
EGRI FEHÉR/FEKETE 1995. Húsvét 

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei 
__________________________________________ 
 
 

A Közgyűlésről 
 
 

Szövetségünk ezévi rendes V. közgyűlését 1995. március 11-én tartotta a Gimnázium disztermében. (Ezt 
a régi II.emeleti rajzteremből alakították ki.)  
A közgyűlésen 78 diáktársunk mellett megjelent dr. Kerekes Károly zirci apátúr, Keszthelyi Ferenc Je-
romos OCist, váci megyéspüspök, valamint dr.Bánhidy Ferenc a MCDSZ elnöke és dr. Ringelhann 
György Eger város polgármestere. Itt voltak az MCDSZ elnökségének Egerben ülésező tagjai is. 
 
A közgyűlést dr.Kovács Endre Gergely egri segédpüspök OCist, az Egri Osztály elnöke vezette. 
 
 
 

Részletek Dr. Száva József ügyvezető elnök beszámolójából 
 

Az osztály vezetősége havonta tartotta megbeszéléseit Mozsgai Tádé házfőnök atya elnökletével a 
rendházi lakásában, ott nem csekély felfordulást okozva, mert esetenként 10-14-en is megjelentünk. 

 
Kapcsolatunk az iskolával 
A májusi vezetőségi megbeszélésen az iskola akkor még megbízott, azóta Apát úr és az önkormányzat 

által is kinevezett igazgatója – Lévai Zsolt igazgató úr – ismertette a gimnázium működtetésére vonatko-
zó elgondolásait. A gimnázium életének szinte minden aspektusára kiterjedt az eszmecsere (épületállag, 
tantestület, beiskolázás, finanszírozás, tanszerellátás, oktatási rendszerfejlesztés stb.).  

Meghatároztuk azokat a területeket is ahol diákszövetségünk szervezési és anyagi támogatást tud adni 
(diáktoborzás, tanártoborzás, pályázat-kiírás, szakkörök részére eszközvásárlás, térkép-beszerzés). 

Így került sor térképek, magnetofonok vásárlására a gimnázium igényei alapján, mintegy 110 ezer Ft 
értékben. 

A szellemi támogatás jelenleg elsősorban a két ciszterci atya hitoktatói és lelki vezetői tevékenységén 
keresztül, továbbá a diákszövetségünkbe is bekapcsolódott tanárok közre-működésével valósul meg. 
Voltak ugyan tervek és óvatos kísérletek a szülői értekezletekbe és az osztályfőnöki órákba való bekap-
csolódásra, de ezt az elmúlt év során nem tudtuk gyakorlattá tenni. 

Megfelelően képviseltettük magunkat a gimnázium rendezvényein: az évzárón és az évnyitón. A Veni 
Sanctén öröm volt látni, hogy a gimnázium 24 osztálya közül a már 14 ciszterci beiskolázású osztályaink 
tanulói mily szép számmal töltötték meg templomunkat. Bízunk Tádé atyának a szentbeszédében kifejtett 
gondolata teljesedésében: ez a 14 osztály már magával ragadja lelkiekben a többi tízet is. 

A diákok szellemi fejlődésének serkentésére a már 1984 óta működő Pataki Vidor alapítvány mellett, 
a gimnázium igazgatóságával egyet-értésben 2 új témát tűztük ki, ezekhez megfelelő díjakat biztosítva: 
"Ciszterci tanárok szerepe Eger kulturális életében" és "Ciszterci cserkészek szerepe az egri ifjúság életé-
ben". 

Egyéb kérdések 
Egri FEHÉR/FEKETE — 1994. évben 4 alkalommal készült. Megfontolandó, hogy az egyre nívósabb 

és terjedelmében is növekvő kis újság most már ne a pécsi mellékleteként, hanem önállóan és olyan pél-
dányszámban jelenjék meg, hogy minden tagtársunknak jusson szervezett formában. 

