróbáltatásoknak,
de még néhányunknak meg kellett magyarázni nevelő-

béka alakú gumicukrot is kaptunk. Egy fontos dolgot
azonban megjegyeztünk: nekünk nagyon illedelmesen
kell viselkednünk, de hogy mikor és hol és kinek, már
nem is tudjuk. Nem erre figyeltünk. El sem tudjuk mondani, hogy mennyire örültünk, hogy a hosszú szöveg
és az elviselhetetlen testhelyzet után végre visszakerültünk a megszokott helyzetünkbe. Ettől már csak az
volt nagyobb öröm, hogy a kollégium teljes jogú „jogtalan, kicsi gólyácskája” lehettünk. Ezt az állapotot, és
ezt az estét biztosan mindenki megőrzi majd jó emlékezetében.
Kiss Andrea és Simon Csilla
9. A osztályos kicsi, pelyhes gólyák

Színes Egri FEFE
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Kicsi, feledékeny gólyácskák! Még csak napok teltek el, és már nem is emlékeztek a legfontosabb szabályokra. Mi, közreadjuk, olvassátok, és főleg tartsátok be!

Én, … fogadom, hogy a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pelyhes gólyája Szt. Bernát szellemiségét követem, s azt soha el nem hagyom. Tanáraimmal és a felsőbb
éves diáktársaimmal szemben maximális tiszteletet tanúsítok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mindig előre köszönök, az ajtóban előre engedem őket.
A zuhanyozóba mindig utoljára megyek, hogy a felsőbb évesek meleg vízben fürödhessenek.
A parkettát a „Csavard fel a szőnyeget!” című sláger dúdolása közben vidáman vikszolom.
A WC-t rendeltetésszerűen a megfelelő célokra használom.
A szőnyeget nem kötélnek, az ablakot nem ajtónak használom.
A rendvédelmi szerveket magánvéleményemmel nem zaklatom.
A kollégium hatósugarában az ellenkező neműektől minimum három lépés távolságot tartok.
A magántulajdont tiszteletben tartom. Ennek megszegése Szt. László királyunk büntetéseit vonja
maga után.
9. A konyhás legényekkel soha ki nem kezdek, a vacsorát maradék nélkül elfogyasztom.
10. Az étkezésnél a negyedikeseket mindig előre engedem, repetázni is csak utoljára megyek.
11. A hímgólyákkal az ablakon keresztül nem kelepelek, csak levélben érintkezem.
12. Hétvégeken szórakozóhelyekre nem járok, ha mégis, keresem az alkalmat, hogy meghívhassam
az ismerős negyedikeseket egy „üdítőre”.
13. A buszon testedzésem érdekében átadom a helyem.
14. A számítógéphez egy évben csak egyszer ülök, és akkor is csak a port törölgetem.
15. A szentmisékre mindig elsőként érkezem, ministrálni önként jelentkezem, és énekeket fennhangon
éneklem.
Isten engem úgy segítsen!
Morvai Ágnes és Morvai Eszter 12 B osztályos a költözés előtt álló gólyák
♥♥♥♥♥♥♥♥

Albert Tímea (11. E oszt): December hava

Hull a hó
Csendben némán
Huppanva földet ér
Selyemként szétterül
Lassan megizzad, de
A fagytól egy időre elszenderül.

És száll a hó
Pihéje arcomra telepszik,
Szemem szikrát vet rá
Felhevül, s elolvad
Majd piciny patakként
Legördül.

Csak állok, s nézem
Ahogy puhán beborít
A finom, könnyű takaró
Bár hideg van,
Nem érzékelem!

De nem fázom.
Nézem a Holdat
Miként gyönyörködik
Hófehér arcomban.
A csillagok fakón táncolnak
Fáznak sötét köntösükben.

