FEHÉR/FEKETE

1994.Veni Sancte számának melléklete

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei

__________________________________________
Veni Sancte Egerben
szándéka: ”Íme, újjáalkotok mindent” (Jel 21,5).
Szeptember 1-jén reggel 8 órakor megcsendült
Az újjáalkotás munkájába kell beállnia a ciszterci
a
ciszterci
templom
sekrestyéjének
kis
diáknak: ”Itt vagyok Uram, kezdj velem, kezdd
harangocskája: kezdődött a Veni Sancte. Tádé atya
velem az újjáalkotást!” A gimnáziumban már 14
és a vele concelebráló Konrád atya valószínűleg
osztály ciszterci osztály, és ha ez a 14 megújul,
elgondolkodhatott azon, hogy alkalmas helyen állmagával sodorhatja a jó felé a másik tízet...
e az oltár... Mert vagy az oltárt kellene ilyenkor a
kórus alá tolni, vagy a kórus alját
A matrózblúzos leányok, a fehéringesmeghosszabbítani a szentélyig, mert a fiatalok
nyakkendős fiúk a ”Jöjj Szentlélek Úristen” alatt
nemigen akartak a bejárattól elszakadni. Egy kis
talán egy kicsit fohászkodtak a megvilágosító és
invitálás valamennyit segített és a 300-350 (!) fiatal
erősítő Lélekhez, hogy áldja meg ezt az új
kegyelmi esztendőt. Mindenesetre jókedvűen
benn fehérlett (lányok) − feketéllett (fiúk) a
tolongtak ki a templomból, és nyugodtan sétáltak
templomban.
át a gimnáziumba, ahol 9 órakor kezdődött az
A fiatal lektor Szent Pál apostol szavaival
évnyitó. A ciszterci öregdiákoknak is csillogott a
intette fiatal társait: ”aki nem akar dolgozni, ne is
szemük: a múltra gondoltak? A ciszterci jövőben
egyék!” Az evangéliumban Jézus biztatott
bizakodtak? Mindkettőn felül biztosan örültek a
mindenkit: aki dolgozik a neki juttatott
jelennek!
talentumokkal, bemegy Ura örömébe. A néhány
(Egy szemtanú pécsi öregdiák)
perces homilia az iskolaévet ”új kegyelmi
esztendőnek” nyilvánította, amennyiben Jézus
–––––––––––––

A 213.sz.Koháry István cserkészcsapat
nyári tábora (1994.július 4 - 11.)
A nyári táborozások élményeire mindig szívesen emlékeznek vissza a cserkészek. Egy ilyen élményfelidéző
beszélgetés kapcsán született az elhatározás, hogy a tábor helye idén is Bükkszentkereszt legyen, mint két
évvel ezelőtt, amikor még itt élt és baráti szívvel tárta ki előttünk plébániájának kapuit dr. Szita Árpád atya,
aki öregcserkészként is fiatal tudott lenni köztünk. Idén Szent Ferenc Kistestvérei fogadtak bennünket hasonló
módon.
Csák György csapatparancsnok-helyettes vezetésével érkeztünk meg a plébániára, ahol rögtön hozzálátunk a
sátrak felállításához. Étkezéseinket és foglalkozásainkat egy különálló épületben végeztük, a bográcsban
készített ebédeket vagy a nyársalást természetesen idilli környezetben, a nagy fák alatti kerti ülőkék körül.
Szabadtéri programjaink nagyrészét is a tágas, füves plébániai kertben bonyolíthattuk.
Reggeleink Mihailov Feri furulya-ébresztőjével kezdődtek, majd torna és reggeli ima következett.
A élelmiszerünket a naposok hozták a faluból, ez a gyaloglás számukra egy kis ráadást jelentett. Főszakácsunk
Tömösvári Emese és Kiss Annamária volt. Néha egészen különleges színű, illatú és ízű ebédeket készítettek,
de mindig ehető volt az éhes cserkészgyomor számára.
A délelőttöket különféle foglalkozásokkal töltöttük: alaki gyakorlatok, térképészet, tájolási ismeretek
tájolóval, daltanulás.
Kedden este egy jó focimeccs volt, éppen kaptunk egy kis hűsítő zuhanyt is az átvonuló felhők jóvoltából.
Szerdán gyakorló túrán vettünk részt. Igen nagy volt a meleg, forrás vagy kis patak sehol sem akadt útközben.
Útvonalunk: Bükkszentkereszt, Galuzsnya-tető, Nagy Somvölgy, Lófő tisztás, Őrhegy, Nagy Ivacshegy,
Bükkszentkereszt. A túra során gyakoroltuk a tájékozódást, a térképolvasást, megismertünk egy-két gombát,
fát, cserjét és növényt.

