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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei 

és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola „színes” lapja
 
 

Clairvaux-i Szent Bernát halálának 850. évfordulóján 
 

A szeretet iskolájával, lelkipásztori buzgósággal, sokoldalú tudományos felkészültséggel, „mézajkú” ékesszólás-
sal és egyéb kiváló isteni adományokkal felékesítve Szent Bernát clairvaux-i apát az Egyházat páratlan fénybe 
vonta, és minden idők embereit magához vonta és vonzza még ma is – írta II. János Pál apostoli levelében, 1990-
ben Zakar Polikárp akkori ciszterci rendi generális apátnak. A ciszterci család tagjai ezekkel a ma is szívünkhöz 
szóló gondolatokkal emlékeznek meg Szent Bernátról halálának 850. évfordulóján. Az egri öregdiákok számára 
pedig különösen kedves a ciszterciek legnevesebb szentje, hisz gimnáziumunk viselte nevét. Mint az 1921/22. 
évi értesítőben olvashattuk: „1921-ben a rend e legrégibb intézetének a Szent Bernát főgimnázium nevet adta, 
hogy virágozzék az egyház és a haza javára annak a szentnek az oltalma alatt, akit a ciszterci rend második ala-
pítójának ismer és tisztel.”  
Oltalmát és segítségét kérjük iskolánk mai tanáraira és diákjaira is. 

 
Vannak olyanok, akik szellemi munkában elfáradva 
és elbágyadva, mintegy lélekben megfogyatkozva, 
szomorúan járnak az úr útjain, száraz és fásult szívvel 
fognak bele minden rájuk bízott feladatba… Amikor 
megtörténik, hogy valami ilyesmit szenvedünk, ha az 
Úr irgalmasan hozzánk közeledik azon az úton, 
amelyen járunk és elkezd beszélni az égről Ő, aki az 
égből van, elkezd énekelni nekünk valamit a mennyei 
énekből, szólni Isten országáról, az ország békéjéről, 
az örökkévalóság békéjéről, az örökkévalóság éle-
téről: mondom nektek, hogy vinni fogja ez az 
örvendező elbeszélés az aluszékony és lusta lelket, 
úgyhogy a hallgató lelkéből elűz minden húzódozást, 
testéből minden fáradságot… Mintegy szól hozzánk 
az isteni Jegyes, ha Róla, dicsősségéről, 
szépségéről, erejéről és hatalmáról elmélkedünk. Ha 
szomjúhozó értelemmel forgatjuk tanúbizonyságait és 
ajkának ítéletét, törvényéről elmélkedünk éjjel és 
nappal, biztosan jelenvalónak, hozzánk szólónak kell 
tudnunk Őt, hogy ne fáradjunk el a munkában akkor, 
amikor beszédében gyönyörködünk. 
Szent Bernát: Az Énekek Énekéről mondott 
beszédeiből – Brisits Frigyes fordítása  

 
 

–––––––––––––− 
 

Találkozóink 2003-ban 
 

60 évesek – (1935–1943) – Ágoston Julián tanár úr osztályának jubileumi találkozójáról dr. Csank István 
diáktársuk igen hangulatosan és részletesen beszámolóját olvashatjuk. 

Nagyon szép és kellemes időben, július 21-én a Hatvani temető bejáratánál gyülekeztünk. Először a ciszterciek 
sírboltjához mentünk, és ott egy-két mondatos megemlékezés után koszorúztunk. Ezután Volárik Feri, Száva 
Jóska, Tóth Imre, és Intze Trak Géza sírjánál tisztelegtünk egy-egy szál fehér szegfűvel. A temetőből a városba 
jövet betértünk a „rossz-templom”-ba, ahol éppen Aba-Novák és több jeles festőnk kiállítását tekinthettük meg. 
Ezután végig sétáltunk a Káptalan (ma Kossuth L.) utcán, kimentünk a piac (ma Dobó) térre, majd a Fő utcára 
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kanyarodtunk az Uránia moziig. A volt Werner apát (ma Bródy S.) út lépcsőin felkapaszkodtunk az orgonás mö-
gött levő térre – ez a Kacsa-part –, és az  itt levő „Borok háza” múzeumba tértünk be. Ennek egyik pinceágában 
már finom hideg vacsorával vártak minket. Négyféle borból volt kóstoló is. (A bormúzeum pinceágaiban akár 
négy-ötezer ember is elférne, ugyanis a „légós időkben” ezen a környéken a pincéket összevágták. Nagyon jól 
éreztük magunkat, énekelgettünk és így tértünk nyugovóra.  

22-én már ½10-kor gyülekezgettünk a primuszon. Volt nagy ölelkezés, baráti pacsik és egymásra csodálkozás. 
A szentmisét „őexcellenciája” Mekcsei Antal kanonok-plébános úr pontifikálta. – Nos, hát itt egy kicsit meg kell 
állni. Tóni mióta leérettségizett egyetlen egy találkozónkon sem jelent meg. Mindig arra hivatkozott, hogy állan-
dóan helyezgetik ide-oda, és mire megszokna egy helyen, már mehet is tovább. Így meglehetősen nehéz körül-
mények között tudta ellátni egyházi hívatását, s arról pedig szó sem lehetett, hogy helyettest kapjon. Ugyanis 
Tóninak egy nagy bűne volt: nem lett belőle „békepap”. Évekkel ezelőtt Miskolcra helyezték, és azóta ott él egy 
kis plébánián. A mostani találkozóra sem akart eljönni. Erre cselhez folyamodta. Meg kértem Kovács Endre 
püspök urat, Diákszövetségünk elnökét, aki nemrég költözött Miskolcra, hogy „egyházi hatalmánál fogva” pa-
rancsoljon rá Tónira, jöjjön el a találkozóra. Ő persze ezt mosolyogva elhárította, de felajánlotta Tóninak, hogy a 
találkozó napján helyettesíti, s így nem volt kibúvó. Tóni valóban meg is érkezett, és ő mondta a szentmisét. A 
templomban elhelyeztük Julián képét, melyet Molnár Jóska festet, és így Julián tekintete simogatta volt diákjait. 
A szentbeszéd „találkozós” beszéd volt, s Tóni több ízben könnyekkel küszködött, de elmondta becsülettel és 
nagyon szépen. 

Mise utána gimnázium első emeletén a világháborús hősök emléktáblájánál Molnár Jóska emlékezett meg hősi 
halált halt osztálytársainkról, valamint a II. világháború áldozatairól. Ezután a bejáratnál levő „Panteonba” men-
tünk, ahol Gárdonyi Gézát és Szvorényi Józsefet ábrázoló dombormű, valamint Berze Nagy János néprajztudós, 
Asztalos István a kommunisták által elitélt pócspetri plébános, Rajeczky Benjamin ciszterci zenetudós, Tarnai 
Andor irodalomtörténész osztálytársunk emléktáblái vannak. Itt található a gimnázium új zászlója is. Molnár 
Jóska tisztelgett mindnyájunk nevében, és itt is és a hősök táblájánál elhelyeztünk egy-egy fehér-fekete szalagos 
koszorút.  

Ezután az osztályterembe mentünk, ahol a nagy osztálytablót és Julián portréját is elhelyeztük. Először a gim-
názium igazgatónője dr. Pisákné Balogh Éva kérésünkre tájékoztatott bennünket iskolánk jelenéről és a jövő ter-
vekről, beszélt az iskolánk szelleméről, a tanulókról. Ezután a távollevők leveleit ismertettem: először Rédey ta-
nár úrét, majd Kaló Géza, Balla Albert, Pataky (Tagu) feleségének leveleit. Következett egy kis  „szabad beszél-
getés”, mindenki elmondta történeteit. Mindenek előtt Mekcsei Tónit hallgattuk meg, aki az elmúlt rövid hatvan 
évéről tájékoztatott bennünket. Ezzel bezárult a találkozó hivatalos része és ebédelni a vár főbejáratával szemben 
levő Imola udvarház éttermébe mentünk. Ebéd után abban egyeztünk meg, hogy – ha Isten éltet minket – a 65 
éves találkozót is Egerben tartjuk meg… 

A találkozón részt vettek: Bacskay Ottó és felesége, Csank István és felesége, Erdős László és felesége, Gallai 
László és felesége, Inczédy György, Janka Ferenc és felesége, Komoróczy László, Madarász András, Mátray Im-
re, Mekcsei Antal. Molnár József és felesége, Nagy Lajos,  Nagy Sándor és felesége, Puky Pál, Simon Miklós és 
felesége. Szkladányi József, Szontágh Pál. Vendégek: dr. Pisákné Balogh Éva, az iskola igazgatója, dr. Habis 
Györgyné, özv. dr. Szabó Enréné, Vongrey Márta, Bacskay Ottóné hozzátartozója, Mekcsei Antal házaspár-
rokonai 

(Dr. Csank István) 
 
61 évesek – (1934–1942) – Tobákos Kilit Pál tanár úr osztálya találkozóit az 5 éves összejöveteleken kí-

vül rendszeresen Kismaroson szokta tartani. Sajnos az idei június 14-i, szombati „bogrács party” inkább az asz-
szonyok és lányok összejövetele volt, mint az osztálytársaké. A fúkat Kerekes Lajos bácsi, és hogy ne legyen 
egyedüli férfi, Tarcsányi Róbert bácsi is képviselte. 

A résztvevők – tekintve, hogy nagy meleget jósoltak e napra – két részletben érkeztek. Akik nagyon féltek a 
melegtől már 9-kor vidáman kaptattak fel az enyhén emelkedő úton: Molnár Tamásné Márti néni, Rédey Rezső 
tanár úr felesége Muci néni, Szikora Mihályné Otti, és Wahlner Aladárné Irike néni. Nem sokkal utána érkezett 
autóval Berta Feri bácsi családja : Magdi néni, Marcsi és Katica. A társaság többi tagjai – Wolszky Lászlóné 
Anikó néni Anita lányával és kis Anita unokájával, Nyizsnyánszky Tiborné Gabi néni Gabi lányával, és Érsek 
Dénesné Jutka Miskolcról, valamint Kerekes Lajos bácsi és Tarcsányi Róbert bácsi Egerből – ½11-kor érkezett 
az állomásra Őket édesanyám, Nagy Ivánné Cini várta. Így 11-kor már mindnyájan – összesen 17-en – együtt 
voltunk.  

Ebéd után az autóbusz, ill. a vonat indulásáig beszélgettünk, megállapodtunk, hogy szeptember 7-én ismét ta-
lálkozunk. 

A fogadó bizottsági, tűzmesteri feladatot e sorok rója Nagy Györgyi látta el a kukta i tevékenységgel együtt. 
A bográcsban főtt gulyás elfogyasztása előtt Kerekes Lajos bácsi mondott köszöntőt, majd édesanyám modta 

el kiről mit tud. Ebéd után tovább folyt a beszélgetés, egyesek elvonultak egy kis szundikálásra. A jól sikerült 
találkozóról a társaság a 18-kor induló pesti vonattal távozott .           ( a krónikás:Nagy Györgyi) 
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59 évesek – (1936–1944) – Falubíró Győző osztálya május 31-én tartotta találkozóját Egerben.  
A 10 órai „diákmisén” együtt vettünk részt az 1949-ben érettségizett diáktársainkkal. Az oltárt a két osztály 

papjai állták körül – tőlünk Ritter Marci és Kalapos Jóska, a 49-es osztályból Varga Béla és Zsurkai János, a 
főcelebráns pedig dr. Kovács Endre püspök úr. A szentbeszédet Ritter Marci mondta. Mise után egy kicsit ösz-
szekeveredve próbáltunk a másik osztályból ismerősöket találni. Annak idején nagy volt a távolság, hiszen öt 
osztállyal „jártak alattunk”, és diákkorunkban „lefelé” legfeljebb csak a családi kapcsolatok mentén volt némi 
érintkezés. Persze mára ez a távolság teljesen eltűnt és örömmel fedeztünk fel ismerős arcokat.  

Az iskolában az emeleti kápolnából alakított osztályteremben beszámolókkal folytatódott a találkozó. Minden-
ki sorra került a névsorból. Először megemlékeztünk az utolsó találkozónk óta elhunytakról: Wolsky Agenorról, 
Horkay Ferencről, Augusztinyi Béláról. A résztvevők: Balla János (Nagytálya), Fügedi István (Budapest), dr. 
Grenda Andor és felesége Terike (Miskolc), Horváth Lajos (Jászapáti), Kalapos József (Nagykálló), Kiss István 
és felesége Éva (Soponya), Lieszkovszky Gyula és felesége Marcsi (Budapest), Oláh Gyula és felesége Mandi 
(Budapest), dr. Papp János és felesége Klári (Budapest), dr. Ritter Márton (Németország), dr. Sávoly Titusz 
(Szigetszentmiklós), dr. Székely György és felesége Margit (Debrecen), dr. Szerdahelyi Ferenc és felesége Nóri 
(Eger), dr. Tóth Ferenc (Eger), dr. Turcsányi Tibor (Budapest). Mindenkit megszólaltattunk, ki a családról, ki a 
világ szép és „csúnya” dolgairól mondott valamit.  

A mostani találkozónkon is volt egy örömteli meglepetés: Kiss Pista hosszú évek után – talán huszonöt éve, 
vagy régebben – újból eljött közénk, Így az ő szavaira figyeltük leginkább. Mint kiderült, másfél év óta élnek 
újból itthon, Soponyán (?) méghozzá aktív „dolgozókként”. 

A távollevők leveleit, üzenetét is meghallgattuk. Dobrányi Laci telefonon jelentkezett. Erényi Tibi hosszú be-
számolót küldött, de sajnos az egri útra már állapota miatt nem vállalkozott. Földes Menyusról is csak Tóth Feri 
elmondása alapján értesültünk: ugyan Egerben lakik, a Szt. Vince kórház lelkésze, de szinte mozgásképtelen, 
Intze Pista telefonon üzent: jól van, Juhász Tibiről megtudtuk, hogy több malőr érte, de már kilábalt bajából. 
Kakuk Jenci telefonon jelentkezett, lábával bajlódik és igen szűk környezetben tud csak mozogni. Kékesi Gyurka 
Kanadából küldte üdvözletét. Lőcsey Ivántól is kaptunk egy kedves lapot. Mohi Gyurka már évek óta nem tudja 
programjába beilleszteni a találkozót. Morgós Jenci telefonon jelentkezett beszámolva sorsáról és jókívánságait 
küldte a találkozó résztvevőinek. Sági Lali Zánkáról küldött üdvözletet és ígéretet, hogy jövőre együtt lesz ve-
lünk. Sávoly Mikiről bátyja Titi számolt be. Szemerédi Dini sajnos megint csak telefonon jelentkezett. Versényi 
Gyurka is levélben küldte üdvözletét, melyből olyasfélét is ki lehet olvasni, hogy a 60 éves találkozóra eljön. 
Oláh Elemértől, Szabó Gábortól Tóth Albintól nem kaptunk értesítést Végül is megállapítottuk, hogy a 44-ben 
érettségizetteknek mintegy fele van még életben, s akik az alsóbb osztályokban jártak velünk azokról kevesebbet 
tudunk. 

Változatosság kedvéért most az iskolánk melletti Szanthofer vendéglőben ebédeltünk. A beszélgetés itt – mint 
máskor is – Tóth Feri finom borának köszönhetően egyre élénkebben tovább folytatódott. Ebéd után a társaság 
egy része Szerdahelyi Feriékhez ment egy kis kávéra no meg feleségének Norikának finom süteményeit (a kiváló 
Dobos- és puncstortáját) kóstolgattuk és még sokáig beszélgettünk. Remélve, hogy az Isten megtart bennünket, 
elhatároztuk, hogy a 60. éves jubileumi érettségi találkozót 2004. június 19-é, szombaton tartjuk meg. (Ezt min-
denki írja fel a naptárába!).  

  (O.Gy.) 
 
57 évesek – (1938–1946) – Varga Bennó (I-VI.) és Károly Asztrik (VII-VIII.) osztálya – már korábban elhatá-
rozták, hogy nemcsak jubileumi alkalmakkor jönnek össze. Az évek múlásával csak fokozódott az együtt tarto-
zás érzése és az Alma Mater iránti nosztalgia. 

Így történt ebben az évben is, amikor június 28-án a templomunk előtt köszönthették egymást az öregdiákok. 
Nagy örömünkre dr. Kerekes Károly apáturunk– egyetlen élő rendi tanárunk – jó egészségben eleget tehetett 
meghívásunknak és Kovács püspök osztálytársunkkal együtt celebrálták a szentmisét. 

Megjelentek: dr. Bereckei Ottó és felesége, dr. Kovács Endre, Molnár Béla és felesége. Pók Tibor és felesége, 
Póta György és felesége, dr. Sturm József és felesége Szamosvölgyi Ferenc és felesége, Veres Tiborné Zsuzsa 
asszony 

A szentmisén megemlékeztünk elhunyt osztálytársainkról és imádkoztunk beteg barátaink gyógyulásáért, akik 
– dr. Betes Béla, Erdődy Imre, Keszthelyi Ferenc és dr. Törő Béla – nem tudtak eljönni  Amikor az orgonán 
most is felhangzott Sturm Jóska keze alatt „Te vagy földi éltünk vezércsillaga” – mindannyian meghatódva 
gondoltunk vissza 57 évvel előtti ballagásunkra. 

A szentmise után az osztályteremben visszaidéztük a diákélet sok vidám napját és meghallgattuk egymás csa-
ládi eseményeit, gondjait, no meg az unokák pályafutásáról szóló beszámolókat. Károly apáturunk kivételesen 
nem énekeltette meg a társaságot, de a „feleségek dicséretéről” szóló szavai nagyon szívünkhöz szóltak. 

A nagyszerű ebéd után poharazgatás közben még sokáig jó hangulatban együtt voltunk, s emlékezetes maradt 
bennünk Adynak az a néhány sora, melyet valamelyikünk felidézett: „Én iskolám köszönöm most neked, hogy 
az elmúlt élet-csaták között mindig volt hozzánk víg üzeneted,” 

 (Pók Tibor) 
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55 évesek – (1940–1948) – v. Rássy Pulin osztálya, június 14-én Egerben tartotta találkozóját. Az érettsé-
gizettek száma 52 fő, a meghívottaknak küldött levél sajnos 31 volt. A betegségek és más akadályok miatt 16 
osztálytársunk megjelenésének örülhettünk. 

Jelen voltak: Bérces Imre (Budapest), Deli János (Eger), Fejér György (Eger), dr. Gonda Imre (Eger), Jászbe-
rényi Ágoston és felesége Magdika (Budapest), Keskeny Ferenc (Budapest), uzoni Kovács Zsolt  (Budapest), v. 
Mátray Dezső (Budapest), Mocsáry Béla (Budapest), Nagy Ferenc (Gyöngyös), Németh György (Piliscsaba), 
Papp Géza (Eger), dr. Suba János (Eger), özv. Szalay Károlyné (Budapest), dr. Szilvásy Sándor (Budapest), 
Szpolecsnik Sándor (Szepsi −Moldava, Szlovákia), Tóth Endre és felesége Mária, leánya Ágnes (Debrecen), A 
korábbi években az osztállyal járt Homonnay Tibor (Abaújszántó), és Korózs László (Eger). 

Hiányoztak: Bóta Csaba, Czompó Andor, Erníei László, dr. Kádár István, Kristóf Imre, Kulcsár Ödön, Lukács 
József, Magassy Zoltán, Prisztóka Tibor, Somody Kálmán, Stokker Béla, Teleky Elemér, Tuhrinszky Ferenc és 
dr. Várkonyi Bernát. 

A találkozót Deli János és Papp Géza osztálytársaink rendezték, ami hangulatos és családias volt. 
A szentmisét dr. Kerekes Károly ny. zirci apátúr Deli János, dr. Gonda Imre és Papp Géza osztálytársaink kí-

séretében celebrálta. Szentbeszédében megemlékezett 21 elhunyt osztálytársunkról. Mise után a gimnáziumunk 
VIII-os osztálytermébe vonultunk. Itt a szokásos névsorolvasást Deli János osztálytársunk tartotta, és a távollevő 
osztálytársainktól kapott leveleket, telefonüzeneteket ismertette. Elhunyt tanárainkra emlékezve v. Mátray Dezső 
osztálytársunk bemutatta a temetkezési helyeikről készült fotókat 

A gimnáziumból a „Hatvani” temetőbe mentünk és a megemlékezés koszorúját helyeztük el a Ciszterciek sí-
boltjánál és a temetőben nyugvó osztálytársak sírjainál. 