♥♥♥♥♥♥♥♥

Senki sincs egyedül
Minden összetart,
Eggyé vált a mindenség,
Minden fehér, szikrázik.
Csend van.
Melengető béke.
De halkan, lassan, felsóhajt
A csodálatos természet:
Tél van!
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’56 és ami utána következik…
RENN OSZKÁR: diáktársunk ELLENŐRZÖTTEN c. kötetét mutatták be december 3-án Egerben a Kálvin Ház Alapítvány és a Szent György Lovagrend egri priorátusa szervezésében. Az elbeszélés történeti gerincét az ’56-os forradalom
utáni börtönévek, s a munkába való visszailleszkedés esztendei adják.
A szerzőt dr. Tóth Ferenc diáktársunk, az ’56-os Szövetség Regionális Szervezetének elnöke köszöntötte: „A szerző
olyan emlékeket idéz vissza ebben a könyvben – mondotta –, amelyek egy emberi élet egész folyamatát és tartalmát
meghatározzák. Tudatában volt annak, hogy a meg nem változtatható élmények, a brutalitás, a sanyargatások egész
életútját hosszú időre kijelölik és meghatározzák. Ennek a felismerése és vállalása bizony nem kevés bátorságot és emberi magatartást jelent. Ebből a megrázó élményanyagból nem a gyűlöletnek emel katedrálist, hanem egy megkapóan
tiszteletreméltó életbölcsességre jut, melyet az alábbiakban foglal össze”: «A keserű emlékeket nem mindig szépíti meg
a régmúlt, de aki a legmélyebb életgödörből már kikapaszkodott, az már nem az átélt tragédiát idézi meg újra, meg
újra, hanem a kibontakozás sikerét éli át ismételten.»
Diáktársai eddig is figyelemmel kísérték Renn Oszkárnak, Diákszövetségünk alelnökének az Új Hevesi Naplóban
megjelenő írásait, szívesen olvasták jó stílusú, remek hangulatú életképeit, emlékezéseit. Most megjelenő könyvét
is örömmel fogadják, szeretettel gratulálnak a szerzőnek, és várják a tervezett folytatást.
Részlet a könyvből *
Az előzetes
A miskolci BM Főosztály hosszú emeleti folyosóján,
homlokukkal a falnak támasztva, hátrakulcsolt kézzel
álltak egymás mellett a sötét februári estén az egyetemről
(és máshonnan?) behozott letartóztatottak. A folyosóról
nyíló szobákban folyt a kihallgatás. Egyenként invitálták
az „ellenforradalmárokat” a vallatószobákba.
A diák homlokának jól esett a bepárásodott fal hűvössége, a vakolat jellegzetes szaga. Sokan voltak előtte
jobbról is, balról is. A hűvösség belső lázát és izgalmát is
mintha valamelyest csillapította volna, és az elmúlt órák
eseményeinek higgadt végiggondolására ösztönözte.
A baj akkor kezdődött, amikor valakik az egyetem főépületének tetejére kitűztek egy hatalmas vörös zászlót,
mely az erős szélben csaknem vízszintesen lobogott.
Akkor már látta, hogy nagy baj lesz, ezt a forradalomról
éppen csak „lebeszélt és visszacsalogatott”, de a szovjet
tankok támadását és a két diákhalottat nem feledő egyetemi ifjúság aligha emészti meg.
Lett is válasz! A diákszállók ablakaiban megjelentek a
kiakasztott piros-vörös ruhadarabok, sportmezek, nadrágok, sálak, lábasok, paprikás szalonnák és mindenféle
piros színű tárgy és eszköz. Hiába volt a józanabbak
figyelmeztetése, féktelen vidámsággal örültek a diákok a
megtalált válaszötletnek, a vörös zászlós provokációra.
Néhány óra múlva természetesen jött a hatalom válasza is. Ponyvázott teherautók serege érkezett, tömve
pufajkás fegyveresekkel, akik katonai szervezettséggel
megszállták az egyetemet és mindenkit a diákszállókba
tereltek. A szobákat egyenként ellenőrizték, a hallgatókat
az előadókba és éttermekbe vezényelték. Órákig tartott a
vesztegzár és közben felolvastak többször is egy névsort,
az erre jelentkezőket a tömegből kiemelték és más épületbe kísérték. A kísérők már civil ruhás, kalapos nyomozó elvtársak voltak. A vidámság már elhalt, de volt félelem
és szorongás. Vajon milyen neveket olvasnak?
*

