
VII. évf. 3. sz.  2000. VENI SANCTE  
 

− 

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

 
 

Veni Sancte! – az egri ciszterci gimnáziumban 
 

ár a „Veni Sancte” nagyon régi „immemoriális” 
szokás, az idén nálunk mégis majdnem mindenben 
új formát öltött; talán még a Szentlélek is a szoká-

sosnál nagyobb örömmel fogadta iskolánk „nagyszerű” 
felvonulását és lelkes munkájának kezdetét. 

A mi iskolánkban az általános magyarországi gyermek-
hiányt az ember – hála legyen Istennek – nem tapasztalja: 
olyan sokan voltunk a megnyitó ünnepen, hogy a Szent 
Bernát templomunk nem tudta volna befogadni az egész 
közösségünket. A gimnázium Igazgatónője ezért úgy hatá-
rozott, megkérjük a Bazilika plébánosát, hogy ott tarthassuk 
az évnyitó szentmisét. A szülők részvételével együtt a Bazi-
likát megtöltöttük ugyannyira, hogy egy-két csoportnak már 
csak állóhely jutott. Azt hiszem, mindenkinek kellemes 
meglepetés volt, hogy diákjaink nagyon szépen viselkedtek. 
Igen, hálásan megköszönjük nekik is, meg az őket kísérő 
tanároknak is, hogy a templomban valóban a Szentlélek 
segítségét és ihletét kérték imájukban. 

Nagy öröm volt mindenki számára, hogy hosszú évtize-
dek után iskolánk ismét „nyolcéves” gimnáziumként éne-
kelhette a „Jöjj Szentlélek Úristen”-t. Szívem ujjongott, 
amikor az oltárról és a szószékről láttam az új elsősöket (a 
tizenegy éves ötödikeseket), egy nagy csoportban, megha-
tódottan – talán kicsit félénken – részt venni a nagy gimna-
zisták ünnepén. 

Ugyancsak rendkívüli eseményszámnak vehetjük, hogy 
az éneket és a zenét a mi „gitáros diákzenekarunk” szolgál-
tatta. Már nem kell arról álmodnunk, mikor érjük meg azt a 
napot, amikor diákjaink megtöltik éneklésükkel és zenéjük-
kel a templomot; az elmúlt egy-két esztendő alatt számta-
lanszor volt alkalmunk őket hallani, s merjük remélni, hogy 
az új iskolai évben Isten dicsőségét tovább fogják növelni. 

És ez a rendkívüli Veni Sancte a Millennium küszöbén 
történt, 2000. augusztus 28-án. Hadd idézzek itt részleteket 
a szószéken elhangzottakból:  

Természetes, hogy a harmadik keresztény évezred elején 
mindenki szeretné tudni, mi fog történni például 500 év 

múlva. Az biztos, hogy most itt vagyunk, de senki sem fogja 
megérni az új ezredév végét; nagyon kevesen megérhetik az 
új évszázad végét.  

Milyen keveset tudunk biológiából, kémiából, fizikából, 
gazdaság tudományból, szociológiából, pszichológiából. A 
tanév elején mi, az öreg generáció tagjai szeretjük fitogtatni 
tudásunkat, de gyakran azt sem tudjuk, mi történik ma, s 
még kevésbé, hogy mi történt ötszáz évvel ezelőtt. És milyen 
keveset tudunk saját magunkról!  

Tegnap volt Nietzsche halálának száz éves évfordulója. 
Nietzsche megdöngette Isten országának kapuit, de olyan 
erőszakosan, hogy Isten talán nem is méltatta válaszra, 
amire megértvén, hogy ő a paradicsomot elvesztette, dühö-
sen beleordította a világba: »az Isten meghalt«. A minap azt 
is kimondták: »az ember meghalt«. 

Nekünk meg kell tanulnunk a biológiát, kémiát fizikát, a 
történelmet; de azt is, hogy az Isten Fia feltámadt, hogy az 
embert az Isten örök életre teremtette, és hogy őt is feltá-
masztja a szenvedés és a halál után.  

Meg kell ismernünk azt az űrt, amelyre Pascal azt mond-
ja: »Le silence éternel des espaces infinis, m’effraye« (A 
végtelen térnek az örök csendje, elrettent.) Ez lesz a mai 
fiatalság egyik nagy feladata az új évezredben: az űr titkait 
feltárni és azokat megismertetni. 

Az igazságot meg kell hódítani; a világmindenséget meg 
kell szelídíteni, mert az új évezred olyan lesz amilyenné a ti 
lelketek és géniuszotok formálja. Az Igazság, a teljes Igaz-
ság kulcsa Isten Lelkében található meg. Ma azért imádko-
zunk, hogy a Szentlélek megismertesse velünk az Ő Igazsá-
gát. 

A szentmise végén az Igazgatónő köszöntötte a tanári kart 
és a diákokat, majd tanáraink és diákjaink visszatértek a 
gimnázium osztálytermeibe. A tanítás hivatalosan is meg-
kezdődött.  

 (Dr. Nagy Menyhért Mójzes OCist) 

––––––––––––––––––––– 

Az iskola igazgatójának megnyitójából – részletek 
 

…Több mint ötven év kényszerű szünet után ismét be-
indul iskolánkban a nyolc osztályos gimnáziumi képzés 
Szeretettel köszöntöm az ötödik osztályos gimnazistákat; 
bízom benne, hogy szorgalmasan és jól tanulnak majd, és 
méltón lépnek a ciszterci elődök nyomdokaiba. Szeretet-

tel köszöntöm a 9. évfolyamos diákjainkat is, akik közép-
iskolai tanulmányaikhoz gimnáziumunkat választották. 
Azt az iskolát, ahol nem csak a tanítás jó színvonala fon-
tos, hanem fontos a keresztény értékek szerinti nevelés is. 
               (Folytatás a 4. oldalon) 

B 
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Ciszterci nővérek Börzsönyben 
Látogatás a kismarosi Boldogasszonyháza monostorban  

 
Abban a híradásban, melyből megtudtuk, hogy a 

zirci apát ezentúl a főapáti címet viseli, olvashattuk, 
hogy a Zirci Kongregációhoz tartozik a kismarosi 
ciszterci nővérek Boldogasszonyháza apátsága is. 
„Ciszterci apácákról” már hallottunk, de számunkra 
a ciszterci szerzetest tanáraink jelentették.  

Hazánkban régebben is voltak ciszterci apácák, – öt 
ciszterci monostorról tudunk – de az 1600-as évek 
elején kihalt a Veszprémvölgyből Körmendre mene-
kült ciszterci apácamonostor. Magyarországon 1945-
ben indult újból a ciszterci nővérek élete. Tizenegyné-
hány fiatal leány dr. Naszályi Emil atya, zirci ciszterci 
újoncmester vezetésével a Bakonyban Zirchez közeli 
Nagyesztergáron tette meg az első lépéseket. A szépen 
induló, sőt újabb monostort is alapító ciszterci nővé-
reknek 1950-ben kellett elhagyniuk a két monostort. 
(A közösség tagjai azonban továbbra is kapcsolatban 
maradtak és többen Érdligeten egy családi házban 
folytatták a szerzetesi életet. Ma itt találhatjuk az 
1993-ban felszentelt Regina Mundi monostorukat.) A 
feloszlatott nagyesztergári közösség tagja volt a cisz-
terci nővérek kismarosi Bodoasszonyháza monostorá-
nak apátnője dr. Timár Ágnes is.  

Egy kicsit a kíváncsiság is vitt rá, mikor levélben felke-
restem az apátnőt, kérve, hogy mutassa meg a most fel-
épült monostort és szóljon pár szót közösségükről. Ő 

készséggel állt rendelkezésre. Július 5-én egy meleg nyári 
napon kerestem fel a monostort. A kismarosi állomásról 
rövid pár perces gyaloglás után feltűnik a Börzsöny erdős 
lankáihoz szépen illeszkedő modern, fehérlő apátsági 

templom, majd egy kis túra után közelebbről is meglát-
hatjuk a monostor összekapcsolódó épületeit.  
A múlt  

A szerzetes közösség múltjáról érdeklődve az apátnő 
kezembe adta Mónika naplója* c. könyvet, melynek be-
vezetőjében olvashatunk az indulásáról:  

A szétszóratás után Timár Ágnes a budapesti Semmel-
weis utcában egy baráti családnál lakott kis albérleti szo-
bájában. 1955-ben kereste fel őt több fiatal, akik Szent 
Benedek Regulája szerint kívántak élni. A kis közösség 
tagjai kezdetben külön éltek. Reggel otthon mondták el az 
akkori liturgia szerint a primát, majd a város valamelyik 
templomában volt a konventmise, amin mind részt vettek. 
Így lett valóság a szerzetes élet, melynek nem voltak 
külső keretei. Mindenkinek volt munkahelye. Egy örök-
lakás vásárlásához szükséges belépő összegyűjtése után 
1959-ben kapta meg a közösség a „monostor” kulcsát, 
ahol azután két esztendeig éltek. Az Üllői úti 2 szoba 
hallos lakás volt a „monostor”. A csöndes, védettebb 
udvari szoba lett a kápolna, a másik pedig minden volt: 
hol scriptorium, hol nappali, hol meg háló. 

1961 februárjában házkutatás után a közösség 4 tagját 
letartóztatták, a szabadon maradottakat munkahelyükről 
elbocsátották, a monostort „bűnjelként” elkobozták. A 
„szent maradék”, a fiatalokból álló szerzetescsalád, amint 
becsukódott az ajtó a házkutatást végzők után, előjárót 

választott, s a szerzetesi élet tovább folyt. Négyen 1963 

                                                           
*Timár Mónika (1937–1962) a közösséghez 1955-ben 
csatlakozott. 1957–62 között írt naplója 1990-ben jelent 
meg a Vigilia kiadásában. 
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márciusában amnesztiával szabadultak, de 1966. áprilisá-
ban Ágnes apátnőt újból letartóztatták. Összesen 5 és fél 
évet töltött börtönben. A közösség azonban együtt ma-
radt. A második szabadulás után a hetvenes években már 
repedezni kezdett a jég, és ezért ott tágították lehetősége-
iket, ahol tudták. Ez időben tudták meg a kismarosi plé-
bánostól, hogy a TSZ értékesíti a nehezen művelhető 
földjeit. Vásároltak Kismaroson a börzsönyi erdők szélén 
két egymással szomszédos, hosszú, keskeny lucernást, és 
felállítottak rá egy harminckét négyzetméteres alapterüle-
tű faházat, – „szerszámkamrát”. Ez lett az „ősmonostor”. 
Később egymásután vásárolták meg a szomszédos parlag-
földeket. A nyolcvanas évek további lassú enyhülést 
hoztak. Két év alatt – 1982/84-ben – épült fel a 144 négy-
zetméteres alapterületű „új monostor”, mely már igazi 
élettere lett a szerzeteseknek.  
A legújabb monostor 