Szövetségünk részt vett a múlt év novemberében Rajeczky Benjamin ciszterci zenetudós gimnáziumi 
emléktáblájának avatásán, ahol Eger egyházi és polgári nobilitásai is megjelentek. Lévai Zsolt gimnázi-
umi igazgató úr bevezetője után Apátúr és Andrásfalvi Bertalan volt kultuszminiszter úr megemlékező 
előadásai emelték az ünnepség színvonalát. 
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A tagszervező munkát helyben Wolsky Agenor, a pestiek körében pedig Oláh Gyula végezte. Így volt 
elérhető, hogy az egyre gyakoribb halálesetek ellenére sem csökkent a létszámunk, és a tavalyi 210 fővel 
szemben jelenleg már 220-ra emelkedett. Remélhető, hogy az EÖBT ciszterci tagozatában levő volt diák-
társak közül egyre többen látják be a ciszterci diákság egységesülésének szükségességét. Mi a közgyűlési 
meghívót minden EÖBT tagnak is megküldtük. 

A decemberi önkormányzati választások eredményei alapján számíthatunk arra, hogy a városi képvi-
selő-testület jövőben is lojális lesz hozzánk . Kérjük dr. Molnár Miklós és dr. Renn Oszkár tagtársainkat, 
hogy a képviselő-testület tagjaiként a többieket megfelelően tájékoztatva, az ügyünket magukévá tevők-
kel együttműködve segítsenek céljaink megvalósításában. 

Osztályunk Budapesten lakó tagjai Oláh Gyula tagtársunk szervezésében negyedévenként tartanak 
összejöveteleket. Ezekre a budai 433sz. Szent Bernát ciszterci cserkészcsapat otthonában nyílt lehetőség, 
melyért dr. Nemes Zoltán csapat-parancsnoknak, Szövetségünk titkárának mondunk köszönetet. 

A pesti tapasztalatok alapján meggondolandó, hogy a klubdélutánokat Egerben is meghonosítsuk. Er-
re a célra rendelkezésünkre állanak az érseki udvarban levő helyiségek. 

Rendszeresen részt vettünk a MCDSZ országos elnökségének negyedévenkénti megbeszélésein. Eze-
ket az egyes ciszterci gimnáziumok székhelyén, júniusban Pécsett, októberben Székesfehérvárott, ma 
pedig itt Egerben tartjuk. 

Osztályunk képviseltette magát a Ciszterci Rend ünnepi rendezvényein: a 1994. július 17-i zirci cisz-
terci papszentelésen, melyet osztályunk elnöke végzett, valamint ugyancsak Zircen, az augusztus 18-i 
koncelebrációs aranymisén és fogadalom meg-újításon. Ezen a ünnepségen gyakorlatilag jelen volt az 
egész magyarországi ciszterci család. 

Kegyelettel vettünk részt – sajnos évről évre gyakrabban – elhunyt iskolatársaink végtisztességén is 
abban a reményben, hogy munkánk és példánk nyomán lassan felnövekszik egy új, ciszterci szellemiségű 
nemzedék, akik majd minket is elkísérnek utolsó utunkon, hirdetve azt a meggyőződést is: "non omnis 
moriar!" 

 
 

Dr. Kerekes Károly zirci apátúr a Rendről 
Részletek a Közgyűlésen elhangzott beszédéből 

 
Magyarországon 853 évvel az itteni letelepedésünk után a zirci apátságnak 45 felszentelt papi tagja 

van. Ebből 2 atyánk a püspöki rendben: Keszthelyi Jeromos Ferenc és Kovács Gergely Endre; generális 
apátunk Rómában: Zakar Polikárp Ferenc, és van egy zirci apát. Így marad 41 szolgálattevő, valamint 
egy ünnepélyes fogadalmas, nem felszentelt pap.  

Zircen négy növendékünk van, aki a cursus philosophicust – ez a noviciátus és az első két év – a bu-
dai rendházunkban pedig 4 növendék, aki a cursus teologicust végzi.  

Egy novícius – ez bizony "vékonyka termés" – mondhatnánk. Ennek a hátteréről: Tavaly szépen elő-
készítettünk már 5 jó reménységű fiatalt a noviciátus felé vezető úton, hogy majd augusztus végén beöl-
töznek. De jött a "májusi fagy"..., s akkor – a fiatalok közül ugyan egy sem ingott meg – a szüleik ma-
gukban érezve az 50 esztendő minden rémségét, azt mondották, hogy ilyen korban őrültség ilyet vállal-
ni...  

