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KÖSZÖNTŐ 

 

  Szent Norbert-napi találkozónkat megelőzően szeretettel köszöntjük öregdiák társainkat, 
remélve és várva, hogy ismét minél többen legyünk együtt ezen ünnepi alkalommal.  
 Célkitűzésünk változatlan: iskolánk múltjának, emlékeinek ápolása és a jelen események nyomon 
követése. Nagy örömünkre szolgálhat, ha ebbe a munkába fiatal öregdiák társaink, a harmadik 
évezredben érettségizettek minél nagyobb  számban részt vehetnének, felváltva a számukban ugyan 
csökkenő, de még lelkes „öreg” öregdiák társainkat. 
 Alapítványunk áprilisban megtartott kuratóriumi ülésén Flettner Gyula (1953) öregdiák társunk 
hosszú időn keresztül viselt kuratóriumi tagságáról lemondott. Áldozatos, eredményes munkájáért az 
Egyesület elnöksége ezúton is köszönetét fejezi ki. 
 A következőkben kegyelettel emlékezzünk halottainkra, mert változatlanul Kosztolányit idézve: 
„Halottjaim is itt-ott egyre többen.” 
Az elmúlt időszakban meghalt Rohr Rudolf (1944), Pálvölgyi Richárdné dr. Praznovszky Márta (1946), 
Janda Géza (1948), Timon László (1949), Majorossy Imre (1949) és Tunyogi Jutka (1951). 
Nyugodjanak mindnyájan békében. 
 Nagy örömmel és szeretettel gondolunk egykori tanárunkra, öregdiák társunkra, Kovács Kolos 
Bélára (1933) az április 18-án betöltött százegyedik születésnapja alkalmából. Kívánunk neki még sok 
vidám, örömteli évet. 
 Márciusban gimnáziumunk szeretett volt igazgatójának emlékére megalakult a Bárdy Péter Baráti 
Kör. Az alakuló összejövetelen Gödöllő város vezetősége, a tisztelők és barátok nagy számának 
jelenlétében Jutka néni és Miska bácsi (Vancsó Imréné, Jutka és Fábry Mihály) tanáraink átvehették a 
Bárdy Péter-emlékérmet. Az ünnepségen természetesen Egyesületünk is képviseltette magát. 
 Körlevelünk mostani számától kezdődően minden alkalommal megemlékezünk gimnáziumunk 
volt tanárairól, akiknek munkája, tevékenysége iránt ilyen formában is szeretnénk hálánkat kifejezni. 
Ebben a számunkban Dragsits Imre írásával a 111 éve született Paulay Imrére, AZ ATYÁRA 
emlékezünk, valamint Péter atya búcsúztatójával a 100 éve született Rétfalvy Győzőre, aki a 
szétszórattatás előtt felszentelt utolsó premontreiek egyike volt, aki Ottó atya hívására az újraindulást 
követően visszatért a zsámbéki közösségbe. 
 Végezetül szeretettel és kegyelettel emlékezzünk tanárainkra, ezen a helyen azokra, akik 
születésének vagy halálának kerek évfordulója van. 
 

Született 
140 éve Ernyi Gilbert és Kovács Lajos igazgató 

130 éve Kárpáthy-Kravjánszky Mór 
100 éve Lengyel Menyhért és Rétfalvy Győző 

 
Meghalt 

60 éve Labancz György 
50 éve Ráday Sebestyén 

40 éve Mécs László 
10 éve Gáspárdy Ödön és Révay Frigyes 

 
Nyugodjanak békében! 

 
              Az Egyesület Elnöksége 
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BÚCSÚ JANDA GÉZÁTÓL (1930-2018) 

Kedves Gyászoló Család, kedves Megemlékezők, kedves Géza bácsi!  