Ebédre a Ferencesek díszterme várt, ahol a Szent Lőrinc Vendéglátó Szakiskola többfogásos ízletes ételeit fo-
gyaszthattuk. Eközben a találkozónkat pezsgővel köszöntöttük. Ebéd után még sokáig együtt maradva 
beszélgettünk, majd egymástól elköszönve, jó hangulatban indultunk haza. 

v. Mátray Dezső 
 
54 évesek – (1941–1949) – május 31-én tartották az érettségi találkozójukat Egerben.  

A megemlékezés az 1944-ben végzettek osztályával közös szentmisével 10 órakor kezdődött., melyeket diák- 
és osztálytársaink celebráltak dr. Kovács Endre püspök úr, dr. Ritter Márton (1944), Kalapos József (1944), 
Varga Béla (1949), és Zsurkai János (1949) közreműködésével. Ezúton is köszönjük idősebb diáktársainknak a 
közös ünneplést. 

Mise után a gimnáziumba mentünk, a volt VIII,-os osztályba egy rövid kötetlen beszélgetésre. Ennek kereté-
ben emlékeztünk meg az utóbbi időben elhunyt osztálytársainkról: Barta a. Szilárd (1988.), Deteky Gusztáv 
(2002.), Rokfalussy Dezső (2002.), dr. Nagymihályi István (2002.), Szemerey László (2002.), Barta L. Alfonz 
(2003.) és Juhász András (2003.) barátainkról. 

Két diáktársunk számolt be hosszabb távollét után élete alakulásáról: dr. Bánházi János, örömünkre személye-
sen, Molnár László egészségi okok miatt egy hosszabb levélben. 

A találkozón részt vettek: dr. Bánházi János, Böjthe László és felesége, Fecske László, Homonnay Tibor, dr. 
Kovács Jenő és felesége, Ladányi Jenő és felesége, dr. Lakatos István és felesége, Nickl Károly, dr. Póta Béla 
és feleséege, Szalmási Pál, dr. Szamosvölgyi Ottó, Szedlacsek József, Székely György és felesége, Szemző Gyula, 
Varga Béla, Zsurkai János. 

Levélben, telefonon kimentették magukat: Gyulai György, dr. Kékesy Tibor, Molnár László, Pozder Miklós, 
dr. Tanyi László. Reméljük a jövő évi kerek 55 éves találkozón hiánytalanul leszünk együtt és amely találkozó 
szempontjait ugyancsak röviden megbeszéltük. A beszélgetés után virágot helyeztünk ela Hatvani temető cisz-
terci síremlékénél, ezután érettségi bankettünk színhelyén, a Tulipánkert vendéglőben közösen megebédeltünk, 
beszélgettünk és bizakodva váltunk el a jövő évi viszontlátás reményében. 

(Dr. Póta Béla) 
 
50 évesek – (1945–1948–1953) – június 21-én Egerben tartották meg találkozójukat.  

Az egri Dobó István gimnáziumban 1953-ban, a IV. B osztályban, 38-an fejeztük be tanulmányainkat, akik 
közül a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumban az 1945–48–49 években több osztálytársunk járt. Az 
érettségi találkozóinkat eddig öt évenként mindig megtartottuk, majd 2000-ben rendkívüli találkozóra gyűltünk 
össze, érezve, hogy egyre jobban fogyatkozunk. Az 5 évenkénti találkozóinkra a feleségeket is meghívtuk, kik 
eleinte többen, majd egyre kevesebben jelentek meg, így a 2000. és a 2003. évi találkozóinkon már csak az osz-
tálytársak vettek részt. 

Az 50 éves találkozónkon örömmel üdvözölhettük sorainkban a meghívásunkat elfogadó dr. Petercsák 
Tivadarnét, a Dobó István gimnázium jelenlegi igazgatóját, dr. Kerekes Károly ny. zirci apáturat, volt osztály-
főnökünket és dr. Kovács Endre püspök, érseki helynök urat. Volt tanáraink közül Szontágh Edit tanárnőt és 
Fejér Barna tanár urat. 
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Az osztálytársak és kedves vendégeink az iskola udvarán találkoztak, majd az egyik osztályteremben foglaltak 
helyet. A szervezők nevében dr. Kovács Sándor üdvözölte a megjelenteket, majd dr. Petercsák Tivadarné, a Do-
bó gimnázium igazgatónője az iskola nevében köszöntötte a jubilánsokat. Megjelent tanáraink, megköszönve a 
meghívást, megemlékeztek az osztályunkban történt néhány jellegzetes eseményről.  

Ezután a névsorolvasás következett: 
 osztálylétszám érettségikor  38 fő volt. 
 Az 50 éves találkozón megjelent  12 osztálytárs; 
 betegség miatt távol   3 osztálytársunk; 
 külföldön él     1 osztálytársunk; 
 igazolatlanul (visszaigazolás nélkül) távol 5 osztálytárs; 
 tudomásunk szerint meghalt  17 osztálytársunk. 
A megjelent osztálytársak elmondták a diákévek jó és nem eléggé emlékezetes emlékeit. Az iskolától azzal 

búcsúztunk el, hogy a következő években is itt kezdjük az osztálytalálkozónkat – „ha lehetőségünk lesz, az 
újabb 50 éves találkozónkat is”. 

Ezután a megjelentek átmentek a ciszterci Szent Bernát templomba, ahol a misét dr. Kerekes Károly és dr. 
Kovács Endre celebrálták. A mise után a minorita templom kriptájában megkoszorúztuk dr. Habis György volt 
osztályfőnökünk sírját, majd Fecske István diáktársunk rövid megemlékezés keretében méltatta munkásságát 

Az érdeklődök számára rövid városnézés következet: az új fedett uszoda és a strand új létesítményeinek meg-
tekintése. 

A korábbi szokásainkhoz híven a megjelentek a Szépasszonyvölgybe, Kovács Sándor osztálytársunk minden 
igényt kielégítő pincéjébe mentek. Itt ismét az emlékezés percei következtek, és a elhozott írásos emlékeket te-
kintettük meg. Ezután következett a vacsora, azt követően a véget nem érő beszélgetés, egy-két nótával tűzdel-
ve. A találkozó pirkadatig tartott, a „távolsági közlekedő eszközök” indulási ideéig. 

A jelenlevők úgy határoztak, hogy a jövő – 2004. – évtől kezdődően külön értesítés nélkül minden évben tar-
tunk találkozót július első szombatján 10 órai kezdettel. A találkozás helyeként a „Jóbarát” kisvendéglőt jelöl-
tük meg, melyhez az osztály több tanulójának – mint Szanthofer kocsma – számos élménye fűződik. A szerve-
zők vállalták tanáraink meghívását és a találkozó helyszínének rendezését. 

(Szervezők: Borics Béla, Fazekas István, Holló Albin, dr. Kovács Sándor.) 
 

- - - - - - -  
 

Egy életút a XX. század második felében 
 
Mohi Sándor (1946) iskolánk volt diákja emléke-
zik. Megírja 1949-ben kezdődött kalandos élettör-
ténetét. Visszaemlékezik életveszélyes epizódok-
ban is bővelkedő, külföldre vezető útjának indíté-
kaira, kemény munka utáni „révbe érkezésére”. 
Ma a német társadalomnak megbecsült tagjaként 
is egri ciszterci öregdiák-szívvel érzi magát hoz-
zánk tartozónak. Vallja: a ciszterci nevelés is ré-
szes abban, hogy embertelen viszonyok között is 
volt erőtartaléka jóra törekvő emberségét meg-
őrizni.  
Az alábbi írás az eredetinek kérésünkre történt 
rövidített változata. 

A „felszabadulás” során, melyet menekültként 
Sopron városában éltem át, kezdett megérlelődni ben-
nem, 16 éves diákban az elhatározás: elhagyom az 
immár idegenné vált hazát. Horthy kormányzónk he-
lyett kommunista párttitkár uralma, rendezett keresz-
tény élet helyett istentagadó proletárdiktatúra.  

Az infláció rohanva tette meg pengőromboló útját. 
Édes pánkózdi gyári fizetése néhány óra múlva már 
semmit sem ért. Használt ruháért, cipőért lehetett az 
Alföldön kukoricalisztet, napraforgóolajat és más 
élelmet cserélni. 45 szeptemberétől a frissen szerve-
zett ózdi állami gimnáziumban folytattam tanulmánya-
imat, és ott érettségiztem, majd Budapestre kerültem 

egy bányászati vállalathoz sofőrként. És itt kezdődik 
önkéntes disszidálásom története. 

1949. április 9-e, szombat. Kocsimmal, javító mű-
helyben ért a kérés: vontassam be három USA követ-
ségi alkalmazott defektes autóját. Helyzetük szoron-
gatott: az ÁVH letartóztatása elől menekülniük kell. 
Kérték, még az éjjel vigyem őket Jugoszláviába. Ha 
sikerül Belgrádig eljutnunk, az ottani USA követség 
segítségével néhány nap alatt New Yorkban leszünk. 
Itt a várva-várt alkalom – gondoltam. Belementem az 
ajánlatba. 

Lélekszakadva száguldottunk Szeged felé. A város-
ban rendőr állított meg, de tovább hajtottunk. 
Katymár határfalunál, már a sötétben eltévedtünk, ha-
tárőrökbe ütköztünk. Ezek utánunk is lőttek, szeren-
csére sértetlenek maradtunk. Egy árok állhatta utun-
kat, a kocsi belezökkent, így gyalog, futva menekül-
tünk tovább. Hajnalodott, amikor jugoszláv határőrök 
puskalövésétől porzott fel előttünk a föld. Fenyegető 
integetésükre elébük mentünk. Most hagytuk el vég-
leg Magyarországot. 

Kihallgatásra kísértek, holminkat elvették, de ígér-
ték, hogy megjavított autónkon Olaszországba hajtha-
tunk tovább. Erről persze később szó sem esett. Ápri-
lis 11-ére az UDBA (a jugoszláv ÁVH) zombori bör-
tönébe kerültünk. A cellában zsúfolva, bolhák ezrei 
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között, szalmatörek „fekhelyen”, silány élelmen, tisz-
tálkodás nélkül szeptemberig tartottak fogva. Lefogy-
tam persze, és ha lábra próbáltam állni, elsötétült előt-
tem a világ. Alaposan megismertem a szerb börtönélet 
humánus viszonyait. Közben többször kihallgattak, és 
biztattak homályos értelmű kilátással: „Maguk majd 
mennek fölfelé”. „Fölfelé” indulásunk előtti állomá-
sunk még Nagybecskerek volt, ahol szögesdrótok kö-
zötti táborból, kb. 300-an bolgárok, románok, magya-
rok dolgozni jártunk. Enni kaptunk, lehetett mosa-
kodni, alsót mosni. Néhány hét alatt lábra álltam, elér-
tem régi testsúlyomat. Amerikai társaim sorsáról az-
óta sem tudok. 

November felé járt az idő, amikor kezdtük megérte-
ni, mi is az a „fölfelé”. Ez észak felé, Magyarországot 
jelentette. 140-es csoportunkból titokzatos éjszakai 
vonatozások között kb 100-at „átdobtak” a magyar 
határon. Taktikájuk szerint az egész magyar határőr-
ség mozgósítódik a 140 ember elfogására, ezalatt egy 
másik határrészen átsétálhatnak a szerb kémek. Én 
„véletlenül” a 40 között Jugoszláviában maradtam. 
Több félelmes esmény között (számos társunkat éj-
szaka legéppisztolyozták), december 22-én, két nap-
pal a szenteste előtt az olasz határra kísértek, s meg-
engedték, hogy átfussunk. Rohantunkban öreg olasz 
parasztba ütköztünk: „Buon, buon, voi siete in 
Trieste!” – biztatott megnyugtatóan. A halálveszélyt a 
hátunk mögött hagytuk. Végre nyolc és fél hónap 
után, nyugaton! 

1950-től 1956-ig éltem változatos lágeréletet Tri-
esztben. Itt barátságosabb volt, tapasztalatokban sem 
szegény. 

Lágerünk Trieszt fölött, Opicina elővárosban fe-
küdt, gyönyörű kilátással az Adriára. A háború után a 
jugoszlávok szerették volna Triesztet megkaparintani. 
Végül 1953-ban egy mozgalom során, melyben az 
olasz lakosság a megszálló angolok ellen kelt fel, az 
olaszok megtarthatták Triesztet, Jugoszláviáé lett az 
Isztriai félsziget. 

Ellátásunk az angol parancsnokság alatt jó lehetett 
volna, ha az IRO (International Refugee Organization 
– Nemzetköz9 Menekültügyi Szervezet) segélye eljut 
hozzánk. Az olaszok tették rá a kezüket, mi rongya-
inkban teleltünk át. Csak tavasszal kaptunk feketére 
festett ócska katonaruhát, szakadt bakancsot. Ezekben 
kezdtük tavasszal a szőlőhegyeken a nehéz, rosszul 
fizetett munkát. Meg is próbáltunk jobb reményekért 
Ausztriába szökni, de félúton elfogtak és Triesztbe 
vittek vissza az olaszok. Ekkor találtam jobb, piaci 
munkát. 1951 telén Kanadába, Ausztráliába, Dél-
Amerikába toborzó kivándoroltató komissiók érkez-
tek. Magas vérnyomásom miatt nem voltam 
„tauglich”. Akik odakerültek, meg is bánták. Mi ma-
radtunk s az egykori K.U.K. leszármazottakkal kis 
magyar kolóniát képeztünk. Hamarosan jól beszéltem 

olaszul, hétvégeken szórakozhattunk is. 1952-ben az 
amerikaiak autószerelőket kerestek. Ezt szerettem csi-
nálni, meg voltak velem elégedve, és jól is fizettek. 
1953-tól valamilyen megfontolásból az olaszok her-
metikusan lezárták a táborunkat, igazolványunkat el-
vették, s bűnözőkként kezeltek. Ehhez nem volt jo-
guk, 3 napi éhségsztrájkkal feleltünk, újságcikket 
csempésztünk ki, s ezután békén hagytak. 

Ebben az évben jutottam ki egy jótevőm által 6 hó-
napi útépítő munkára Svájcba. Ígérték, hogy utána 
Németországba kerülhetek, erre azonban még várnom 
kellett. 

Újabb táborunk a Campo Profughi Giesuiti volt, 
egy jezsuita kolostor, mely előttünk börtönként is 
szolgált. 12-en laktunk egy cellában. Volt tábori rend-
őrség, konyhai szolgálat, borbély, kis üzletek. Néhány 
ügyesebb társunk meggazdagodott, csicskást is tartott. 
Szinte kis várost alkottunk. Karácsony előtt vendég-
lőkbe, kávéházakba betlehemezni jártunk. Énekeltük a 
Mennyből az angyalt, s a vallásos, nagylelkű olaszok 
nem fukarkodtak a jutalommal.  

Érdekes epizód volt a Rómából érkező, hazatérőket 
toborzó küldöttség. A táborban fizetett besúgóik vol-
tak. A rendőrséghez fordultunk, leszerelték őket. 

1956 felé közeledtünk. A forradalom híre felvilla-
nyozott. Összecsomagoltunk, indultunk Ausztrián ke-
resztül haza. A magyar határt nyitva találtuk. Győrig 
jutottunk el, jelentkeztünk a felkelőknél, kaptunk iga-
zolványt, karszalagot, járőröztünk. November 4 után 
vissza kellett térnünk Triesztbe, de 57 januárjában a 
trieszti német kolónia segítségével Frankfurtba mehet-
tünk kvarcitfejtő bányamunkára. Innen pedig július-
ban gipszbányába Sulczheimbe. Itt ismertem meg jö-
vendő feleségemet Bertát. Schweifurtban is dolgoz-
tam a világhírű SKF csapágygyárban. Mindenütt 
megbecsülve, jó keresettel. Kezdtem embernek érezni 
magam. 

Az esküvőnk 1959. december 22-én volt. 31 éves 
voltam ekkor. 1961-ben és 64-ben két fiunk született. 
Szakképzettséget szereztem, s mint autószerelő mester 
dolgoztam. 1966-ban német állampolgárságot kaptam. 
A Sachs gyár motortervezőjeként mentem nyugdíjba 
1992-ben. 

Családommal is jártam már itthon. Fiaink csak néme-
tül beszélnek ugyan, de a Mohi nevet megtartották., ezt 
fél-magyarságuk megbecsülésének érzem. 

Sok viszontagságon, veszedelmen, ínségen keresz-
tül jutottam végül biztos egzisztenciához, családhoz, 
második hazához. Feladni: erre sohasem gondoltam. 
Előre nézni, a próbákat keményen állni: erre tanítottak 
a tapasztalatok. A kitartáson kívül a szerencse, vagyis 
a Gondviselés is mellém állt. Hála érte! Otthonomra, 
szüleimre, ciszterci iskolámra is hálával és szeretettel 
gondolok 

Mohi Sándor, Schwinfurt, Németország. 
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A 2002-03-as tanév végén nem jelent meg az újság „Te Deum-os” száma. Az elkészített anyagból több cikk 
az idő múlásával elvesztette aktualitását. Jászberényi Á. Gusztáv okl. közgazdász, ny. min. főtanácsos visz-
szaemlékezése, amely 2003. március 27-én a 9. A osztályban hangzott el azonban kiállja a múló idő prob-
lémáját. Bízva bízunk abban, hogy gondolatait megismerve a Kedves Olvasók közül sokan osztják ezt a 
véleményt. 

„Köszönjük, kedves Alma Mater, ez jó mulatság, férfi munka volt.” 
Egy ciszterci diák emlékei 1940-1948-ból 

 
Kedves Osztályfőnök Úr, Kedves Diákok! 
Mindenekelőtt köszönöm a meghívást és lehe-

tőséget, hogy erről a katedráról szólhatok a mai 
ciszterci diákokhoz. Isten kegyeltje az, aki 55 év 
után – egészségben - unokája-korú fiataloknak 
mondhatja el emlékeit.  

Nos, nem is olyan „régen”, mindössze 63 éve 
léptem be először e falak közé, és idén 55 éve, 
hogy érettségiztem. Nekem magamnak is érdekes, 
hogy ennyi idő - vagyis egy emberöltő - után mire 
emlékezem, mi ragadt meg bennem, tudatosan 
vagy tudat alatt, de elkísért az életemben amiből 
merítettem: ami alapot, támpontot adott ennek az 
ember-öltőnek a végigjárására, átélésére. Ahhoz 
kevés egy osztályfőnöki óra, hogy 8 év emlékeit, 
élményeit mind elmondjam. Ezért vázlatosan, sűrít-
ve megkísérlek valamit összegezni.  

Annak idején elemi iskolának hívták azt a mai 
általánost, aminek a negyedik éve után megfelelő 
bizonyítvánnyal be lehetett kerülni a gimnáziumba. 
A gimnázium akkor nyolc osztályos volt, és az 1-es 
osztályzat volt a jeles, a 4-es az elégtelen osztály-
zat.  

1940-ben, de még 1948-ban az érettségi idején 
is magas kőkerítés zárta le a templom oldalfala 
melletti udvart, a „primust”. A nevét valószínűleg 
onnét kapta, hogy ez volt az „első” udvar, ahonnét 
a gimnáziumba lehetett jutni. Benn az épületek által 
körbefogva volt a „nagy” udvar, és fölötte az „orgo-
nás”. Télen vagy nagy esőben a széles folyosókon 
zsibongtunk, de mindig volt egy felelős, karszala-
gos ügyeletes diák, aki a rendre felügyelt, akinek az 
intő szavát illett respektálni. A harmadik térség 
inkább kert volt, a templom és rendház között, ahol 
gimnáziumunk védőszentjének, Szent Bernátnak a 
szobra állt. Ma már újra áll ez a szobor. Ide csak 
május 20-án, a védőszent névünnepén sorakoztunk 
fel az ünnepi beszéd meghallgatására. Benn az 
épületben a lépcső alatt egy pereces bácsi kínálta 
friss illatú áruját. Jól emlékszem még a fizikai és 
természetrajzi szertárra és az előadó termekre, és 
külön teremben voltak a rajzórák is - ma ez a terem 
a díszterem -, amelyeknek kötetlen hangulata min-
dig feloldotta az aznapi feszültséget. 