Ma már ez a riadalom elmúlóban és az idén 6 jelentkezőre számítunk. 
Zircen az elmúlt év december 31-én vettük át az ún. kiskvadrumot, mely az eredeti apátság épülete 

volt. Itt 21 kis cellát alakítottak ki – ez zuhanyozóval ellátott kis szoba – ezen kívül 10 "összkomfortos" 
szobát, külön társalgót az atyáknak, külön a növendékeknek. Készül egy közös ebédlő, valamint egy 
apáti "lakosztály" – 3 szoba: egy dolgozó-, egy háló- és egy fogadószoba. Ehhez voltak anyagi tartaléka-
ink. 

Most következik a zirci bazilika renoválása, mely számításaink szerint 10 évig tart. (Ennek tervezett 
költsége mintegy 2,5 millió német márka.). "A zirci apátság jövőjéért" alapítványon keresztül nyújthat a 
diákszövetség támogatást e munkához. 
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A Diákszövetségnek az V. közgyűlésen megválasztott tisztségviselői 

 
örökös társelnök: Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist, váci megyéspüspök 
a CDEO elnöke: dr. Kovács Endre Gergely OCist, egri segédpüspök 

alelnökök: Mozsgai Tádé OCist, egri házfőnök, �dr. Ringelhann 
Béla ny. egyetemi tanár és �dr. Kerekes Lajos ny. bíró-
sági elnök, az EÖBT elnöke;� 

ügyvezető elnök: dr. Száva József,� 
titkár: dr. Suba János,� 

jegyző: Bartha István,� 
gazdasági-pénzügyi vezető: Tóth Kamill,� 
Felügyelő Bizottság elnöke: 

FB tagok: 
cserkészösszekötő: 

dr. Kovács Jenő,  
dr. Hibay György, Oláh Gyula, 
v. Miskey Kálmán 

 
 
 

Az Alapítvány és a Diákszövetség pénzügyei 
Szelényi János beszámolója alapján 

1. Az Egri Ciszterci Rendház és Gimnázium újraindítása alapítvány 
 

Nyitó állomány 1994.jan.1-jén 417 832Ft  

Bevételek:� � � �Kiadások:� �

  -Befizetések1994-ban � 55 000Ft � � � -Telefon szerelés a Rendházba� 119 875Ft �

  -Kamatbevétel� 48 834Ft � � �  -Rádió-magnó  a Gimnáziumnak 22 490Ft �

Összesen� 103 834Ft �   -Könyvkötés a Gimnáziumnak 3 000Ft 

� � � �  -Bankköltség� 412Ft �

� � � � Összesen� 145 777Ft �

Záró állomány 1994.dec.31-én:� � 375 889Ft � � � �
 

2.  Diákszövetség 
 

Nyitó állomány 1994. jan.1-jén � 45 108Ft � � � �

  