Csütörtökön meglátogatott bennünket Mozsgai Tádé OCist hittanárunk, egyben a ciszterci cserkészcsapat
parancsnoka. Elbeszélgetett velünk, együtt ebédeltünk. Ebéd után nagy fagyizás volt, aminek igen örültünk a
nagy melegben. Délutánunk Tádé atya tábori miséjével zárult.
Szombaton tájékozódási terepversenyen vettünk részt. Bükkszentkereszt - Lillafüred – Bükszentkereszt
útvonalon három csapat mérte össze tudását, igen-igen sokat kellett tájolnunk, de aztán minden csapat
sikeresen teljesítette feladatát.
Vasárnap délután pedig e három csapat elméleti versenyen vett részt: térképjelek, turistajelek, gombaismeret, a
két túra útvonalával kapcsolatos kérdések, hittan kérdések szerepeltek a feladatok között.
Esténként igen hangulatosak voltak a tábortüzek, éjszaka pedig a tábori őrség.
Naponta volt szentmise is a ferences János atya jóvoltából. Vasárnap este egy elmélyült beszélgetéssel zártuk
a napot a ferences nővérekkel, mely igen hasznos volt számunkra. Hétfőn egy kicsit szomorú szívvel
bontottunk a sátrakat, de már tervezgettük az 1995-ös tábort, s így mindjárt könnyebben ment a csomagolás...
(Mihály Eszter 3.d. oszt tanuló)

––––––––––––
A Rendházban sorsáról állapodott meg dr. Kerekes Károly zirci apátúr és Mozsgai Tádé OCist, egri
házfőnök az egri önkormányzattal. Ezek szerint a rendházat - mely a Ciszterci Rend tulajdonában van
csak 1997/98-as tanévtől veszi át használatra, amikor már a Szent Bernát gimnázium is működik. Ezt a
megoldást önkormányzat szorgalmazta, mivel nehezen tudta volna a kollégiumban jelenleg lakó
leánytanulókat 1995-től elhelyezni.
Jelenleg a rendházban – egy pár szoba kivételével ahol a ciszter atyák laknak – leánykollégium van
Leánykollégiumra szükség lesz 1997/98 tanévtől kezdve is, hiszen a gimnázium tanulóinak több mint
80%-a leány, és elhelyezésükről akkor is gondoskodni kell. A jóval kevesebb vidéki fiútanuló elhelyezése
megoldható az 1993/94 tanév kezdetétől ismét egyházi kezelésbe került Szent József fiúkollégiumban, (a
régi Foglárban).
Nehéz döntés volt ez, hiszen a tervek szerint már 1995. június 30-tól visszakerült volna a rendház a
Rend kezelésébe, ahol egy ciszterci szellemiségű leánykollégium működését tervezték. Ehhez azonban
az önkormányzat anyagi támogatást nem biztosított.
A ciszterci öregdiákok szerint a végleges megoldást a 8 osztályos gimnázium indítása jelentené, amit ma
is nagyon remélnek. A 10 éves kortól kezdődő neveléssel a ciszter szellemiség jobban érvényesülne és
talán a jelenlegi fiú-leány arány is módosulhatna. Reméljük, hogy a nem is távoli jövőben sor kerül a 8
osztályos gimnázium szervezésére.
Addig is a ciszterci öreg diákok azon munkálkodnak, hogy az 1997/98 tanévtől induló Szent Bernát
gimnázium egy nívós és korszerű iskolaként kezdhesse meg működését Egerben.