A tárgyi emlékeken túl persze sokkal többet és 
maradandóbbat jelentenek azok a tanári, nevelői 
megnyilvánulások, amelyek nemcsak a tantárgyi 
órákon, hanem az igen sokrétű délutáni foglalkozá-
sokon, szinte észrevétlenül belénk szívódtak. Me-
lyek voltak ezek a délutáni foglalkozások? 
• Az intenzív cserkészélet, amelyeken játékba 

iktatva kaptuk a magatartás és a társadalmi 
együttélés alapvető szabályait. A különféle ünne-

pekre való felkészüléssel a szervezés gyakorlatát 
kaptuk, a nyári táborok lehetőséget adtak az 
egymáson való segítés természetességére, az 
önzetlenségre.  

• A Vitkovics önképzőkör – melynek az utolsó 
évben ifjúsági elnöke voltam – nívós irodalmi 
délutánokat szervezett. 

• A gimnázium énekkarának is tagja voltam egy 
ideig. Egy próba alkalmával ugyanis Rássy osz-
tályfőnök úr – mert akkor Ő volt az 
énekkarvezető – maga elé hívott, és kérte, hogy 
skálázzak. Alig kezdtem el, leintett: „Nos, 
kisfiam, ha majd eldöntötted, hogy basszus 
leszel, vagy szoprán maradsz, eljöhetsz. Addig 
csak mutálj otthon”.  

• A gimnáziumnak nívós fúvós és szimfonikus 
zenekara is volt és az utóbbiban, mint hegedűs 
én is tag voltam, míg a háborúban a bal karom 
meg nem serült. 

• Emlékezetesek a különféle kirándulások a 
Nagy-Egedre, Berva-völgybe, Síkfőkútra, Szar-
vaskőbe, amelyeken természetrajzi ismereteket 
szereztünk, volt úgy, hogy a francia órát is a 
Nagy-Eged oldalán tartottuk meg. Külön emlé-
kezetes egy szeszfőzdei kirándulás, mely után 
többen érezték a föld kilengését. 

• Minden évben szép tornabemutatókat tartot-
tunk, melyek az év végi vizsgák részét képez-
ték. 
A tanár-diák kapcsolatról sok maradandó emlé-

kem maradt. Komoly érdeklődés formájában mindig 
minden kérdést fel lehetett tenni, és csak ritkán 
fordult elő, hogy cinikus, provokatív megjegyzést, 
vagy kérdést megengedett magának a diák. Az 
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azonban számíthatott az alapos kioktatásra, sőt - 
Uram bocsá’! – egy esetben még egy pofon is el-
csattant. Élénken él bennem ma is az az érettségi 
előtti matematika óra, amelyen dolgozatot javítot-
tunk, és amelyen drága osztályfőnökünk azt a meg-
jegyzést tette, hogy gyengék az eredmények, pedig 
egyik-másik példát egy elemista is meg tudta volna 
oldani. Az egyik ilyen kritikus példát a tanár úr a 
táblán akarta levezetni, de valószínűleg a cwikkere 
csillogása miatt, az egyik sort a másiknál jobb 
csúsztatta, s így egy pillanatra a példa felírása 
megakadt. „Hogy is van ez?” – kérdezte szinte 
magától, kissé hátra lépve, amikor az első padban 
ülő Cs. Zoli megjegyezte: „Pedig ezt egy elemista is 
meg tudja oldani!” Kedves osztályfőnökünk ezt a 
mérhetetlen pimaszságot hallva letette a krétát, és 
megfordulva akkora pofont adott Zolinak, hogy az 
kiesett a padból. Döbbent csend lett az osztályban, 
ilyen nyolc év alatt nem fordult elő. osztályfőnökünk 
szinte reszketve a felindulástól, szó nélkül elhagyta 
a termet. Mi nekiestünk Zolinak, hogy tehetett ilyen 
szemtelen megjegyzést, menjen az osztályfőnök úr 
után, és kérjen bocsánatot. Erre azonban nem volt 
ideje, mert Osztályfőnök urunk ismét bejött. Maga 
volt a nyugalom, és a katedrára érve felénk fordult: 
„Uraim, elnézést kérek, elragadtattam magamat!” 
Erre Cs. Zoli állt az osztályfőnök úr elé, és mondta: 
„Én pedig szemtelen megjegyzésemért kérek bo-
csánatot az Osztályfőnök úrtól.” A hatvanöt éves 
osztályfőnökünk erre kezet nyújtott Zolinak, és 
szent volt a béke. 

Egyébként testi fenyítés csak egy tanárunknál 
volt divatban. A földrajz tanár úrnál, ha valaki otthon 
hagyta  az atlaszt, választhatott: vagy három kör-
mös, vagy hármat a feszes nadrágra. Ez a módszer 
elég hatásosnak bizonyult a feledékenység ellen, 
mégis 1943-ban az Igazgató úr beszüntette az 
emlékezetjavító pedagógiát. 

A mi időnkben általános és természetes volt, 
hogy a gimnáziumban mindenki megadta a másik-
nak járó tiszteletet. Ez nemcsak a tanárokkal 
szemben volt egyértelmű, hanem egymás között is, 
elsősorban persze a felsőbb osztályba járót illette 
meg a föltétlen tisztelet. A tisztelet megadásában 
nagy szerepe volt a cserkészetnek. A gimnázium-
ból igen sokan megtisztelőnek tartottuk, hogy a 
213-as Koháry István cserkészcsapat tagjai lehet-
tünk. Ott pedig a beosztások, a rangok a kiérdem-
lés sorrendjében voltak elérhetőek, melyek által a 
katonás renddel együtt járó tisztelet természetes 
lett. 

A gimnáziumi évek alatt nemcsak összeszokott, 
hanem össze is nőtt – persze szellemi és érzelmi 
tekintetben - osztályunk. Az egymáson való segítés, 
a szervezett együttgondolkodás az összetartozás 
érzéséből fakadt, ami kritikus esetekben is többször 
megnyilvánult. Ilyen volt például a „patkányos” fran-
cia óra.  M. Feri, a mókamesterek egyike egy alka-
lommal egy döglöttnek hitt patkányt talált a gimnázi-
umba jövet, az alélt állattal a farkánál fogva ijesztget-
te a fiúkat. Az osztályteremben azonban el kellett 
dugnia, mert jött a „Monsieur”, a franciatanár. Gyor-
san bedobta az állatot a már használaton kívüli cse-
répkályhába. Az azonban egy idő után magához tért, 

és őrült ugrálást, dörömbölést csapott a kályhában. 
A tanár úr előbb értetlenül nézte a vihogó osztályt, 
majd megkérdezte: „Mi van a kályhában?” Minthogy 
rögtön nem kapott választ, kinyitotta a kályhaajtót. 
Abból pedig kormosan és pernyefelhő közepette 
kiugrott a patkány. A tanár úr ugyan meglepődött egy 
kissé, de rövidesen lecsendesítette a tomboló osz-
tályt, és közölte, hogy tíz perc múlva visszajön, ad-
digra legyen rend. Páran a patkány üldözésébe 
fogtak, amit aztán nagy ívben kidobtak az ablakon, 
mások partvisért rohantak, ismét mások felmosó 
vödörért és törlőért. Az osztály egy ember meggon-
dolatlanságát jóvátette, és tíz percen belül rend és 
nyugalom volt. Mikor a tanár úr visszajött, körülné-
zett, és csak ennyit mondott: „Tres bien.”(Jól van.) 

A fegyelem – nem tudom, ma mennyire erős – 
akkoriban, nyugodtan állíthatom: a ciszter gimnázi-
umokban mintaszerű volt. Moziba például csak 
osztályfőnöki engedéllyel lehetett menni. Tehát be 
kellett írni az ellenőrző könyvbe, hogy mikor, milyen 
filmet kíván az ifjú megnézni, és az osztályfőnök 
döntött, hogy azt a filmet megnézheti-e az ifjú, és 
egyedül, vagy szülői kísérettel. Nagyon ritkán for-
dult elő, hogy valaki ezt a rendet nem vette volna 
figyelembe, ha mégis megtörtént, az beszédtéma 
volt a gimnáziumban. 

Külön élményt jelentettek az osztályfőnöki órák. 
Ezeken sokat tanultunk a társadalmi érintkezés, a 
viselkedés szabályairól, hogyan kell az utcán visel-
kedni, hogy az étkezés a társadalmi élet egyik fon-
tos formája is. Hogyan kell tisztálkodni, alkalomsze-
rűen öltözködni, és mindezzel az otthonról hozott 
nevelést egészítettük ki vagy erősítettük meg. Még 
arról is beszéltünk, hogyan kell az utcán vagy a 
diák-korzón viselkedni, hogy ne kerüljünk kellemet-
len helyzetbe. Erről jut eszembe egy kis történet, 
ami a kedves magyartanárunkkal, Habis tanár úrral 
és egyik osztálytársunkkal történt. A tanár úr civil 
tanár volt, akkori nyelven „világi” ember. A Széche-
nyi utca elején állt a járda szélén, és láthatóan várt 
valakire. Alacsonyabb és vékony termetű ember 
volt, és nem volt nehéz hátulról összetéveszteni 
egyik osztálytársunkkal, akit szintén Györgynek 
hívtak. Egy másik osztálytársunk arra haladva azt 
hitte, hogy diáktársunkat látja, és nagyot csapott a 
vállára: „Mi az Gyurka, te is lányra vársz?” „Nem 
kérlek, én már túl vagyok a randevún, és a felesé-
gemet várom.” – fordult meg Habis tanár úr moso-
lyogva, és élvezte, hogy társunk alig győzi magát 
kimagyarázni és bocsánatot kérni. 

Külön kell szólnom a háború alatti és utáni ese-
ményekről, melyek sokunk életét igen lényegesen 
befolyásolták, és amit a gimnáziumunk és tanáraink 
is végigszenvedtek. Sajnos, ezek az idők is hozzá-
tartoznak az itt eltöltött szép és maradandó emlé-
kekhez.  

A háború alatt - azt hiszem -, 1942-ben bevezet-
ték a honvédelmi ismeretek tantárgyat, ami elősze-
le volt annak, hogy a puskaport közelebbről is meg-
szagoljuk. 1944 őszén ki kellett ürítenünk a gimná-
ziumot, mert abban hadikórházat rendeztek be. 
Akkor a Líceum épületében kapott osztályunk he-
lyet, hogy amíg lehet, a tanítás ott folytatódjon. 
November elején azonban a tanítás félbeszakadt, 



2003. Veni Sancte Színe s  Egri FEFE  9 
 

mert közeledett a front, és a légitámadások is gya-
koriak voltak. Ennek ellenére még akkor sem tudtuk 
olyan tragikusan felfogni a háborút, mint azt később 
igen nehéz, sőt életveszélyes körülmények között 
átéltük. Engemet egy nálunk elszállásolt német tiszt 
édesapámmal együtt magával vitt a visszavonulás-
kor, majd amerikai fogságba kerültünk, és csak 11 
hónap után tudtunk hazajönni. 1945 október köze-
pén nagyon úgy nézett ki, hogy egy évet veszítek, 
de tanáraim jóindulata és segítőkészsége, illetve 
egyik osztálytársam, Sal László áldozatos, napi 
együtt-tanulása azt eredményezte, hogy hat heti, 
szinte szó szerinti éjjel-nappali tanulás után levizs-
gázhattam az 5. osztály anyagából, és utolértem 
osztálytársaimat. Tanáraim közül ezt elsősorban 
Rassy osztályfőnök úrnak és Habis György tanár 
úrnak köszönhetem, akik nemcsak biztattak, de 
hittek is elszántságomban és képességeimben. 

A saját nagy „élményeim” mellett más, gimnázi-
umunkat érintő élményeim is maradtak, amelyek a 
háború és a szovjet megszállás utáni igen szűkös 
és eszmeileg is zavaros időket kissé fellazították. 
Ilyen sokunkat érintő hír volt, hogy ciszterci tanára-
ink közül is kijelöltek két fiatalabb tanárt, hogy az 
USA-ban, Dallasban felállítandó ciszterci gimnázi-
um megszervezésében részt vegyenek. Lékai tanár 
úr még kapott útlevelet, és így hivatalosan utazott 
ki, mely kiutazásról, az óceán feletti – akkor még 
nagyon érdekesnek számító – repülőútról hosszú, 
színes levelekben számolt be az osztálynak. 
Ferenczy tanár úr már csak úgy tudott átjutni a 
határon, hogy naponta breviráriumozva hozzászok-
tatta a határőröket, hogy a szentgotthárdi rendház 
mellett ez neki napi teendője. Míg egy alkalommal 
„átimádkozta” magát a határon (akkor még nem volt 
műszaki zár), a kiskatona szólt neki: „Eltévedt 
Atyám, nem jó helyen jár!” „Tévedsz fiam, én már jó 
helyen vagyok!” – válaszolt, és futva igyekezett az 
osztrák határőrök felé. 

A sok szép, vagy megszépült emlék mellett mi is 
az a leülepedett, besűrűsödött erkölcsi érték, ami-
nek az erejét az itt „beprogramozott” viselkedés 
adja? Itt a ciszter gimnázium falai között tanultuk 
meg, hogy mi a teendő, mi a mértékadó, miben 
meddig lehet elmenni, hol a kompromisszum hatá-
ra, vagy ha valamit vállalni kell, tudjuk vállalni akkor 
is, ha nehéz, sőt keserves lesz. Vagy ha az ember 
elszámította magát, rosszul döntött, és kellemetlen, 
sőt reménytelen helyzetbe került, akkor is itt, e falak 
között tanultuk meg, hogy soha nem szabad felad-
ni. Ha az ember meg van győződve az igazáról, 
akkor nincs reménytelenség, akkor sem, ha pilla-
natnyilag nem látja a kiutat. Mert mindig van kiút. 
És arra is rájön az ember, hogy gyakran nem min-
dig az az egyetlen megoldás van, amit egy adott 
pillanatban lát! 

Az ide belépő gyermek még ösztönösen vagy a 
ráhatás kényszereként teszi a dolgát: tanul, játszik, 
és nem gondol arra, nem is foghatja föl, hogy az 
ilyen szellemi és érzelmi környezetben eltöltött idő 
milyen meghatározó lesz egész életére. Mert mit 
láttunk mi, szinte napi megszokásként anélkül, 
hogy tudatosan éltük volna át a tenni valók soroza-
tát: 
• Isten tudatot és nem Isten félelmet. 
• Hazaszeretetet és a magyar nyelv őrzésének, 

művelésének a kötelességét. 
• Napi rendszerességet, szorgalmat és állhata-

tosságot. 
• Az egymás iránti tiszteletet, felebaráti szerete-

tet. 
• Inkább szerénynek lenni, mint hivalkodni. 
• Tudatosan fejleszteni a tűrőképességet, a tole-

ranciát. 
• Egymást segíteni előítéletek nélkül. 
• Tévedéseinket beismerni, sőt bocsánatot kérni. 
• Itt tanultuk meg azt is, hogy a jog nem mindig 

esik egybe az igazsággal. (Quod licet Jovi, non 
licet bovi. Tartja a latin közmondás, ami így 
hangzik magyarul: „Amit szabad Jupiternek, 
nem szabad a kisördögnek.) 

• Azt is fontos tudni, sőt magunkat ahhoz tartani, 
hogy a jog és a kötelesség összetartozó fogal-
mak. 

De hogyan kerülnek ide a vidám diákélménye-
ket idéző percekbe ezek az erkölcsi normák? Úgy 
kedves barátaim, diáktársaim, hogy a Ciszterci 
Rend elmúlt 900 éves, és 300 éves tanító-rendi 
múltra tekinthet vissza. Tehát egy óriási tapasztala-
ta, kikristályosodott elvi irányvonala biztosíték arra, 
hogy nevelésének alapelvei és gyakorlata a keresz-
tény magyar társadalomban a legtöbb ifjú ember-
nek megfelelnek. Így azokkal az erkölcsi normák-
kal, amelyek itt át kell, hogy hassanak mindannyito-
kat, az innét kikerülők naponta élhetnek. Sokszor 
nem is tudatos mindez, hanem mint a szivacs, ha 
nyomás alá kerül, azt engedi ki magából, amit fel-
szívott, amivel átitatódott.  

Az utolsó évesek most érettségiznek. Mi is az 
érettségi vizsga? Valójában az érettség felmérése 
és bizonyítása. Ha a mi időnkben ezen túlvoltunk, a 
lányokról lekerült a matrózgallér és a patent haris-
nya, kisasszonyként öltözhettek. A fiúkból fiatalúr 
lett, járt a kalap és a sétapálca, a tekintetes titulus. 
Ma már más a divat, de azért amikor minden izga-
lom elcsitul, és kezetekben az érettségi bizonyít-
vánnyal végleg kiléptek ezen ódon falak közül, 
álljatok meg, és nézzetek vissza a kapuból és hálás 
szívvel mondjátok, amit én is mondtam: ”Köszön-
jük, kedves „Alma Mater”, ez jó mulatság, férfi 
munka volt.”  

 
–––––––––––––––––––––– 
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VENI SANCTE SPIRITUS 2003 
 
2003. szeptember 1-jén 9 órakor a Bazilikában tar-

totta meg iskolánk a tanévnyitó, ünnepi szent miséjét. 
A Veni Sanctén az iskola 789 diákja, 59 tanára, szülők 
és vendégek vettek részt. 

A Rácz István Pelbárt atya által celebrált szent mi-
sében az Evangéliumot Szent Lukács könyvéből hall-
hattuk.(4:16 – 30) Majd prédikációjából a következő 
gondolatokat emelhetjük ki: 

…Kell, hogy legyenek céljaink, amelyek7ért mun-
kálkodnunk, küzdenünk kell, amelyek ösztönöznek 
bennünket nap mint nap. De nem mindegy, hogy ezek 
a vágyak milyenek! Mi felé hajtanak bennünket! Igazi, 
emberi vágyaink 
kell, hogy legye-
nek! Nem igazi 
emberi vágy az, 
hogy naponta tele 
legyen a hasam, 
tele legyen az 
erszényem, vagy 
az, hogy az élveze-
tek vágyát teljesít-
hessem! Ezek nem 
vágyak, hanem 
délibábok, amelyek 
sohasem fognak 
teljesülni. Éppen 
azért állunk ide a 
tanév kezdetén, 
hogy a Szentlélek 
Úristen erősítsen 
meg igazi vágya-
inkban, amelyek teljesülhetnek. Ilyen vágyunk az, hogy 
legyen támaszunk és vigaszunk a mindennapok meg-
próbáltatásaiban, akikhez oda tudunk fordulni bíztató, 
segítő, gyámolító szóért. Legyen erőnk, erős akara-
tunk, hogy ne csüggedjünk el a fáradozásainkban. A 
Szentlélektől kapjunk tanácsot a döntéseink előtt, hogy 
helyesen tudjunk választani. Részesüljünk a Szentlélek 
értelmében és bölcsességében, hogy céljainkat helye-
sen jelöljük ki, hogy erőnket értelmesen használjuk fel. 
S így biztonságosabb életet élhetünk, emberi élet lesz 
az osztályrészünk. 

Ezért jöttünk el tehát ma a templomba, hogy ilyen 
gondolatokkal kezdjük el a munkánkat. S ne higgyétek, 
kedves testvérek, hogy csak egyszer, a tanév elején 
elegendő erre gondolni! Ne higgyétek, hogy elegendő, 
ha csak egyszer álltok itt az oltár előtt, s kéritek a 
Szentlélek segítségét. Annyiszor és úgy kell ezt elvé-
geznetek, ahogyan az egy hívő lélektől illik. Úgy kell 
végeznünk az Istenhez fordulást, mintha a barátunk-
hoz vagy a szüleinkhez fordulnánk, hiszen Atyánk Ő a 
Mennyben, akinek gondja van ránk, aki akarattal és 
értelemmel bíró embernek terem-tett, hogy küzdjünk 
meg, és érdemeljük ki a földi életünk jutalmát nemcsak 
a földi vágyak beteljesüléseként, hanem az elnyert 
örökélet jutalmaként is. Ámen. 

A szent mise végén Zay Orsolya 10. K osztályos 
tanuló Sík Sándor: Az Úr érkezése című versét szavalt 
el, majd dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő az alábbi 
gondolatokkal nyitotta meg a tanévet. 