Bevételek� � � �Kiadások� �

  -Tagdíjbefizetések� 58 750Ft � � �  -MCDSZ tagdíjhozzájárulás� 6 450Ft �

  -Kamatbevétel� 745Ft � � �-- Cserkészcsapat támogatása� 10 200Ft �

  -Egyéb befizetés� 6 050Ft � � �  -Egyéb alapítvány támogatás 3 000Ft 

Összesen� 65 545Ft � � �  -Banköltség� 4 879Ft �

� � � �  -Ügyvitel (bélyegzõ, nyomt., írószer) 3 645Ft �

� � � �  -Koszorú� 3 598Ft �

� � � �  -Postaköltség� 7 384Ft �

� � � �  -F/F újság� 12 500Ft �

� � � � Összesen� 51 656Ft 

Záró állomány 1994.dec.31-én� � 58 997Ft � � � �
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Miskey Kálmán, a Diákszövetség cserkészösszekötőjének az V. közgyűlésen elhangzott beszámolójá-
ból: 
A 213.sz. Koháry István cserkészcsapatnak 38 tagja van, ebből öreg cserkész 14. A múlt évben július 4-
től 11-ig Csák György csapatparancsnok helyettes vezetésével táboroztak Bükkszentkereszten. 
Bervában ismét van cserkésztábor – ahogy azt 1945 előtt is volt. A tábor területe Száva József öregcser-
kész jóvoltából 5 holddal bővült. A jelenleg folyó átírások befejezése után a Bornemisszákkal köt csapa-
tunk megállapodást a közös használatról. Így lehetőség lesz a csapatunknak is ide gyakrabban kirándulni 
és kiképzéseket – őrsvezetői tábort – szervezni. 
Az elkövetkező időben szeretnék megírni a 213 sz. cserkészcsapat történetét. Ennek külön fejezete lesz a 
csapatzászló története. 

Kárpátaljai portya 
 
1994.augusztus 9-től 13-ig Kárpátalján portyáztunk 
a parancsnokunkkal. Érseki papír segítségével 
sikeresen átléptük a határt Tiszabecsnél. Egy cso-
mó hittankönyvet is vittünk cserkészfeladatként, 
melyeket Nagyszőllősön a ferences atyáknak ad-
tunk át. Técsőn volt a szálláshelyünk, az egyik 
ciszterci diák, Szuhay Viktor szüleinél, akik igen 
nagy szeretettel fogadtak bennünket, s igen sokat 
segítettek céljaink megvalósításában. Fő célunk a 
técsői cserkészparancsnokkal, Ráss Tiborral való 
kapcsolatfelvétel volt, hogy testvéri kapcsolat ala-
kulhasson ki a két csapat között. A nyáron szeret-
nénk Kárpátalján táborozni, s ezt igyekeztünk elő-
készíteni, szervezni. 
Pár napi tartózkodásunk alatt megnéztük a huszti 
katolikus templomot, mely a XVIII. században 
épült barokk stílusban. Jó volt elbeszélgetni egy 
pár magyar emberrel is. Sikerült a várat is megnéz-
nünk. Első írásos említése 1353-ból való. 1703-
1711 között II. Rákóczi Ferenc többször megfor-
dult itt, s rendi gyűlést is tartott. Estére érkeztünk 
Técsőre. Innen másnap kirándultunk a 2061 m. 
magas Hoverlára. Útközben közelről megnéztük a 
Tisza mellett fekvő határkerítést is, ahol négy cser-
készről készülhetett fénykép. Ez évekkel ezelőtt 
elképzelhetetlen volt. Megálltunk Európa geomet-
riai közepénél, majd északra fordulva Rahón néz-
tünk körül. Rahó kb. 16 000 lakosú város. A helyi 
plebános segítségével itt is megtekintettük a katoli-
kus templomot, és tovább igyekeztünk Kőrösmező 
felé. Kis kitérővel a Tatár-hágót is megcsodáltuk, 
itt van Kárpátalja határa. Ezután autóval egy alig 
használható földúton a Hoverla közelében levő 
turístaházba mentünk. 
Innen – 800 méteres szintről – 12 km-es gyaloglás 
után értük el a Hoverlát. A csúcs alatt, 1800 méter 