 Engem ért a megtiszteltetés, hogy a mai szomorú eseményen, amikor is szeretett tanárunkra, 
Janda Géza bácsira emlékezünk, búcsúzóul néhány gondolatot fogalmazzak meg a Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium jelenlegi tanulói, öregdiákjai és a Premontrei Öregdiák Egyesület nevében.  
2015. augusztus 1-jén Géza bácsi megtisztelte jelenlétével 15 éves érettségi találkozónkat. 
Osztálytársaim közül többeknek, köztük nekem is akkor volt szerencsém utoljára személyesen 
találkozni Géza bácsival, korábbi osztályfőnökünkkel, így ez az esemény örökre emlékezetes marad 
számunkra. Géza bácsi akkor is, mint mindig, igyekezett mindenkivel pár szót négyszemközt, 
személyesen is váltani. Ilyen beszélgetésekre a tanár-diák viszony keretében is rendszeresen sor került, 
melynek során Géza bácsitól az aktuális helyzettől függően fejmosást, dicséretet, bíztatást vagy más, 
de minden esetben a diák érdekét szolgáló iránymutatást lehetett kapni. A találkozón ismét 
megbizonyosodhatott mindenki Géza bácsi híres, kivételes memóriájáról, hiszen az évtizedes távlat 
ellenére is pontosan emlékezett mindenkivel kapcsolatos minden lényeges körülményre, eseményre, 
melyet egy-egy tűpontos, a finom humort és az enyhe iróniát sem nélkülöző hozzászólásával, 
megnyilvánulásával tett nyilvánvalóvá.  
 Bizton állíthatom, hogy Janda Géza bácsi személyisége valamennyi általa tanított diákban mély 
nyomot hagyott, és bár meglehet, hogy tanítási módszerei, szigora a kezei alatt felserdülő eleven 
kamasz diákot időnként talán kevésbé lelkesítette, de évekkel később kirajzolódtak azok a nagybetűs 
értékek, amelyeket Géza bácsi képviselt és átadott.  
 Osztálytársaimmal, gimnáziumi tanulótársaimmal való találkozások, baráti beszélgetések 
alkalmával gyakorta kerülnek elő a gimnáziumi emlékek, és aligha túlzás azt állítani, hogy Géza bácsi, 
mint tanár és mint jelenség, ilyenkor mindig szóba kerül. Anekdoták, enyhén karikírozott és az idő 
múlásával talán egyre színesebbé váló történetek hangzanak el ilyenkor vele kapcsolatban, melyek 
mindannyiunkat derűvel, és szeretettel töltenek el.  
 „A stílus maga az ember”, Georges-Louis Leclerc, Buffon grófjától származó szállóigének a 
megfogalmazását akár Géza bácsi is ihlethette volna, feltéve, ha eltekintenénk a több emberöltőnyi 
korbeli különbségtől. Mindazonáltal e gondolat aligha illik jobban másra, mint Géza bácsira.  
 Kivétel nélkül mindig kifogástalan megjelenés, elkötelezettség, pontosság, felkészültség, 
példamutatás, elhivatottság, kiemelkedő műveltség és intelligencia, szerénység, tapintatosság, 
következetességgel párosuló és könnyedséggel vegyes szigor, utánozhatatlanul egyedi, humorral és 
iróniával megfűszerezett fogalmazás, hogy Géza bácsira csak a leginkább jellemző tulajdonságokat 
említsem.  
 Ha ha mégis egy szóval kellene leírni őt, ami leginkább rá volt jellemző, az alighanem az 
ELEGANCIA lenne. Elegancia jellemezte öltözködését, megjelenését, beszédét és írását, fellépését, 
egyszerűen minden megnyilvánulását, mellyel okkal és kellő alappal váltott ki mindenkiből tiszteletet, 
megbecsülést és tekintélyt. Magával a jelenlétével is, de ha ez olykor elégtelen lett volna, a tekintetével 
képes volt fegyelmezni az arra „rászoruló” diákot, más eszközre sosem volt szüksége.  
 Géza bácsi, aki maga is premontrei öregdiák, 1994-től dolgozott a gimnáziumban tanárként, 
később, 2011-ig a gimnáziumi évkönyvet lektorálta. Kevés osztályt tanított, de amelyiket igen, azt 
jellemzően hosszú éveken, volt, amelyiket nyolc éven át. Ezek alatt az évek alatt diákjait személyesen 
is megismerte, melyre kifejezetten törekedett is, jóformán mindent tudott mindenkiről, és ezeket az 
ismereteket a diák érdekében fel is használta a tanítás során. Noha gimnáziumunkba érkezve - 
korából adódóan - talán már túl volt munkássága javán, mégis kivételes energiával és lelkesedéssel 
látott neki a munkához, és végezte azt még hosszú éveken át, melyért valamennyi diáktársam nevében 
szeretném kifejezni őszinte hálámat és köszönetemet.     
 A már említett, legutóbbi  érettségi találkozónkon megkérdeztük Géza bácsit, hogy 
számíthatunk-e a jelenlétére 5 év múlva is; mosolyogva felelte, hogy csak akkor, ha meghívjuk. 
Mérhetetlenül szomorú, hogy többé nem lesz velünk testben, ám lélekben biztosan.  
 Végül hadd osszam meg Géza bácsival való utolsó találkozásomon szerzett személyes 
élményemet:  a  találkozón,  miután  elbúcsúzott  a  résztvevőktől,  félrevont  és  a  megszokott   
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kedvességgel érdeklődött családom hogyléte iránt, majd ezt követően a rá oly 
jellemző hosszú, többszörösen összetett körmondatok kombinációjával egy 
ártatlan történetből odáig jutott el, hogy tulajdonképpen mi rokonok vagyunk. 
E megállapításán – még ha tényleg le is tudta vezetni, hogy mi okból áll fenn e 
kapcsolat – mindketten mosolyogtunk, hiszen mindez sokkal inkább volt 
jelképes, semmint komoly. Mindazonáltal Géza bácsi a kezét felém nyújtotta, és 
mosolyogva így szólt: „Szóval, ha mi rokonok vagyunk, akkor szervusz”, 
egyértelművé téve, hogy tegeződését viszonozhatom. Kezet fogva, igen 
nehezen, de sikerült kimondanom, hogy szervusz Géza bácsi, és azzal el is 
váltunk egymástól. E gesztusa oly megtisztelő, felemelő volt, amit nem 

feledhetek, noha pontosan tudtam, soha nem leszek képes tegezni őt. De itt és most ezt mégis 
megteszem, a végső búcsú jegyében: Isten Veled Géza bácsi, nyugodj békében!        
                   