Tisztelt Pelbárt Atya, Kedves Diákok, Kedves Szü-
lők és Kedves Kollégák! 

Egy régi kínai közmondás szerint: Minden út, a leg-
hosszabb is, az első lépés megtételével kezdődik, de 
mindegyiket meg kell tenni ahhoz, hogy célba érjünk. 
Mi is itt állunk most ismét az út elején, egy új tanév 
kezdetén, és a mai nappal el kell indulnunk a tudás 
megszerzésének útján. Mindannyian jól tudjuk, hogy 
ez az út hosszú és fáradságos lesz. De azt is jól tud-
juk, hogy ezen az úton diákjainknak végig kell menni, a 
tudást meg kell szerezni, az ismereteket el kell sajátí-

tani. Erre a feladat-
ra közel nyolcszáz 
diákunk készül az 

elkövetkezendő 
tanévben.  

Szeretettel kö-
szöntöm az 5. és 9. 
évfolyamos tanuló-
inkat, akik most 
kezdik meg tanul-
mányaikat isko-
lánkban. Úgy vé-
lem, nekik lesz a 
legnehezebb hely-
zetük, hiszen egy új 
környezetben, új 
tanárok követelmé-
nyeinek, elvárásai-
nak kell megfelelni-
ük. Számotokra a 

legfontosabb hogy legyen meg bennetek az akarat és 
a kitartás. Ne csüggedjetek el, ha kudarcok érnek, ha 
nem sikerül majd az első dolgozat vagy felelet! Sohase 
adjátok fel! Szívleljétek meg Szent Pál apostol szavait: 
„Jót cselekedve nem csüggedünk, mert annak idején 
aratni fogunk, ha kitartunk.” 

A végzős tanulóink is komoly feladat előtt állnak. 
Hiszen nemcsak az iskolai év követelményeinek kell 
megfelelniük, hanem fel kell készülniük az érettségire 
és a felvételire is. Kérlek benneteket, hogy használjá-
tok ki az időt, mert az értékes, és a döntő fontosságú 
idő gyorsan elmúlik. A pillanat, amelyben életre szóló 
döntéseket kell meghoznotok, egyszeri és megismé-
telhetetlen. 

A 10. és 11. évfolyamos tanulóinknak már az új, 
kétszintű érettségi vizsgára kell készülni. Ezért alapo-
san át kell gondolnotok, hogy milyen irányban szeret-
nétek továbbtanulni, milyen tárgyakat célszerű emelt 
szinten tanulnotok. 

Iskolánk nevelő - oktató munkájában tudatosan kö-
telezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén 
munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes ember-
ben, minden emberi érték teljesen kibontakozik, és 
egymásba fonódik.  



2003. Veni Sancte Színe s  Egri FEFE  11 
 

Kedves Diákok! 
Az ifjú nemzedéknek minden korban megvolt, és 

ma is megvan a jövőt formáló feladata. A Ti nemzedé-
ketek már az Európai Unióban kell, hogy boldoguljon. 
De boldogságotok záloga, hogy tudatában legyetek 
annak, hogy jövőtök a múltunkban gyökerezik. Múltunk 
pedig csak egy van. Ez a múlt magyar és keresztény. 

A Teremtő Ábrahámmal kötött szövetsége alapján 
Nektek áldott nemzedéknek kell lenni. De ez a szövet-
ség kötelez, az áldott nemzedék áldás is kell, hogy le-
gyen népére, hazájára, Európára és az egész világra. 
De ezt a küldetést csak a tanulás által megszerzett 
tudás birtokában lesztek képesek kifejteni. 

Seneca római filozófus azt írja egyik levelében: 
„Non vitae, sed scholae discimus.” („Nem az életnek, 
az iskolának tanulunk.”). Senecának abból a szem-
pontból igaza van, hogy az iskola jelöli ki a tanulás 
kereteit, az iskola mondja meg, mit és hogyan kell 
teljesíteni. A középkor szerzetesei azonban megfordí-
tották Seneca bölcseletét, és azt hirdették: „Non 
scholae, sed vitae discimus.” („Nem az iskolának, az 
életnek tanulunk.”). Mennyire igaz ez a mondás ma is! 
Napjaink civilizált társadalmában az iskola már nem 

kizárólagos közvetítője a tudásnak. Sokféle információt 
lehet megszerezni a médiából és az Internet hálójából. 
De sajnos a sokféleségben benne van értéktelen és a 
romboló tudás is. Ezért a ma már arra is kell töreked-
netek, hogy meg tudjátok különböztetni az értékeset az 
értéktelentől, az igazat a hamistól. De ki mondja meg, 
hogy mi az értékes, és mi az igaz? Melyik út a helyes? 
Keresztény ember számára könnyű a felelet. János 
evangéliumában van a válasz. Jézus ezt mondja Ta-
másnak: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, 
senki sem juthat el az Atyához csak általam.” 

Ezen az úton indulunk el ma ismét, kérve a Szent-
lélek kegyelmét, hogy felmelegítse szívünket, hogy 
megvilágosítsa értelmünket az előttünk álló tanévben 
is. Kívánok ehhez valamennyi diákunk és pedagógu-
sunk számára erőt és egészséget. 

A 2003/2004. tanévet Szent Pál Rómaiakhoz írt le-
velének néhány sorával megnyitom: „Töltsön el benne-
teket a reménység Istene teljes örömével és békével a 
hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a 
reményben.” 

 
 

Iskolánk legújabb polgárai az 5. C osztályból. 
 

–––––––––––––––––––––– 

VÁLTOZÁSOK A TANTESTÜLETBEN… 
Iskolánk tanárai közül ettől a tanévtől nyugdíjba vonult a kollégiumból Farkas Anna nevelőtanárnő; a tantestü-

letből pedig Juhász Irma tanárnő, Kántor Tibor és Pajtók Benjamin tanár urak. Mind a négyüknek jó egészséget, 
és hosszú boldog életet kívánunk 

! 

Új tanáraink 
 
Szegediné Magyar Mária vagyok. Tiszafüredről származom, ott végeztem alap és kö-

zépfokú tanulmányaimat. Két éve élek Egerben a családommal. Férjem hivatásos katona, 
két lányom van, akik 11 és 6 évesek. Jelenleg az Eszterházy Károly Főiskola informatikus 
könyvtáros szakán tanulok, harmadéves vagyok. 

Augusztus közepe óta dolgozom a gimnázium könyvtárában, s ezzel régi álmom vált va-
lóra. Már gyerekkoromban is mindig a könyvtárban ültem, és búvárkodtam a könyvek kö-
zött. Nagyon szeretném, ha az iskola minél több tanulójával személyesen is találkozhatnék 
a könyvtárban 

„A könyvben nem az az érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belőle.” (Koszto-
lányi Dezső) 
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Bisztriczky Zoltán 
1978-ban születtem Miskolc városában, Egerben érettségiztem, és az Esterházy Kár-

oly Főiskola ének-zene szakán szereztem diplomát. Az első tanítási évemet a Deák Fe-
renc Római Katolikus Általános Iskolában töltöttem, és véleményem szerint ez az év kü-
lönösen jól sikerült.  

Most már a negyedik évemet kezdem, ezúttal a Gárdonyiban. Korai lenne még tapasz-
talt tanárnak nevezni magamat, de - úgy vélem - jól megtanultam már a diákok nyelvét, és 
könnyen szót értettem velük. Remélem ebben az iskolában is így lesz. Kívánom minden 
diáknak, hogy örömüket leljék az éneklésben és az ének tantárgynak a tanulásában.  

Dicsértessék a Jézus Krisztus 
! 

 
Harmat Adrienn 
Egerben születtem, és ebben az intézményben érettségiztem 1997-ben. A Miskolci 

Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom szakon szereztem dip-
lomát 2002-ben. Idén februárban a muzeológia szakot is befejeztem. Jelenleg a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció szakán a másoddiploma megszerzésére 
törekszem. Megtisztelő számomra, hogy abban a gimnáziumban végezhetem napközis 
nevelőtanári munkámat, mely engem is felnevelt. 

 
 
 

 
Nicole Suzanne George 
Hello! My name is Nicole George and I am new this year at Gardonyi Geza. I come 

from Phoenix, Arizona, USA. Phoenix is in the desert, so it is hot there almost all year. I 
attended Arizona State University in Tempe, Arizona from 1997-2002. I studied litera-
ture and history, focusing on the Medieval and Renaissance periods. 

In my freetime, I enjoy reading, listening to music and doing outdoor activities. My 
favorite book is Pride and Prejudice by Jane Austen. I love folk music, and my favorite 
band is U2. I like to hike, camp and play ultimate frisbee. This fast-paced sport is similar 
to football (soccer) with a frisbee.  

I have one brother, who lives in Arizona with my parents. My dad is Hungarian (he 
left Hu in 1956 with his parents) and I am excited to be living here in the land of my 
father.  

 
•••••••••••••••• 

 

HÍREK,    ESEMÉNYEK 
 

2003. május 25-én megszületett Barna Boldizsár Barna Béla és Barnáné Fekete Mónika tanárnő gyermeke. 
2003. június 21-én megszületett Békési Lilla Békési Zoltán tanár úr és Békési Katalin tanárnő második leány-
gyermeke. Az új szülötteknek és az édesanyáknak jó egészséget kívánunk! 

 
Galéria 

Ennek a tanévnek az első kiállítása a „Egy tanév képei 2002/03” címmel fényképeken mutatta be a tavalyi taní-
tási év néhány emlékezetes eseményének egy-egy pillanatát. A kiállítást Kovács Ottó tanár úr fényképeiből Fedics 
Miklós tanár úr készítette. 

 
 

VERSENYEREDMÉNYEK 2003/2004. TANÉVBEN   
 

I. Rész 
Sportversenyek 

2003. június 20-22 között volt a szlovákiai Pezinokban az ifjúsági tájfutó Európa Bajnokság, amelyen iskolánk 
diákja, Kovács Ádám 11. B osztályos tanuló a II. helyezést elérő csapat tagja volt. 

2003. szeptember 6-án volt Egerben a megyei diákolimpia tájfutás versenye, amelyben Kovács Ádám 11. B 
osztályos tanulónk az II. helyezést érte el.  

2003. szeptember 13-án volt Egerben a megyei diákolimpia tájfutás versenye, amelyben Kovács Zita 9. B osz-
tályos tanulónk az I. helyezést érte el.  



2003. Veni Sancte Színe s  Egri FEFE  13 
 

2003. szeptember 19-én Budapesten a Magyar Olimpiai Akadémia „Olimpiai iskolák uszóversenyé”-t rendezte 
meg, ahol iskolánk következő tanulói az alábbi eredményt érték el.  
 Gledura Bianka  8. C oszt. 100 m mell II. hely 4x50 m vegyes váltó II. hely 
 Mutina Ágnes 10. B oszt. 100 m gyors II. hely 4x50 m vegyes váltó II. hely 
 Menner Nóra 12. A oszt. 100 m pillangó  II. hely 4x50 m vegyes váltó II. hely 
 Petrovai Anna 9. B oszt. 100 m hát I. hely 4x50 m vegyes váltó II. hely 
 Jakab Dániel 8. C oszt. 100 m hát III. hely 4x50 m vegyes váltó III. hely 
 Jankó Gergely 12. D oszt 100 m pillangó III. hely 4x50 m vegyes váltó III. hely 
 Rácz Ákos 9. A oszt. 100 m mell II. hely 4x50 m vegyes váltó III. hely 
 Vincze Ádám 9. K oszt. 100 m gyors III. hely 4x50 m vegyes váltó I. hely 

2003. szeptember 20-án az Egri Tenisz Alapítvány által megrendezett UMWELT teniszkupán Szeles Éva 9. A 
osztályos tanuló az I. helyet szerezte meg. 

2003. szeptember 26-án Hatvanban Hócza Gréta 10. K osztályos tanuló a X. Duatlon Gála versenyen korcso-
portjában I helyezést ért el. 

„KÖMAL-pontverseny” 
A 2002/03-as tanévben a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok megoldásaiban iskolánk tanulói a követ-

kező eredményeket értek el (Az osztályok számozása tavalyi tanévnek megfelelő): 

C jelű matematika gyakorlatok versenye, 1-10 osztályosok 
115-116. Telek András  10. B osztály  120 pont szaktanár: Csák György  
120. Pázmándi Edit 10. A osztály  117 pont szaktanár: Mlinkó Lászlóné 
147-148. Numan Réka 10. A osztály 98 pont szaktanár: Csák György  
149-152. Lányi Tamás  10. B osztály 97 pont szaktanár: Mlinkó Lászlóné 
153-155. Huber Mária  10. B osztály 96 pont szaktanár: Csák György  
158-159. Marton Miklós 10. A osztály 94 pont szaktanár: Csák György  
209-213. Molnár Enikő    9. B osztály 70 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 
256. Szabó Anita    9. B osztály 58 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 
272-278. Balázs József 10. D osztály 52 pont szaktanár: Csák György  
279-283. Kovács Ádám 10. B osztály 51 pont szaktanár: Csák György  
345-350. Mészáros Tamás 10. B osztály 37 pont szaktanár: Csák György 
394-397. Majoros Richárd 10. B osztály 30 pont szaktanár: Csák György  
398-408. Sípos Ádám    9. B osztály 29 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 
409-413. Sinkovics Péter    9. B osztály 28 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 
414-418. Koós Andrea    9. B osztály 27 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 
423-430. Godó Roland 10. B osztály 25 pont szaktanár: Csák György 
431-447. Tuza Viktória    9. B osztály 24 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 
485-505. Nagy Zsófia 10. B osztály 20 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 

C jelű matematika gyakorlatok versenye, 11-12 osztályosok 
30-31. Rábai Orsolya  oklevél 11. B osztály 186 pont szaktanár: Csák György  
55-56. Czene Boglárka  oklevél 11. B osztály 156 pont szaktanár: Csák György  
58-59. Izsóf Rita  oklevél 12. B osztály 154 pont szaktanár: Csák György  
60-61. Juhász Anikó  oklevél 12. C osztály 151 pont szaktanár: Hevesi László 
88. Buri Alexandra 11. B osztály 121 pont szaktanár: Csák György  
125-126. Homonnai Rita 11. B osztály   91 pont szaktanár: Csák György  
142. Mátrai Péter 11. B osztály   73 pont szaktanár: Csák György  
146-148. Szegedi Tamás 11. B osztály   70 pont szaktanár: Csák György  
198-200. Tari Emese Kinga 11. B osztály   42 pont szaktanár: Csák György 
205-208. Kiss Adrienn 11. B osztály   38 pont szaktanár: Csák György 
229-231. Nagy Zsolt 11. B osztály   30 pont szaktanár: Csák György  
359-371. Mátrai Ferenc 11. B osztály     9 pont szaktanár: Csák György  

Fizika mérési feladatok versenye, 1–12 osztályosok 
5. Juhász Anikó díjazott 12. C osztály 45 pont szaktanár: Békési Zoltán és Varga B János 

Fizika elméleti feladatok versenye, 12 osztályosok 
87. Juhász Anikó 12. C osztály 26 pont szaktanár: Békési Zoltán és Varga B János 

 

Szavalóverseny 
2003. szeptember 19-21 között Kunszentmártonban tartották meg „A magyar költők istenes versei” versmondó 

versenyt, amelyen iskolánkat Tóth Éva 11. A, Glück Viktória és Sziklay Éva 8. C osztályos tanulók képviselték. 
Tóth Éva és Glück Viktória a II. helyen végeztek, míg Sziklay Éva különdíjban részesült. Felkészítő tanáruk Ko-
vács Ottóné és dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya volt.  
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„VISZEM A SZÍVEM, A LEGSZEBB MÁJUSI FÁT” 
A mai fiatalok körében nincsenek méltó helyen az istenes versek. Ezt a hiányt igyekezett pótolni 

Kunszentmárton egyik lokálpatriótája, Tóthné Barna Mária tanárnő, aki tavaly versenyt szervezett általános és 
középiskolásoknak istenes versekből. Sikerült e rendezvény „anyját” egy riport erejéig „kisajátítanom”, s egy nyúl-
farknyi interjút készíteni vele. Ezt különös megtiszteltetésnek veszem, mert ő az az ember, aki a kétnapos rendez-
vény alatt minden résztvevőt saját vendégének tekint, gondoskodik arról, hogy mindenki jól érezhesse magát, s 
szinte személyes kéréseket is teljesít. 

-Marika nénit, mi indította el a verseny megszervezésében? (Elnézést az olvasóktól a személyes hangnemért, 
de immáron másodszorra lehetek itt, s az említett Marika néni nem idegen számomra.) 

-1950-ben a szerzetesrendek feloszlatásakor idetelepítették a ciszterci papokat, köztük Ágoston Juliánt is. Még 
azon a nyáron három hónapot töltött köztünk, s egy füzetnyi verse született. A deportált szerzetesek és Ágoston 
Julián emlékére szerveződik évenként a verseny. Szeretnénk, ha ez a tematika eljutna a fiatalokhoz is, s a versek 
segítségével lelkileg feltöltődnének. Igyekszünk, hogy a magyarországi s határontúli fiatalok megismerjék egy-
mást, necsak egy verseny, hanem egy kellemes hétvége keretében. 

-Akadtak támogatói e kezdeményezésben? 
-Önerőből nem tudnánk finanszírozni. Pályázni kell, melyet a Városi Művelődési Központon keresztül nyújtunk 

be. A Karmelita Rend is támogatást nyújt. A rendház egyben a verseny helyszíne is. Ma és akkor - 1950-ben is - 
vendégszeretők voltak. A segítők helybeli lelkes barátaim, a Szent Márton Énekkar tagjai, kollégák. Lezsák Sán-
dor és a Lakiteleki Népfőiskola révén nagyvonalú ajándékokat kaptunk. 

-Honnan érkeztek a résztvevők? 
-Igyekeztem, hogy minden felekezetből legyenek vendégek, hisz egy az Isten. A határon túlról is érkeztek: 

Kárpátaljáról, Erdélyből, a testvérvárosból, Csíkszentmártonból, Kaplonyból, amihez egy személyes kapcsolat is 
fűz, itt volt édesanyám első munkahelye. A délvidéki gyerekeket a háború miatt féltek elengedni a szüleik. 

-Mint minden versenynek elengedhetetlen „kelléke” a zsűri. Milyen szempontok alapján lettek meghívták meg a 
tagokat? 

-Jó lett volna, ha Ágoston Juliánnal van valamilyen kapcsolatuk. Sokan el is fogadták a meghívást, de sajnos 
néhányan megbetegedtek. 

Ami riportból kimaradt… 
Az előbbiekben említett rendezvény tulajdonképpen egy egész hétvégén át tart. 
Péntek délután érkeznek meg a versenyzők igen hosszú, és fárasztó utat hagyva magunk mögött. Első alkalommal 

föl is tettem magamban a kérdést: Megéri öt órán át végigzötykölődni a vonaton kis hazánk egyik pontjából a másikba, 
egy számunkra eddig szinte csak könyvekből ismert vidékére? Odaérve kellemesen csalódtam: igaz, ami igaz, teljesen 
más itt a környezet. A szemünk - anélkül, hogy megakadna egy erdővel borított hegyvonulaton -, nyugodtan pásztázhatja 
a pusztát, ami nem is puszta, csak észre kell venni a rejtett kincseit! 

Az ott élő emberek rendívül nyitottak, egyszerűbbek, mint mi. Örülnek az arra vetődő „idegeneknek”, mint amilyenek 
jómagunk is voltunk. Ez vendéglátóinknál sem volt másképp. Már első este finom vacsora, és ami a legfontosabb, meleg 
szeretet fogadott bennünket. A másnapi megmérettetésen már frissen, kipihenten vehettünk részt. A zsűri, mindenkit két 
vers alapján rangsorolt. Egy kötelező Ágoston Julián-vers, s egy szabadon választott költemény alapján, mindössze 
annyi kritériummal, hogy istenes legyen. Ezeket hallgatva valóban sokat okulhattunk egymástól. A zsűri szakmai taná-
csát is mint hasznos útravalót hozhattunk haza. Mennyi mindent kell csiszolni produkcióinkon! 