magasságban, egy izgalmas éjszakát töltöttünk el a 
sátrunkban, melyet a szél igen-igen emelgetett. 
Reggel nagyon friss volt a levegő, ezért gyorsan 
egy kis tüzet raktunk, és mellette reggelizni tud-
tunk. Hamarosan felértünk a csúcsra, ahol igen 
szép panoráma fogadott bennünket. Kicsit jó volt 
megpihenni, a nap melegítő sugarait élvezni. Csá-
bító csúcsot láttunk innen – a Petroszt, mely 2020 
méter magas. Vissza kellett indulnunk, hiszen Ráss 
Tibor útikalauzunk nagyon figyelte óráját, s igen jó 
tempót diktált. Hazafelé egy-két savanyúvízforrás-
nál megáltunk, hogy szomjunkat csillapítsuk. Más-
nap a Tiszát úsztuk át Técsőnél, s egy kis pihenőt 
tartottunk a nagy túra után. 
Utolsó előtti nap Técsőn néztünk szét. A város kb. 
9300 lakosú. Első okleveles említése 1219-ből 
szár-mazik. Hollósy Simon (1857-1918) – a XIX 
századi naturalizmus és realizmus egyik kiváló 
képviselője – 1904-1918 között Técsőn művészte-
lepet hozott lét-re. Megnéztük a róla elnevezett 
magyar iskolát, a szobrát és a városban levő Kos-
suth szobrot is. A mai városban kb. 4000 magyar 
él. Az itt működő Holóssy Simon Művelődési Kör 
a hagyományok őrzését, s a magyarságtudat ébren 
tartását segíti. Betértünk néhány boltba is, ahol 
igen megtetszett a pénztárosnők "számológép"-
automatája...  
Este nyársalással fejeztük be portyánkat, s másnap 
korán reggel indultunk haza Egerbe. Igen tartal-
mas, tanulságos volt számunkra az ott töltött négy 
nap. Szívünkbe zártuk az ottani magyarság sorsát, s 
igyekszünk a testvéri kapcsolatot tovább szélesíte-
ni. 

(Antal Imre és Csák Péter őrsvezetők) 

 
A"Lénárt János" országos természetjáró versenyen elért helyezések 

  
 Felnőtt kategóriában 

(12 csapatból) 
Ifjúsági kategóriában: 

(14 csapatból) 
 1. Csák Mária 

 Halász Barnabás 
 Varga János 
 Csák György 
 

3. Papp Anikó 
    Pap Péter 
    Pásztor András 
 

4. Csák Péter 
    Tömösvári Emese 
    Mihailov Ferenc 
    Mihailov Beáta 

(Csák György parancsnokhelyettes)
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Tanárainkról 
 

E rovatban folyamatosan közlünk írásokat  tanáraink életútjáról. 
 
 

Rássy Paulin Gyula 
 

 
 

Személye összekapcsol benünket, a ma még élõ egri ciszterci diákokat, hiszen szinte mindnyájan tanítványai 
voltunk. Egerben 28 éven keresztül tanított. 

Budapesten 1883.augusztus 4-én született. A "Pannonhalmi Szent-Benedekrendiek" vezetése alatt álló pápai al-
gimnáziumba 1893-ban íratkozott be, ahol a gimnázium alsó négy osztályát végezte el, az V. osztályt pedig 
1998/99-ben a dunántúli ref.egyházkerület pápai fõgimnáziumában. A noviciátusba gimnázium a VI. osztályának – 
nem tudtuk kideríteni, hogy ezt hol végezte – befejezése után lépett 1900 augusztus 29-én. A Zircen töltött 1 évi 
novíciátus után, mint oblátus a gimnázium VII. és VIII. osztályát az Egri Kath.Fõgimnáziumban végezte. Itt érett-
ségizett 1903-ban 

A teológiai- és a tanári képesítéhez szükséges tanulmányait, – az akkori rendszer szerint párhuzamosan - Buda-
pesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen és a Bernardinumban mûködõ Hittumányi Fõiskolán végezte 1903/04 
tanévtõl kezdve négy éven keresztül.  

Tanári képesítést 1907-ben szerzett  mennyiségtan- és természettanból. Örök fogadalmat 1907. június 23-án tett. 
Pappá szentelték 1907. június 27-én. 

A tanári pályát 1907/08-ban kezdte Székesfehérvárott, ahol 2 évig tanított. Zircen 1909/10-ben segéd számvevő, 
majd 1910-től 1912-ig segédlelkész Hercegfalván. Ismét tanít 1912/13 tanévtől, a pécsi  ciszterci gimnáziumban. 
Mennyiségtan és természettan mellett az "egyházi- és világi műének" tanára, emellett a pécsi róm. kath. felsőbb 
leányiskolában természettant tanít. 

Az I világháborúban 1915-től 1918-ig tábori lelkész. Az évkönyvekben olvashattuk a háborúban kapott kitűnte-
téseiről Így birtokosa lett "a kardokkal díszített FERENC JÓZSEF LOVAGKERESZT"- jének –ez már akkor jogo-
sított a "vitéz" előnévre–, a II.oszt.lelkészi érdem-kereszt"-nek, a "Károly Csapatkereszt"-nek s a "Vöröskereszt 
Egylet II.oszt.hadiékítményes díszjelvény"-ének.  