                         Holzmann Olivér (2000 A) 

TIMON LÁSZLÓ (1931-2018) 

 Körlevelünk 2017/II. félévi számában emlékeztünk meg Timon Béláról, akit László bátyja is 
követett az örökkévalóság útján, idén március 19-én. 
  A Timon család1946-ban költözött Budapestről a Gödöllővel szomszédos 
Máriabesnyőre. Így történhetett, hogy a Timon testvérekkel szoros barátságba 
kerültem, mint gödöllői premontrei gimnazista, Béla osztálytársam, Laci egy 
évvel feljebb járó iskolatársam volt. Érettségi után is szoros barátságban 
voltunk egymással. Közösen szenvedtük el a nyomasztó hazai belpolitikai 
rendszer embertelenségeit. Lacival együtt katonáskodtunk 1953-tól 1955-ig, 
mint  megbízhatatlan származású munkaszolgálatos katonák. A némileg 
enyhülő légkörben leszerelésünk után Lacinak sikerült a Műszaki Egyetemet 
kiváló eredménnyel  elvégeznie, majd később a könyvtárosi szakmában 
főkönyvtárosi állásba került, melyben nyugdíjba meneteléig tevékenykedett.  
 Életének utolsó évtizedében mozgásszervi betegség támadta meg, 
fokozatosan járóképtelenné vált, de az ezzel járó szenvedést békésen tűrte. Gyászjelentésén is 
olvasható a pogány Horatius versének egy szakasza: „Non omnis moriar”: „Nem halok meg egészen, 
emlékezni fognak rám.” 
Emlékeinkben tovább élsz, kedves Laci és találkozunk az örökkévalóságban, hitünk szerint. 
Mintaszerű katolikus keresztény jellemedre, példás családi életedre emlékezve idézzük  Szent Pio 
atyát: „Uram, múltamat kegyelmedre, jelenemet szeretetedre, jövőmet  gondviselésedre bízom!” 
                                                                                        Polcz Iván (1950) 

 
 

DR. PRAZNOVSZKY MÁRTA (1928-2018) 
 
 Praznovszky Márta 1928. április 14-én született. 1946-ban érettségizett a 
Premontrei Gimnáziumban, Gödöllőn. Orvosi diplomáját cum laude 1952-
ben szerezte. Három lánya, hét unokája és hét dédunokája született. Középső 
lánya, dr. Lőrinczné Pálvölgyi Rita, az újraindult Premontrei Gimnáziumban 
huszonnégy éven át tanított földrajzot, rajzot és művészettörténetet.  
Férjével, dr. Pálvölgyi Richárddal, intenzív kapcsolatot ápoltak Fényi Ottó 
perjel atyával. Öregdiákként aktív szerepet vállalt a Gödöllői Premonteri 
Öregdiákok Egyesülete által létrehozott, a Premontrei Gimnáziumot és 
Tanulóit  Támogató Közhasznú Alapítvány munkájában.  
2018. március 7-én hosszas betegség után adta vissza lelkét teremtőjének. 
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AZ „ATYA” - PAULAY IMRE O.PRAEM. (1907-1971) 

 Staff Károly néven volt ösztöndíjas teológus a Bécsi Kollégium 
Hungaricumban, majd Gödöllőre került, de ott már Paulay Imre 
névhasználattal. 
 Bátyáimat követve a sorban én is a Premontrei Gimnáziumba 
kerültem diákban 1936-ban. Az I./A osztály katedrájánál anyámat mély 
meghajlással fogadta a fehér reverendás tanár, aki aztán velem is 
parolázott, mondván, hogy „druszák” vagyunk. Mély hangja, vöröses 
haja, piruló arcbőre, vastag szemöldöke feltűnt, erős kézfogását egy 
baracknyomás a fejemre tetézte. Írása határozott, kemény, aláírása oly 
jellegzetes – amit aztán később utánozni igyekeztem. Ő volt Paulay 
Imre. 
 Nyolc esztendőn át osztályfőnököm, latintanárom, kezdetben a 
magyarórákat, később a németet is tartotta, cserkészparancsnokom is 
volt. Külseje mindig gondosan ápolt, de mindig érződött dohányos 
volta, már a hajnali misén is. 
 Bizony, szigorú volt, nem csak tíz, de tizennyolc éves korunkban 

is, azzal a három lépés távolságtartással, ami még a porosz iskola maradványa lehetett. Diákként is 
éreztük az állandó küzdelmet a több és jobb megvalósítására - gyakran halhattuk tőle az 
„übermensek” kifejezést, a szabályok betartását önmaga és környezete számára. A konviktusi bejárat 
mellett volt a szobája. Mivel este is égett ott a villany, kialakult a vélemény: nem tudni, hogy már 
felkelt, vagy még le sem feküdt. A háborús évek végén, mikor már a Rendnél is beszerzési gondok 
jelentkeztek, az iskolában télen „szénszünetet” rendeltek el. Akkor terjedt el a hír, hogy az Atya 
éjjelente aktatáskájában hordta valahonnan a szenet a kazánhoz. Kevés gyengédséget engedett meg 
magának. 

Az utolsó két esztendőben osztálytermünk a II. emeleten, a konviktusi sarokrészen volt. Ám nem 
egyszer ott is hallottuk, amikor órakezdéskor a földszinten kieresztette a hangját, nyilván egy későn 
jövőt fegyelmezve. Ettől az időszaktól kezdve mindig összerándult a gyomrom, ha valami új 
idegesített. A növekvő fiatal észjárásával próbáltam elfogadni, illetve kiszűrni mások megnyilvánulását, 
főleg a felnőttekét, akik példaként álltak előttünk. Már az érettségi évében jártunk, amikor valaki 
kifogásként megjegyezte, miért nem bírta elkészíteni a feladott leckét. Erre az Atya: „Egy magyar 
fiatalember 1944-ben nem mondhatja azt, hogy nem bírom.” 

Éppen a mi évfolyamunk életében volt olyan meghatározó az 1944-es esztendő. Tavaszig még a 
szokott formák között, színház és tánc, szórakozás szinte zavartalanul. Aztán az első bombázások, a 
Kárpátokig özönlő ellenség; szomorú, illetve baljós hírek, s mi még mindig az iskolában ültünk. Úgy 
mondták, most aztán „előttünk az élet!” (De azt nem tudták, hogy a miénkben mi következik.) 