Ágnes apátnőtől – 
aki érettségi után a 
Műegyetem építész 
karára iratkozott be, 
majd tanulmányait 
megszakítva jelentke-
zett a nagyesztergári 
közösségbe –, megis-
merhetjük a közel egy 
évtizedes munkával 
készült monostor tör-
ténetét. A ma álló 
apátság terveit a szer-
zetesek készítették. Az 
építkezés 1991-ben 
kezdődött. és 1999. 
április 17-én a Gyü-
mölcsoltó Boldogasz-
szonyról elnevezett 
apátsági templom 
felszentelésével feje-
ződött be. A munkákat 
elsősorban ők vezet-
ték, és végezték. 1991-
ben kezdődő építkezés 
első lépéseként a lakó-
cellákat magában 
foglaló épülettel in-
dult. Ezt követte a 
könyvtár épület – ma 35 ezer kötetet tartalmaz –, majd az 
oktatási épület. A három szép, környezetbe illő épületet, a 
és a templomot zárt folyosó köti össze. Az építkezés ma 
is folyik, habár szerényebb formában. Elkészült a több 
holdas telket körülvevő kerítés, parkoló épült.  
Szerzetesi  élet  

A szerzetes közösség életformája teljes egészében szemlé-
lődő. A monostorban jelenleg 16 ciszterci nővér alkotja a 
közösséget. Életkoruk 24–72 esztendő között van. (Velük él 
3 bazilita nővér is és itt kapja a noviciátusi felkészítést.) A 
mindennapi életük Szent Benedek Regulájára és a ciszterci 
hagyományokra épül. A zsolozsmát közösen magyar nyel-
ven mondják: kora reggel a Laudes (reggeli dicséret), kon-

vent mise, napközi imaórák, majd a Vesperas és 8 óra után a 
Completorium. – Közben mindenki végzi megszabott napi 
munkáját, biztosítva az „Ora et labora” harmóniáját. Minden 
nővérnek van civil képesítése is. A kilencvenes években, 
mikor az új monostor épült, a munkát igencsak az építkezés-
hez kapcsolódó fizikai és szellemi munka tette ki. Terveik 
szerint a monostor jó helye lett volna a magyar szerzetes 
nővérek teológiai képzésének, három nővérnek is van teoló-
giai doktorátusa. Azonban az élet másképpen alakult. Jelen-
leg a községben gyógytestnevelési órákat tartanak, az iskolai 
hittanoktatásban vesznek részt. Tervezik egy kerámia mű-
hely kialakítását is. Keresik azokat a munkalehetőségeket, 
melyek a szerzetesi élet fenntartásához megfelelnek. 
Egyházjogi helyzet 

A szerzetesközösség 30 éven keresztül úgy élte meg az 
egyházhoz ragaszkodó igaz hűségét, mint a „megtorpedó-

zott óceánjáró mentőcsó-
nakban hajózó legénysége”. 
Néha eljutott hozzájuk 
levélben egy pápai áldás, 
vagy 1978-ban egy biztatás. 
A nyolcvanas évek derekán 
az általános helyzet lehe-
tővé tette, hogy a Ciszterci 
Rend generális apátja a 
monostor egyházjogi hely-
zetét rendezze, hivatalosan 
is felvéve a közösséget a 
ciszterciek családjába. 
1993-ban pedig dr. Zakar 
Polikárp benedikálta a 
megválasztott apátnőt, dr. 
Timár Ágnest . 
 
Porta patet, magis cor! 
Boldogasszonyháza népét 
hogyan segíthetnék a cisz-
terci öregdiákok? – kérdez-
tem Ágnes apátnőtől – 
Ismerjenek meg, keressenek 
fel bennünket – mondotta – 
és megismerve házunkat, 
másoknak is mondják el. 
Vannak, akik elmélyülést, 
csendet, szellemi és lelki 
megújulást keresve jönnek a 

monostorba. A ház alkalmas 20–30 fős iskolás csoportok 
fogadására is, háló és étkezési lehetőséggel. Persze a látoga-
tás előtt az időpontot egyeztetni kell. (Tel. 27-350 306)  
Szombat-vasárnap reggel 9-kor van szentmise az apátsági 
templomban, hétköznap pedig este 6-kor vesperás és szent-
mise. 

Az öregdiákok mellett a gimnáziumaink diákjainak is jó 
lenne megismerni ezt a csendet és lelki békeséget kínáló 
kedves helyet, részt venni a sugárzó, zsinati szellemű liturgi-
áikon, bepillantást nyerni a ciszterci nővérek szerzetesi vilá-
gába.    

       Oláh Gy. 
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Az iskola igazgatójának megnyitójából  Folytatás az 1. oldalról 
 

Gondolom sokatok nehéz szívvel vette fel ma az ünnepi 
ruhát, hiszen még csak augusztus 28-a van! De kárpótoljon 
benneteket mindaz a változás, amely ebben a tanévben vár 
rátok. 

Örömmel számolhatok be nektek arról, hogy egy szépen 
felújított iskolában kezdhetitek meg tanulmányaitokat. A 
felsőbb éves diákok biztosan emlékeznek a régi épület 
földszintjének kopott köveire, omladozó falaira. Ezek mára 
mind megszépültek, a boltívek újra élnek, a sötét folyosók 
fénnyel teltek meg. A kémiai előadó ódon berendezéseit is 
újak váltották fel. A felújítások még jelenleg is folynak, 
ezért a türelmeteket és megértéseteket kérem, de ilyen 
horderejű munkálatokhoz nem elegendő a nyári szünet. 
Arra is kérlek benneteket, hogy fegyelmezett magatartás-
sal, odafigyeléssel őrizzétek meg az iskola tisztaságát, 
szépségét ! 

Az 1978 óta alkalmazott öreg tantervet is megbolygattuk 
kissé. A 9. évfolyamon bevezettük a kerettantervi óraszá-
mokat, ami csökkenti iskolai leterheltségeteket. A gimná-
ziumot most kezdő tanulók számára kötelező úszásoktatást 
vezetünk be. Tesszük ezt azért, mert fontosnak tartjuk 
tanulóink testmozgását, egészségét és jó közérzetét. A 11. 
évfolyamon a számítástechnika tantárgy keretében gépírást 
is tanulhattok. Úgy gondoljuk, hogy ez ma már 
nélkülözhetetlen tudás, mind a munkát vállalóknak, mind a 
továbbtanulóknak. 

Fontosnak tartom, hogy a tanuláson kívüli időt is értel-
mesen, hasznosan kikapcsolódva töltsétek el. Kollégáim-

mal együtt tervezzük egy néptánc csoport és egy iskolai 
zenekar létrehozását. 

…Vannak olyan tanulóink, akik még a nyáron is öregbí-
tették iskolánk hírnevét. Nagy büszkeséggel és örömmel 
üdvözlöm, hogy Flaskay Mihály 11. A osztályos tanuló 
úszásban Európa csúcsot is megdöntve lett Európa-bajnok. 
Gratulálunk az eredményéhez. Hegedűs Gábor 11. K osz-
tályos tanuló augusztus 19-én Eger város „Jó tanulója, jó 
sportolója” kitüntetésben részesült. Neki is gratulálunk, bár 
még ezekben a napokban Új - Zélandon van edzőtáborban. 

Ebben a tanévben is a legfontosabb feladatnak a tudás 
megszerzését tartom. A tudás hatalom, amely felemel 
benneteket. De sohase felejtsétek, hogy a követelmény 
juttat a tudás igazi birtokába. A követelmény nélküli előre-
jutás az igénytelenség nyomorába dönt.  

Isten mindannyiunk számára meghatározta az időt, 
amelyben élünk. Ez értékes, döntő fontosságú, az idő gyor-
san elmúlik. …. „Olyan Úton járok, amelyen nem tudok 
visszatérni” - mondja Jób az időről. Az idő gyorsan múlik, 
de minden percéről számot kell adnunk, tehát úgy kell azt 
kihasználni, hogy nyugodt lélekkel állhassunk az örök bíró 
előtt. 

Ha mindig a kötelesség teljesítés útján jártok az ered-
mény és a jutalom nem marad el, és bátran mondhatjátok a 
népek apostolával: „Jót cselekedve nem csüggedünk, mert 
annak idején aratni fogunk, ha kitartunk.” 

Dr. Pisákné Balogh Éva  igazgató  
 

––––––––––––––––– 
 

TANÁRAIM 
 

Faluhelyi (Fischer) János 1934-ben érettségizett, Német-
országban, Wiesbadenben élő diáktársunk emlékezései: 

A gimnáziumban a mi társaságunk volt az utolsó olyan 
osztály, amelynek a görög nyelv és irodalom kötelező tárgy 
volt. A következő osztály diákjai már választhattak görög 
vagy francia között.  Görög tanárunk az akkor még egészen 
fiatal Tobákos Kilit volt. Ma már kevesen emlékeznek rá, 
hogy volt egy ikertestvére, aki a mi diákkorunkban – mint 
„világi” pap – ugyancsak Egerben volt a főplébánián káplán. 
Egypetéjű ikrek voltak, gondolom édesanyjuknak is nehéz-
séget okozott, hogy melyikük Péter, és melyikük Pál. (E 
nevekre keresztelték őket, „Kilit” tanárunk szerzetes neve 
volt.) Délutánonként gyakran lehetett őket látni az utcán, 
amint együtt sétáltak. Számunkra nem okozott nehézséget 
megkülönböztetni őket, mert egyik fekete reverendát viselt, 
a másik a ciszterciek fehér reverendáját fekete skapuláréval. 

 A háború után, miután megszöktem az orosz hadifogság-
ból, elvállaltam egy Szabolcs megyei falusi – özvegyi ha-
szonélvezetben levő – gyógyszertár vezetését, hogy ne le-
gyek nagyon „szem előtt”, és, mert úgy gondoltam, hogy a 
család élelmezése egyszerűbb lesz, mint Pesten. A hatezer 
lakosú község fele református, fele katolikus. A katolikusok 
fele görög szertartású, fele latin. A görög szertartásúaknak 
volt szép nagy templomuk és esperes-plébánosuk. Nekünk 

csak egy egészen kicsi templomunk volt, és a szomszéd 
község plébánosa járt át misézni.  

Kevéssel később plébánia rangot kaptunk, és egy fiatal 
nyíregyházi pap – az ottani püspöki helynök titkára – lett a 
plébános. A község vezetősége a párttal karöltve mindent 
elkövetett, hogy az új plébános sehol lakást ne találjon. 
Látva a kilátástalan helyzetet, felajánlottam nekilakásunk 
egy szobáját. Együtt étkeztünk, barátok lettünk. Bár egri 
egyházmegyés pap volt, nem onnan származott. Pesti fiú 
volt, ott érettségizett, és ott kezdte orvosi tanulmányait. Csak 
később hallotta meg az isteni hívó szót. Felszentelése után 
Nyíregyházára került. Egyik este beszélgetés közben szóba 
hoztam volt görög tanáromat: Tobákos Kilitet. A név halla-
tára új barátom harsány nevetésben tört ki, és elmesélte a 
következő történetet. 

Egyik nyáron főnökétől azt az utasítást kapta, hogy utaz-
zék 2 hétre X községbe. Az ottani plébános Tobákos esperes 
szabadságra megy, őt kell helyettesítenie. Késő este érkezett 
meg a vonatja. Az esperes úr még ébren várta, megmutatta a 
szobáját. Az asztalon hideg vacsora várta. Az üveg bor sem 
hiányzott. Megállapodtak, hogy majd reggel megbeszélik a 
tennivalókat. Reggel kereste az esperes urat. A házvezető nő 
közölte, hogy gazdája 2–3 perce ment át a templomba mi-
sézni, és meghagyta, hogy ő is menjen.               