Az ő nevét is olvasták. Társai bökdösték, hogy ne jelentkezzen. Másodszorra már jelentkezett. Egy lódenkabátos
fogta karon és az ötösből a hármas épületbe kísérte. Már
leszállt a köd, hideg februári este ígérkezett. A diák csak
egy kék munkaköpenyt, s alatta egy melegítőt viselt. Az
első emeletre kapta a kíséretet, ahol az előtérben észrevett
egy nevetgélő diákcsoportot, amelyen belül néhány ismerős arcot is felfedezett. Tízen-tizenketten lehettek, ők alakították meg az egyetemen az MSZMP ideiglenes diákszervezetét. A karját erősen szorító nyomozó a hosszú folyosó
közepén nyitott ki előtte egy ajtót, majd a szobába egyszerűen belökte és az ajtót azonnal becsukta.
Harsogó röhej, szitkozódás és tömény pálinkabűz fogadta. Földre teperték, s azután számolatlanul zuhogtak
rá a gumibot ütlegek, rúgások, okító káromkodások körítésében. Öten-hatan „kezelték” a proletárdiktatúra, a
magyar nép és a munkásosztály nevében. Nem tudja
meddig tartott, de valakit ismét hoztak „nevelésre”, mert
őt kihúzták egy másik szobába, ahol már ült-feküdt a
padlón néhány elintézett előállított. A válla és köpenyének
ceruzazsebe véres volt. Bal füle sérült meg a taposáskor,
de a vérzés hamar elállt.
A falhoz támasztottak közül valaki elmozdulhatott, mert
a felvigyázó elüvöltötte magát:
– Nem mozogni! Homlok a falhoz! És kuss!
Ismét csend lett és hűvösség.
A hármas épület emeletéről az összevert „megnevelteket” a pufajkások kísérték-húzták le a lépcsőfeljáróhoz
farral állított ponyvás teherautóig, melyre gumibottal „segítették fel” őket. A rendőrségen a fogadás olyan „szegénylegényes” volt. Az autóról leszédelgőket kettős sorfal
„üdvözölte”, az ajtóig gumibotütések záporoztak a fejüket
védő, ugyancsak gyorsan lépkedő áldozatokra.
Itt a falat támasztva kellett rájönnie, hogy az egész tortúra alatt még a nevét sem kérdezték meg, azt sem tudták, kicsoda és miért van itt. Csak őrjöngve, egymást
hergelve élték ki hatalmukat a kiszolgáltatottakon.

Renn Oszkár: Ellenőrzötten. Felsőmagyarországi kiadó, Miskolc, 2002. Ára: 1600 Ft
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LUPUSZ
A Ciszterci Diákszövetség megalakulásának 80 éves
évfordulóján 2002 őszén sokan emlegették kedves
barátunkat, az ízig-vérig egri ciszterci öregdiákot,
Farkas Andrást, aki már öt éve nincs közöttünk. Ő
volt az újjáalakuló Diákszövetség
első elnöke. 1989 májusában még
sokan húzódoztak a Diákszövetség
újjászervezésének a feladatától, de
ő vállalta ezt a munkát. Az egri
ciszterci gimnázium újraindításának is lelkes apostola volt, és fegyverével, a tollával, sokat tett ennek
érdekében.
Volt iskoláját, tanárait, diáktársait szíve csücskében őrizte, de
tudtuk, hogy az ő szíve-lelke sokkal nagyobb volt, sok minden fért
bele. Igazi világa az irodalom volt.
Ámulva forgatjuk több mint 20
kötetét, melyek 1988 után jelentek
meg. Ezeket igazán csak a hozzá
közel álló barátai ismerték, habár
néha diáktársainak is átnyújtott
egy-egy kötetecskét, s élvezettel
olvashattuk míves szonettjeit.
Reméljük, hogy kedves városában, Egerben, majd irodalmi
munkásságának is akad értő méltatója.
Mi most a ciszterci öregdiáktársunkra szeretnénk emlékezni, akit mindnyájan szerettünk és tiszteltünk, egy „fiatalabb” öregdiák – Mohi
György – írásának közlésével. Ő másodikos kisdiák
volt, amikor Lupusz ballagott.