A tanév hamarabb befejeződött. Mi már az érettségire készülődtünk, az egyik írásbelit légiriadó 
szakította félbe. Az I. félév végétől már nem az Atya tanított, mi valóban megdöbbentünk, amikor 
meghallottuk, hogy az Atyát szélütés érte, fél oldala lebénult, éppen az érettségink előtt. A szóbeli 
vizsga már a konviktusi ebédlő helyiségében volt májusban. Kis csoportjaink a siker tudatával elsőként 
az Atyát keresték fel szobájában. Ágyban fogadott minket, csak az egyik kezét tudta használni, amikor 
cigarettára gyújtott. Személyenként gratulált nekünk, hiszen már „érettek” voltunk. Hangja 
változatlanul erős volt, de mi, akik nyolc éven át ismertük és kiismertük, éreztük az élet megváltozott 
jelét a megbénult Atya sorsában. Akkor még nem tudtuk, hogy később mi mindannyian bejárjuk azt az 
utat, amikor az élet visszaveszi mindazt, amit előzőleg, ifjúságunkban adott. Hatalmas erő az akarat, 
ám amikor már az sem segít, akkor még megvan a gondviselés kegyelme és szeretete. 

1944 nyarán az Atya lassan lábadozott, ősszel járni láttam már mankóval. A háborút követően a 
Horánszky-utcai Norbertinumban tartózkodott gyakran, első érettségi találkozónkat is ott tartottuk.  
1950-ben aztán jöttek a vörös államhatalom intézkedései, a szerzetesrendek feloszlatásáról. Sokukat a 
máriabesnyői apácakolostor épületébe tették át. Ott még meglátogathattuk volt tanárainkat, a 
lehetőség szerinti segítéssel, hiszen csupán egy kézicsomaggal szállították őket ide. 
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A szétszóratást követően az Atya a kelenföldi plébániára került, immár fekete reverendát viselt. 
Több egykori diák házasságkötését ott végezte. Jellemző az önkéntes feladatvállalása, munkavégzése. 
Egyre tevékenyebben vett részt a lehetőség szerint nemcsak a volt szerzetesekről való 
gondoskodásban, de karitatív segélynyújtásban is. 1956 októberét követően a nyugatról érkező 
adományok, küldemények, csomagok irányításában mutatkozott meg végtelen munkabírása és 
szervezőképessége. 

A forradalom után a bécsi Caritasban folytatta ezt a munkát. Bécsben is megkeresték az egykori 
premontrei diákok. A menekültek továbbjutását egyengette, a hazatérőknek útravalót nyújtva. 1971 
szeptemberében jött a hír, hogy Paulay 64 éves korában Bécsben elhunyt. A grinzingi temető egyházi 
parcellájában van a sírja, nevének feltüntetésével. 

1971 augusztusának utolsó három napjában rendkívül fárasztó, szinte egész napig tartó tárgyalásai 
voltak a donátorokkal, akiket este még el kellett vinnie vacsorára, és szóval kellett tartania őket. 
Augusztus 31-én halálosan fáradtan, szinte idegkimerüléssel ment haza. Ennek ellenére másnap 
éppen korán kelt, mintha vakációja lett volna. Már öltözködés közben erős fájdalmat érzett a szíve 
körül, mégis kötelességtudása olyan nagy fokú volt, hogy a nővéreknek tartandó hivatalos misét 
mindenképpen meg akarta tartani. Közben már annyira rosszul lett, hogy – mint utólag mondotta 
Paulay atya – áldoztatás közben látta a nagy izzadtságcseppeket, amelyek homlokáról csepegtek. Mise 
után azonnal kórházi ágyba került, ahol egészen súlyos szívinfarktust állapítottak meg nála. 

Minthogy életében ritkán volt beteg, alig akarta elhinni, hogy ezúttal komolyan ágyhoz van kötve. 
Szentül hitte, hogy egy hét múlva visszatérhet íróasztalához. Addig is dolgozni akart az ágyban, és 
valóságos közelharcot kellett vele vívnom, hogy ezt megakadályozzam. A szívinfarktus, meg a nagy 
fáradtság következményeként nem tudott elaludni, hogy azonban hozzá ne szokjék az altatóhoz, 
eleinte tűrte az álmatlanságot, eltitkolva azt az orvosok előtt is. Csak mikor tűrhetetlen volt az 
álmatlansága, fogadta el az altatót, de mindig kevesebbet vett be, mint amit ajánlottak neki, a fent 
említett okból. 

Már az első hét végén lélegzési nehézség állt be nála, de ezt a krízist még kibírta. Szeptember 21-
én délelőtt nem látszott egyáltalán közelinek a vég, úgyhogy egyedül volt betegszobájában, amikor ¼ 
4-kor újabb erős szívattakot kapott, mely pillanatok alatt megállította a fáradt szívet.  

Temetése méltó volt életéhez és érdemeihez. László püspök úr mondotta a requiemet, mély 
értelműen méltatva Imre atya Caritas-működését. A grinzingi temetőben a Pazmaneum fölajánlotta 
egyik sírhelyét, hogy méltó helyen várja teste a föltámadást… 

Akinek alkalma adódna, hogy felkeresse sírhelyét, tisztelgésül helyezzen egy szál virágot is a fekete 
márvány oszlophoz. Akinek Paulay Imre a premontrei szerzetest, tanárt, rektort jelentette, a távolból 
egy fohászt mondjon el érte, az Atyáért, nyugodjék békében. 