A háború után 1919-1920-ban Zircen házgondnok. 
Egerbe 1920/21 tanévben kerül, ahol 1948-ig, a gimnázium államosításáig tanít. A mennyiségtan és természet-

tan mellett az énekkar és a fúvós zenekar vezetője. Mindkét esetben számos nyilvános szereplésben volt része ve-
zényletével az iskola hajdani tagjainak. Az "énekesek" közül ki ne emlékezne arra, mikor advent-táján az "Eja vos 
pastorculi" nagy karton-kottáját a mögötte levő magas pulpitusra helyezte, s amelyet vele együtt, vezényletével oly 
vidáman énekeltünk – nemzedékeken keresztül.  

Ő volt az osztályfönöke az államosítás előtt 1948-ban érettségizett utolsó osztálynak! 
Egyéniségét örökké emlékezetessé tette rendívüli humora, melyet mindig a legjobb és arra alkalmas időben 

mély hangján előadott. Személyét ezért mindenki szívébe zárta. Az aranykeretes csiptetős szemüvege (a cvikker!) a 
feleltetés "szigorú" szimbóluma volt. Mindenek előtt azt hívta ki a táblához, akit "izgulni " látotta szemüvege felett. 
Az órán "beszekundázottak" akár a következő órán javíthattak rossz jegyeiken. Itt is volt kivétel. Értetlenségét csak 
a nemkészülés tudta fokozni. Ekkor mondta "sztentori" hangon: "El lehet menni, elégtelen." Ilyen esetben nyoma-
tékot is adott keménységének és napok múltak el a tanuló újbóli megmérettetésének. 

Humánuma is egyedülálló volt. Mindig tudott kihozni annyit a gyengékből, hogy évvégén tantárgyaiból nem 
buktatott. 

Sajnos 1950-ben neki is el kellett hagynia a rendházat. Még négy éven keresztül élt Egerben, és itt halt meg 
1954.augusztus.6-án. A "Hatvani"-temetőben temették el a Ciszterciek sirboltjában. 

(v.Mátray Dezső-Oláh Gyula 
) 

A legközelebbi számainkban szeretnénk Baghy Osvát és Varga Bennó tanárainkról írni. 
Kérünk mindenkit, aki ebben segíteni tud, írja meg. Minden adat érdekes, főleg a családi 
körülményeikről és a szétszóratás utáni életükről szólóak .         (Cím az újság végén) 

      
Érettségi találkozót terveznek 1995-ben: 

a  60 éve végzettek, június 23-án — szervező Keller Gyula (Bp.);  
a  55 éve végzettek, május 20-án — szervező: Konkoly Thege Miklós (Eger) és Kertay Zoltán (Bp.); 
az 50 éve végzettek, június 3-án — szervező: v. MiskeyKálmán (Eger); 
az 51 éve végzettek, június 10-én — szervező: Wolsky Agenor (Eger). 
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kis hírek... 
 
 "Az Egri Ciszterci Rendház és Gimnázium újraindítása" alapítványra 1994-ben a következő befize-

tések voltak: Korpás Ferenc Budapest) 5 000 Ft, Tóth Péter (Budapest) 8 000 Ft, dr. Suba János 
(Eger) 1 000 Ft, dr. Habis György (Eger) 1 000 Ft, dr. Tóth Sándor (Gödöllő) 10 000 Ft, dr. Haynal 
Endre (Budapest) 30 000 Ft. 

  A Gárdonyi Géza Gimnáziumban az 1995/96 tanévben induló 5 első osztályba 166 új tanulót vettek 
fel. Így a jövő tanévtől a gimnázium 24 osztályából már 20 "ciszterci" osztály lesz. 

  Március 20-án volt a Budapesten lakó egri ciszterci öregdiákok első negyedévi klubdélutánja. 18-an 
jöttünk össze. A találkozón részt vett dr. Kerekes Károly zirci apátúr és dr. Kovács Endre Gergely 
egri segédpüspök, a diákszövetség elnöke. A közgyűlésről dr. Száva József számolt be. Az Apátúr a 
Rendről feltett kérdésekre válaszolt. — A legközelebbi összejövetelt június 19-re tervezzük. 