kis hírek...
A Budapesten lakó egri ciszterci öregdiákok - köztük az EÖBT tagjai is - szeptember 19-én
találkoztak a Bartók Béla-úti Szent Bernát ciszterci cserkészotthonban. 21-en jöttünk össze.
Igazodva a lehetőségekhez (a cserkészotthon programját figyelembe véve) a jövőben a negyedév
utolsó hónapjának 3-ik hétfőjén találkozunk. Legközelebb 1994.december 19-én. Meghívókat
küldünk.
Egerben, a Rendházban lakó ciszterci atyáknak már van telefonjuk: (36) 313-496
44 év után ismét volt ciszterci papszentelés a zirci bazilikában. Dr. Kovács Endre OCist, egri
segédpüspök 1994.július 17-én szentelte fel Szentgyörgyi Kristóf Rudolf testvérünket. Ő Ferences
gimnáziumban érettségizett, és a teológiai tanulmányait is a Ferences Rendben kezdte el, mivel akkor
még a ciszterciek nem működhettek. Majd 1989-ben lépett a ciszterci noviciátusba. Az elmúlt
években Rómában tanult, s jelenleg az ELTE-n magyar-latin szakon folytatja tanulmányait.
–––––––––––––––––––

II

Találkozók 1994-ben
60 évesek - (1934-1994) − 1994.június 8-án a Pataki Vidor Tanár Úr osztálya 60. érettségi találkozóját tartotta
Egerben, a ciszterci gimnáziumban. A találkozón jelen voltak: Balogh Simon kanonok (Mezőkövesd), dr. Csillám
István ny. törv. tanácselnök (Miskolc), dr. Huszty Vilmos egy. docens (Miskolc), dr. Kovács Lajos ügyvéd (Eger),
dr. Lengyel László ny. főcsop. vez. (Budapest), Nagy László ny. plebános (Kőtelek), dr.Ringelhann Béla ny.egy.tan.
(Budapest), Szőllősy Kálmán ny.könyv. (Törökbálint). Meghívót kaptak, de lemondták részvételüket: dr.Turányi
(Turner) István (Pierrefonds, Kanada), Fischer (Faluhelyi) János (Wiesbaden, Németország), Bánóczy Zoltán
(Győr). Meghívót kaptak, de nem tudtak eljönni: dr.Miklós Béla és Szabó Vilmos László OCist. – Összesen 50-en
érettségiztünk.
A találkozón résztvett Homonnay József, egykori osztálytársunk Jóska fia. Hálásan köszönjük szíves segítségét!
Az ünnepi szentmisét osztálytársaink: Balogh Simon és Nagy László celebrálta. Megemlékeztünk dr Pataki Vidor
osztályfőnökünkről és a többi tanárainkról is. ("Pataki Tanár Úr" nevét viselő ösztöndíjat az 50. találkozónkon
létesítettük az egri diákok számára; még ma is létezik.) Ugyancsak megemlékeztünk azokról, akik már nem lehetnek
velünk. Nyugodjanak békében!
A mise után a gimnázium falán levő emléktáblához mentünk és koszorút helyeztünk hősi halált halt két
osztálytársunk Ambrus Árpád és Röszler József emlékére. Az ebédnél felidéztük közös emlékeinket. Legnagyobb
örömünkre Huszty Vili barátunk, 79 éves korában aktívan működik a Miskolci Egyetemen. Öt nyelven beszél
(görögül, latinul és a többiek), részt vesz a legtöbb hívatalos utazáson és láttuk a fényképét, amint a Pápa
Öszentségével találkozik Rómában. Elmondta, hogy ebben az évben 220 hallgatót fog vizsgáztatni. Kívánjuk, hogy
töretlen lelkesedéssel folytassa munkáját!
Nagyon szeretnénk, ha évente Egerben újra találkozhatnánk.
(dr.Ringelhann Béla)


55 évesek (1939-1994) − 1994. június 4-5-én találkoztunk Egerben. Az Unikornis étteremben közös vacsorával
kezdődött a találkozó. Másnap 9-kor szentmise után a gimnáziumban számoltunk be az elmúlt évekről. A temetőben
a ciszterciek sírjánál emlékeztünk tanárainkra, és Holló József sírjánál elhunyt osztálytársainkra. Befejezésül a
közös ebéd az Unikornisban volt.
2 tanárunk - Oltai Rudolf és Divinyi Mihály - betegségük miatt sajnos nem vehettek részt a találkozón.
Egy érdekes statisztikai adat: 43 voltak akik mind a 8 osztályt együtt járták és összesen 116-an, akik a 8 év alatt
osztálytársak voltak.
A találkozón résztvettek: Bányász Vince (Gyula), Evetovics Mihály (Budapest), Gedeon József (Budapest), Godó
Vidor (Miskolc), Kiss László (Eger), Komár László (Ózd), Molnár István (Budapest), Nagy Jenő (Eger),
Okolicsányi István (Eger), Somorjai István (Miskolc), Szabó Endre (Eger), Székely Tamás (Budapest), Tárkányi
László (Budapest), Valentin Kálmán (Eger), Vály Aurél (Siófok), Némethi (Feymann) László (Budapest), Zárai
György (Budapest). – 12 osztálytársunk nem tudott eljönni.