 
(Folytatás a 17. oldalon)
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Abkarovits Endréné: Zarándok út az „örök város”-ban 
 

A 2000. évben, a Szent Év alkalmából tantestületünk abban a kivételes lehetőségben részesült, 
hogy iskolánk fenntartójának, DDr.  Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát úrnak és Dr. Pisákné Balogh 
Éva igazgatónőnek anyagi támogatásával, valamint Fodor János igazgatóhelyettes szervezésében 
a zarándok turisták népes táborát növelhette az olasz fővárosban. 

Róma a nyugati műveltség egyik bölcsője, a kereszténység fővárosa, modern világváros; 27oo 
esztendős, eseményekben gazdag múlttal büszkélkedhet. 

A megérkezésünk utáni nap reggelén indultunk a város felfedezésére. A kora reggeli nap fényé-
ben a Szent Péter bazilika szinte lebeg és ragyog.  A római katolikus vallás főtemplomát azon a 
területen építették fel, ahol az a régi ősi templom állt, melyet Constantinus, az első keresztény hitre 
áttért római császár emeltetett. Constantinus császár saját kezűleg hordott el 12 kosár földet. Ti-
zenkettőt, ahányan az apostolok voltak. 

Több mint 1200 évbe telt, míg kialakult ez a bazilika. A templom építése a reneszánsz diadala, 
díszítése már a barokk művészet szépségével ejt rabul. Bernini a kupola, a bazilika és a tér külön-
álló elemeit egyetlen elválaszthatatlan harmonikus egységbe olvasztotta. A templom előtt elterülő 
ovális tér keresztényi békében fogadja a különböző nyelvű, különböző színű, de ugyanazon hitű 

zarándokokat, akik a pápa áldásában részesülnek, s életük egyik legemlékezetesebb pillanatát élik 
át. A rendet az eredeti, színes viseletbe öltözött svájci gárda tartja fenn. A bazilika belső méreteivel 
a világ legnagyobb temploma. A templomhoz széles lépcsősor vezet. Az előcsarnokból a Szent 
Kapun (PORTA SANTA) lépünk a templombelsőbe, amely páratlan értékeket, műkincseket, szent 
ereklyéket őriz. Michelangelo tervezte a főtemplom belső terét. 

A római Szent Péter bazilika 

Az épületbe belépve Michelangelo Pieta szobrán azonnal megnyugszik a tekintetünk. A templom 
névadó szentjének bronz szobra fenségesen ül trónján. Jobb kezét áldásra emeli, bal kezében a 
kettős kulcsot tartja. Szent Péter sírja, amely fölé a hajdani és a mai templomot emelték, az épít-
mény valamennyi elemének eszmei középpontja. Michelangelo kupolája alatt Bernini bronz balda-
chinja a legelső pápa sírja felett elhelyezkedő pápai oltárt borítja. A templomban szinte minden 
oltárkép mozaikból van. Egyedüli olajfestmény a Szentháromságot ábrázoló oltárkép. A mozaikot 
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évezredek sem tudják elpusztítani, olyan időtálló. A szentélyben középen a Szentlélek jelképe ra-
gyog, fénye az igazság fénye, a határtalan hitbuzgalom üzenete. 

A Szent Péter bazilika az örökkévalóság jelképe. A hit üzenetét, páratlan szépségét és nagysá-
gát sugározza a világba. 

Utunk a Vatikáni Palotában folytatódott. A turisták hömpölygő sokasága a Sixtusi kápolna felé 
igyekszik. A kápolna világhírét Michelangelo halhatatlan szépségű freskóinak köszönheti. A Sixtusi 
kápolna előtt még sokat időztünk Raffaello híres freskókkal (Athéni iskola, az Oltáriszentség, Szent 
Péter kiszabadítása a börtönből) díszített stancáiban.  

A Vatikán negyedet magunk mögött hagyva gyalog sétáltunk tovább, s az Angyal Hídról meg-
csodáltuk a képekről már nagyon ismerős Angyalvárat, majd a Piazza  Navona téren kicsit megpi-
hentünk. Itt van Róma szökőkútjai közül a legcsodálatosabb, amely szintén Berninit dicséri. A kút 
négy sarkán elhelyezkedő márványalakok a négy kontinens négy nagy folyóját személyesítik meg.  

Miután kellőképpen felüdültünk, a Pantheont néztük meg. Érdekessége, hogy átmérője és ma-
gassága egyaránt 43,5 m. A látottak felfelé terelik a tekintetünket, a kupola 9 m átmérőjű kerek 
nyílása felé. A templomban híres személyek nyugszanak. Itt van eltemetve Raffaello, sok világhírű 
Madonna-kép festője is.  

Másnap, vasárnap, Róma 75 m magas harangtornya minket is hívogatott, a Szűz Mária tisztele-
tére emelt legszebb Mária-templomba, a S. Maria Maggiore-be. Itt bekapcsolódtunk az ünnepélyes 
szentmise hangulatába. Még zárás előtt sikerült bejutni a bilincses Szent Péter (S. Pietro in 
Vincoli) templomba, s megtekinthettük a zseniális művész, Michelangelo nagy művét, a Mózes 
szobrot. 

A déli harangszó után már a Piazza Laterani téren egy hűvös pizzériában ebédeltünk, s felfedező 
utunkat a S. Giovanni in Laterano (Szent János) bazilikában folytattuk. Ez Róma legelső keresz-
tény temploma, ezt is Constantinus császár építtette, ám a barokk korban e templomot is újjá va-
rázsolták. A templomon a tizenkét apostol hatalmas márványszobra, a barokk szobrászat remek-
művei. Valamennyi szobor élményt jelent. Érdemes felnézni, hisz a gazdagon aranyozott kazettás 
mennyezet színei barokk szellemet árasztanak. Külön épület rejti a Lateráni palota maradványait, 
így a „Szent lépcsőt” is, melyen a hagyomány szerint Krisztust Pilátus elé vezették. A hívők csak 
térdepelve, szép csendben imádkozva haladhatnak a lépcső felső fokáig.  

Az idő már délutánba hajlott, s így mi metróval igyekeztünk a falakon kívül eső S. Paolo fuori le 
mura – azaz a Szent Pál – bazilika megtekintésére. Ez az a templom, amit nem szabad kihagyni. 
Mikor beléptünk az előcsarnokba, azonnal magával ragadott a napsugárban ragyogó arany mozai-
kos homlokzat. Belül a falakon körbe valamennyi pápa képmását láttuk Szent Pétertől VI. Pálig. A 
bazilika kincsesházában figyelemre méltó egy húsvéti gyertyatartó, amely egy márványköltemény. 
A csigavonalban fölfutó gyertyatartón Jézus szenvedéstörténete, föltámadása és mennybemenete-
le elevenedik meg művészien, Vassalletto római szobrász keze által a XII. századból.  

Lassan el kellett köszönni Rómától, de a lemenő Nap fényében még a Capitolium tetejéről elénk 
tárult a Fórum Romanum, melynek építményei, palotái, templomai, bazilikái jó állapotban emlékez-
tetnek az ókori város társadalmi életének központjára. A város jelképét, a világ egyik leghíresebb 
épületét, a Colosseumot még körbesétáltuk. Ez az óriási építmény szürke köveinek súlyával is az 
időtlenséget hirdeti. A jókedvű, fecsegő turisták özönében egy kicsit még elidőztünk Róma legis-
mertebb szökőkútjánál, a Trevi kútnál. A hagyományt tisztelve sokan közülünk is apró pénzt dob-
tak a kút vizébe, hogy visszatérjenek az „örök városba ” 

Rómából hazafelé útközben még közelről is megnéztük az orvietoi dómot. Legközelebb Firenzé-
ben, a „reneszánsz bölcsőjében” a dóm téren álltunk meg. Itt kezdtük meg rövid városnéző sétán-
kat.  

Szállásunk egy Velencéhez közeli kempingben volt. Pihenőnapot tartottunk, ami mindenkire rá is 
fért, de akik nem a tenger forró homokját, sós, de simogató vizét választották, azok a csatornák, 
kupolák, tornyok városába, Velencébe hajóztak. Ez a csipetnyi hangulat is elég volt ahhoz, hogy 
úgy érezzük, egyszer még Velencébe is vissza kell térnünk.  

Utunk során bármennyire is kifárasztott bennünket a sok gyaloglás, a nagy meleg, az új ismere-
tek befogadása, mindenképp elmondható, hogy nagyszerű és maradandó élményt adott a római 
kirándulás, mely úgy érzem, még hitben és lélekben is megerősített bennünket. 
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RIPORTOK A GÁRDONYI RÁDIÓ MŰSORÁBÓL 
 
Interjú Csák György tanár úrral, a 213-as Koháry István ciszterci cserkészcsapat parancsnokával. 
A riportot készítették Gyurkó Máté, Malik Bálint és Somogyi Márton 10/D osztályos tanulók. 
 
Mindenki tudja a gimnáziumban, hogy tanár úr a 213-as Koháry István cserkészcsapat vezetője, 
de kevesen tudják, hogy ki volt Koháry István. Kérem, beszéljen a csapat névadójáról! 
 
Koháry István országbíró, hadvezér, politikus és költő volt, 1649. március 12-én született. A nagy-
szombati egyetemen kezdte felsőbb tanulmányait, majd a bécsi egyetemen folytatta. Tanulmánya-
inak elvégzése után a füleki vár parancsnoka lett, sokszor az Al-Dunáig szorította le a rabló török 
hadakat. 1686-ban, Buda ostrománál fényes sikereket ért el huszárjaival. 1687-ben Eger várának 
visszavételénél a magyar csapatok élen hadakozott. A harcok során jobb karján olyan súlyosan 
megsebesült, hogy többé írni sem tudott. 1714-ben országbíróvá választották. Jobbágyainak igazi 
atyja volt, sokat – mintegy 700 000 forintot -- áldozott a közjóra. Megalapította a kecskeméti algim-
náziumot, a debreceni gimnáziumot konviktussal (kollégiummal) látta el. 1731. március 29-én halt 
meg. 
 
Mi a cserkészélet lényege? 
 
Röviden így foglalhatnám össze. Mi a cserkészet? – Élet! Mit akar a cserkészet? –.Mindig csele-
kedni! – Mi akar a cserkész lenni? – Jellem! 
Az élet sokrétű: van vidám és kemény oldala. Mindenki csak egy életet él, a magáét. Az ember az 
életben kalapács vagy üllő. Rajtad áll, hogy mi akarsz lenni. A mi tíz törvényünk segít abban, hogy 
ne légy az utóbbi. A tíz törvényt nem mindig könnyű teljesíteni, idővel egyre könnyebb. Emberek 
vagyunk, mindannyian könnyen hibázunk. A cserkészekben mindig van erő a jót újra kezdeni. Mint 
ahogy azt a cserkészet megalapítója, az angol Robert Baden-Powell írta:„A boldogságot az a tudat 
adja, hogy másokon segítettünk.” „A cserkészet az, ami a boldogság elérésének egyik biztos földi 
útja…, ami bátorságot, tettrekészséget, önállóságot, meggondoltságot jelent, voltaképpen maga a 
cserkészszellem.”(Rovering to Succes) 
 
Mikor alakult meg a cserkészcsapat? 
 