Mennydörgő diákfegyelmező hangja évtizedek múltával is rossz álmot jelentett. Hullámzó járása 
megjelenítette alakját, ismert arca idézte mindazt, aminek hordozója volt. Egykori tanítványai – 
immár tárgyilagos véleményalkotással – az idő múlásával sem feledhették, és emlegették is. Erős 
egyéniség volt, aki a középkorban tömegekre ható hittérítő lett volna. 

               Dragsits Imre  

RÉTFALVY FERENC GYŐZŐ O.PRAEM. (1918-2012) 

Perjelségünk zsámbéki „fiókháza”, a Plébánia 
2011 novemberében kolostorból remeteséggé változott, 
a plébános, Márton atya magára aradt. Győző atya 1990-
ben, a közösség újraéledése idején idős rendi testvéreink 
közül elsőként és egyedül jelentkezett Ottó atyánál 
szolgálattételre. Kormányzó perjelünk a zsámbéki 
plébániára diszponálta. Így alkottunk kis közösséget, hol 
ketten, hol hárman Zsámbékon. E sorok írója 7 évet, 
Márton atya pedig 15 évet töltött együtt testvéri 
közöségben szeretett Győző atyával. 
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Ez hosszabb idő,  mint amit Győző atya a rendbe lépésétől a rend feloszlatásáig közösségben 
tölthetett. Az 1990-től kezdődő időszak valóban közösséget jelentett az ő számára és a vele egy fedél 
alatt lakók számára is. Az új rendi generáció ezért, és elsősorban emiatt hálás Győző atyának. A 
közösség, az egy fedél alatt élés, az egy asztalnál történő étkezés hiányzott neki is, nekünk is a 
szétszóratás évtizedeiben.  

A hosszú beszélgetések, apró rendi történetek, anekdoták, amelyeket kedv es humorával 
elbeszélt, biztosították számunkra a vertikális kapcsolatot a renddel, az előttünk járó premontrei 
atyákkal. Győző bácsi személyében élő kapcsolatba kerültünk a régi Gödöllővel, azokkal a 
rendtársakkal, akiket mi már nem is láthattunk, vagy éppen csak megismertünk. Talán ez hiányzik a 
legjobban a szó szoros értemében 2012. november 15. óta.  

A gyászmiséjén is elhangzott: „Halála napján a déli órákban vidáman beszélgettünk. Márton atya 
meg is jegyezte, hogy minden olyan volt,  mint mindig: kicsiben benne volt az egész Győző bácsi. 
Franciát angollal keverve – mint régen – derűsen emlékeztünk a már elköltözött rendtársakra, aztán 
megkérdezte: „Hányan is vagyunk most?” Felsoroltatta az összes testvért, ki hol van, mivel 
foglalkozik, majd egy-két óra múlva csendben, haláltusa nélkül átment.”  A halál átmenetel a földi 
életformából a teljesbe, ahol Győző atya már nemcsak segítőtárs, hanem valóságos közbenjáró a 
Jóisten színe előtt, hiszen közösségünk utolsó személyi leltárát magával vitte. 

Hosszú, hányatott, mondhatnánk kalandos életéről ő maga részletesen beszámolt a Gödöllői 
Premontrei Öregdiákok Egyesületének körlevelében (2003/II.). Friss emlékezete, élvezetes elbeszélése 
a 20. századi magyar szerzetesélet fontos dokumentuma.  

Ezen a helyen csak néhány fontos adatot idézünk nekrológjából. „1918. szeptember 27-én 
született Máramarosszigeten. Középiskolai tanulmányait a piaristáknál végezte Nagykanizsán. 1937-
ben Szent Ágoston Atyánk ünnepén, Gödöllőn öltötte magára a premontrei fehér habitust. 
Noviciátusa után Budapesten, a Norbertinum lakójaként a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán végezte teológiai és hittanári tanulmányait. 1942-ben Szent Norbert Atyánk 
főünnepén tett örökfogadalmat a Jászóvári Premontrei Prépostság titulusára, majd 1943. március 21-
én, Kassán Madarász István püspök kézfeltétele által részesült a papi ordóban. Elöljárója papszentelése 
után a budafoki rendházba helyezte. Itt a rend által vezetett Szent István Gimnázium hittanára, ifjúsági 
hitszónok és a Mária Kongregáció vezetője volt. Az államosítás után még két évig taníthatott hittant, 
majd a rendek feloszlatása után Nagykanizsára költözött édesanyjához. Itt négy évtizeden át csendben, 
hűségesen élte szerzetespapi életét. A piarista templomban misézett, Kiskanizsán kisegített, és kitűnő 
nyelvtudását kihasználva magántanításból élt. A szétszóratás évei alatt Fényi Ottó atyán keresztül 
tartotta a kapcsolatot a renddel.” 

A száraz életrajzi adatok mögött egy szeretetreméltó, példamutató papi egyéniség rejlik. Aki 
találkozott vele, mint gyóntatóval, nyelvet tanult tőle, vagy éppen csak egy asztalnál ülhetett vele, egy 
mindig derűs, békés, türelmes egyéniséggel találkozott. Ő Zsámbékon mindenki Győző bácsija volt, 
sőt külföldi rendtársaink is mindig azt kérdezték: „Hogy van az Onkel Victor?” Monoton hangon 
felolvasott, tömör prédikációit tanítani kellene, a hiteles keresztény tanítás példái voltak.  