Mikor ez a nagy esemény véget ért, sokkal felszabadultabbá vált a légkör, s gondtalanul élvezhettük a változatos 
programokat, így a múzeumlátogatást, lovas kocsikázást. Megismerhettük kis hazánk egyik gyöngyszemét, a Szarvasi 
Arborétumot, s külön szerencse, hogy mindezt ősszel, hisz most az erdő nemcsak a zöld árnyalataiban pompázik, ha-
nem mint egy festékpaletta színkavalkádja díszeleg. Sajnos, mint minden jó, ez a kellemes hétvége is hamar véget ért, 
de már alig várjuk a következő találkozást a kedves ismerősökkel. 

S hogy az előzőekben emlegetett Ágoston Julián miért is olyan fontos nekünk, ciszterci diákoknak? 
Ez idáig jómagam sem tudtam, hogy ez a rendkívüli ember iskolánk tanára volt éveken át. 
Mi már sajnos nem ismerhetjük őt, de a verseny előestéjén az egyik régi tanítványa megosztotta velünk emlékeit, s 

ezáltal hiteles képet festett egykori kedves nevelőjéről. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, olykor vértől szennyezett is. Szép 
lenne, ha iskolánk ismét kivívná magának a régi, híres rangját, de ehhez igen sok Ágoston Julián-lelkületű pedagógusra 
lenne szükség!  Tóth Éva 11/A oszt 
 

CSERKÉSZHÍRADÓ 
 „Kell egy csapat” 
„A régi idők focija” című filmben mondta ezt Minarik Ede, aki elszántan akart egy focicsapatot létrehozni. 
Ezt mondtam magamnak én is, amikor 2002 szeptemberében elvállaltam a cserkészcsapat vezetését. Újjá kell 

szervezni a csapatot, hiszen a régi cserkészek már elballagtak, továbbtanultak. Az első cserkészgyűlésre sokan 
eljöttek. Talán maguk sem tudták mire vállalkoznak. 

Ki is lehet cserkész? Minden fiú és leány, aki iskolánkba jár, és akiknek fontos a keresztényi értékrend, az Is-
ten, a haza és az embertársak. Szereti a természetet, az állatokat, és védi is ezeket az értékeket. Gyere közénk! 
Legyél te is egy jó csapat tagja! 

Mit csináltunk eddig? Túráztunk, például emléktúrákon vettünk részt, sőt még a Mikulással is együtt jártuk a 
hegyeket. Táboroztunk, például nyáron Szegeden. Vetítéssel egybekötött előadást hallgattunk a Bükk madarairól 
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és növényeiről, de ismerkedtünk az ásványokkal is. Játékosan tanultunk sátort verni és bontani. Megismertük a 
cserkésztörvényeket is, amelyek betartására kell a mindennapokban ügyelni. Minden szerdán a 6. óra után talál-
kozunk a hittanteremben. Megtanuljuk majd a térképet használni, énekelünk, játszunk, imádkozunk, sokat túrá-
zunk ebben a tanévben is. Nyáron megint sátorozunk, táborozunk és kalandtúrákat teszünk. 

Az első cserkészjelöltek – Hoór Dorottya, Szilágyi Szandra, Reszegi Bernadett, Szabó Ágnes, Barta Viktória, 
Tóthpál Tímea, Glück Viktórai - 2004 tavaszán tesznek fogadalmat. A cserkészcsapat most egy őrsre való gyerek, 
ám ők valóban komolyan gondolják a cserkészetet. Igazán örülök, hogy az idén sok ötödikes cserkészjelöltünk 
van, Kevés azonban a felsőbb évfolyamra járók aránya. Mi őket is szeretettel hívjuk és várjuk! Szükség van ta-
pasztalt, más csapatban dolgozó cserkészekre is! 

Kell tehát egy csapat! Jelentkezni lehet a cserkészfoglalkozásokon, Köböl Zsolt tanár úrnál vagy nálam, Köves 
Eszter tanárnőnél.  

Jó munkát! 
Köves Eszter segédtiszt-jelölt 

––––––––––––––– 
 

ÍGY ÍRUNK MI 
 
Természetjáró gyerekek országos találkozója- 

2003. július 23-án indultunk Szegedre a sziksósfürdői kemningbe a TERMÉSZETJÁRÓ GYEREKEK ORSZÁGOS 
TALÁLKOZÓJÁRA. Háromórás vonatozás után érkeztünk Szegedre, majd félórás buszozás következett. Megérkeztünk 
a táborba, és még meg kellett birkóznunk a sátor felverésével. (Ez elég jól sikerült, a hét folyamán egyszer sem szakadt 
ránk a sátor.) 

A megnyitó ünnepségen sokan köszöntötték a résztvevőket, 
köztük a polgármester is. Az ünnepség után felderítettük a tábor 
területét, hamar megtaláltuk a két medencét. A sötétség beálltával 
éjszakai túrára indultunk: egy térkép és egy útmutató segítségével a 
sötétben kellett megtalálnunk elrejtett pontokat, és időre kellett 
épség-ben visszatérni a táborba. Izgalmunkat nevetéssel próbáltuk 
leplezni. Sosem gondoltuk volna, hogy ilyen jól tudunk a sötétben 
tájékozódni, majdnem minden pontot sikerült megtalálnunk. Éjjel 
egy órára értünk vissza a biz 

tonságot nyújtó táborba. Másnap a bőséges reggeli után váro-
sismereti vetélkedőre vártak bennünket. A verseny közben megis-
mertük a Tisza körutat, a Széchenyi teret és még sok díszes épüle-
tet. Végül egy tesztet kellett kitöltenünk Szeged hírességeiről és 
nevezetességeiről. Ezt az akadályt is sikeresen vettük. Délután 
szabad programunk volt: fürödtünk, sportoltunk, beszélgettünk. A 
harmadik napon felejthetetlen kirándulást tettünk Ópusztaszerre. 
Megnéztük a Feszthy-körképet, érdekes előadást hallottunk őseink 
bevonulásáról, sétáltunk az emlékparkban. Délután nappali túraver-
senyen madarakat, leveleket kellett meghatároznunk, Csongrád 
megye városait kellett megneveznünk. Itt is sok értékes pontot 
gyűjtöttünk. A negyedik napon különösen nagy megpróbáltatás várt 
ránk: az ásotthalmi teljesítménytúra. Tűző napon, legalább 40 fokos 
hőségben gyalogoltunk húsz kilométeren keresztül. Legnagyobb 
örömünkre az ásotthalmi strand volt a cél. Így frissítő lubickolás 
után indultunk vissza a táborba. Késő délután volt az eredményhir-
detés: ötvenkét csapatból a hetedik helyezést értük el. Csapatveze-
tőnk, Köves Eszter tanárnő elégedett volt a teljesítményünkkel, hisz 
nekünk ez volt az első nagy táborozásunk. 

Ez aztán kaland volt a javából! 
Hoór Dorottya – Reszegi Bernadett – Szilágyi Szandra 7. C oszt. 

A szeretet szigete 
A szaléziak jól bevált nevelési módszere az, hogy a fiatalokat a természettel és a játékokkal próbálják meg közelebb 

hozni Istenhez. Így szerzett nagy elismerést a fiatalok között Bosco Szt. János, ki a fenyítéseket mellőzve szelíden, 
játékosan próbált hatni az ifjúságra. Magyarországra a XX. század elején, 1913-ban jöttek. Első központjuk 
Péliföldszentkereszt volt, mely a Pilis szívében, Nyergesújfalutól csupán néhány km-re fekszik. Itt rendezik meg az im-
már hagyománnyá váló animátorképzőt, azaz ifjúsági vezetőképző tábort. Ezt közvetlenül egy pár napos kis hittantábor 
követi, melyre a programokat és a jó hangulatot a frissen felkészített animátorok biztosítják. A szaléziak célja a táborral 
és a zarándokházzal az volt, hogy a fiatalokat felkészítsék a mindennapok lelki megpróbáltatásaira, kísértéseire. Hisz 
tisztában vagyunk azzal, hogy a világból megannyi veszély leselkedik a hitünkre. Sokszor érezhetjük magunkat pontosan 
ezért kirekesztettnek vallásunk, értékrendünk miatt ha éppen nem vallásos környezetben lennénk. Már-már fölösleges 
tehernek érezhetjük ezeket, de nekünk éppen ekkor kell a legerősebbnek lennünk, hogy megőrizhessük legféltettebb 
kincsünket: a hitünket. A tábor jelszava a Dzsungel könyvéből való volt: „Egy vérből valók vagyunk, te meg én!” És való-
ban! Mérhetetlen lelki öröm az, amikor az ember látja, hogy hitével nincs egyedül a világon, és sokan mások is úgy, 
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olyan aktivitással gyakorolják a hitüket. Új erőre kapunk ilyenkor, és aktívan bekapcsolódhatunk a csapat szellemébe. A 
kicsik és nagyok, kortól és nemtől függetlenül megértik egymást. Ebben támogatóink a szalézi atyák, kik az életüket 
áldozták a fiatalságnak. Példájukat ma is világszerte követik. - Eredményesen! 

Kormos Péter Pál 10. A oszt. 
Szlovákia 

Túrabakancs, hátizsák, zsebkés csokoládé, kulacs; mindezek a túrázás elengedhetetlen kellékei. Pihentek a helyü-
kön, hogy a nagy nyári erőpróbára újra elővehessem őket. Hívott minket a távoli hegy, a Magas-Tátra. 

Sokan kérdezték már, miért jó hegyet mászni. Miért is? 
Az egyik augusztusi reggel már fél ötkor csörgött a vekker, de most örömmel ugrottam ki az ágyból. Pakolás, roham-

tea, reggeli. Még egy utolsó csomagátnézés. Minek ez a hosszú selyemruha? Sose lehet tudni, lesz búcsúest is. Tömeg, 
tolongás a parkolóban. Ezernyi aggódó szülői kérdés. Telefonszámcsere. Úgyis kikapcsolom. Fő, hogy ők ezt nem tud-
ják. Minden csomag és gyerek a helyén. Indulhatunk. 

Végre fent vagyok a hegyen. Hajnalban kelek. A táborból jól látszanak a Tátra sziklacsúcsai. Hihetetlenül tiszta a le-
vegő. Szikrázó napsütés. Már nem is vonz többé az ágy. Gyors reggeli, ki tud többet falatozni akció. Vajon mitől oly 
nehéz a hátizsákom? Konzerv, kifli, zsebkés, esőkabát, fél liter víz (még szerencse, hogy ez nem a Szahara). Az üveg 
méz talán túlzás, bár ha összetalálkozom egy medvével…. még jól jöhet. 

Gyönyörű tájakon jártam. Sok helyen már sokadszor. Az idén egy álmom is megvalósult. Feljutottam a Kárpátok tete-
jére, a Gerlachfalvi csúcsra.  

Még sötét volt. Aludt az egész tábor. S mi húszan – köztük Telek Tamás, Szókovács Balázs és én – dideregve indul-
tunk el a NAGY hegyre. A hajnali derengő fényben összekoccanó foggal vettük fel a beülőket (ez egy hegymászó se-
gédeszköz) és kapcsoltuk össze magunkat a kötéllel. Tapostuk az utat egyre feljebb. Kapaszkodtunk sziklába, láncba, 
kötélbe. Meg kell mászni ezt a nagy hegyet, ami előttünk magasodik! 2644 méter. Az már a felhők felett van. Fel kell jutni 
a tetejére. Hogy miért is? Mert ott van. 

Már négy órája gyalogoltunk, amikor feltűnt a csúcs. Fáradtan, de feljutottam. Őrület. Odafent minden más dimenzió-
ba kerül. Nem érted, miért pocsékoltad eddig a szabadidődet másra. Van a természet, és vagy te, és vannak az érzése-
id, a vágyaid és a félelmeid. Korlátot csak saját korlátaid jelentenek. Ez maga a szabadság.  

Lefelé ereszkedve a sziklafalon, függve a kötélen, szinte eltűnik a félelem. Koncentrálni próbálok, hogy elérjem a lán-
cokat. Mire leérek a lábam már csak egy sajgó tömeg.  

Eltelt a hat nap. Haza kell menni. Legszívesebben sírva fakadnék, amikor eltűnik a messzeségben a hegy. Már azt 
tervezem, mikor térek vissza. Nem ugyanaz az ember jött le a hegyről, mint aki felment. Minden megváltozott. Az eddigi 
lényegesnek vélt dolgok lényegtelenné, a lényegtelenek fontossá váltak.  

Elértem a célt, megmásztam a hegyet, legyőztem önmagam. 
Fiúk, lányok másszunk még hegyet EGYÜTT!!! 

Köves Eszter tanárnő 

Lengyelország 
Ahogy véget ért a tanév, néhány nap múlva a családommal elindultunk Lengyelországba, Zakopaneba nyaralni.  
Korán reggel kellett indulnunk, Bánrévénél léptük át a magyar határt. Poprád felé ismerős tájakon haladtunk, mert 

már többször jártunk a Magas-Tátrában. Délután érkeztünk meg Zakopaneba, ahol hamar megtaláltuk a számunkra 
ideális szállást. Estefelé pedig elindultunk felfedezni a 25 000 lakosú várost. Eljutottunk a sísáncokhoz, ahol a nyári 
meleg ellenére síelőket is láttunk. 

Másnap elkezdődtek a hegyi kirándulások. Nekigyürkőztünk, és mindjárt a Giewont csúccsal kezdtük, ami 1894 mé-
ter magas, s a tetején egy 15 méter magas kereszt áll. Úgy hírlik, 1900-ban rabok cipelték fel és emelték a keresztet a 
hegy tetejére. Nekünk két és fél órás útba került, míg feljutottunk oda, a végén már sziklába szerelt láncokon kapaszkod-
tunk fel a keresztig. 

Harmadik napon kocsiba ültünk, és meg sem álltunk Wieliczkáig. Ott megnéztük a sóbányát, majd Krakkóban megte-
kintettük a Wawelt. Ez egy vár, amelyben sok érdekes kiállítás és egy koronázó terem is található, mivel a lengyel kirá-
lyokat ebben a várban koronázták meg. Majd a főtéren sétáltunk. 

A következő napon elhatároztuk, hogy megkeressük Morskie Okot. Ez egy tengerszem a lengyel-szlovák határ köze-
lében. Egy kilenc kilométeres ösvény vezet fel a tóhoz, aminek a megtételéhez nekünk két órára volt szükségünk. Na-
gyon elfáradtunk felfelé menet, de amikor felértünk, a látvány minden fáradtságunkért kárpótolt bennünket. A tó vize 
nagyon tisztán csillogott, a környező hegyek tükörképeit is látni lehetett a vízen. A felhők pedig olyan alacsonyan száll-
tak, hogy majdnem meg tudtam fogni őket.  

Másnap reggel már csomagoltunk, és indultunk haza felé, de a szlovákiai Ruzbachy mellett egy hajdani kráterben ke-
letkezett tóban még meg is fürödtünk. 

Csodálatosan teltek tehát ezek e napok, és mindenkinek javaslom, hogy – ha teheti – látogasson el Lengyelország-
nak erre a természeti adottságokban és történelmi emlékekben is gazdag vidékére! 

Kovács Balázs 6. C oszt. 
Road to Manchester 

A békéscsabai Manchester nyelviskola az ország számos városában szervez nyelvtanfolyammal egybekötött utakat 
Angliába. Iskolánkból a tavaly nyáron már több tanuló is részt vett ezen az utazáson. Az idén négy tanulónak és Kovács 
Ottóné tanárnőnek volt erre lehetősége. 
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Az utazás várva várt nap-
ja július 4-e volt. Ez a nap az 
amerikaiak számára a Füg-
getlenség napja, nekünk 
pedig irány Anglia. 
Strassbourg, Köln, Brüsszel 
érintésével a harmadik nap 
hajnalán keltünk át a csator-
nán. Warwick kastélyát és 
Shakespeaere szülőházát 
néztük meg először.  

Manchesterben családok-
nál laktunk. Velünk lakott 
még két hongkongi és két 
svájci fiú is. Délelőtt iskola 
volt tudásunk szerint csopor-
tokra osztva, délután prog-
ramokkal kötötték le fölös 
energiáinkat. Jártunk York-
ban és Chesterben, Yorktownban pedig végigsétáltunk egy angol kastély pompás termein és lenyűgöző kertjén. A 
tájékozódással néha baj volt egyeseknek, mivel minden ház vöröstéglából épült, és nagyon egyforma. De a város 
tele van szebbnél szebb parkokkal, ligetekkel. Legnagyobb élményt - nekünk fiúknak – a világhírű Old Trafford, a 
Manchester United – Van-e olyan, ki e nevet nem ismeri? – stadionjának és múzeumának megtekintése jelentette. 

Estéinket hangulatos pubokban töltöttük. Az angol emberekkel megismerkedve rájöttünk, hogy nem is olyan 
fagyosak, mint ahogy hírlik. Kedélyesen elbeszélgettek az idegenekkel, udvariasan érdeklődtek kilétünk felől, és 
szívélyesen útba igazítottak, ha erre volt szükségünk.  

A hatodik napon szomorúan keltünk útra, mert még szívesen maradtunk volna. Hazafelé még egy felejthetetlen 
napot töltöttünk Londonban, majd június 13-án az ünnepre készülődő Párizsban sétálhattunk a Szajna partján, a 
Champs-Élysées-n, és végül felmehettünk az Eiffel-toronyba is.  

Holló Albert 12.A és Kovács Ákos 12. K osztályos tanulók 

Az angliai út Broadstairsbe 
Azóta vártuk ezt az utat, mióta a felettünk járó évfolyam hazaérkezett. Egyik pillanatban még irigyelve hallgat-

tunk élménybeszámolójukat, a másikban pedig már a buszon ültünk. Néztük, ahogy elhagyjuk a magyar határt, s 
éreztük, egyre közelebb kerülünk ahhoz a helyhez, amelyről oly rég óta álmodtunk. 

Amilyen gyorsan eltelt az ott töltött tíz nap, annál nehezebben múltak az órák a buszon. 
Hol vagyunk? Mennyi van még hátra? - hangoztak a kérdések. Ám mindenki elhallgatott, mikor Brüsszelbe ér-

tünk. A belváros hangulata (és a sörfesztivál forgataga) mindenkit elvarázsolt. De sajnos nem időzhettünk sokat, 
hiszen úti célunk még messze volt. Az éjszakát egy hotelben töltöttük, korán reggel pedig indultunk is tovább, 
hiszen időben oda kellet érni a komphoz. Ott már az osztály álmosabb fele is felébredt, ha nem az izgatottságtól, 
akkor a hűvös széltől. Átérésünk után már semmi sem állíthatott meg minket. Kivéve egy rövid séta a híres fehér 
doveri sziklákon és a deali várban.  

Broadstairsbe vasárnap délután érkeztünk meg. Az osztálytársainkkal csak másnap reggel találkoztunk az is-
kolában, ahol tapasztaltuk, hogy az ottani tanárok nem olyan hűvösek, ahogy mi gondoltuk, hanem inkább barát-
ságosak. Délután egy rövid városismereti kvízen felfedeztük a fontosabb helyeket és érdekességeket, például a 
Dickens Múzeumot, melyet később meg is látogattunk. 

A második nap kaptuk meg a heti tervünket, melyben szerepelt karaoké, az angol énekek estéje, táncest, 
uszoda, mozi, bowling, a doveri vár és a canterburyi apátság látogatása és még sorolhatnám. Ezek közül több 
rögtön elnyerte tetszésünket. Ilyen volt a táncest, melyről nyugodtan kijelenthetem, a legkedveltebb este volt az 
osztály körében. Itt megtanultunk néhány hagyományos angol táncot, s közben sokat nevettünk saját ügyetlensé-
günkön. Személy szerint nekem a másik kedvencem az énekest volt, és azt hiszem, még jó páran osztják a véle-
ményemet. Itt olyan örökzöldek csendültek fel, melyeket szinte mindenki ismer. Köztük a Beatlestől az All my lovin’ 
is, mely mára az osztály számává nőtte ki magát. 

A délutánok közül pedig talán a bowling volt a kedvenc. Azért nyerte el tetszésünket, mert itthon nincs nagy 
múltja ennek a játéknak. De ha már játékról és szórakozásról van szó, meg kell említenem a partot is, ahol a leg-
több szabadidőnket töltöttük. 

A második vasárnap ellátogattunk Canterburybe egy szentmisére, majd volt pár óránk, hogy felfedezzük a vá-
rost. 