  Dr. Száva József ügyvezető elnök javaslatára Diákszövetség vezetősége az április 3-i ülésén úgy 
határozott, hogy ezen túl az Egri FEHÉR/FEKETÉ-t minden tagjának megküldi.  

  1994 évben a 214 fős tagságból csak 110-en fizettek tagdíjat! 
  Az Új Ember-ben olvastuk, hogy a már ismét egyházi vezetés alatt álló Egri Érseki Szent József 

Kollégium – a mi időnkben "Internátus" – találkozót szervez az egykori foglaristák számára. Kérik, 
hogy telefonon vagy levélben jelentkezzenek, akik 1949 előtt voltak az intézet növendékei. Az igaz-
gató címe: Juhász Ferenc, 3300 Eger, Foglár u. 1. – Telefon: (36) 310 572. 

  Talán van, akik ismerik Urbán Vilmos Gusztáv diáktársunk által 12 kötetben összeállított és részben 
általa írt Enchiridion Cisterciense című gyűjteményt. E kötetek a ciszterci vonatkozású írásokat 
fénymásolatban összegyűjtve tartalmazzák. Sajnos Guszti halálával a munka megszakadt. A mi Osz-
tályunk is kapott e kézikönyvekből, de a kölcsönzések során nyomuk veszett. Aki tud valamit ezek-
ről, értesítse a vezetőséget. Elsősorban a gimnáziumban tanuló és a ciszterci múlt iránt érdeklődő di-
ákok számára lenne szükséges. 

  Az V. Közgyűlés a Szövetségünk alelnökévé választotta dr. Kerekes Lajost az Egri Öregdiákok 
Baráti Társaságának elnökét.  

 
Az utóbbi félévben sokan jelentkeztek a Ciszterci Diákszövetségbe akiket, mint az 1988-ban 
alakult EÖBT ciszterci tagozatának tagjait kerestünk meg. 

 Az új tagok: 
dr.Békés Sándor (’40–Ajak), Bodnár László (’40–Miskolc), Chikán János (’38–Budapest), 
dr. Csank István (’43–Eger), Elek Ernő (Eger), Farkas Lajos (’33–Dunaújváros), Gonda Im-
re (Eger), Gulácsi Pál (’37–Ibrány), Győri János (’41–Jászkisér), Hajnal Endre dr (’41–
Budapest), Hetényi Adorján (’35–Besenyszög), dr. Kállay György (’33–Budapest), Kislégi 
Nagy László (’29–Sirok), dr. Komáromy József (’37–Budapest), Kormos Gyula (’35–
Miskolc), dr. Lengyel Endre (’40–Budapest), dr. Magassy Zoltán (’48–Budapest), Németh 
György (’48–Piliscsaba), Schárer Andor (’37–Mátraderecske), dr. Simon József (Eger), 
Szkladányi József (’43–Budapest), dr. Takács József, (’36–Budapest), Tálas Gyula (’40–
Törökbálint), Tajthy László (’48–Erdőtelek) dr. Törő Béla (’46–Miskolc), Veress Tibor 
(’46–Budapest), Wolsky László (’42–Budapest), Zárai György (’39–Budapest).  

 
                      H A L O T T A I N K                     

 
A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya elhunyt tagjai: 

Purszki Zoltán (1935), dr.Bellér Béla (1937), Péteri István (1943) 
Sok diáktársunk haláláról utólag értesültünk: 
Doros Endre (1932), Gyöngyösi Lajos (1946), Kenéz György (1940), Kozma Sándor (1945), 
Miterli György (1949). 

Requiescant in pace! 

____________________________________________________ 
Ha a legközelebbi Egri FEHÉR/FEKETE hírekbenkben közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefo-
náljál: Wolsky Agenor, 3300 Eger, Kertész u.34. tel.:(36) 317 420 vagy Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók 

Béla ú.25.III.5/A. tel:(1) 165 9374 címére. 