Ő a maga módján boldog és elégedett volt akár a legegyszerűbb körülmények között is. Hálás 
volt minden szolgálatért. Élete utolsó szakaszában ő már csak imádsággal tudott szolgálni, viszont 
rászorult a testvérek, nővérek szolgálatára. Nem voltak nagy igényei, példamutató szerzetesi 
szegénységben élt. A gyászmiséjén a nyolc boldogság evangéliumát alkalmaztuk rá: „Boldogok a szelídek, 
mert övék lesz a föld.”   (Mt 5,5) „Ő valóban nagyon is szelíd volt, és éhezte-szomjazta az igazságot, pedig 
eleget szenvedett az igazságtalanságtól, de ő maga igazul és igazságosan bánt embertársaival, irgalmat 
gyakorolt, békét sugárzott.” Martin schlägli apát megemlékező levelében örömmel említette, hogy 
2010 nyarán, a vizitációs beszélgetésük folyamán visszatérő mondata volt: „Ich bin sehr zufrieden”, vagyis 
hogy nagyon elégedett. Azonban ez a szó valójában megbékéltet jelent, és a vizitátor apát szerint valóban 
béke sugárzott belőle. Igen, ha röviden szeretném jellemezni őt: a szeretet és a belső béke embere volt. 

Személye a Jóisten ajándéka volt számunkra, és kérjük, hogy továbbra is legyen segítőnk a 
mennyben! Meggyőződésünk, hogy sok derék, hűséges, alán már rég elfelejtett rendi testvére után 
most őt is szólította a mennyei Atya: „Jól van, te hűséges, derék szolga! Minthogy a kevésben hű voltál, sokat 
bízok rád: menj be urad örömébe!” (Mt 25, 21) 

                           Ullmann Péter Ágoston O.Praem. 



8 

 

GONDOLATOK A LATIN NYELVRŐL ÉS IRODALOMRÓL 

 Körlevelünk 2015/2. számában megjelent interjúban a latin nyelv és irodalom iránti 
érdeklődésemet is említettem. Mi még 1942-50 között, nyolc éven át tanultunk latint. Elsős korunkban 
idősebb iskolatársaink némelyike félelmetesen nehéz tárgyként ijesztgetett minket a latin órákkal, és az 
ott ránk váró gyötrelmekkel. Kezdeti félelmünk azonban előbb-utóbb feloldódott, jó tanárok 
közreműködésével. Következésképpen annyi év után ma is szívesen találkozom klasszikus latin 
szöveggel, és a halhatatlan latin költők (Vergilius, Ovidius, Horatius, etc.) memoriterkén tanult 
verssorai sokszor szinte szívdobogásszerűen lüktetnek emlékezetemben. A magyar nyelv kiválóan adja 
vissza az időmértékes verselést. 
      A latin irodalom a görög műveltség közvetítője, a görög szellem legdrágább kincseit adta át a 
világnak. A katolikus egyházban is alapvető szerepe van a latin nyelvnek, az evangéliumok , Apostoli 
levelek, az Ó- és Újszövetség is megtalálható latin nyelven a „Nova Vulgata” internetes  címszó alatt. 
A latin holt nyelv, nem változik, biztosítja a szöveg állandóságát. 
      Észre sem vesszük, de rengeteg latin szót használunk ma is a tudományokban, a közbeszéd 
nyelvében is. A latin örökre rányomta bélyegét nyelvünkre. Néhány példa: ab ovo=kiindulás a tojástól, 
in flagranti=tetten elkapott bűnös, in floribus=élete jó sorában, sponte sua=önként, stb., stb. 
Gondoljunk Berzsenyi Dániel Horatiust idéző verseire, Virág Benedek Horatius-fordításaira. 
     Érdemes az ókori latin irodalmat közelebbről is megismerni. Nem kell latinul beszélni megtanulni, 
nincs is értelme, de a szövegértésig eljutni némi erőfeszítéssel nem lehetetlen. Ebben nagyon  érdekes  
segítséget találunk Révay József 1943-ban megjelent kiváló könyvében „Megtanulok latinul” címmel. 
Ez a mintegy 300 oldalas kis alakú rendkívül szórakoztató könyv szinte játékosan eligazít ebben a 
törekvésben. Első megjelenése után több kiadást megért, ma is hozzáférhető pl. az „Antikvárium.hu” 
internetes lehetőségen keresztül. 
Fogadjuk meg Horatius tanácsát: „Dimiduim facti, qui coepi habet, sapere, aude incipe. Rusticus expectat dum 
defluat amnis at ille labitur et labetur omne volubilis aevum”. 
Szabadon fordítva: 
 „A kezdet már fél győzelem, rajta hát! Ne tegyünk úgy, mint az a földműves, aki arra vár, hogy a földjét elárasztó 
árhullám leapadjon, de az csak hömpölyög egyre tovább…”  
                     Polcz Iván (1950) 
 

RÉSZLET IFJ. FEKETE ISTVÁN, 1950-BEN ÉRETTSÉGIZETT ÖREGDIÁK  
2017. NOVEMBER 4-ÉN AZ AMERIKAI MAGYARSÁG ÚJSÁGBAN  

MEGJELENT CIKKÉBŐL  
 

A világon mindenütt, így természetesen hazánkban is szinte minden változik. Ezeket a - 
szerintem gyakran teljesen szükségtelen – változásokat az úgynevezett „haladás” erőszakos 
követelményei eredményezik. 

A változásoknak sajnos anyanyelvünk is áldozatul esett és esik napról napra. Íme a bizonyíték: 
most sem azt kellett volna írnom, hogy „áldozatul esett”, mert ez germanizmus. A magyar 
nyelvszabályok szerint ezt ugyanis ”áldozata lett”-nek kell írni. 

A szomorú valóság az, hogy a magyarok 90 (kilencven!) százalékának nyelvismerete még az 
alapfokot sem éri el. Ha nyájas olvasóim közül lennének, akik sértésnek vagy nevetségesnek tartanák 
fenti állításomat, azoktól megkérdem, hányan tudják közülük az alábbiakat. 