Mindezekkel torkig jóllakottan itthon előbb tájékozódnia
kellett. Iskolájának szelleme szerint szerzetesi pályára is
gondolt, mégis jogi tanulmányit abszolválta Egerben.
Ezután az Egri Főegyházmegyei Könyvtár világtörténelmi anyagába merült bele, hogy lelki
egyensúlyát hiteles fogódzók segítségével a felburjánzó ateista világ
hatásai között is megtalálja.
Mélyen érintette, érzékenységét
sértette a politikai szélkakasok
látványa, a jóízlés, a magasabb
gondolatiság pusztulása, a fölkapaszkodottak meg nem gyónt bűnei, amelyek az igazán hívőket,
Isten bensőséges szolgáit megalázták.
Széles műveltsége, mély hite kivezették kételyeiből. Megtalálta útját.
Jónevű egri ügyvéd lett, publicista,
író, sok kötetes költő, színházi- és
zenekritikus. Képzőművészeti kiállítások szakszerű szervezője, tudósítója, szellemes-okosan eligazító
kritikusa.
Szeretett városát műveltségével
emelni tudó, nemes értelemben vett
lokálpatrióta lett. akinek megjelenése kiállítási megnyitón, hangversenyen, színházi premieren, vagy
más kulturális rendezvényen bizonyosan várható volt.
1997. január 28-án halt meg, életének 79. évében.
Eger műveltségre igényes közönsége űrt érez mindenki
által Lupuszként becézett diáktársunk távozásán.
Saját kiadásában megjelent köteteiből a „Hosszas imával”
című versével emlékezünk rá

1938-ban érettségizett iskolánkban Pataki Vidor tanár
úr osztályában.
Irodalmi hajlamai diákkorában jelentkeztek. Ő az önképzőkör titkára, több iskolai színdarab szereplője. Másodikos voltam, amikor ő nyolcadikos, de arca, kedves
modora, mozgékonysága még abból az időből kitörölhetetlenül bennem él. .
Önmagáról írja, hogy már 1943-ban elkezdte az
újságíróskodást. A szerkesztőségből vonult be katonának.
A háború számára 1948 végén fejeződött be, amikor
hadifogságból Keletről hazatért. Maga mögött hagyva
majdnem 4 évet, a maláriás Pripjet mocsarakat, és mindazt, amit a szögesdrót, az Európa keleti felén még mindig
honos ázsiai szemlélet takart, de egészen el nem feledett.

–––––––––––––––––––––

…..
Belül kiáltom, mások meg ne hallják,
Hogy mennyi-mennyi küszködésem
Irányít-vonszol-épít, mint a balgát,
Elbuktat minden számvetésben,
Mint gyermekembert.
És nem és nem! És mégse hagyom abba,
Ezt a rendet magasra tartom,
S ha minden más erő is megtagadja,
Feladat van, végzem kitartón.
Hosszas imával
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Ágoston Julián levele Farkas Andráshoz
Ágoston Julián irodalmi hagyatékában több Farkas Andráshoz írt levelet is találtunk. Farkas András sokat tett
annak érdekében, hogy az egri lapokban megjelentek Ágoston tanár úr versei.

Édes Bandikám,
drága Lupuszom,
mivel „atyai” gondoskodásodat még nem köszöntem meg, azért – ecce –
utólag is megteszem. Jól esik, hogy néha-napján sikerül valamit belesuszterolnod a lapba. Csak a rend kedvéért felsorolom, hogy egri rokonaim mit küldtek el nekem ebben az évben:
Jan. 7. vasárnap
Egybevillant mosolyunk
Jan. 21.
″
Egy éve már (vietnámi barátnőmnek)
Febr. 11.
″
Megfogom kezed
Lehet, hogy több is jött, lehet, hogy már nem jön több az ott levőkből. Ezért elrettentésül megint küldök öt verset.
…
No megint csak azért, hogy bosszantsalak, a fönt jelzett 3 versért
egybevéve és összesen egy adagban kaptam 78, - kemény Ft-okat. 1968.
febr. 13-i feladással. Gondolom, hogy a februári hon. Vagy a két januári, s a februári majd ezután jön? Nem sürgetlek, csak érdeklődöm. Nem
is annyira a kis pénz a fontos (másfél év múlva a nyugdíjban rettenetesen fontos lesz, mert némi bajok vannak, s úgy látszik, megrövidülök
alaposan).
Újság: sikerült leadnom egy verskötet kéziratát, szeptemberben kerül
magasabb fórumok elé, s talán… talán 1969-ben kijön. Persze addig még
sok víz folyik le a Dunán. Azért is jó volna addig sokat szerepelni.
Két kérdésemre kérek választ, drága Öcskös, ha nem esik nagyon nehezedre az írás:
1. kell-e valami próza és miféle, mert szívesen írnék néha,
2. nem kell-e álnéven írni (bár jobban szeretem így, de Suha óta nem
tudom magam sem!) Erről bővebben is szeretnék veled beszélgetni, ha
egyszer erre jársz, keress meg (a telefonkönyvben is benne vagyok)
vagy írj pár sort, ha tudsz valamit, Mert egyszerre, mintha elvágták
volna…
Különben mindközönségesen a régi barátsággal és szeretette ölellek s
ha addig nem váltanánk levelet, előre is kívánok boldog húsvéti ünnepeket mind neked, mind tiéidnek öreg barátod
(1968.) Febr. 29.
Julián
–––––––––––––