A már említett R. Baden-Powell angol tábornok 1857-ben született Londonban. Fiatalon lépett a 
katonai pályára, harcolt Indiában, majd a dél-afrikai búr-háborúban. 1907-ben szervezte meg hu-
szonnégy fiúval az első cserkésztáborát. Ennek sikere után a következő évben adta ki a Scouting 
for Boys (Cserkészet fiúknak) című alapvető művét, és a cserkészet elindult világhódító útjára. 
Magyarországon Dr. Szilasy Aladár megszervezte az első cserkészcsapatot, a másodikat pedig 
Sík Sándor piarista atya, a későbbi piarista tartományfőnök, irodalomtörténész, egyetemi tanár és 
költő. 1912. december 28-án megalakult a Magyar Cserkészszövetség. 1923-ban 180 táborban 
már 10 000 cserkész táborozott, és az 1924-es dániai, második világtalálkozón – Jamboree-n – 
már a magyar cserkészek is részt vettek. 1933-ban Gödöllőn tartották a cserkészek negyedik 
világtalálkozóját, ahová Baden-Powell is eljött. Gróf Teleki Pál főcserkész vezetése alatt 
harmincezren táboroztak Magyarországon. 1939-ben volt az első leány-Jamboree, ugyancsak Gö-
döllőn. Majd a világháború évei következtek, Magyarországon pedig a kialakuló pártállam nem 
tűrhette a cserkészetet, létrehozta helyette a saját ifjúsági szervezeteit: az úttörőmozgalmat és a 
KISZ-t. 
1988-ban alakul meg újra a magyar cserkészmozgalom. Egerben egy titkos találkozón, egy pincé-
ben határoztuk el a szervezést 1988 novemberében. Így alakulhatott meg a 212. Bornemissza 
Gergely néven az első cserkészcsapat 1989-ben, amelyből aztán több csapat vált ki. Így ma Eger-
ben négy csapat tevékenykedik: az említett Bornemissza Gergely nevét viselő csapaton kívül a 
kispapok Rajeczky Benjámin nevét viselő cserkészcsapata, a szervita plébánián a Szent Rita 
cserkészcsapat és a Koháry István cserkészcsapat. 
Iskolánkban az 1922/23-as tanévben indult a Koháry István cserkészcsapat dr. Balassa Brunó 
tanár úr szervezésével. A húszas-harmincas években az iskolában átlagosan 550-an tanultak, és 
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ebből szintén átlagosan 120 tanuló volt cserkész. Az iskolai évek alatt a cserkészetben is életre 
szóló emlékeket szereztek a hajdani tanulók, amint ezt az emlékkönyvünkben a bejegyzéseik is 
mutatják. Érdemes ezeket elolvasni. Dr. Palos Bernardin, egykori cserkésztiszt – aki 1937–43 kö-
zött a gimnázium igazgatója volt – ezt írja: ”Azért élünk itt a földön, hogy megtegyük kötelességün-
ket!” 
A Koháry cserkészcsapat 1990. augusztus 29-én alakult meg újra. Jelenleg – velem együtt – hu-
szonkilenc tagja van, idősekkel harmincöten vagyunk. A csapat tagjai heti foglalkozásokon vesz-
nek részt, őrsi rendszerben. A fiúk őrse dr. Pataki Vidorról van elnevezve, a lányoké pedig dr. 
Debreczeni Sixtus atyáról. Különböző versenyeken, rendezvényeken is részt veszünk. Gondolom, 
Egerben eléggé ismertek vagyunk, néha az egri tv is be szokott számolni ezekről. 
 
Tanár úr hogyan került kapcsolatba a cserkészettel? 
 
Az ötvenes években már a mozgalom nem létezhetett, de Egerben még éltek ciszterci atyák, hit-
tanra jártam hozzájuk – ami szintén tilos volt, de családoknál találkoztunk, összejártunk – s itt ke-
rültem be a cserkészetbe. 1958. augusztusában a Bükkben volt az utolsó, titkos tábor, ahol egy 
hétig tizenhárom fiú együtt táborozott. Ez életem meghatározó élménye volt, az egyetemi éveim 
alatt is sokat merítettem belőle. Az újjáalakulásnál rögtön bekapcsolódtam a munkába, és 1990-
ben felkértek a ciszterci fiatal cserkészek vezetésére, s az óta vagyok ennek a csapatnak az 
irányítója, először parancsnok-helyettesként, később parancsnokként. 
 
Tanár úr hogyan képzeli a cserkészet  jövőjét? 
 
Úgy, mint a keresztények jövőjét. Optimista vagyok. Jézus Krisztus az Ő nyomdokain járóknak 
megígérte, hogy velük lesz minden nap, a világ végezetéig. Ez a cserkészetre is vonatkozik, hi-
szen a mozgalom alapítója, Baden-Powell is Krisztus nyomában járó ember volt, és a cserkész-
mozgalomnak fundamentumát is Jézus Krisztus tanításában jelölte ki. 
A cserkészcsapatunk maga elé tűzte azt a Sík Sándor-i gondolatot, hogy emberebb ember, ma-
gyarabb magyar legyen minden tagja a cserkészcsapatunknak. Fontos célkitűzésünk a határokon 
kívüli cserkész testvérink segítését is. Így 1999 nyarán Segesváron és Fehéregyházán voltunk a 
Petőfi ünnepségeken, kialakítottunk egy testvéri kapcsolatot a segesvári katolikus plébánia kereté-
ben működő 082. Apor Vilmos cserkészcsapattal. Ellátjuk őket könyvekkel, cserkész újságokkal, 
és tervezzük, hogy a Millennium évében a csapat tagjai közül többen eljöhessenek Magyarország-
ra, Egerbe, és részt vehessenek az itteni ünnepségeinken. Bízom benne, hogy ez a tervünk sike-
rülni fog. 
 
Milyen kapcsolatban van az Egyház és a cserkészet? 
 
Szoros a kapcsolat a történelmi egyházak és a cserkészet között. Jelenleg Magyarországon körül-
belül tizenötezer cserkész van, és két irányzat alakult ki a mozgalmon belül. A katolikus irányzat a 
Táborkereszt, a református pedig az Ychthys. Ez a két irányzat ökumenikus egységben próbálja a 
keresztény alapot megvédeni, hiszen a cserkészet lényege: istenhiten alapuló ifjúsági szervező-
dés. Így a fenti két irányzat hívatott arra, hogy az eredeti célokat megvalósítsa. Mi is tagjai vagyunk 
a Táborkereszt mozgalomnak. 
 
Köszönjük szépen a beszélgetést!  

♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 

HÍREK,  ESEMÉNYEK 
 
2000. július 12–én váratlanul elhunyt David Hardie iskolánk angol anyanyelvű tanára. 

Requiem aeternem dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. 
 
2000. augusztus 31-én délelőtt 9 órakor az egri bazilikában Dr. Nagy Menyhért Mojzes atya 

által celebrált szentmisével megkezdődött a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és pedagógiai 
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Szakközépiskola tanulói számára a 2000/2001-es tanév. A szentmisén 39 nyolc évfolyamos, 677 
négy évfolyamos és 134 szakközépiskolai tanuló vett részt. A szentmise végén tartotta meg igaz-
gatónő, dr. Pisákné Balogh Éva a tanévnyitó beszédét. 

 
2000. szeptember 16-án Csákváriné Veréb Valéria és Gerjákné Csibrány Éva tanárnők 

vezetésével iskolánk 10.K osztályból 20 tanuló utazott el az angliai Broadstairs város Kent School 
iskolájába két hetes angol nyelvi gyakorlatra.  

 
2000. szeptember 18-án iskolánkban „Ősi magyar címerek” címmel kiállítás nyílt. Az Ősi 

magyar Címerekért Alapítvány, a Megyei Művelődési Központ és iskolánk közös szervezésében 
megnyílt kiállításon Szabadiné Sinkó Ilona címerfestő képzőművész, Páthi Diana és Máthé Erika 
képzőművészek munkáit ismerhettük meg. 

Az ünnepélyes megnyitón először Kis Diana 11. E, Kelemen Judit 12. A, Szecskó Karola 12. 
A osztályos tanulók fúvós hangszereken előadták Anonymus: Reneszánsz tánc darabját. 

Igazgatónőnk, dr. Pisákné Balogh Éva bevezetőjében köszönetet mondott a Megyei Művelő-
dési Központnak azért, mert tanácsaikkal és a paravánok átadásával lehetővé tették a kiállítás 
megszervezését. Majd szól arról, hogy a múlt megismerése – amelyre az iskola mindig hangsúlyt 
helyezett – azért fontos, mert aki a múltat nem ismeri, keveset tud a jelenről, s talán semmit sem a 
jövőről. A kiállítással a tanulóinknak az 
élő történelembe való betekintés lehe-
tősége adatik meg. 

Bíróné Vargyi Ágnes – Eger Vá-
ros Közoktatási Irodájának munkatársa 
– előadásában meghallgathattuk Arany 
János: Rendületlenül című versét. 

Kary József, a Megyei Művelő-
dési Központ Igazgatója megnyitó be-
szédében hangsúlyozta, hogy a törté-
nelem és a művészet találkozik ezen a 
tárlaton. A címer összekapcsol múltat 
és jövőt, jelképként kifejezi a közös-
séghez való tartozást, a táj sajátossá-
gait, azt az eszmét, amihez érdemes 
és szükséges felsorakozni. A címer 
cselekvésre is késztet, üzen a jövőnek 
is, mert felmutatja a követendő értéket. Zászló fénykép helye 

Iskolánk énekkarának kamarakó-
rusa Gyulai Mária 11. E osztályos 
tanuló szólóéneklésével a Honfoglalás 
című film „Kell még egy szó” betétdalát 
adták elő. 

Szabadiné Sinkó Ilona kérte a fi-
atalokat, hogy szeressék a hazát, le-
gyenek büszkék az őseikre. Reméli, 
hogy  munkái hozzájárulnak a cselek-
vő hazaszeretet kialakulásához. 

A megnyitó után a „régi fizikai” 
előadóban Szantner Viktor, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság 
titkára tartott előadást. Az előadást a 
következő számban közöljük. 

A kiállítás jelentőségét mutatja, hogy a városi televízió Híradás című műsora és a Heves 
Megyei Hírlap is beszámolt a megnyitóról. 
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VERSENYEREDMÉNYEK 1999/2000. TANÉVBEN  
IV. rész 

 
 
Városi versenyek: 
 
Egerben kétévente megrendezésre kerülő „Ki tud többet Maconról?” városismereti vetélkedőn is-
kolánkat a Petkovics Nikoletta, Budai Zsanett, Kis Virág és Dobróka Tamás összeállítású csapat 
képviselte, és 3. helyezést szerezet meg  Mind a négyen a 11.A osztályba járnak. A felkészítést 
Tóthné Török Anna tanárnő végezte. 
 
A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egri szervezetének irodalmi pályázatán Juhász Katalin 
11.E osztályos tanuló az első helyet, míg Seres Emese 10.E osztályos tanuló a második helyet 
szerezte meg. Így mindkét tanuló egyhetes hollóházi táborozási lehetőséget kapott. Felkészítő 
tanáruk dr. Loboczkyné Hársas Ibolya tanárnő volt. 
 
 
Megyei versenyek: 
 
Boldizsár Judit 9.C osztályos tanuló a megyei német „szép kiejtés”-i versenyen 6. helyen végzett. 
Felkészítő tanára Dr. Rák Sándorné volt. 
 
 
Országos versenyek: 
 
Az OKTV döntőjében angol nyelvű filozófiai témájú dolgozatával Mischinger Ágnes 12.A osztályos 
tanuló a 11. , Bakondi Lilla 12.C osztályos tanuló a 20. helyezést érte el. A felkészítőjük Varga B 
János tanár úr volt. 
 