Félmillió magyar szó van, s ezekből ezer a leggyakrabban használt szó. Ezeknek nyolcvanöt 
százaléka – tehát csak nyolcszázötven szó – teszi ki a napi beszélgetésünk szavait. Egy iskolázott, 
vagyis egyetemet végzett ember szókincse húszezer szó. Húszezer a félmillió magyar szóból! Ez azt 
jelenti, hogy a félmillió magyar szónak csak öt százalékát ismerik még az iskolázott magyarok is. 
Hihetetlen és elborzasztó, de ez a statisztikai kimutatásokkal igazolt valóság.  

Örök hálám és köszönetem a Gödöllői Premontrei Gimnázium magyar nyelvtanárainak. Ezek a 
kanonok urak az 1940-es években elérték nálam, hogy legalább középfokon megtanuljam nyelvünk 
szabályait. 

 

https://eudict.com/?lang=lateng&word=rusticus%20expectat%20dum%20defluat%20amnis;%20at%20ille%20labitur%20et%20labetur%20in%20omne%20volubilis%20ævum
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Ezért zavar nagyon manapság, hogy könyveink, újságjaink, hivatalos irataink, színházi nyelvünk, 
szónokaink, rádiós és televíziós bemondóink beszéde tele van durva magyartalanságokkal, idegen 
mondatszerkezetekkel… 

Mintha senki nem tudná, hogy nyelv nélkül nincs nemzet! Gondoljunk a hunok, besenyők, 
avarok, kunok, stb. sorsára. Megszűnt a nyelvük, mert bűnös könnyelműséggel nem vigyáztak rá, és 
megszűntek nemzet lenni. Tanuljunk a példájukból! 

Széchenyi István gróf – akit egykor a legnagyobb magyarnak nevezett a nemzet – nyelvünk 
megőrzésének fontosságáról egyszer ezt írta: „Véntől fiatalig, gazdagtól szegényig, a legjelesebb 
férfiaktól a legbájosabb hölgyekig mindenki tegyen meg az anyanyelvéért, amit tehet, mert ezzel 
mindent  elérhetünk, ami nemzetünk, sőt az emberiség dicséretére méltó… A nyelv nemzeti kincs! Az 
idegen szavak használata megrontja beszédünk és írásunk tisztaságát, és megmérgezi nemcsak a nyelv, 
hanem a nemzet szellemét is!” 

Széchenyi gróf szavaiban nemcsak sok bölcsesség, hanem még ennél is több jövőbelátás volt. 
Gondoljunk arra, hogy főként az utolsó fél évszázad alatt mennyit silányodott, satnyult 
nyelvismeretünk! 

Ez a szomorú tény sajnos az írókra és újságírókra is vonatkozik, akiknek nagy többsége csak 
egészen felületes kapcsolatban van a tiszta magyar nyelv szabályaival. Sokan közülük még a 
helyesírásunkat sem ismerik, legalábbis nem olyan fokon, hogy ne kelljen a számítógépüket segítségül 
hívni, ha nem akarnak szégyenletes hibákat ejteni. 

Másokat kritizálni persze könnyű. Nemrégiben a kezembe került egy néhány éve írt „Amerika, 
óh” krokim. Elborzasztottak a benne lévő nyelvtani hibák. Azonnal feltűnt, hogy a „mivel” és a 
„miután” szavakat helytelenül használtam. Ami különösen azért szégyenletes, mert jól tudom, hogy a 
„miután” időhatározó szó, a „mivel” pedig okhatározó.  

Ezeket a nyelvtani hibákat – és nyolc másikat a három gépelt oldal terjedelmű krokimban – azért 
követtem el, mert gyakran szégyenletesen vigyázatlan, felületes és lelkiismeretlen vagyok írásaimban. 
És bizonyára a beszédemben is. Fényi Ottó kanonok úr, ha még élne, sajnos nem lehetne büszke rám. 

Diákkoromban egyik dolgozatomra a következőket írta: „Pista! Ajánlom, hogy olvasgasd többet 
A magyar nyelv és helyesírás szabályai tankönyvedet! Ottó atya”…… 

Két dolgozatomat mind a mai napig megőriztem. Nem tudnám határozott biztonsággal 
meghatározni, hogy miért. Talán azért, hogy néha elővegyem őket, és újra tanuljak belőlük. Ilyenkor 
mindig meleg lesz a szívem, mert Fényi Ottó perjel úrra gondolok, aki mint pap, tanár és ember 
egyaránt rendkívüli óriás volt! 

             ifj. Fekete István (1950) 

BÁRDY PÉTER-DÍJ  

„Mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek!” – mondja az Úr. 
 
Kedves Márta néni és Julika, kedves Peti, kedves Tomi - a távolban 
is - , drága  Jutka néni és Miska bácsi, kedves Mindannyian! 
A mai koraestén első ízben adjuk át a Bárdy Péter-díjat.  A hiányérzetből 
felszínre törő, egyszerű, tiszta szándék válik kézzelfoghatóvá e díjban. A 
szándék, hogy Péter munkáját, hitét, egyéniségét a szemünk elött tartsuk. 
Ne csak őrizzük, hanem tovább is adjuk, példaként állítsuk. 
Felemelő most látni, hogy ez az akarat nem csak egy-két, néhány 
embernek fontos, hanem sokan, sokfelől gyűltünk össze: gödöllőiek és 
nem gödöllőiek, tanárok, diákok és szülők, a Törökből és a Premiből, 
vagy éppen a Lokálpatrióta Klubból, a Teleki Egyesülettől és sokáig 