hírek...hírek...hírek...
•

„FEL NAGY ÖRÖMRE” kezdetű karácsonyi ének szövegét és dallamát Gárdonyi Géza szerezte
devecseri tanító korában. Ennek éppen százhúsz esztendeje és a kis városban a katolikus templom falán elhelyezett
domborművel állítottak emléket a nagy írónak 2002 decemberében. (Új Ember)
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•

KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket támogatták adományukkal: Kékesi György (1944) Toronto, Canada, 150 CAD, Fischer (Faluhelyi) János (1934) Wiesbaden, Németország 55 EUR
•

CISZTERCI ALAPÍTVÁN a SZJA 1%-ából 2002-ben 180 043 Forinttal részesedett. Köszönet azoknak, akik segítettek. Ebből az összegből tudjuk fedezni újságunkban megjelenő „Színes”-nek költségeit. Tekintve, hogy
az új adóbevallási időszak már megint közeleg, aki teheti, most is ajánlja fel az 1%-át az alábbi adószámot feltüntetve:

Ciszterci Alapítvány Eger 19134934 – 1 – 10
•
90 ÉVES A BUDAI CISZTERCI
SZENT IMRE GIMNÁZIUM Alapításának évfordulójára Szent Imre napján, november 5én emlékeztek az iskola tanárai, diákjai és az öregdiákok. Az ünnepélyről meleghangú beszámolókat
olvashatunk a Budai FehérFeketében: „A mai iskolásoknak tudunk beszélni régvolt csínjeinkről, legendává vált tanárainkról, de a Rend szellemiségéről a legnehezebben. Mert ki hiszi el, hogy egész
életünket végigkísérte az a szellemi érték, amit egy
egyházi iskola adhatott, amit a ciszterci Szent Imre
gimnázium adott nekünk. Mi tudjuk, így lesz ez a
mostani diákokkal is: vezesse őket az Istenbe vetett
hit, a gazdag életművet valló remény és a mindenki
iránti szeretet.”
A szép jubileumon az egri öregdiákok képviselői
is jelen voltak és együtt adtak hálát Istennek,
hogy testvér-iskolánkat újraindulni segítette.

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2003. évi tagdíjat szíveskedjetek
befizetni, hogy a jövőben is mindenkinek küldhessük újságunkat.
A tagdíj 1991-es „valutában” 500 Ft, ami ma 1000 Ft-nak felel meg
––––––––––––––––––––––––––

H A L O T T A I N K
Dr. Naszályi János Emil OCist az érdi Regina Mundi Ciszterci Női Apátság alapítóatyja, vasmisés áldozópap 2002.
november 7-én életének 92. évében elhunyt Temetése november 13-án volt a Ciszterci Nővérek Monostorában Érden.
Ágoston Géza, Ágoston Julián OCist öccse, életének 90. évében 2002. decemberében Budapesten elhunyt. 2003. január 4-én temették az óbudai Jó Pásztor templom kolumbáriumába, ahol bátyja hamvai is nyugszanak.
Elhunyt diáktársaink, akiknek halálhírérõl mostanában értesültünk:
Krisztik György (1948) – Eger
Szemerey László (1949) – Eger
Pusztai András (1936)

v. Pozsgay Dezső (1941) – Mount Lebanon USA
Hunyadi–Buzás Attila (1945) – USA

Requiescant in pace!
________________________________________________________________________________________________
Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Tóth Kamill, 3300 Eger, Vallon u. 33. tel.:(36) 429 642 ill.
Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295 vagy E-mail: olah@hcbc.hu– címére.
Az Egri FEHÉR/FEKETE 2002. karácsonyi számát Oláh Gyula, a „Színes ”-et Kovács Ottó állította össze.