Hegedüs Gábor 11.K osztályos tanuló elnyerte az Eger város jó tanulója, jó sortolója címet; és 
mint az UVMK-Eger vízilabda csapat tagja, 2000. augusztus 21. és szeptember 11. között Új-
Zélandban nemzetközi tornán vett részt. 
 
Flaskay Mihály 12.K osztályos tanuló 2000. június 29-én Dunkerque-ben az Ifjúsági Úszó Európa 
Bajnokságon az 50 méteres mellúszásban Európa-csúccsal, 28:54 másodperces eredménnyel 
Európa bajnok lett. 
 
A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 1999/2000. tanévi pontversenyében a következő ta-
nulókértek el kiemelkedő eredményt: a B és C kategóriában: Rakamazi Richard 11.C, a C kategó-
riában Bessenyei András 11.C dicsérő oklevelet kapott, továbbá az A kategóriában Rakamazi 
Richard 11.C, a C kategóriában Magyari László 10.D, Nagy Bernadett 11.B és Juhász József 12.C 
dicséretben részesült. A tanulók felkészítője Csák György tanár úr volt. 
 
A Hajdú-Bihar megyei TIT Tehetséggondozó Országos Versenyén iskolánk tanulói közül a követ-
kező tantárgyakból a következő tanulók értek el figyelemre méltó eredményt: 
Biológia: Bán Edina    1.hely 
  Papliczky Petra  5.hely 
  Homonnai Kinga  11.hely 
  Vígh Anett   20.hely 
  Baranyi Szabolcs   22.hely.– Valamennyi tanuló a 10.B osztályba járt, 
szaktanáruk  Bárdosné Greskovics Zsuzsanna tanárnő volt. 
 
Újságírás:Juhász Júlia 10.E   8.hely    Felkészítő tanára: dr. Loboczkyné Hársas Ibolya volt. 
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ÚJ TANÁRAINK… 
 
 
Kelemenné Oravecz Julianna vagyok.1979-ben kaptam diplomát a debre-

ceni Kossuth Lajos. Tudományegyetemen mint történelem szakos középis-
kolai tanár és művelődési előadó. 

Az Egri Közgazdasági Szakközépiskolában kezdtem meg tanári pályámat, 
ahol húsz esztendőt töltöttem. Öt éve érettségi vizsgaelnöki feladatokat is 
ellátok. 

Pedagógusként - és mint két gyermek édesanyja is - tudom, milyen fontos 
a középiskolai szakasz a későbbi életpálya szempontjából. Versenyképes 
és értékálló tudást kell átadnunk, miközben tanítványaink személyiségét 
jellemmé formáljuk. Örömömre szolgál, hogy a nagy múltú Ciszterci Gimná-
ziumban taníthatok. Vallom Kodály gondolatát: "Minden ember annyit ér, 
amennyit hazájának használni, embertársainak szolgálni tud." 

 
 

 
Ballagóné Csernyák Éva vagyok. 1994-ben végeztem a debreceni Kossuth 

Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem 
szakon, nappali tagozaton. 

Két gyermek édesanyja vagyok. Júlia 6 éves, Márton 4 éves óvodás. Férjem 
szintén pedagógus. 

Anyai hivatásom mellett nagy örömmel, szeretettel és odaadással tekintek 
tanári pályám elé itt, a nagy múltú Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban. 

 
 

 
 

Nevem Kovács Beáta, matematika – ének-zene szakos tanár vagyok. Az idén 
szeptembertől ért az a megtiszteltetés, hogy ebben az iskolában taníthatok. Hat 
éve vagyok a pedagógus pályán, ez idő alatt foglalkoztam gimnazistákkal és 
általános iskolásokkal. Idén szeptembertől új feladatok és lehetőségek nyíltak 
meg előttem, az iskolában a kisgimnazisták osztályfőnöke lettem. A gimnáziumi 
osztályokban ezen felül még ének-zenét is tanítok és énekkart is vezetek. Bí-
zom abban, hogy munkám során minél több diáknak lehetek segítségére. 

Mindenkinek vidám, jó hangulatú tanulmányi évet kívánok. 
 
 
 

 
 
 
Köves Eszternek hívnak.  Magyar – történelem szakos vagyok. A Miskolci 

Egyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem  Jelenleg óraadóként taní-
tom a 10. C osztályosokat. 
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Örsiné Mohl Szilviának hívnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men végeztem magyar – angol szakon. 1979-től – 1992-ig már tanítot-
tam itt, a Gárdonyi Géza Gimnáziumban. 1992 és 2000 nyara között a 
Lenkey János Honvéd Gimnáziumban dolgoztam. Ennek bezárása 
után örömmel jöttem vissza régi iskolámba, ahol most teljes óraszám-
ban angolt fogok tanítani. 

Kevés szabadidőmben leginkább olvasni szeretek, bár mindig úgy ér-
zem, erre nem jut elég időm. A szépirodalmon kívül érdekel a történe-
lem, a képzőművészet és a természet is. Ha az időm engedi, szívesen 
nézek angol nyelvű műsorokat, vagy keresztrejtvényt fejtek, leginkább 
angolul. Van egy apró kertem, a szellemi munkából ebben tudok igazán 
kikapcsolódni. Minden hobbimnál fontosabbnak tartom, hogy gyerme-
keimre (elsős gimnazista lányomra és hetedikes fiamra) mindig legyen 
elegendő időm, energiám és velük legyek, ha szükségük van rám. 

Férjem az Eszterházy Károly Főiskolán tanít, szintén a Gárdonyi Géza Gimnázium tanára volt. 
 

 
 
 
The new British teacher at the gimnázium is Adrian Bailey. Adrian 

joins us after teaching in Gyöngyös and at the Eszterházy Főiskola in 
Eger. Before coming to Hungary he  taught modern foreign languages 
at a secondary school in Birmingham, having obtained his teaching 
degree from the University of Woherhampton. A native of Congleton, 
Cheshire, Adrian says he is torn between his love of travelling and his 
love of home. Pehaps now that he has a Hungarian wife he will soon 
call Hungary home too. 

 
 
 

 
 
Hi! 
I am Andrew Currie and I am from River Forest, a small suburb of 

Chicago, Illonois, USA. 
I am teaching English conversation and US civilization and 

enjoyong it quite a bit. 
Aside from teacing, I like to read, watch TV, listen to music, play 

Football and run. 
I also like to whistle the „Star Spangled Banner”- my vational 

anthem -, especially during the Olympics! 
 

 
 

 
 

 
Timmer László matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár va-

gyok. A debreceni KLTE-n végeztem, 1983-ban kezdtem tanítani. Nem-
rég kerültem Egerbe, ami örömmel tölt el. Jelenleg csak számítástechni-
kát tanítok a szoftverüzemeltető képzés keretében. Családos vagyok, 
három gyermekem van. 
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Ferenczi László vagyok. Az egri tanárképző főiskolán szereztem 1988-ban 
matematika-technika tanár és oktatástechnológus képesítést, majd a debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem újabb diplomát 
számítástechnika szaktudományból. 

1991-ben egy évet tanítottam Sarudon, majd a tiszaszőllősi ÁMK igazgató-
helyettese lettem. 1999/2000-es tanévben a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimná-
ziumban tanítottam számítástechnikát. 

Ettől a tanévtől lettem a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanára. 
 

 
Kovács Mária vagyok. 1984-ben az egri Ho Si Minh Tanárképző Főisko-

lára mentem matematika-kémia szakra. 1988-ban lettem általános iskolai 
tanár a Poroszlói Általános Iskolában. 

Munka mellett végeztem el a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egye-
temen a számítástechnika középiskolai tanár szakot. A tavalyi tanévben a 
tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskolában tanítottam 
informatikát. Az idén régi vágyam teljesült, amikor ide jöhettem a Gárdonyi 
Géza Ciszterci Gimnáziumba informatikát tanítani. 

 
 
 
Bajzát Tamás vagyok, Egerben születtem, és Felsőtárkányban lakom. 

2000-ben végeztem a Debreceni Egyetem (KLTE) földrajz tanár – tájvédő 
geográfus – angol-magyar szakfordítói szakán. 2000. augusztus 1 óta a 
Bükki Nemzeti Park oktatási és tájvédelmi felügyelőjeként dolgozom.  

2000. szeptember 1-től kezdtem munkámat a Gárdonyi Géza ciszterci 
Gimnáziumban, ahol földrajzot tanítok angol nyelven. 

 
 

 
 

 
Polgár Anitának hívnak. 1999-ben szereztem középiskolai tanári diplo-

mát a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar irodalom 
szakán. 

Ebben az évben kezdtem el a tanítást, a 10. A osztály tanulóit oktatom 
heti 5 órában magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 

 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––– 

IN MEMORIAM 
 
 
Előttem nyitva egy tankönyv, benne itt is – ott is jól ismert kézírás. 
 
Lám, még most is segítségemre siet! 
 
Daviddel több mint 15 évvel ezelőtt találkoztam először. Emlékszem, mennyire vártuk őt – elsős 

gimnazisták – Skóciából. Házasságkötésével Molnár Erika tanárnő elhozta számunkra az első 
angol anyanyelvi tanárt. De nem csupán ennyit. 
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Diákként egyik mesteremnek tekintettem. Lebilincselt emberi nyitottságával, őszinteségével, de-
rűjével, érzelmi nagyvonalúságával. Tanított jókedvre, mosolyra, megoldáskeresésre. Lényével 
tanított jót gondolni tanárról, diákról, emberről. 

 
Később tanított tanítani. Törődni másokkal, tanítványokkal. Szétszórta közöttünk tudását, jóindu-

latát, önzetlenségét, humorát és bölcsességét. Az utóbbi kettőt gyakran egybefonva. Megtapasz-
talhattam: a nagyszerű mindig egyszerű. Szeretettel vett minket körül, az is meglehet, hogy ránk 
jobban figyelt, mint saját magára. 

 
Szokatlan érzés kézbe venni a könyvet és tanítani az ő bejegyzései mentén. Tudom, általuk is 

üzen – most is. Betűi őt írják elém újra és újra, és nehéz elhinnem, hogy gondjaimmal a folyosón 
rohanva, többé már nem állíthatom meg. 

 
„Stars shining, number-number seven, number eight, numbert nine, 
Good Lord, bye-bye, bye-bye, bye-bye, 
Good Lord, bye-bye, bye-bye.”       Bagi Emese tanárnő 
 
 

–––––––––––––––––––––––– 
 
 

A 213-AS KOHÁRY ISTVÁN 
CSERKÉSZCSAPAT ÉLETÉBŐL 

 
A millenniumi zászlóátadása az egri várban 

 

 
2000. augusztus 19-én ünnepi szentmisén vettünk részt, így emlékeztünk Magyarország 1000 

éves fennállására. A dr. Seregély István  érsek úr által celebrált szentmisén az Egri Főegyházme-
gye meghívottjaiként részt vettek Kassa, Szatmárnémeti és Debrecen megyés főpásztorai is. A 
cserkészetet a csapatunk, a 213. Koháry István cserkészcsapat tagjai képviselték. 
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A szentmisét a millenniumi zászló átadásának ünnepi percei követték. Dr. Szabó János honvé-
delmi miniszter szívhez szóló szavak kíséretében nyújtotta át nagybecsű nemzeti jelképünket Eger 
város polgármesterének, dr. Nagy Imrének. Az elhangzott ünnepi beszédek mindegyike elődeink 
példájának követésére hívta fel a figyelmünket, hangsúlyozva, hogy múltunk, nemzeti hagyomá-
nyaink megismerésével és ápolásával, nemzeti értékeink megbecsülésével és továbbadásával 
építhetünk a jelenben egy boldogabb, szebb jövőt.  
         Prokai Krisztina 11.D, őrsvezető 
 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 

Magyar diákok és tanárok találkozója  
a Magyar Kálvárián 2000 

 
 „Hiszek egy Istenben,  

Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban. 
Hiszek Magyarország feltámadásában.” 