Az utolsó délután fájó szívvel búcsúztunk el tanárainktól, diáktársainktól és természetesen a tengerparttól, 
melynél sok örömteli órát töltöttünk el. Rossz volt elválni ettől a kicsit könnyebb és önfeledtebb világtól. A hazajö-
vetel legkellemesebb pontja a párizsi városnézés volt. 

Érdekes, hogy több ember az Eiffel-tornyot említi legkiemelkedőbb emléknek. Szerintem nehéz lenne válasz-
tani London, Párizs, Brüsszel vagy épp a broadstairsi napok közül. 
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Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, mindannyian nagyon szép emlékekkel és talán egy-egy életre szóló ba-
rátsággal lettünk gazdagabbak. Remélem, hogy ha nem is együtt, de külön-külön még visszatérhetünk ezekre a 
gyönyörű tájakra. 

Misz Kata 10.K oszt. 

Egyesült Államok 
A szüleim munkahelyén meghirdetett amerikai ösztöndíj segítségével cserediákként töltöttem az Egyesült Államok-

ban egy évet.  
Iowában laktam, egy Remsen nevű kisvárosban, ahol 1500-an élnek. A családban – ahová kerültem – négy gyere-

ket neveltek a csereszüleim. A családtagok rendkívül kedvesek és segítőkészek voltak, elhalmoztak minden jóval. 
„Apukámat” Ronnak, „anyukámat” Rebeccának hívták. A 11 éves „húgom” Elizabeth, a 16 éves „öcsém” Michael”, a 17 
éves nővérem Kathryn”; s a már főiskolás Anne voltak a gyerekek. Anne már nem lakott együtt a családdal.  

Bár már 10 éve tanultam angolul, eleinte voltak problémáim a tudásommal, de „szüleim” sokat segítettek és megér-
tők voltak. A városban két iskola volt, s én a Remsen Union Community High Scool tanulója voltam, s itt még egy másik 
cserediák is tanult. Az igazgató úgy ítélte meg a tudásom alapján a négyes, azaz a „Senior” osztályba kerülhetek. Az 
osztálytársaimmal csak a szünetekben és az ebédlőben találkozhattam, mert az órákon nincs együtt az osztály. Őszin-
tén megvallva az iskolarendszer nagyon könnyű volt, általában naponta 8 órám volt, reggel 8.20-kor kezdődött a tanítás 
egészen délután 3.25-ig. A tanárok a tanítás nagyon könnyen vették, úgy beszéltek a tanítványaikkal, mint a barátjukkal, 
rendkívül szívélyesek és megértők voltak. Az osztályzatokról a diákokkal diszkréten, négyszemközt beszéltek. Minden-
nap ugyanazok az óráim voltak, és ha egy kicsit odafigyeltem az órán, akkor otthon már tanulnom sem kellett. Ez jó volt, 
mert az iskola után mindig volt valami program. Ősszel röplabda-, télen kosárlabda-, nyáron pedig softballedzések vol-
tak. Néha pedig az edzések után még énekkari próbánk volt. De szívesen mentem ezekre az edzésekre és a próbákra, 
mert rengeteg minden tanulhattam ott. A végzős osztályba jártam, így volt szerencsém az év végén el is ballagni a kö-
zépiskolából. Azt hiszem, életem egyik legszebb emléke ez, hiszen nem mindenki mondhatja el, hogy 16 évesen befe-
jezte a középiskolát az Egyesült Államokban. 

Természetesen az isko-
lával is sokat kirándultunk. 
Novemberben a közös osz-
tály-kiránduláson megnéz-
hettem New York neveze-
tességei. Voltam az Empire 
State Building tetején, láttam 
a Szabadság-szobrot, a 
World Trade Center romjait, 
a Rockefeller Centerben 
láttam az NBC stúdióját, és 
voltam a Broadway-n is. Egy 
más alkalommal 
Washigtonban voltunk, ahol 
a Fehérházon kívül láttam 
még a Washington saját 
házát, a Jefferson emlékmű-
vet, egy kémmúzeumot, a 
történelmi és természettu-
dományi múzeumot, ahol 
megcdálhattam a világ leg-
nagyobb gyémántját.  

A „családommal” pedig 
Iowa Környékét fedezhettem fel. Láttam a Mount Rousmort, ami Washington, Jefferson, Franklin és Hamilton sziklába 
vésett domborműve. Voltam a Yellow Stone- ban is, ahol Maci Laci lakik, és csodaszép gejzíreket is láttam, amelyek 
különböző színekben pompáztak. Láttam a Fekete-hegységet, a Missouri folyót, és Omahába az állatkertbe is eljutot-
tam, ahol tehenet fejtem, tevegeltem és egy kis elefánton is ülhettem. 

Ballagásom emlékére az iskola zászló előtt 

Egy cserediák könnyen tud magának barátokat találni, hiszen mindenki az ő társaságát keresi. Eleinte volt egy kis 
akcentusom is, így még viccesnek is találták a kiejtésemet. Sok barátot szereztem így, s a hétvégéim is sűrű progra-
mokkal teltek. 

A kintlétem alatt nagyon otthonosan éreztem már magam, tipikus amerikaivá váltam. Így volt is nagy sírás-rívás a 
reptéren, amikor haza kellett jönnöm. Aztán 26 órás repülőút után a viszontlátás örömétől szintén sírva borultam a való-
di szüleim nyakába Budapesten. Jó volt újra hazajönni, mert a családom, az itteni barátaim már nagyon hiányoztak. 
Nagyon nehéz volt visszaszoknom a magyar körülmények közé, s ha lehetne, még szívesen visszamennék.  

Lezsák Dóra 10. A osztály 
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Németország 

Minden évben megrendezi a Goethe Intézet és a „Pädagogischer Austauschdienst” a németnyelvű versenyt, 
melyen az ország gimnáziumainak 10. és 11. évfolyamos tanulói vehetnek részt. Egy megadott témáról pálya-
munkát és egy olyan plakátot kellett készíteni, mely visszatükrözi a történet lényegét. Idén még plusz feladatként 
kaptuk: fogalmazzuk meg, miért fontos az idegen nyelvek ismerete és használata. Hosszú és fárasztó út vezetett 
el addig a napig, amikor a Goethe Intézet német anyanyelvű alkalmazottja, Helga Fiechtner asszony előtt számot 
adhattunk tudásunkról. Még tisztán emlékszem arra a napra, amikor kedden reggel kiderült, hogy megkaptam az 
ösztöndíjat, és három hetet eltölthetek Németországban. 

Hamar elszaladtak a tanévnek még a hátralévő hetei, s azon vettem észre magam, hogy ideje bepakolni a bő-
röndöket, és indulni Budapestre. Június 24-én innen indult a buszunk, s itt találkoztunk azokkal a diákokkal, akik 
szintén megnyerték ezt az ösztöndíjat. 

Első állomásunk Hofgeismar volt, ahol 12 diák vett tőlünk búcsút, majd 24-en továbbfolytattuk utunkat Marburg 
felé. 11 társammal ebben a gyönyörű szép egyetemvárosban töltöttem el a három hetet. A harmadik csoport pedig 
26 órányi út után megérkezett Merzigbe.  

Tanulmányút Marburgban 
Marburg a 80.000 főnyi lakosával nem messze fekszik Kölntől, szinte Olpe mellett, hol iskolánk testvérgimnázi-

uma is található. Gyönyörű hegyek veszik körbe a várost, rengeteg az erdő. Az iskola nagy parkja, lovardája, foci-
pályája lenyűgözte a kis magyar csoportot. A hangulatos kis faházikók, melyek tanteremként szolgálnak, örömteli-
vé tették a tanulásunkat. Minden hétköznap négy óránk volt. Kettő a magyar tanárnőnkkel, Volosinné Lucza Évá-
val, és kettő német anyanyelvű tanárokkal. Legtöbbször németországi szokásokról, hagyományokról beszélget-
tünk. Természetesen szívesen meséltünk mi is a magyarság történelméről, ünnepeiről. A tanulás mellett szórako-
zásra is volt lehetőségünk. Kirándultunk Frankfurtba, Kasselbe és a Rajnához. Minden út jelentett számomra va-
lami életre szóló élményt. A kasseli planetárium és a hatalmas park gyönyörű. Minden nap délután három órakor a 
Herkules szobortól többszáz lépcsőn át, félórán keresztül tartó vízijáték szórakoztatja a turistákat. A játék szépsé-
gét csak az élheti át, aki már látta ezt a csodát. A rajnai kirándulás is egy örök emlék számomra. Magyarórán ta-
nultuk Heinrich Heine Loreley című művét, melynek alapja egy monda. Egykoron volt egy aranyhajú lány, aki bá-
jos hangjával a hajósokat a halálba bűvölte. Luxushajós utazásunk során mi is láttuk azt a sziklát, melyen Loreley 
ült, és haját fésülve elbűvölte a férfiakat. 

Egy-egy fárasztó nap után nagyon jó volt visszatérni a vendégfogadó családhoz, ahol az anyuka és lánya min-
dig finom német specialitásokkal kedveskedett nekem. Az estéket mindig a családdal töltöttem, sokat beszélget-
tünk. Örömmel meséltem nekik Magyarországról, Eger nevezetességeiről, a magyarok szokásairól. Július első 
hete Marburg városának az ünnepe volt, melyen nagy meglepetésemre magyar néptáncosok is felléptek. Nekünk, 
tizenkettőnknek is feladatunk volt, hogy a búcsúestre összeállítsunk egy műsort, mely a magyarokat mutatja be 
vendéglátóinknak. Az iskolában magunk után hagytuk az általunk készített plakátokat, térképeket, hogy az ott 
tanuló diákok és tanító tanárok mindig szeretettel gondoljanak ránk.  

Utólag is úgy gondolom, hogy a kitartó munka megérte, mert életreszóló élményekkel és barátokkal lettem 
gazdagabb. Ajánlom minden nyelvet szertő diáknak, hogy foglalkozzon hasonló pályázatokkal, hisz érdemes. 
Nemcsak a győzelem a fontos, hogy néhány hetet eltölthessünk más külföldi országban, hanem az is, hogy a 
munkába fordított energiánk, a megtanult szövegek, a szavak később még biztos, hogy hasznunkra válnak. 

Pázmándi Edit 11.A osztály 
 

Meine Stipendienreise im Sommer 2003 in Deutschland 
In der 11-ten Klasse hatte ich die Möglichkeit, am Landeswettbewerb des Pädagogischen Austauschdienstes 

teilzunehmen, und ich habe im Wettbewerb ein Stipendium für eine Studienreise in Deutschland gewonnen. So 
konnte ich im Sommer 2003 drei schöne Wochen in Deutschland verbringen. 

Unsere Gruppe fuhr am 24-sten Juni nach Hofgeismar, wo wir bei deutschen Familien wohnen und im Gymna-
sium lernen konnten. Die Fahrt war ziemlich lang und ein bisschen anstrengend, aber so hatten wir genug Zeit, 
einander kennen zu lernen. Wir waren zu 12. Unser Begleitlehrer war sehr nett, und mit ihm konnte man alles 
besprechen.  

Ich hatte auch mit der deutschen Familie Glück. Sie waren sehr nett und hilfsbereit. Ich habe mich dort nicht 
wie ein Gast gefühlt, sondern wie ein Familienmitglied. Wir machten schöne Ausflüge, und abends hatten wir ver-
schiedene Unterhaltungsmöglichkeiten. Wir gingen in Discos, zur Hausfete, zu gemütlichen Verantstaltungen, wo 
wir viele Menschen kennen gelernt haben.  

In Hofgeismar wohnte ich in der Mitte der Stadt, so war uns alles nah. Es war mir interessant, dass in der Stadt 
mehr ausländische Menschen leben, als Deutsche. Wir besuchten das Gustav Heinemann Gymnasium. Dort gab 
es im Juli noch Unterricht. Vormittags hatten wir 4-5 Stunden, nachmittags und an den Wochenenden machten wir 
Ausflüge. Wir fuhren gemeinsam nach Kassel, Detmold, Eisenach und in die Wartburg. Wir hatten auch verschie-
dene kulturelle und Sportprogramme. 

Die Stunden waren sehr interessant. Wir lernten viel, und machten auch lustige Sachen. Dabei sprachen wir al-
le viel Deutsch.  
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Ich habe mit vielen ungarischen und deutschen Jungen und Mädchen Bekanntschaft gemacht, sogar auch 
Freundschaft geschlossen. Ich hoffe, dass ich mich mit ihnen nochmal treffen werde. Vielleicht kommt die deut-
sche Familie im nächsten Sommer zu uns zu Besuch. Ich würde mich darüber sehr freuen. 

Szilvia Kuzsella 12/A  

Meine Studienreise in Deutschland. Ich war in Merzig, in Saarland 
Im Sommer 2003 hatte ich die Möglichkeit, mit dem Stipendium des deutschen „Pädagogischen Austausch-

dienstes“ drei schöne Wochen in Deutschland zu verbringen.  
Das war ein unvergessliches Erlebnis für mich.  
Ich fuhr mit einer kleinen ungarischen Gruppe nach Merzig. Diese Stadt befindet sich in Saarland. Dort habe 

ich an einem Deutschkurs teilgenomen. Ich wohnte bei einer sehr netten Familie, wo ich wie ein Familienmitglied 
aufgenommen wurde. Meine Gastgeber waren sehr nett und freundlich, deshalb hatte ich nie Heimweh. Wir  
machten oft zusammen Ausflüge.  

Der Kurs fand im Gymnasium am Stefansberg in Merzig statt. Wir hatten viele Deutschstunden, Vorlesungen 
und Seminare, und wir durften auch die Unterrichtsstunden im Gymnasium besuchen.  

In der Freizeit hatten wir verschiedene kulturalle Programme. Wir besichtigten die Stadt Merzig und machten 
schöne Ausflüge nach Saarburg, nach Saarbrücken, nach Trier, und nach Losheim zu einem schönen See. In 
Saarbrücken waren wir im Parlament. In Trier besichtigen wir den Dom, die „Porta Nigra“ und andere schöne rö-
mische Baudenkmäler. Unser Lehrer, Herr Edmund Quinten, war ein fantastischer Fremdenführer. 

Wir hatten auch die Möglichkeit, nach Luxenburg und nach Frankreich zu fahren. In Luxenburg besichtigten wir 
die Hauptstadt. In Frankreich waren wir in Straßburg. Dort bewunderten wir den prachtvollen Dom, und dann hat-
ten wir eine interessante Führung im EU-Parlament. Das war ein besonders großes Erlebnis für mich. 

Wir waren immer mit den deutschen Freunden zusammen, und wir konnten uns viel unterhalten.  
Meistens waren wir in der Schule. Der Unterricht war sehr interessant aber auch sehr anstrengend. Wir konn-

ten nicht nur die Sprache üben, sondern ein bisschen auch die deutsche Kultur kennen lernen. Die deutschen 
Lehrer waren sehr geduldig, und freundlich. Sie unterrichteten uns so gut wie die ungarischen Lehrer. 

Ich freue mich sehr darüber, dass ich diese Stipendienreise gewinnen konnte. Dazu trugen wohl nicht nur die 
Deutschstunden bei, sondern auch das, dass ich 2002 die Möglichkeit hatte, am Schüleraustausch zwischen un-
serem Gymnasium und dem Sankt Franziskus Gymnasium in Olpe teilzunehmen. 

Nóra Nagy 12.A . 
Erdei iskola Véneken 

Vének. Erdei iskola. – Ezek a fogalmak eddig a 6. C osztály számára ismeretlenek voltak, míg szeptember 22-
én el nem indultunk Vénekre, az Erdei Táborba.  

A hely csodaszép. Vének Győr – Sopron - Moson megye egyik kis faluja. Annyira kicsi, hogy mindössze 150 
ember él itt. A gyerekek száma 12. Ebből következik, hogy osztályunk 32 tanulójának hangja verte fel egy álló 
hétig e kicsi falu csendjét. A táborunk a falu közepén állt, a Mosoni- és az Öreg-Duna közelében egy piciny liget-
ben.  

A szállásunk egy különlege-
sen készített jurtaszerű épület 
volt. A kerítéssel védett 
köralakú jurtasátorban ötfős 
helyiségeket építettek. Ezekben 
laktunk. Középen volt egy belső 
tér, amelynek közepén, ott, ahol 
valamikor a füst szállt ki a jurtá-
ból, egy élő, eleven fát ültettek, 
amely mára már kinőtte a jurtát. 
A fehérre meszelt, és náddal is 
borított „sátor” előtti fedett ré-
szen tartottuk az óráinkat és a 
közös foglakozásainkat. Itt tábo-
rozott tehát harminckét tanuló 
és négy tanár. 

A tanáraink lelkesen gon-
doskodtak arról, hogy soha ne 
unatkozzunk. Volt részünk min-
den jóban. Játékosan, termé-
szetes környezetben tanultunk 
meg sok hasznos ismeretet a környezetünk élő- és élettelen világáról, önmagunkról. Minden reggel és este tornáz-
tunk. Hollóné Judit néni és Kormos Norbert ducitornái hosszú ideig emlékezetesek maradnak számunkra. Fan-
tasztikus túrákon vettünk részt. Bejártuk a Duna pici szigeteit, ártéri erdőit. Vargáné Réka néni érdekes, biológiai 
ismereteket tartalmazó vetélkedői jól edzették a szellemünket. Bárdosné Zsuzsa néni szuper focibírónak mutatko-
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zott. Kedves humora üdítően hatott ránk. Ibolya néni, az osztályfőnökünk helyenként idegeskedett miattunk, ne-
hezményezte a hiperaktivitásunkat. 

A véneki Duna felejthetetlen. Egy hajókiránduláson, ha csak tízperc erejéig is, de kapitánnyá válhattunk. Az 
őszi Duna-part sokféle színével, a bágyadt napsugár melankolikus hangulatával lírai gondolatokat is elindított 
bennünk.  

Az egy hét alatt csodáltuk a tanáraink kreatív energiáit. Bölcs humorral, helyenként szigorúan, de fantasztikus 
színességgel, fáradhatatlanul szervezték a programokat. Köszönet nekik mindenért! 

Péntek este kissé fáradtan, de elérzékenyülve ültünk le a tábortűzhöz. Úgy éreztük, együvé tartozunk. Egy hét 
alatt összekovácsolódott ez a kis csapat. Köszönjük! 

A 6. C osztály tanulói 

Németország-Olpe 
Ebben a tanévben szeptember 18-29 között ismét lehetőség nyílt arra, hogy, iskolánkból tizennégy fős tanuló-

küldöttség - Rák Sándorné és Lénárt Veronika tanárnők vezetésével - ellátogasson az olpei St. – Franziskus – 
Gymnasiumban. Ez alkalommal a beszámolót Derekas Zsófia 11.A osztályos tanuló készítette. 

Szeptember 19-én hajnalban indultunk útnak gimnáziumunk képviselőiként testvériskolánk, az Észak-Rajna-
Wesztfália tartományban fekvő Olpeba. Nem teljesen ismeretlenként mentünk, hiszen június elején, amikor ők 
töltöttek egy hetet Eger városában, volt alkalmunk megismerkedni egymással, és voltak közülünk olyanok is, akik 
azóta sűrűn váltogatták leveleiket. Így szinte már régi ismerősként fogadtak a vendéglátó családok.  

A családi hétvége eltöltése után részt vehettünk az iskolai tanórákon, bepillanthattunk a német diákok hétköz-
napjaiba. Nagy örömünkre szolgált, hogy személyesen is találkozhattunk Peter Liesevel, az Európai Unió parla-
menti képviselőjével, ezen a találkozón a lengyel cserediákok is részt vettek. A tanárok közös városnézést szer-
veztek nekünk, és eljuthattunk az olpei polgármesteri hivatalba is, ahol a város polgármestere előadást tartott a 
környék szépségeiről. Kedden csoportos kirándulásra indultunk, melynek célja a hegyekben fekvő Panorama 
Park, ahol minden korosztály jól érezte magát. Lehetőségünk nyílt Köln és Bam megtekintésére is. Az előbbi vá-
rosban a dómot, utóbbiban a Német Történelmi Múzeumot tekinthettük meg. A hetet a lengyel-.magyar-német est 
zárta, melyet közös főzés és éneklés színesített. Mi, magyarok, megcsillogtathattuk tehetségünket a konyha terén. 
Előkerültek ínycsiklandozó specialitása-
ink is - pl. bográcsgulyás –, melyeket 
mind a lengyelek, mind a németek jó-
kedvvel fogyasztottak. 