(Tárkányi László)

52 évesek (1934-1942) − Tobákos Kilit tanár úr osztálya 1994. június 4. és 5-én találkozott Egerben. Az elmúlt
évtizedekben a nyári hónapok kivételével minden hónapban összejött az osztály Budapesten. Az ötéves találkozókat
rendszeresen Egerben tartottuk két napos programmal. Az utóbbi időben sajnos többen elhunytak osztálytársaink
közül, ezért gondoltuk, hogy nem ragaszkodunk az ötévenkénti egri találkozókhoz, és a jövőben kétévenként is
összejövünk az Alma Mater falai közé, megemlékezni az elmúlt évekről. Így került sor a júniusi találkozónkra.
Szombat este dr. Kerekes Lajos pincéjében jó hangulatban vacsoráztunk. Vasárnap délelőtt közös szentmisén
vettünk részt, melyet dr. Kerekes Károly apátúr celebrált, aki ugyanis meghívásunkat elfogadva jelenlétével emelte
találkozásunk ünnepélyességét. Szentbeszédében az "emlékről és emlékezés"-ről fejtette ki felejthetetlen
elmélkedését. A szentmise után a gimnáziumi osztályban tartottuk meg a találkozónkat, majd közös ebéden vettünk
részt.
A találkozón részt vett osztálytársak: Berta Ferenc (Budapest), Csanádi László (Budapest), Farkas Endre
(Budapest), Forgács Miklós (Basel, Svájc), Kerekes Lajos (Eger), Kurczweil Ödön (Gyöngyös), Molnár Tamás
(Budapest), Nyizsnyánszky József (Miskolc), Pető János (Tatabánya), Somogyvári László (Miskolc), Szalóczy
György (Eger), Szamosvölgyi Attila (Berlin, Németország), Szikora Mihály (Budapest), Török Zoltán (Eger),
Wolszky László (Budapest).

III

A 46 érettségizett osztálytárs közül 16-an örökre eltávoztak. Rájuk emlékezve felsoroljuk Őket: Ady Géza, Detky
Barnabás, Eperjessi László, Érsek Dénes, Fülöp László. Jolsvay István, Kovács Flórián, Kuczora Ferenc, Láng
László, Lénárt Mihály, Lovas József, Nagy Iván, Rési János, Solymosi János, Urbán Vilmos, Wahlner Aladár.
(Dr.Berta Ferenc)


50 évesek (1944-1994) − Falubíró Győző tanár úr osztálya június 11-én találkozott Egerben. A hálaadó szentmisét
3 osztálytárs – Ritter Márton, Forenszki József és Földes Menyhért – celebrálták. A régi VIII. osztályteremben
először a volt magyar tanárunk dr.Habis György, majd a Gárdonyi Géza Gimnázium igazgatója, és – mindnyájunk
örömére – Mozsgai Tádé OCist, egri rendházfőnök szólt a jubilánsokhoz. Ezután megemlékeztek a már elhunyt
osztálytársakról. Majd Wolsky Agenor, osztálytársunk, aki a találkozóinkat nagy lelkesedéssel szervezi, felolvasta a
megjelenni nem tudók leveleit. Ezt követően a jelenlevők számoltak be, ki 50, ki 5 év eseményéről. A találkozónk a
Korona szálló Fehér termében közös ebéddel ért véget.
A találkozón részt vettek: Akác János (Gödöllő), Balla János (Nagytálya), Dobrányi László (Vác), Földes Menyhért
(Jászapáti), Forenszki József (Hort), Fügedi István (Budapest), Grenda Andor (Miskolc), Horkay Ferenc (Budapest),
Horváth Lajos (Jászapáti), Kakuk Jenő (Eger), Lieszkovszky Gyula (Budapest), Mohi György (Budapest), Németi
Viktor (Agárd), Oláh Gyula (Budapest), Papp János (Budapest), Ritter Márton (Lauda-Königshofen, Németország),
Sági Lajos (München, Németország), Sávoly Miklós (Lathen, Németország), Sávoly Titusz (Szigetszentmiklós),
Szerdahelyi Ferenc (Eger), Szabó Gábor (Miskolc), Szemerédi Dénes (Tatabánya), Tóth Ferenc (Eger), Turcsányi
Tibor (Budapest), Wolsky Agenor (Eger).
Akik levelükkel jelentkeztek: Erényi Tibor (Mezőnyárád), Juhász Tibor (Nizza, Franciaország), Kékesi György
(Oláh Gyula)
(Toronto, Kanada), Versényi György (Balassagyarmat).