 
Trianonban 1920. június 4-én a gonoszság és az elvakultság az ezeréves Magyarországot felda-

rabolta. A határon kívüliek mégis megtartják magyarságukat immáron 80 éve.  
Magyar Kálváriát hazánkban először Sátoraljaújhelyen létesítettek, ahová mindazok elzarándo-

kolhatnak, akik hisznek Magyarország feltámadásában. Itt rendezték meg a Magyar Diákok és 
Tanárok Találkozóját június 26-tól – július 2-ig. Hazánk és az utódállamok 24 városból jöttek a 
résztvevők. Az egri diákok négy fővel képviseltették magukat a találkozón. Így 300 magyar együtt 
tölthetett egy hetet Újhelyben a piarista Kollégium és a város középiskolás diákjai és tanárai jóvol-
tából. 

Sok-sok program várta a résztvevőket. Bebarangolták Zemplén szebbnél szebb tájait. Megko-
szorúzták a kálvária 14 állomását, amelyek jelképezik az elszakított nagyobb városainkat, például 
Kassát, Temesvárt, Munkácsot. Ezenkívül volt színházlátogatás, koncertek, táncház, sportolási 
lehetőségek. Színházi előadásként a Kassai Thália Színház színészei adták elő a „Segítsd a ki-
rályt!” című színművet, Patkó József rendezésében; illetve a helyi Jókai Mór Általános Iskola tanu-
lói az „István, a király” című rockoperát mutatták be. Az utolsó nap búcsúest várta a tábor lakóit. 
Egy remek újhelyi együttes biztosította a jó hangulatot, örökzöld dallamokkal szórakoztatva a 
résztvevőket.  

A találkozó alkalmat adott, hogy megismerjük a környék nevezetességeit, de a legemlékezete-
sebb pillanatok azok voltak, amikor a szétszakított nemzet gyermekei megérezhették az eggyé 
tartozás élményét, amikor együtt énekelhettek, táncolhattak, beszélgethettek, barátságokat köthet-
tek. Egy varázslatos pillanatra összerakhatták azt, ami széttöretett. 

                        Lakatos Éva és Szabó Bernadett 10. B osztályos tanulók 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

APRÓSÁGOK 
 
 
Ettől a tanévtől kezdve iskolánkban 8 évfolyamos gimnázium is működik. Az első osztály 39 ta-

nulója, mint 39 „egérke”, talán kicsit riadtan, kicsit félénken kezdte meg ezt a tanévet. Az új iskola, 
az új környezet sok bizonytalanságot jelentett; amit csak fokozott, hogy sokuknak a szülői házat is 
fel kellett váltani a kollégiummal. A megilletődöttségük nem soká tartott. Már az első napoktól hihe-
tetlen nagy sebességgel közlekednek a folyosókon. A saját termükből pedig már „otthonos” zsivaj 
hallatszik szinte egész nap. Tehát színfoltot, „fiatalos lendületet” hoztak az iskolánkba. Ezt a színt 
igazolják a költeményeik, az „apróságok”. Fogadjuk őket nagy-nagy szeretettel. 
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Pásztor Anna: Az iskolám 
 
  Eleinte kicsit féltem, de azóta rájöttem, hogy nincs mitől. 
  Igaz, hogy tanulni nagyon keményen kell, de tanáraim mindig érthetően és türe-

lemmel magyarázzák el az anyagot. Az osztálytársaimmal is jól megértjük egymást, nagyon sok 
barátom van. A nagy gimnazisták is kedvesek velem, akikkel tanulószobán ismerkedtem meg. Na-
gyon örülök, hogy tanulhatok latint és hittant is, erre a régi iskolámban nem volt lehetőségem. A 
könyvtár is nagyon tetszik, már sok érdekes könyvet találtam.  

  Örülök, hogy állandó termünk van, mert így nem kell vándorolni óráról órára. Az is-
kola és az osztálytermünk is gyönyörűen fel lett újítva, jó érzés idejönni minden nap. 

  Nagyon büszke vagyok arra, hogy egyike lehetek azoknak, akik kisgimnazisták a 
Gárdonyiban. 

–––––––––––––––––– 
 

Tóth Richárd: Az új iskolám 
 

Idén már a Gárdonyi padjait koptatom,  
A tanár elmondhatja: „Én a Ricsit oktatom.” 
Szerintem idejárni nagyon jó,  
De van elég tanulnivaló. 
 
Köri, latin, hittan óra, 
Sajnos, ebből lesz a sok doga. 
 Van, ami könnyű; van, ami nehéz, 
De mire, ha nem erre való az ész. 
 
Egy hónap elteltével, azt mondhatom: 
„Nem bántam meg, hogy itt tanulhatok. 
A sok tananyag gazdára talál, 
Egy ügyes, okos kisfiú agyánál.”! 

 
 

Szűcs Alexandra: Nagymamámnál 
 
A nagymamámnál jó, 
 csak ott jó igazán. 
A nagymamámnak sok keze van, 
de ez igaz ám! 
 
Egyik kezével főz, 
a másikkal mosogat, 
a harmadikkal fejemen 
egy dudort borogat. 
 
A sokadik kezével 
kinyitja a tehénen a csapot, 
s a tehénből máris 
friss, meleg tej csobog. 
 
A nagymamámnál jó, 
mert ott van nagypapa, 
aki a mezőről tücsökszavú 
estét hoz haza. 

–––––––––––––––––– 
 

Kereskai Katalin és Glück Viktória: Bátorító imám 
 
 Fehér blúzomat felvettem, 

kalapál a szívem. 
Tenyerem izzad: remeg, 
mi lesz itt velem! 
 
Biztatom magam: ejnye! 
Nyugodj meg kicsiny lelkem, 
emeld fel fejedet, 
mosolyogjon a szemed. 
 
Óriás ablakaid Rám néznek, 
törpe lett kicsiny testem, 
csak most segíts – Istenem, 
csöppnyi báránykád ne keseredjen! 
 

Imádkozom kicsiny kezemmel,  
melegség tölti el lelkemet. 
Dicső szó, bátorító ige - 
szeretet s félelem van a lelkemben. 
 
Köszönöm az Igét, 
és ígérem: jó diákod leszek. 
Köszönöm a Misét, 
melyet értem tettél: 
mert én bizony kisgimnazista lettem. 

–––––––––––––––––– 
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TANÁRAIM –  Folytatás a 4. oldalról 
A templomban van 2 mellékoltár, nem kell egymásra 
várniok. Mikor barátom belépett a sekrestyébe, az esperes 
úr már miseruhában, bal kezével a velummal letakart 
kelyhet tartva, jobbjával a bursában levő paténát a kehely 
tetejéhez szorítva éppen indulni akart a templomba. Rö-
viden üdvözölték egymást, az esperes úr csak úgy az 
állával mutatott a szemközti oldalra, ahol már ott volt 
kikészítve számára a miseruha, rajta a manipulus meg a 
stóla s legfelül az alba. Barátom megfordul, aztán fejéhez 
kap, mintha szédülne, mert a templomból a sekrestyébe 
nyíló ajtóban ott áll miseruhában, kezében a letakart 
kehellyel az „esperes úr”. Ijedten hátrafordítja fejét, háta 
mögött minden kétséget kizárólag ott áll miseruhában 
kehellyel az esperes úr. S visszafordul, vele szemben is 
ott áll az „esperes úr” miseruhában, kehellyel a kezé-
ben… A két Tobákos – szokás szerint – együtt készült 
szabadságra menni. 

Mikor kikerültem Németországba, egy időre megsza-
kadt Tobákos tanár úrral való kapcsolatom, mert régi 
címén nem volt található. Végül – kérésemre – egyik 
osztálytársam (dr. Homonnay Jóska) kiderítette hollétét. 
Egy kis faluban látta el a harangozó és a kántor tisztét 
kegyelemkenyérért. Később Pannonhalmáról, a papi 
otthonból jöttek levelei. Utolsó levelemre nem ő, hanem 
egy bencés apáca válaszolt. Néhány meleg szóval közöl-
te, hogy kedvenc betege, akinek ajkát soha nem hagyta 
el egyetlen panaszos szó, csendesen elhunyt. Most már 
az angyaloknak meséli el – persze görögül –, hogy 
Ikaros apja: az ügyes kezű Daidalos hogyan segítette 
hozzá Minos krétai király élvezetsóvár feleségét 
Pasiphaë királynét, hogy csábító legyen a Poseidon 
küldte tündérszép bika számára, amely szerelemnek 
azután Minotauros lett gyümölcse… Szinte látom a 
tanár úr pajkos mosolyát…  

Faluhelyi-Fischer János 

• • • • • • • • • • • •  

Találkozóink 2000-ben 
 
65 évesek – (1927–1935) – Baghy Osvát tanár úr osztálya 2000. július 4-én jött össze Egerben. 65 évvel ezelőtt 
érettségizett osztály – 33-an voltak akkor – egyedül álló eredménnyel büszkélkedhetett: az év végi értesítőben 33 közül 
17-en voltak vastagbetűsök. Az érettségizett 33 főből 7-en vannak életben. A találkozón megjelentek: dr. Balogh Lajos 
és felesége (Miskolc), Kormos Gyula (Miskolc), Pálinkás Miklós (Budapest), Tóth Sándor (Gödöllő). Betegsége miatt 
nem tudott a találkozón részt venni Mogyoróssy Mihály, Molnár András és Cziglédy (Czapek) Tihamér és az alsó osz-
tályban velünk járt Deme János. 
Ami a programot illeti: szentmise a templomunkban, melyet Kormos Gyula c. apát osztálytársunk celebrált. Mise után 
átsétáltunk a gimnáziumba. Itt már nyári szünet volt, de az iskola részéről eljött közénk a gimnázium gazdasági igazga-
tója. Az osztályteremben „beszámoltunk” jelenünkről, na meg a múltbeli, diákkori élményekről. Megemlékeztünk ked-
ves tanárainkról – Pataki Vidor, Rássy Paulin, Palos Bernardin tanárainkról, és nem utolsósorban Baghy Osvát osztály-
főnökünkről, majd közös ebéd következett a Hubertus vendéglőben.      
 