A búcsúzkodás nem is volt olyan 
egyszerű, mint sokan gondolnák, mert új 
barátainktól nehéz szívvel vettünk bú-
csút, ám hosszú út várt ránk és még egy 
csodálatos város, Nürnberg. Lehetősé-
günk nyílt különböző nevezetességek 
megtekintésére itt is, láthattuk például a 
várat, de sokaknak maradandó perceket 
adott a híres festő, Dürer házának a 
megtekintése is. 

És íme egy fénykép arról az utazás-
ról, amelyen örömmel vettünk részt, 
amely maradandó élményeket adott, s 
amelyre szívünk szerint újra s újra el-
utaznánk…. 

Derekas Zsófia 11.A oszt 
 

––––––––––––––––––– 
 

Nagymarosi Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó 2003.szeptember 27. 
Nagymaros történetét nem feladatunk itt bemutatni. Ma már közel harmincéves múltra tekint vissza. Fogalommá 

vált ez a találkozó a hitüket gyakorló, abban megerősödni, haladni vágyó magyar katolikusok: fiatalok, családok és 
idősebbek számára egyaránt. Évente kétszer: tavasszal és ősszel kínál hétvégi alkalmat a szeretet gyakorlására, az 
együttgondolkodásra, éneklésre, imádkozásra. Nagymaros várja azokat is, akik még nem találtak rá Istenre, de 
őszinte szívvel és kitartóan keresik az emberi élet célját, értelmét. 

Szeptember 17-én - a nagymarosi találkozók történetében először tartott - sajtótájékoztatón Nobilis Márió, az Or-
szágos Lelkipásztori Intézet főtitkára a tavaszi és az őszi találkozók témáinak egymásra épülését hangsúlyozva el-
mondta, hogy tavasszal az előadások és a kiscsoportos beszélgetések során az Isten és az ember közötti szeretetről 
esett szó. Az őszi találkozó résztvevői ahhoz kapnak segítséget, hogy megértsék és felfedezzék, mi is valójában a 
szeretet, miért jó szeretni, illetve hogyan kell helyesen és jól szeretni. 

Annak érzékeltetésére, hogy mit jelentett ez a találkozó az iskolánkból önként jelentkező diákok számára, álljon itt 
néhány példa a tanulók személyes élménybeszámolóiból. „Számomra már nem ismeretlen a lelkigyakorlat, lelki nap 
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fogalma. Bár eddigi tapasztalataim jórészt csupán Egerszalókhoz kapcsolódnak, de egy most felkínált lehetőséggel élve 
a dunakanyari Nagymarosra is eljuthattam. Köszönet ezért elsősorban Istennek, de a velünk utazó tanár úrnak is. 

Egerből korán reggel indultunk. Megérkezésünk után, kilenc órakor közös reggeli imával indítottuk a napot, majd 
a találkozó fő témájával, a szeretettel kapcsolatban hallottunk előadást. Ezt kiscsoportos beszélgetések követték, 
ezzel egyidőben volt lehetőség fakultációs programokon való részvételre: a Kerényi Lajos piarista atya által tartott 
előadásra, illetve a Brückner Ákos Előd ciszterci atya vezette kérdezz-felelek programra. Számomra emlékezetes 
marad a bevezető előadás egyik alapgondolata, amely éppen a szeretet lényegére világított rá, különbséget téve a 
valódi, az Istentől eredő önzetlen szeretet és a szeretetnek látszó hamis illúzió között. A nap programjának fontos 
része volt a kiscsoportos beszélgetés, itt mindenki nyíltan és őszintén tárhatta fel gondolatait, oszthatta meg élmé-
nyeit és tapasztalatait, vagy akár kérdéseket is tehetett fel az előadáson elhangzottakkal kapcsolatban. Hála Istennek 
jóval több volt a mondanivaló, mint az erre fordítható órányi idő. A nap fénypontja volt a 16 órakor kezdődő szentmi-
se. Utána Sillye Jenőék koncertje következett, mely méltó befejezése volt ennek a lelki napnak.  

Ez a nap megerősített hitemben és abban a meggyőződésemben, hogy jó úton járok, amikor Krisztus nyomába 
szegődök." - Dani 

„A nagymarosi találkozó engem megerősített a hitemben. Csodálatos volt annyi katolikus fiatalt együtt látni, akik 
sugározták az örömöt és a szeretetet. Volt egy mondat, amit szerintem jó, ha mindenki megjegyez: „Ha sok kicsi 
ember, sok kicsi helyen, sok kicsi dolgot tesz, akkor a világ megváltozik.” - Annamária 

„Jó volt látni, hogy sokan vagyunk, és mindenki nyitott a szeretetre, kész adni és elfogadni. Itt éreztem meg a ke-
reszténység összetartó erejét, a testvéri közösség békét, harmóniát sugárzó légkörét. Nagymaroson jól éreztem 
magam. Örülök, hogy ott lehettem. Már ott elhatároztam, hogy a következő találkozón is ott leszek 2004. május 22-
én, és mindenkit hívok, aki szívesen töltene el egy napot a szeretet intenzív gyakorlásában.” - Ági 

„Annak kifejezetten örültem, hogy a találkozó fő témája a Szeretet volt, mert a mai fiatalok, mi mindannyian, igen 
gyakran tájékozatlanok vagyunk, főképp a szeretet gyakorlati megvalósításában. Sokszor azt sem tudjuk pontosan 
értelmezni, hogy mi a szeretet. 

Még az is tetszett, hogy a jelenlévők teljes figyelemmel fordultak a másik ember felé. Lelkileg nagyon sokat kap-
tam ezen a találkozón. Először voltam nagymarosi találkozón, de biztos vagyok benne, hogy a következőkre is elme-
gyek, mert hitbeli elmélyedésemet sokkal jobban segíti, mint azok az ifjúsági találkozók, amelyeken eddig részt vet-
tem.” - Zsófi 

„Az iskolából tízen vettünk részt ezen az ifjúsági találkozón. A megérkezésünk után reggeli imádságon vettünk 
részt, ahol hálaadással és kéréseinkkel fordultunk a jó Isten felé. Ezután egy előadáson vettünk részt, majd a szere-
tetről elmélkedhettünk kiscsoportokban. Az itt megbeszélteket ebédszünet után összefoglaltuk, majd egy szentség-
imádáson vettünk részt. A találkozó zárásaként következett a nap fénypontja a kb. negyven atya által mondott közös 
szentmise Beer Miklós váci püspökatya vezetésével. A szentmise után kicsit belehallgattunk a Testvérek koncertjé-
be, s 19 óra körül indultunk haza. A nap folyamán volt lehetőség szentgyónásra a templomkertben és csendes imád-
ságra a templom alatti kápolnában. A korai kelést és a késői hazaérkezést mindnyájunk számára kárpótolta a nap 
bensőséges hangulata és lelki üzenete.” - Marika 

„A buszon, mikor Nagymarosra utaztam, jól éreztem magam, de még nem tudtam, mi vár rám. Csák tanár úr 
mondogatta, hogy jól fogjuk érezni magunkat. 

A plébánia hatalmas kertjében reggeli imával kezdődött a találkozó programja. A találkozó jelmondata: "Töreked-
jetek a szeretetre!" - erről szólt a főelőadás.  

Elgondolkoztál már azon, hogy mi is az igazi szeretet? Hogyan lehet azt jól megfogalmazni? Én még így soha, 
csak akkor és csak ott! Csodálatos érzés töltött el, szinte megkönnyebbültem, hogy tudtam beszélni ezekről a dol-
gokról. Lassan - lassan elérkezett a szentmise ideje. Legalább 45 pap és legalább 3500 fiatal ünnepelt együtt Jézus-
sal. Megfoghatatlan élmény volt ez, le sem tudom írni. Amerre csak néztem mindenki szívből és lélekből imádkozott 
és énekelt. Ez a szentmise valahogy más volt. Az áldozásnál csak azt láttam, hogy az egész közösség felpattan, 
felemelkedik, majd több száz hasonló korú fiatal indul a hozzá legközelebb levő áldoztatóhoz, hogy magához vegye 
Krisztust. A szentmise alatt mindannyian a füvön ültünk, és így hallgattuk a szertartás és a prédikáció szavait. Na-
gyon meghitt volt. Talán másabb is, mint a templomban. Amikor elmegyek misére, úgy érzem, maga a templom adja 
a meghitt érzést, Isten közelségét, itt pedig a természet és a körülöttem lévő többezer fiatal lelke sugározta Őt. Való-
ban igaz, hogy az Isten ott tud lenni az emberben. Ezt az ifjúsági találkozón figyeltem meg. 

Esteledett. A szentmisét a Testvérek együttes koncertje követte. Nagyon jól éreztük magunkat. Jézusról, a szere-
tetről énekeltünk. Senki sem vetett ránk gúnyos tekintetet, csak azért, mert keresztény fiatalként örültünk, felszaba-
dult lélekkel. Ezt melyik szórakozóhelyről mondhatod el?? 

Mikor elindult velünk hazafelé a busz, sajnáltam, hogy befejeződött ez a nap. Annak viszont örültem, hogy otthon 
elmondhatom, mennyire boldog voltam.  

Igaza volt Csák tanár úrnak, jól éreztem magam... - Kati 
A mikrofon előtt elhangzott tanúságtételek és az idézett élménybeszámolók végkicsengése lényegében azonos: 

"Nagymaros" minden résztvevőt megszólított. Azt üzeni, hogy csak önmagunk elfogadása révén tudunk eljutni a 
másik ember, a mellettünk élők őszinte, igaz szeretetéhez. Van mit tennünk a tavaszi, a május 22-i találkozóig... 

Csák György tanár úr 
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1948. Tábori napló – írta Renn Oszkár IV. gimn. tan. 
 
Az 1947/48 évi – már igen vékony – iskolai Év-
könyvben olvashatjuk: „A 213. sz. Koháry István 
cserkészcsapat 146 fiút vezetett a cserkész-
eszmények útján Vajk Atanáz parancsnok Hervay 
Levente és dr. Lékai Lajos cserkész-tisztek irányítá-
sával. Csapatvezető tiszt Kékesy T. VII. o. t. A cser-
készcsapatot az iskolafenntartó 334/1948. sz. rende-
letével feloszlatta” – De nyári tábor még volt! A  fő-
leg IV és V-es gimnazistákból álló raj a felsőtárkányi 
Samassa háznál táborozott Vajk Atanáz parancs-
nok, Kovács Endre és Kádár László rajpk-ok vezeté-
sével. Renn Oszkár diáktársunk a Párduc őrs tagja, 
naplót vezetett, mely 55 év után is megmaradt. Eb-
ből olvashatunk részleteket. 
Reméljük előbb-utóbb a mostani 213-asok tábori 
élményeiről is hallani fogunk. 

* * * 
 

Balatoni táborba nem mehettem anyagiak miatt. Vajk 
Atanáz parancsnok úrral a Samassa-házhoz készültünk. 
Jelentkeztünk harmincnál többen. 
 
1948. július 19. Hétfő 
Már reggel 6h-kor lementem ministrálni. Misét hallgat-
tunk és elkészültünk. 10h -kor jött egy nagy teherautó és 
felrakodtunk. Elbúcsúztunk a Szt. Bernát szobortól. És 
elindult a Szt. Bernát tábor. Felsőtárkányig gyorsan ha-
ladtunk, és sokat fulladoztunk a portól. A felsőtárkányi 
iparvasútnál kértünk egy csillét és felrakodtunk rá. Tol-
tuk a csillét. A Varró-háznál a lisztet leraktuk. Itt sütik a 
kenyerünket. A Stimetz-házig nyögve toltuk a csillét. Itt 
ahogy lerakodtunk olyan záport kaptunk a nyakunkba, 
hogy mindnyájan befutottunk a ház pitvarába. Megebé-
deltünk. (Még mindenki a hazaiból) No, most kezdődött 
a kínszenvedés. Innen gyalog a szerkocsit húzva kellett 
fölmenni a Samassához. Palival előre mentünk. Rettentő 
sáros volt az út. Végre felérkeztünk és megláttuk jöven-
dő otthonunkat. Leraktuk a hátizsákokat és vissza. 
 
Kedd. 20. 
½7h-kor volt az ébresztő. Utána reggeli torna. Mosdás jó 
hideg vízben. Nagyon felfrissültem. Szobavizsgálat 
rendben talált mindent. Utána az első tábori mise. Sokan 
áldoztak. A reggeli kakaó volt. A mi őrsünknek kellett a 
latrinát elkészíteni. Palival a sövényt csináltuk. Az ebéd 
leves és spenót volt. Az én spenótomat a parnok úr ette 
meg. Du. 3h-ig a latrinát csináltuk. Utána játék volt. A 
vacsora paprikás volt. Utána tábortűz. Sokat énekeltünk 
és elmerengtünk. Gondoltunk társainkra, kik a város 
poros levegőjét szívják. Ima után lefúvás. 
 
Szerda. 21. 
Reggeli ima után léleknevelő elmélkedés volt. Utána 
mise. Kakaó volt a reggeli. Naposak voltunk. Elmoso-
gattunk. Föltettük az ebédet. Úgy befűtöttem, hogy a 
fiúk nem tudtak megmaradni a konyhán. Délben gom-

baleves volt és zöldbabfőzelék. A gombaleves olyan jó 
volt, hogy tripetáztam, és alig tudtam mozdulni tőle. Du. 
játszottunk és olvastunk. (Volt mit, mert parnok úr egy 
kis könyvtárat hozott magával.) A vacsora zabpehely 
volt. Nem olyan jó, mint gondoltam, inkább rossz. 
Nyersen jobb.  
 
Csütörtök. 22. 
… Kb. 1h-kor elindultunk kirándulni. A Kecskor hegye-
se volt az első állomás. Itt sokat fényképezett a parnok 
úr. Innen indultunk a Tarkőre (950 m.) . Rengeteg ke-
serves mászás után felejthetetlen kép tárult szemünk elé. 
Az egész Déli-Bükk ott pompázott előttünk. A ragyogó 
napfényben. Innen akartunk a Bálványosra menni. De 
már nem volt idő. A további út: Simakő, Vöröskőbérc, 
Cserepeskő, Peskő. A Vöröskő csúcsra szándékoztunk 
menni. A Cserepeskőig minden jól ment, de már innen 
nem tudtuk, hogy hol járunk. Mentünk össze-vissza. 
Kerestük a Peskő-barlangot. Kb. 1h-n keresztül 
bolyongtunk. Közben Simon Pista elveszett. Egyszer 
csak kisült, hogy a Peskő-csúcson vagyunk. Innen egy 
nyaktörő, csalános völgyön sikerült lejutnunk a 
Vöröskő-forráshoz. Úgy összecsípett a csalán, hogy 
nem éreztük lábunkat. Végig mentünk a völgyön és 
haza. A vacsora fasírt. Ima. Lefúvás. 
 
Péntek. 23. 
Ima. Elmélkedés. Mise. A reggeli kakaó. De. az oltárt 
hoztuk rendbe. Az ebéd leves és kelkáposzta. Du. 2h-kor 
elmentünk a Varró-házhoz kenyérért. Este felé kézilab-
dáztunk. A vacsora tejberizs volt. Fain. Utána tábortűz. 
Rengeteg adoma hangzott el. Sokat nevettünk. Ima. Le-
fúvás. 
 
Szombat. 24. 
Ma korán keltünk. Naposak voltunk. Ima. Elmélkedés. 
Mise. Reggeli kakaó. Egész délelőtt dolgoztunk. Du. 2h-
kor őrsi portyára mentünk. Hatalmas bozóton keresztül 
jutottunk el a „Peskő”-házhoz. Ki van füstölve. Innen a 
barlanghoz igyekeztünk, de nagyon nehezen találtuk 
meg. Hatalmas barlang. Az ősember lépcsőjén lehet fel-
jutni hozzá. Egy kürtőn felmentünk a tetőre. Pali meg 
Sumi találtak egy jó utat. Azon indultunk haza. A 
Vöröskő-völgyön keresztül érkeztünk az öreg 
Samassához. Ima Lefúvás. 
 
Hétfő. 26.  (ma is kirándulás) 
… Innen a Faktor-réten keresztül a Szállás-örh. felé si-
ettünk. Közben rengeteg málnát ettünk. A Szállás-
őrházban találkoztunk Ócsvár tanár úrékkal. A követke-
ző út: Fekete-sár, Keskeny-rét, Háromkő, Tarkő. Már 
sötét volt. Egy ismeretlen völgyön keresztül mentünk 
vagy egy óráig (legalább nekem annyinak tűnt). Korán 
sötét volt. A fiúk már nagyon idegesek voltak. 11h-kor 
értünk a Samassa-házhoz. Esti ima. Vacsora, lefúvás 
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A napló egy lapja 
 
 
Kedd. 27. 
Ébresztő. Szokott napirend. Reggel kikötve találtuk 
Ruzsint. Állítólag ő tört be éjjel az éléskamrába. De 
nem volt igaz. Éjjel itt voltak Egerből, de annyira 
aludtunk, hogy nem ébredtünk föl a zörgésre.. Napo-
sak voltunk. Egész de. dolgoztunk. Rengeteg fát hoz-
tunk. Ebéd: zöldbableves és paprikás. Du. számhábo-
rú és játék. Vacsora: leves (irtó rossz), zabpehely 
(szintén). A tábortűz gyönyörű volt. Lefekvés. 
 
Szerda. 28. 
Szokott reggeli rend. De. kiképzés. (Morse, csomók, 
térképészet, elsősegély). Ebéd: krumplileves, mákos 

csusza. Kaptam csomagot. Jó hazai rétes volt benne. 
Du. ismét tanulás. Később lementünk a Varró-házhoz 
kenyérért. A vacsora: kenyér pástétommal és szalámi-
val. Tábortűz. Itt volt Kefe. Őrségen voltunk. 
 
Csütörtök. 29. 
Reggeli rend. Utána tanulás és fagyűjtés. Olvasom 
Koszter Atya „Lurkó” c. könyvét. Ebéd: köményle-
ves, kozmás bab és fasírt. Du. lázasan tanulnak az 
őrsök. Akadályverseny. Akadályok: 1./ Kötélhíd. 2./ 
Morse és jelek, valamint leugrás 250 cm-ről. 3./ Nö-
vény- és térképismeret. 4./ Elsősegély és mentések. 
5./ Népköltészet és dalok. 6./ Szent Bernátról és a 
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cisztercitákról. Tanultak elmondása és konyhaművé-
szet. Utána vacsora: lekváros csusza. Eredményhir-
detés: 1. a III. őrs, 2. II. őrs, 3. I. őrs. Tábortűz. Éjjel 
Riadó! Sumit ellopták, de megkerült. 
 
Péntek. 30. 
Reggeli rend. Naposak voltunk. Ebéd: zöldbableves, 
lekváros csusza. Du. meglátogattak bennünket a pos-
tamesterék. Játszottunk. Vacsora: leves, csusza, he-
ring. Rettentően jóllaktunk. Riadóra készültünk. El-
torlaszoltuk az ajtókat. Természetesen semmi sem 
történt. I. őrs elment 2 napra.. Lefúvás. 
 
Szombat. 31. 
Reggeli rend. 11h-kor elindultunk a Szalajkába. 
Egész napra. Fölmásztunk a Peskőn. Megkerestük a 
kék utat és azon mentünk végig az Őrkő háta mö-
gött. Gyönyörű vidékek válogatták egymást. Feny-
vesek között mentünk a Szalajka-völgybe. A Szikla-
forrásnál telepedtünk le. Gyönyörű hely. Megebédel-
tünk. Ebéd után mentünk föl a patak mellett. Csupa 
vízesés az egész. Két táboron vonultunk keresztül. 
Felmentünk az ősember barlangjába is. Kutya út 
volt, és ott a kis Kilián beleesett a tóba.. Visszamen-
tünk a Szikla-forráshoz és ott kis Kilián beleesett a 
tóba. Vissza erős iramban jöttünk. Még világosan 
hazaértünk. Itt volt a diri. Hervayékkal találkoztunk. 
A vacsora tejberizs. Ima. Lefúvás. 
 