45 évesek (1949-1994) − A találkozót 1994. augusztus 27-28-án rendeztük meg Egerben. − Az államosított
gimnáziumban 48-an érettségiztünk, de a találkozókon még két volt diáktársunk is részt, akik a VIII. osztályban már
nem jártak velünk. Az 50 osztálytárs közül mostanáig 14-en haltak meg, az 1989-es találkozó óta hunyt el Miterli
György, Ludányi Béla, Veress Miklós és Székfi Ottó barátunk. Ugyanebben az időszakban távozott el utolsó
ciszterci osztályfőnökünk Vajk Atanáz és igazgatónk Hegyi Kapisztrán is. − Idei találkozónkra 25 osztálytárs jött el:
Barta l. Alfonz (Miskolc), Bene István (Budapest), Boros László (Eger), Böjthe László (Budapest), Fecske László
(Budapest), Fikár László (Budapest), Haffner Ferenc (Budapest), Homonnay Tibor (Abaujszántó), Juhász András
(Gyöngyös), Kékesy Tibor (Budapest), Kovács Béla, (Bloomfield Hills,USA), Kovács Géza (Lugano,Svájc), Kovács
Jenő (Eger), Ladányi Jenő (Budapest), Lakatos István (Budapest), Póta Béla (Budapest), Pozder Miklós
(Gyöngyös), Szalmási Pál Szamosvölgyi Ottó (Budapest), Szedlacsek József (Miskolc), Székely György (Budapest),
Szemerey László (Demjén), Szemző Gyula (Eger), Tanyi László (Debrecen), Varga Béla (Hajduszoboszló). Négyen
kimentették magukat, heten sajnos nem válaszoltak felhívásunkra.
A találkozót szombaton délelőtt kezdtük a régi VIII-os osztálytermünkben, első esetben tanárok nélkül, mert utolsó
osztályfőnökünk dr. Habis György gyengélkedése miatt nem jöhetett el. Több társunkat elkísérte a felesége is, így a
padokban közel 40-en ültünk. Böjthe László üdvözlő szavai után a jelenlevők főhajtással emlékeztek meg az elhunyt
tanárainkról és diáktársainkról, majd felolvasták azok köszöntő sorait, akik levélben jelezték, hogy nem tudnak
eljönni. A kötetlen baráti beszélgetéseket fehér asztal mellett, hagyományosan a Korona szállóban folytattuk késő
délutánig, jó hangulatban. A másnapi diákmisén közel 20-an vettünk részt. Utána a temetőben koszorút helyeztünk a
(Böjthe László)
ciszterci sírboltra, majd búcsút vettünk egymástól a legközelebbi találkozóig.



< < < < < <

HALOTTAINK
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A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya elhunyt tagjai:
1944-ben: dr.Csépányi Ferenc (1939), Tarnai Andor (1943);
régebben: .Bajnok Dezső (1938), Dallos László (1938), Vass Miklós (1937), Béládi Pál (1941).

____________________________________________________
Ha úgy gondolod, hogy jó lenne a legközelebbi Egri FEHÉR/FEKETE mellékletünkben valamit közölni, légy
szíves írd meg vagy telefonáljál: Wolsky Agenor, 3300 Eger, Kertész u.34. tel.:(36) 317 420 vagy Oláh Gyula 1114
Budapest, Bartók Béla ú.25.III.5/A. tel:(1) 165 9374.
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