     (Pálinkás Miklós) 

0 évesek – (1932–1940) Vitéz Rédey Gerõ c. gimn. igazgató úr osztálya (első osztályban Rédey igazgató úr 

tálytársunk celebrált az ugyanekkor tartott 50. éves 

8 évesek – (1934–1942) –  ákos Kilit tanár úr osztálya az 5 évenkénti rendszeres egri találkozók közé ikta-

dr. Nagy Ivánné és leánya Györgyike már 

 Rezső kedves felesége Amcika. A találkozón megje-
lentek: kedves tanárunk özvegye Ócsvár Gézáné Elvike, osztálytársak közül: dr. Kaposi Pál (Budapest), dr. Kerekes 

6  –  
betegsége miatt dr. Dörfler (Deáki) Sándor volt az osztályfőnök) a 60. érettségi találkozóját május 27-én tartotta Eger-
ben. A találkozón részt vettek: Bárány László és felesége (Eger), dr. Békési Sándor (Győr-Budapest), Bodnár László 
(Miskolc), Kertay Zoltán (Budapest), dr. Kishalmi (Korózs) János (Miskolc), Kovács József (Eger), dr. Rapcsák László 
(Eger), Vankó A. Vince és felesége, valamint lánya és veje. 
A találkozó szentmisével kezdődött, melyet dr. Békési Sándor osz
találkozó két papjával együtt. Utána a gimnázium egyik osztálytermében beszélgettünk, beszámolva az elmúlt időkről, 
emlékezve elhunyt tanárainkra az eltávozott osztálytársainkra. Találkozónk Érsek utcai vendéglőben közösen elfogyasz-
tott ebéddel fejeződött be.                   (Kertay Zoltán) 
 
5 Tob
tott évenkénti budapesti találkozóját – a múlt évi kis részvételi arányra tekintettel – idén egy kötetlen baráti összejöve-
tel formájában a Börzsönyben tartotta meg június 3-án szombaton. 
A társaság zöme egy reggeli Vác-Szob-i vonattal érkezett Kismarosra, ahol 
várt reánk. Innen fiatalos gyalogmenetben felsétáltunk a Börzsöny lábának rejtekében – Börzsönyliget és a királyréti 
kisvasut „Morgó” nevű megállójának közelében – megbúvó, vendégmarasztaló nyári lakjukhoz. (Innen nem messze van 
a ciszterci nővérek monostora.) Itt már javában rotyogott a kerti szabadtűzhelyen bográcsban, nagy vadászunk dr. Kere-
kes Lajos által az előző hetekben ledurrantott bükki vaddisznó, „aki” hűtőszekrényben várta azt a szép napot, amikor 
elfogyaszthatnánk. Szorgos tüzelés és tésztafőzés után, finom saláták és kenyér kíséretében ez rövidesen meg is történt. 
A résztvevő hölgyek által hozott sütemények és nem utolsó sorban Lajos barátunk Kistályán vagy Andornakon termelt 
kitűnő borocskája mellett vidám beszélgetéssel teltek el a délutáni órák. Beesteledvén jó hangulatban és kellemes élmé-
nyekkel gazdagodva visszautaztunk Budapestre. 

Gyengélkedése miatt otthon maradt egyetlen élő tanárunk Rédey



18 Egri FEHÉR//FEKETE VENI SANCTE 

L

z  előtt – áne az ilyen ne
mindig felmerül: érdemes-e összejönnünk? Van-e mit mondanunk egymásnak? – hiszen már eléggé ismerjük egymást 

tt vagyunk, örülünk, hogy találkozhattunk, talán annak is, hogy ezt megérhettük. Ezenkí-

a és felesége Mandi (Budapest), dr. Papp János és felesége Klári 
(B

 ke-
ve

ért mondtunk fohászt, a távollevő élő osztálytársakért, meg a  hozzátarto-
zó

tablónk elveszett. Dél felé elballagtunk a Foglár kert mögötti 
D

II. osz lyt (mi
obó István Gimnáziumban végezték és itt is érettségiztek. I. osztályban dr. Lékai Lajos, II–VI. osztályban Kádár An-

llgattuk az üzeneteket, mindenki beszámolt az életéről. 

felesége 
(B vács Béla (Detk), 
L

ács, Pamula Miklós, Podhorányi Gyula, Suromi Antal, 
T

ajos (Eger), Molnár Tamás és felesége Márti (Budapest), Nyizsnyánszky Tibor és felesége Gabika (Miskolc), Wolszky 
László és felesége Anikó, valamint lányuk Annamária (Budapest). Ott voltak eltávozott osztálytársaink feleségei: dr. 
Nagy Ivánné Cini és leánya Györgyike – mint az osztályt férj és apa helyett összetartó főszervezők és egyben vendéglá-
tó házigazdák, –,Szikora Mihályné Otti, Wahlner Aladárné Irénke.              (Wolszky László) 
 
56 évesek – (1936–1944) – Falubíró Győző osztálya.  A találko ók  pl m kerekszámú esetén – 

„szövegét”. Mikor azután együ
vül egy-két új dolgot is hallunk egymásról. Mikor vége az együttlétnek, mindnyájan arra gondolunk: Isten adja, hogy a 
következő nem kerek számot is megélhessük. 

Részt vettek: Dobrányi László és felesége Saci (Vác), Forenszky József (Hort), Fügedi István (Budapest) dr. Grenda 
Andor és felesége Terike (Miskolc), Horváth Lajos (Jászapáti), Kakuk Jenő (Eger), Lieszkovszky Gyula és felesége  
Marcsi (Budapest), Németi Viktor (Agárd), Oláh Gyul

udapest), dr. Szerdahelyi Ferenc és felesége Nórika (Eger), dr. Tóth Ferenc (Eger), dr. Turcsányi Tibor (Budapest), 
összesen 19-en. Akikről hallottunk, vagy levélben jelentkeztek: Erényi Tibi betegsége miatt nem jöhetett, Juhász Tibi 
Nizzából küldött lapon üdvözölte a találkozón résztvevőket, Kékesi Gyurka a kanadai Torontóból küldte üdvözletét, 
Mohi Gyurka egyéb programja miatt nem tudott eljönni, mint írta jó egészségben él, Sági Lali Zánkáról köszöntötte a 
részt vevőket, Sávoly Titi a találkozó időpontjában Németországban volt, Miklós testvérét látogatta meg, akit tavasszal 
operáltak, de már gyógyult. Morgós Jenci telefonon jelentkezett, úgyszintén Ritter Marci, aki sajnos az idén nem tudott 
eljönni hozzánk,  Szemerédi Dini is telefonon jelentkezett, Földes Menyus ugyan Egerben él, de nehezen mozog, s Tóth 
Ferivel beszélve közölte, nem tud jönni a találkozóra. Versényi Gyurka „sajnos” ez évben sem volt kimozdítható balas-
sagyarmati otthonából. Vártuk Wolsky Agit is , aki levélben – igaz nem biztosra – ígérte, hogy a misére eljön. Székely 
Gyurka ugyancsak ígérte, hogy hosszú szünet után meglátogatja osztálytársait. Sajnos hiába vártuk. (Utólag levelében – 
elnézésüket kérve a megjelentektől – „Alzheimer mester”-re hivatkozott. Elnézte a találkozó dátumát.) 

Meghívót küldtünk, de nem kaptunk hírt Balla János, Horkay Ferenc, Intze István dr. Kalapos József, Oláh Elemér, 
Szabó Gábor, Tóth Albin osztálytársainkról. 

A találkozó programja a szokásos volt. 10-kor gyülekeztünk. A misét Forenszki Jóska mondotta. Kezdetben elég
sen ültünk a padokban, de a végén azért összegyűlt a társaság. A szentmise keretében könyörgések is vannak. Isko-

lánkról, tanárainkról, elhunyt osztálytársaink
kért is: felsorolva a feleséget, gyermekeket, unokákat, dédunokákat. (A későbbi beszélgetés során kiderült, hogy ez a 

felsorolás valóságos volt: Horváth Lajcsi jelezte, hogy neki 2 dédunokája van.) Mise után Sucu lelkesen fotózott ben-
nünket. Remélem majd kapunk a képekből. 

A gimnáziumban folyt az érettségi. A tanteremmé átalakított I. emeleti kápolnában ültünk le beszélgetni. Megnéztük 
az újból kifüggesztett tablókat – az 1933-tól 1948-ig érettségizettek képei a II. emeleti rajztermi folyosón láthatók –, 
sajnos a mienk csak „rekonstrukció”, mivel az eredeti 

omus vendéglőbe, ebéd alatt jó ízű beszélgetés folyt, majd 3 óra körül szétszéledtünk.                O.Gy. 
 
50 évesek – (1942–48–50) – május 27-én tartották érettségi találkozójukat Egerben. Ők hat osztályt a Szent Bernát 
gimnáziumban, a VII. osztályt államosítás után a Gárdonyi Géza Gimnáziumban, a VI tá nt IV.C-sek) a 
D
tal, VII–VIII. osztályban Lengyel Gábor volt az osztályfőnök. 

10 óra előtt gyülekeztünk a Szent Bernát templom előtt, majd a templomban dr. Nagy Menyhért Mójzes atya az egri 
rendház főnöke igen kedves szavakkal köszöntötte a jubiláló osztályt. A szentmisét két volt osztálytársunk Kovács Béla 
detki és Pásztor Károly pócspetri plébános celebrálták. 

Mise után a régi iskolánkba mentünk az I. emeleti osztályterembe, ahol először Mójzes atya tájékoztatott bennünket 
dr. Lékai Lajos volt osztályfőnökünkről és dr. Ferenczy Csaba volt tanárunkról. Majd Lenhardt Laci felolvasta egyetlen 
élő tanárunk, Rédey Rezső szívhez szóló levelét. Megha

A közös ebédet a rendház épületében levő Szent Erzsébet Kollégium ebédlőjében fogyasztottuk el. 
A találkozón részt vettek: Ágoston Gábor (Kamut), dr. Barankai Gyula (Eger), Bartha Tibor (Eger), dr. Besznyák Ist-

ván és felesége (Budapest), Bur Gábor (Nyíregyháza), Buru Pál (Eger), Detky Tamás (Bécs), Ertsey Attila és 
udapest), Fehér József (Budapest), Farkas László (Eger), Kádár Tamás és felesége (Eger), Ko

enhardt László és felesége (Eger), Marosvölgyi Lajos (Érd), Pásztor Károly (Pócspetri), Szálki Ernő és felesége (Bu-
dapest), Szemerey Zsigmond (Eger), dr. Schultheier Zoltán és felesége (Veszprém), Tóth Kamill (Eger), Veres Zoltán és 
felesége (Budapest), Wolf György (Budapest). 

Az 1942-ben kezdett osztálytársaink közül már 19-en elköltöztek az örök hazába. Emlékezve rájuk felsoroljuk nevei-
ket: Bartha István, Bódi Tibor, Bóka Andor, Bóta Jenő, Ferenczi Lajos, György Gyula, Hajnády Endre, Hegedűs Jó-
zsef,Kálmán László, Kelemen Béla, Nagy László, Nagy Luk

emesvári István, Toronyi Endre, Ullrich László, Zbiskó Lajos.     (Tóth Kamill) 
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47 évesek – (1945–48–53) – 1945-ben a Szent Bernát Gimnáziumban indult, majd szétszórva, de együtt is maradva 
1953-ban az utód iskolában, a Dobó Gimnáziumban végzett osztály oz r s di nk számol be: találk ójáról d . Kovác Sándor áktársu

 második világháború befejezésével több szülő a békés jövőbe tekintve és bízva határozta el, hogy megkísérli gyermeke 

 
E

eztünk továbbtanulásra az 
E

e idővel az új osztálytársakkal is jó kapcsolat alakult ki. Beszélgetéseink során sok-
sz

gi diákévekből is akadtak emlékek: Kovács 
S

a üdvözölt bennünket. 
E

t színesítette Holló Albin osztálytársunk által szervezett kétfős zenekar népzenei aláfestése. Szóba kerültek újból a 
fe

 
900. július 19-én – 100 éve – született a Heves megyei 

Dormándon Rem
1910 és 1918 közö
mában végezte. Érettségi után Nagyváradon jogot hallga-

Nyugatban, Kasák lapjában, a Má-ban és a Hét-ben. 1962. 

nt életrajzi regé-
nyében emlékezik. A késői visszaemlékezésben nem nagyon 

A
tovább taníttatását. Hosszas töprengés után kiválasztották az általuk legjobbnak tartott iskolatípust és mindent megtettek, hogy 
a gyermekeik bejuthassanak az óhajtott iskolába. Ilyen előzmények után jutottunk mi 48 kisdiák 1945-ben a a Ciszterci Rend

gri Szent Bernát gimnázium I. B osztályába. Minket még a gimnáziumba vett fel dr. Hegyi Kapisztrán igazgató úr, de már 
általános iskolásként lettünk nyilvántartva. Osztályfőnökünk dr. Kerekes Károly volt. A második évben már az általános isko-
la külön igazgató – dr. Ágoston Julián – vezetése alatt működött, ahova még egy évet jártunk.  