Vasárnap. Augusztus 1. 
Szokott reggeli rend. Utolsó nap a táborban. Ilyen a 
hangulat is. Behánytuk a latrinát is. Itt találtam meg a 
nagy fejszét. Lehetőleg minden szemetet eltakarítot-
tunk. Elbúcsúztunk a gyönyörű vidéktől. Utánunk a 
Samassa-ház már kihalt lesz. Este a parnok úr kiosztot-

ta a nyalánkságok csattanóját. Egy tábla csokoládét, 
gyógykekszet és cukrot. Utolsó tábortűz. Szomorúan 
búcsúztunk el a tábortól. „Üres a fészek” Ima. Lefúvás. 
 
Hétfő. 2 
Mindenki becsomagolt. Kirakodtunk a tornácra. Kita-
karítottuk a szobákat. Tisztán hagytunk itt mindent. 
Felpakoltuk a ládákat a szerkocsira. Felvettük a háti-
zsákot és elindultunk. Az út kanyarulatából még egy-
szer visszanéztem. Nagyon szép és élményekben gaz-
dag két hetet töltöttem itt a vadregényes Bükk-
hegységben. Testileg, lelkileg felüdülve hagyom itt a 
Samassa-házat. A Stimecznél várt már a csille. Mi elő-
re mentünk.. Felsőtárkányban még sokáig vártunk az 
autóra. A felrakodás után gyorsan robogtunk haza. A 
gazdasági udvaron lerakodtunk. Még egy jelképes tá-
bortüzet rendeztünk, aztán ki-ki ment haza. 

 
* * * 

 
A tábor legkedvesebb nótái: 

1. Szőlőhegyen keresztül… 
2. Sűrű csillag 
3. Túl a vízen 

 
Érdekességek: 

     – Lötyög a taliga (dal) 
     – Nem lényeg (gyakori szólás) 
     – Milyen az agyhangulat? (kérdés) 
     – Rezegnek az agyszálak (felelet) 
     – Üüü.. eee.. (borzasztó ordítás) 
 

VÉGE 
 

 
- - - - - - -  

 

MARENGO – Diákemlékeimből 
 
Faluhelyi (Fischer) János 1934-ben végzett, a 

németországi Wiesbadenben élő diáktársunk kül-
dött egy újabb kedves diákkori történetet Pataki 
Vidor egykori tanáráról. 

 
 
 Napokban nagyobbik fiamékhoz voltunk hivatalo-

sak. Feleségének volt születésnapja. Valami édessé-
get akartunk magunkkal vinni, felkerestük az egyik 
cukrászdát. A kirakatban a süteményeken egy cetlin 
ott volt a nevük is. Az egyik cédulán elképedve lát-
tam, hogy „MERENGO”. No, nem futott össze a 
számban a nyál, de ez a szó egy rég elfelejtett emlé-
ket ébresztett fel bennem.  

Hetedikes gimnazisták voltunk. Már elkezdő-
dött a második félév. Egyik kora tavaszi napon azzal 
a hírrel fogadtak bennünket az iskolában, hogy csak 
az első két órát tartják meg, 10 órakor sorakozó és az 
egész iskola kivonul dr. X kanonok úr temetésére. Ha 

nem 16–17 évesek lettünk volna, bizonyára szomorú-
an gondolhattunk volna a káptalan veszteségére, de 
mi inkább örömet éreztünk a fölött, hogy három óra 
elmarad. Így csak latin és hittan lesz, a német, fizika, 
történelem pedig elmarad. Nyolc óra. Becsengetnek. 
Nyílik az osztályajtó, de nem a latintanár, hanem osz-
tályfőnökünk, magyar-történelemtanárunk lép be e 
szavakkal: Baksa tanár úr rosszul érzi magát, azért 
most történelem órát tartunk. Elő sem veszi noteszát, 
csak a mutató ujjával felém, bök (első padban ültem), 
s mondja: a harmadik napóleoni háború. No de Tanár 
Úr! A történelem az ötödik óra lett volna, és ha azt 
nem is számolom, hogy az előtte levő órákon is lehet 
tanulni a történelmet, közbevetőleg lett volna 4 szü-
net, az 4x10 összesen 40 perc, az alatt meg tudtam 
volna „enni” az egész történelem-leckét. Persze, ezt 
csak gondolhattam, de nem mondhattam, a tanárok 
úgy is azt hiszik, hogy csak otthon lehet leckét tanul-
ni. 
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Jól dresszírozott könyveim voltak. Ott nyíltak ki, 
ahol én akartam. Gyorsan „felvágtam”, a sűrű sorok 
között2 szó volt dűlt betűkkel szedve Suvarov és 
Marengo. Ez megnyugtató volt. Mégsem olyan re-
ménytelen a helyzet. Tehát a két ellenfél: Napóleon 
és az orosz marsall Suharov. A csatatér is megvan: 
Marengo. Most már csak azt volna jó tudni, hogy ki 
győzött. Tudom, hogy a franciák Napóleont ma is 
félistenként tisztelik. Én sose szimpatizáltam vele. 
Kifejezetten ellenszenvesnek találtam a történetét, a 
kistermetű emberekre jellemző nagyra törését, aki oly 
büszke volt, hogy még a császári koronát is maga 
rakta a fejére, mert senki más erre nem volt méltó. 
Tehát ki legyen a győztes? Suharovnak Szent-
pétervárról kellett jönni, Napóleonnak pedig csak a 
szomszédságba kellett átmennie. Mennyivel fárad-
tabbak lehettek az oroszok, mint a franciák. Ez Napó-
leon malmára hajtaná a vizet. No de akármilyen jó 
hadvezér volt Napóleon, mindig ő sem győzhet. Most 
az egyszer az orosz marsall fog győzni. 

Pataki tanár úr már kérdő szemmel néz rám. El kell 
kezdenem. Szépen leírtam a csapatok felállását. Az 
oroszok látszat támadása balról, a franciák ide össz-
pontosítanak, ekkor jön az oroszok igazi támadása 
jobbról, de a francia erő mind baloldalt van. Szétve-
rik a franciákat.  

Pataki tanár úr figyelmesen végig hallgatott. Kész? 
– kérdezte. Kész, mondtam én. A tanár úr arcán úgy 
láttam, meg van elégedve velem. Aztán megszólalt: 
először is gratulálok a fantáziádhoz, de sajnos a harc 
lefolyása se stimmel. Igaz ugyan a franciák menekül-
ni kezdtek, de a felmentő seregük segítségével ők 
győztek az osztrákok felett. A felelet elégtelen. 

Nem volt mit tenni. A hangulatom persze méltóvá 
vált a temetési menethez. Elképzelhető, hogy ezután 
minden történelem órára „mint az őrült”, úgy készül-
tem, hogy kijavíthassam a szekundát. Eltelt egy hét, 
két hét, de nem szólított ki a tanár úr. Kezdtem izgul-

ni, mi lesz, ha háromnegyed évkor intőt vagy rovót 
kapok. Elmúlt a konferencia, nem kaptam sem intőt 
sem rovót, de jegyemet még mindig nem tudtam ki-
javítani. Közeledett az évvége, most már igazán most 
már igazán alkalmat kell kapnom, hogy tisztességes 
jegy kerüljön a bizonyítványomba, de bizony úgy jött 
el az évzáró, hogy egyszer sem feleltem. Bizonyít-
ványosztás. Eltakartam egyik kezemmel az 
osztályzatokat, úgy mentem lefelé az egyik tárgyról a 
másikra. Végre odaértem: történelem – jó. 
Megnyugodtam. Utóvégre nem lehet az ember 
minden tárgyból jeles. Vége lenne a történetnek, de van folytatása. A nyá-
ri szünetben Anyám levelet kapott egyik leánykori 
barátnőjétől: férjét váratlanul Pécsváradra helyezték. 
Kérte, hogy látogassa meg, de engem is vigyen ma-
gával – a férje bérmaapám volt –, és én maradjak ott 
2–3 hétig. Örültem neki. Dél-Magyarország eddig 
„terra incognita” volt számomra. Ottlétemkor egyik 
nap vonattal bementem Pécsre. Az állomásról a vá-
rosba menet ki jön velem szembe: Pataki tanár úr. 
Megálltunk. Ő elmagyarázta, mit kell Pécsett okvet-
lenül megnéznem. Búcsúzáskor vettem magamnak a 
bátorságot: Tanár úr! Köszönöm a történelem-jót. 
Miért nem tetszett kiszólítani. Minden órára, mint 
egy őrült, készültem. Válasza: Te magad adtad meg a 
választ, hogy minden órára – mint mondtad –, mint 
az őrült, úgy készültél. Ez volt a célom. Ha kiszólít-
lak, megint lazsáltál volna. Azt akartam, minden órá-
ra készülj. Egyik módszer, hogy minden órán feleltet-
lek, de ezt ötvenes létszámú osztálynál nem tehetem 
meg. Marad a másik, hogy soha nem szólítalak fel. 
Mint látod, bevált. Hét végén Pécsváradon leszek ro-
konoknál. Az ottani vár tanulmányaim egyike. Va-
sárnap nyolc órakor a vár kápolnájában fogok miséz-
ni. Ha van kedved, ministrálhatsz nekem. 

Így volt. Emlékét szeretettel őrzöm usque dum  
vivam, et ultra… 

 
 

–––––––––––––––– 
 

 

hírek...hírek...hírek... 
 
•  SZENT BERNÁT ÜNNEP ZIRCEN Ez évben is összegyűltek a magyarországi ciszterciek, 

hogy együtt ünnepeljenek a legnevesebb ciszterci szent halálának 850. évfordulóján. A majdnem teljesen felújí-
tott bazilikában dr. Zakar Polikárp főapáturat az oltárnál aranymisés rendtársai – dr. Nagy Mójzes, dr. Glósz 
Efrém és Brenner Tóbiás – vették körül. Az ünnepi szentmise keretében Tamás és Mór testvér megújította foga-
dalmát. Majd a már többször ideiglenes fogadalmat tett István és József testvérek tettek ünnepélyes fogadalmat 
és így egész életükre véglegesen és visszavonhatatlanul eljegyezték magukat a Renddel. Megkapták az örök fo-
gadalmasok ruháját a kukullát. (Az új örökfogadalmasok: Pop (Papp) Sándor István és Virth Ferenc József 
mindketten 1997. aug. 19-én léptek a Rendbe, és mindketten 26 évesek.)  

Jelen voltak – mint az Új Emberben olvashattuk – Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist, ny. váci püspök, az érdi, 
a kismarosi, az marienkroni (Őrvidék, Burgenland) ciszterci nővérek képviselői, a pannonhalmi főapátság és a 
tihanyi perjelség atyái 

 
. 
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•  DR. KEREKES KÁROLY ny. zirci apátúrnak augusztus 20-án, Szent István napján a Magyar 
Köztársaság elnöke „A Magyar Köztársasági érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozata” kitűntetést adomá-
nyozta. A kitűntetés elsősorban az apátúr személyének szól, de mondhatjuk, hogy megtiszteltetést jelent a ma-
gyarországi ciszterciek számára is. Károly apátúr fáradhatatlan, áldozatos munkásságát méltató sorokat örömmel 
olvastuk az Új Ember augusztus 31. számában: A nyolcvanöt éves ciszterci főpapnak megadatott, hogy…az újra-
kezdés nehéz éveiben vezetője lehetett a „maradék” közösségnek, és elindíthatta a magyar ciszterci lelkiség és 
munka Istentől remélt újjászületését. Kivételes kegyelem és hivatás!  …1989-ben … rendházak nélkül, iskolák 
nélkül kezdett hozzá félszáz, nagyobbrészt idős szerzetes a szerzetesi élet kiépítéséhez. Apáti működésének 
eredménye a budai Szent Imre Gimnázium, az egri Gárdonyi Géza Gimnázium és Szakközépiskola, az egri Szent 
Erzsébet Kollégium, a pécsi Nagy Lajos Gimnázium és Fiúkollégium, valamint a székesfehérvári Szent István 
Gimnázium rendi fenntartása. 1996-ig látta el apáti szolgálatát. 
Az egri öregdiákok örömteli büszkeséggel olvastuk a kitűntetésről szóló híradást, hisz Apátúr a mi Szent Bernát 
gimnáziumunkban találkozott először a ciszterci élettel. Szeretettel gratulálunk, és további munkásságához kér-
jük Isten segítségét és áldását. Domine, salvum fac patrem nostrum, Carolum abbatem! 
 

*** 
 

•  DR. NAGY MENYHÉRT MÓJZES OCist aranymiséjének ünnepét a székesfehérvári ciszterci 
templomban tartotta szeptember 14-én. Az emléklapon olvashattuk: Spring Bank (USA), 1953 – Székesfehérvár, 
2003. Ebből az ötven évből négy Egernek is jutott – telve komoly feladatokkal, szép eredményekkel. Mi, egri 
öregdiákok is köszöntjük e szép jubileum alkalmából, megköszönve Egerben töltött évek értékes munkáját. 

*** 
 

•  JÉGER KÁROLY mezőkövesdi apát-plébános 1950-ben érettségizett diáktársunkat augusztus 20-
án a város díszpolgárává fogadta. Városának, híveinek szolgálata mellett kiemelkedő a templomok építése és 
felújítása terén végzett munkája. Diáktársai nevében mi is szeretettel gratulálunk e szép elismeréshez, és Isten 
segítségét kérjük további munkájához. 

*** 
 

•  DR. SZERDAHELYI FERENC az egri kórház ny. főorvosát, 1944-ben érettségizett diáktár-
sunkat az egészségügyi miniszter miniszteri dicséretben részesítette március 15-én, eredményes és példamutató 
tevékenységei elismeréseként. A kitüntetéssel kapcsolatosan szép méltatást olvashattunk a Hevesmegyei Hírlap-
ban is. A gratulálókhoz csatlakozva mi is szeretettel köszöntjük kedves diáktársunkat, diákszövetségünknek is 
tevékeny tagját. 

*** 
 

•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket: Sági La-
jos (1944) München -Zánka – 10 000 Ft adománnyal támogatta.  

*** 
 

• CISZTERCI ALAPÍTVÁNY a SZJA 1%-ából 2003-ban 55 769 Forinttal részesedett. Köszönet 
azoknak, akik segítettek. Ebből az összegből tudjuk részben fedezni újságunkban megjelenő „Színes”-nek költségeit. 

*** 
 

• DR. HIBAY GYÖRGY 1941-ben érettségizett diáktársunkat nyolcvanadik születésnapján köszön-
tötte Eger város alpolgármestere szeptember 26-án, szép ajándékkal megtisztelve egri otthonában – olvashattuk a 
Hevesmegyei Népújságban.. Szeptember 28-án a Rendházban tartott elnökségi ülésen pedig diáktársai koccintot-
tak egészségére szövetségünk ma is aktív tagjának. Ad multos annos! 

*** 
 

•  A GÁRDONYI GIMNÁZIUM 2002/03 ÉVKÖNYVE – Immár harmadik éve jelenik meg 
az újra indult iskolánk, teljes nevén a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium év-
könyve. (A jövőben fel lehetne írni a címlapra az iskola fennállásának évét: idén a 314. volt.) Szép kiállításban, 
színes borítóval, fedőlapján a Rendház, a mai Szent Erzsébet kollégium képével. És a belbecs is figyelemre mél-
tó. Hű képet kapunk az iskola életéről, a diákok iskolai tevékenységéről, kicsit kevesebbet a diákok előmenetelé-
ről (talán azért, mert ma már van személyiségi jog is!). Érdemes átlapozni, átolvasni, szemlélni a sok képet az 
eseményekről, diákokról. 
A beköszöntőben Polikárp főapátúr szólítja meg az iskolát: Semper paratus doceri. Megszívlelendő jó tanács a 
diákoknak, tanároknak – és nekünk öregdiákoknak is. Persze aktuális fordítását is olvashatjuk: Mindig készen 
vagyok (másoktól) tanulni.  
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Örömmel olvassuk iskolánk ciszterci múltjának egy fejezetéről szóló szépen összeállított írást Kovács Ottó törté-
nelemelem szakos tanár, az évkönyv szerkesztőjének tollából. Szvorényi József ciszterci rendi tudós tanár életét 
ismerteti, aki 1866–1892 között volt iskolánknak igazgatója, és számos aktuális szemelvényt is közöl a régi év-
könyvekben megjelent írásaiból. Jól esett olvasnunk e sorokat azért is, mert az iskola folyamatosságát hangsú-
lyozza. Ismernie kell a mai diáknak, tanárnak a „végképp eltörölni” akart gyökereit.  
Megtudhatjuk az évkönyvből, hogy a 795 diákot 54 állandó, 18 óraadó tanár oktatja, a kollégiumban 6 nevelő 
tanár segíti a diákokat, de ezenkívül a két intézményben a folyamatos munkát 27 irodai és technikai dolgozó biz-
tosítja. 
Természetesen megismerhetjük az osztályokat is: névsor, egy közös osztálykép és legtöbb esetben egy-egy ol-
dalnyi beszámoló az iskolai évben történtekről. Vannak vastag- és dűlt betűsök is – a régi évkönyvek hagyomá-
nyának folytatásaként. A nappali tagozaton (mert van esti és levelező tagozat is) összesen 26 osztálya volt az is-
kolának ebben a tanévben. A már három éve elindult 8 osztályos gimnáziumnak egy-egy, a négy ill. öt osztályos 
gimnáziumnak és szakközépiskolának pedig 23 osztálya. Az osztályok átlagos létszáma 31. 
A 210 oldalas évkönyv nagy részében részletes beszámolókat találunk a közös rendezvényekről: évnyitó, elsősök 
bemutatkozása, karácsonyi koncert, gombavató, farsang, diáknapok, ballagás és még sok eseményről. Megálla-
píthatjuk, hogy a mai iskolában sokkal több közös programot szerveznek, több szereplésre van alkalmuk a diá-
koknak. 
Természetesen részletesen beszámol az évkönyv az érettségiről is. Ez évben a nappali tagozaton 6 osztályban 
összesen 148 fő érettségizett, felsorolva a kitűnően és jelesen érettségizetteket, és megtaláljuk az érettségizett 
osztályok tablóinak képét is, és az érettségi írásbeli tételeket. 
Ezenkívül a tanárok és diákok érdekes írásait, valamint a külső előadóknak évközben a diákok részére tartott 
színvonalas előadásai szövegért is olvashatjuk. És még több, az iskola életét bemutató témával foglalkozik ez a 
kitűnően szerkesztett évkönyv. 
Helyet kapott az évkönyvben a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályáról szóló beszámoló is. Ebben az elmúlt 
esztendő eseményeit találjuk, benne a novemberi közgyűlésen újra választott elnökség adatait, és a – régi ha-
gyományokhoz hűen – beszámolót az érettségi találkozókról  
A „Értesítő” végén most is, mint régen, érdekes statisztikákat találunk az iskola életéről. Olvasva az utolsó olda-
lakon a tanulók előmeneteléről szóló adatokat, jó képet mutat az egész intézetre vonatkozó 4-es tanulmányi át-
lag, amiért büszkék lehetünk az újra kezdés után a hatodik évét befejező iskolánkra! 
Reméljük, hogy az Évkönyvek hosszú sora – iskolánk folyamatosságát mutatóan – a további években, évtize-
dekben is folytatódik.  

*** 
 

• ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKET rendszeresen tart a Diákszövetségünk vezetősége dr. Kovács Endre 
ny. püspök diáktársunk vezetésével a Rendházban Rácz Pelbárt atya, ciszterci házfőnök vendégeként. Két fő té-
ma volt mostanában napirendem: hogyan tudnának az iskolával szorosabb kapcsolatot kiépíteni, a másik, fogyó 
sorainkat tapasztalva, hogyan lehetne az ifjú „életbe lépőket” megnyerni Diákszövetségünk számára.  
Ezzel is összefüggően a tavaszra tervezünk közgyűlést, és szeretnénk, ha e kérdésekről közösen gondolkozhat-
nánk.  

 
–––––––––––––––––––––––––– 

 
H  A  L  O  T  T  A  I  N  K  

Diáktársaink, akiknek halálhírérõl értesültünk: 
 

 Dr. Vámos László (1943) – Budapest 
 Uzoni Kovács Zsolt (1948) –Budapest 

Szalay László (1943) –Eger 
vitéz Korponai Lajos (1943) (meghalt 1995-ben) 

 

 
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 2003. Veni Sancte-i számát Oláh Gyula, a „Szín e s”-et Kovács Ottó állította össze. 
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