Az államosítást követően az osztály diákjainak többsége az egri 1-es számú Általános Iskola (Halaspiaci Egyetem) tanulója 
lett. Voltak viszont közülünk olyan szerencsés osztálytársak, akiket szüleik az országban még működő egyéb egyházi iskolába 
írattak be. Az általános iskolai tanulmányaink befejezését követően majdnem egységesen jelentk

gri Állami Dobó István Gimnáziumba. 
A régi ciszterci diák osztálytársakat szétosztották több osztályba. Mi a B osztályba kerültünk, ahol más iskolából jött osz-

tálytársakkal 38-an kezdtük meg tanulmányainkat 1949-ben. Az új iskolában az egy osztályba került régi ciszterci osztálytár-
sak láthatóan már jobban összetartottak, d

or emlegettük a tanulmányaikat máshol folytató osztálytársainkat, akiknek nevére még most is emlékezünk. Az új gimnázi-
umban 38-an fejeztük be tanulmányainkat 1953-ban. Az érettségi találkozókat 5 évenként mindig megtartottuk, ahol felesége-
ink is részt vettek. Sajnos évek során egyre kevesebben jöhettek el, a legutóbbin már csak 18-an vettünk részt, mivel 12 osz-
tálytársunk örökre eltávozott közülünk, egy pedig külföldön él. Elhatároztuk ezen figyelmeztető adatok láttára, hogy legköze-
lebb 2 év múlva találkozunk. Így került sor 2000. július 17-i találkozóra. 

A Dobó Gimnázium udvarán délután 15 órakor 13 osztálytárs gyűlt össze. A gyors létszám ellenőrzés után az egyik volt 
osztálytermünkben foglaltunk helyet, ahol elkezdődött a beszélgetés, visszaemlékezés. Mindenki elmondta, hogy az utolsó – 
1998-as – találkozónk óta életében milyen lényeges változás történt. Persze a ré

ándor pontosan ebben az osztályteremben segítette ki Szabó Gáspárt azzal, hogy Frint Gusztáv tanár úrnál helyette felelt. 
Ebből később egy kis probléma is adódott. Arra is kellemesen emlékeztünk vissza, hogy az iskola életében a mi osztályunk 
volt – ha csak rövid ideig – az első koedukált osztály, mivel pár hétre két lány került az osztályunkba. 

Ezután átmentünk a szomszédos Szent Bernát templomba, ahol dr. Kerekes Károly volt osztályfőnökünk fogadott bennün-
ket. Visszaemlékezett egy-két jelenlevő diáktárunkra vonatkozó eseményre, s felidézte a Szent Bernát Gimnázium 
megszüntetésének szomorú történetét. Majd dr. Kovács Endre püspök úr, a templom igazgatój

mlítette, hogy maga is és öccse – dr. Kovács Jenő, akire közülünk többen is emlékeztek – a ciszterci gimnázium diákja volt. 
A találkozó szervezői nevében Fazekas István osztálytársunk üdvözölte a találkozó résztvevőit. Visszaemlékezve a 
diákévekre, az osztálytalálkozóinkra. Megköszönte az isteni segítséget, hogy – ha nem is végig, – ciszterci iskolában 
tanulhattunk, ami meghatározó volt a további iskolai éveinkben. Megköszönte dr. Kerekes Károly osztályfőnök úrnak és a 
már eltávozott dr. Habis György későbbi osztályfőnökünk, valamint tanáraink áldozatos és nehéz munkáját. A rövid 
emlékezést követően megtekintettük az érettségi óta sokat változott belvárost és a most épülő Makovecz féle fedett uszodát. 
Az uszoda múltjáról, jelenéről és elképzelt jövőjéről dr. Kovács Sándor osztálytársunk adott tájékoztatást. Azzal a reménnyel 
fejezve be szavait, hogy a jövő ciszterci és dobós kisdiákok majd ebben az uszodában tanulják meg az úszás és a vízilabdázás 
elemeit. Végül az osztálytalálkozónk utolsó helyszínére dr. Kovács Sándor osztálytársunk riolit tufába vájt pincéjébe mentünk. A 
hosszú beszélgetés alatt Holló Albin osztálytársunk és nászura segítségével készített kiváló bográcsgulyást, túrós lepényt, a 
nejek által készített és küldött pogácsa-borkorcsolyákat fogyasztottuk, és nem utolsósorban a házigazda kiváló egri nedűjét. A 
hangulato

ledhetetlen diákévek, megemlékeztünk a már eltávozottakról, emlegetve mondásaikat, tetteiket. Többen köszönetet mondtak 
a szervezőknek és elhatároztuk, hogy 2003-ban ismét találkozunk, reméljük valamennyien. A találkozó hajnalig tartott. 

A találkozón megjelentek: dr. Kerekes Károly osztályfőnök (Budapest), Bessenyei József (Budapest), Borics Béla (Eger), 
Fazekas István (Eger), Fecske István (Gyöngyös), Holló Albin (Bekölce), Kassai Imre (Budapest), Koós Pál (Eger), Kovács g. 
Sándor (Eger), Neumayer Béla (Fót), Petrényi János (Eger), Pócs István (Budapest), Szabó Gáspár (Nagytálya). 
            (Dr. Kovács Sándor) 

• • • • • • • • • • • •  
 

Remenyik Zsigmond – egri ciszterci diák volt 
1

enyik Zsigmond író, aki középiskoláját 
tt a Ciszterci Rend egri kath. Főgimnázi-

december 30-án halt meg Budapesten. 
Iskolájára a Sarjadó fű c. 1962-ben megjele

u
tott. Kalandos élete során a húszas években hat évet Dél-
Amerikában, a második világháború elején két évet az USA-
ban töltött. Az Apokalipszis humana c. 26 kötetes regénycik-
lusa a század első fele széthulló világát ábrázolja. Publikált a 

szépülnek meg a diákévek. Ebben talán az is szerepet ját-
szott hogy – az Értesítők tanúsága szerint – nehezen birkó-
zott meg az iskolai akadályokkal. De írása egy pár kedves 
sorában mindnyájunk emléke is tükröződik: … A tantermek 
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az orgonásra nyíltak, tavasszal orgonaillattal teltek meg a 
termek, izgalomba hozva, nyugtalansággal telítve meg taná-

•  BUDAI ‹FEHÉRFEKETE› Veni stuk:  
 apátsági bazilika építéstörténete. – A Zircre ellátogatók örömmel tapasztalhatják a 

 újjászületését. Ez a tanulmány jó áttekintést ad a bazilika múltjáról, segíti a Zirc-
látogat  jobban gismerni indny unk számára kedves templomot. 

p School-nak mondják – tanít, han-

m IV−VI. osztályát a Szent Bernát gim-

ramjukban legtöbbször nívós ismeretterjesztő előadások is 

ncia szakos tanár. Igazán szép hitvallást hallottunk 
 tanári pályáról, a nevelésről, amelynek alapjait és mintáit – mint mondotta – az egri ciszterci gimnáziumban ismerhet-

eg. 

Rajna Zoltán Krizosztom OCist aranymisés áldozópa piskolai tanár életének 77. évében augustus 30-án 
elhunyt. Zircen a ciszterciek sírkertjé
 

D
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rokat és tanítványokat… vagy … Voltak (tanáraim), akiknek 
emléke csorbítatlan tisztasággal él emlékezetemben, és akik-
re ma és amíg csak élek, a baráti szeretet tiszta emlékével 
gondolok… Lojális barátok voltak ezek a tanárok, akik 
Goethéről és Anatole France-ról tartottak előadásokat… 

Nem túlságosan tisztelték ezek a szerzetes tanárok a hamis 
és hazug tekintélyeket, és amennyire a környezet megenged-
te, hitet tettek az emberi szolidaritás szükségessége mellett, 
dicsérve az értelem magas rangját, és ostorozva társadalmi, 
gazdasági és politikai abszurditásokat… 
Remenyik Zsigmond magyartanára dr. Tordai Ányos volt. 

• • • • • • • • • • • •  

hírek...hírek...hírek... 
 

Sancte-i számában olva
-- Badál Endre Álmos OCist : A zirci
bazilika megszépülését, a régi freskók
re ót  me  a m áj
-- Keresztes Rókus OCist, aki a dallasi ciszterci középiskolában – ott Cistercian Pre
gulatos írását olvashatjuk Veni Sancte – Mass of the Holy Spirit címmel Hogyan zajlik ott az évnyitó – ezt szeretné e 
hangulatos írás érzékeltetni az itthoni fiatalokkal öregekkel. 
-- Szödényi Demjén, a nemrég Dallasban elhunyt ciszterci atya – aki a gimnáziu
náziumunkban végezte –, művészi munkásságáról olvashatjuk Szeitz Richárd, a képzőművészetek professzorának írását 
képekkel illusztrálva. 
A budai osztály tagjai minden hónapban találkoznak, s a prog
szerepelnek. Ebben a számban két előadás szövegét is olvashatjuk: dr. Petrányi Győző: A szerv- és szövet-
transzplantáció szakmai és etikai kérdései, és dr. Balogh Endre: Pár szó az asztrológiáról – kívülállóknak. 
 
•  DR. SZERDAHELYI FERENC (1944) diáktársunk „Az Eger város egészségügyéért”- kitűntetésben 
részesült augusztus 20-án – olvashattuk a Hevesmegyei Hírlap 2000. augusztus 21-i számában. Az Egerben mindenki 
által szeretett orvos diáktársunknak mi is sok szeretettel gratulálunk. 
 
•  VERSÉNYI GYÖRGY - 1944-ben végzett diáktársunkat hallhattuk a Kossuth rádió augusztus 27-i 
műsorában, a Névjegy-ben. Versényi György közel húsz éven keresztül volt a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázi-
um igazgatója, ahol a pályáját az egyetem után kezdte, mint latin –fra
a
te m A riportertől hallhattuk, hogy tanítványai belföldön és külföldön milyen elismeréssel nyilatkoznak és emlékez-
nek oktató-nevelő munkájáról. Örömmel hallgattuk diáktársuk hiteles szavait és szeretettel gratulálunk egy szép tanári 
pálya sikereihez. 

•••••••••••• 
 

H  A  L  O  T  T  A  I  N  K  
 

p, okl. közé
ben temették szept. 6-án. 

iáktársaink, akiknek halálhírérõl értesültünk: 
Hetényi Adorján (1935) – Besenyőszög 
Bacskay István (1947) – Budapest 

Galamb Gábor (1947) – Budapest 
Dr. Zudar Endre (1947) – Budapest 
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