lehetne még sorolni. Jóleső, hogy a város és a polgármester úr támogatását is érezhetjük. 
Hálásak vagyunk Pálvölgyi Ritának a díj lelkes tervezéséért és Varga Melindának az igényes 
kivitelezésért!   
A hivatalosan a mai estén megalakuló Bárdy Péter Baráti Kör tehát rögtön megtapasztalta a közösség  
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teremtő erejét, mely Péternek is mindig fontos volt. 
 Nem csoda hát, hogy Ö. Kovács Anna, a meghívón is látható félkör alakú olajág-motívummal 
ajándékozta meg formálódó közösségünket, kifejezve az Istenbe vetett bizalmat, a békét és áldást, és 
azt a kötelességünket, hogy a félkört mi magunk tegyük egésszé munkánkkal! Bízunk benne, hogy 
Péter maga is mosolyogva fogadja szándékunkat! 
Ő úgy dolgozott, élt, hogy nyitottságot teremtett másokban.  Nem kitárulkozott. De mégis a vele 
kapcsolatba kerülőknek - diákoknak, kollégáknak, barátoknak - egyfajta „hallásszabadságot” adott.  
Egyénisége inspirált, hogy meghalljuk belső, őszinte hangjainkat, észrevegyük saját lehetőségeinket a 
Jóra.  
 Egy korábbi levelemben azt írtam Péternek, hogy sorsfordító személyiségnek tartom. Úgy tudott 
és tud a mai napig hatással lenni rám és másokra is, hogy abban semmi tolakodó, semmi mesterkélt 
fellépés nem volt. Mert örömeit és bosszúságait is természetességgel élte meg. Elénk élt egy követhető 
és követendő életet. Nem egy távoli ikonként mutatunk Rá, hanem akár egy félmosolyát felidézve is 
gyakorlati példát látunk benne. 

 A számára sarkalatos értékeket, mint a tehetség, 
szorgalom, fenntarthatóság, céltudatosság, nevelés, 
kitartás, hit és szeretet nem csak prédikálta, hanem meg 
is élte. És ezen erények segítségével győzött is a 
számára kijelölt versenyen. (Virtute Vinces) E 
győzelem tanúi és részesei mai díjazottjaink: Jutka néni 
és Miska bácsi. (Vancsó Imréné és dr. Fábri Mihály) 
 Ha majd tehát a jövőben rátekintünk a Bárdy 
Péter-díjra, a keresztre és az azt körbeölelő 
lángnyelvekre, mint az imént felsorolt erények 
jelképeire, biztató ösztönzést kell éreznünk, hogy 
miként érdemes pályánkat megfutni a Mindenható felé.   

És így világossá válik, hogy Péter örökségét nem felmutatni, nem megélni és nem továbbadni – 
kisfiam elszólását használva – hanyag intelligenciára vallana. 
 Elevenítsük hát fel Péter megszólalásában azokat az értékeket, amelyeket a Bárdy Péter Baráti 
Kör a jövőben legjobb tudása szerint, sokszínűen képviselni fog. Ehhez kérjük továbbra is szerető 
támogatásotokat és Péter nyitottságával várunk minden jószándékú csatlakozni kívánót Körünkbe.  
Hallgassuk örömmel Péter beszédrészletét, melyet a 2010-es premis szalagavatón mondott! 
 
               Nándori Gergely, a gimnázium volt tanára 

 
VÁRADY-BRENNER ANDRÁS KÖSZÖNTŐJE A DÍJÁTADÓN 

 Öregdiák társaim köszöntését, köszönetét hoztam magammal. Köszönteni jöttünk jó 
barátunkat, köszönetünket kifejezni, hogy iskolánk, a Premontrei Gimnázium továbbvihette, 
megőrizhette szellemét, szellemiségét. 
 Osztályom az utolsó volt, amelyik még a régi falak között érettségizhetett változatos, kalandos, 
néha nagyon nehéz, de mindig szép emlékeket tartalmazó nyolc esztendőt követően. Ezek az emlékek 
az utána következő negyvenegy évben sem halványodtak el, és így lelkesen sorakoztunk fel 1989-ben 
Ottó atya mögé – aki nekem valamikor osztályfőnököm is volt – iskolánk újrateremtésének 
megbeszélésére. 
 Ottó atya csodálatos akaratereje, kitartása, szívóssága minden akadályt legyőzve elérte, hogy a 
valamikor nagyhírű Gödöllői Premontrei Gimnázium újra megnyissa kapuit, tantermeit, és az elsős 
kisdiákok  -  ma már velem együtt öregdiákok  -  csivitelésükkel benépesítsék azt.  
Jelmondata – „…múltunk kötelez a méltó folytatásra…” – valósággá vált és remekül megválasztott 
tanártársaival, a szervezés motorját jelentő Jutka „nénivel”  lefektette és megszilárdította a régi-új 
iskola alapjait. (Kislányként jól emlékszem rá a sok évvel alattam járó osztályból.) Az iskola tanárainak 
egy  részét  volt  premontrei  diákok  és  azok  gyermekei, unokái  adták, így  is biztosítva a premontrei  
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szellem folytonos továbbvitelét. 
 Az igazgatói székben Ottó atyát Péter követte, neki  is édesanyja, édesapja öregdiák társaink közé 
tartozik. Az Ottó által lefektetett alapokra a felépítményt Péter rakta le, továbbfejlesztve és betetőzve 
az eredeti elképzeléseket. Az ő vezetésével vált újra naggyá és elismertté gimnáziumunk. 
 Centenáriuma felé közeledő, de a történelem okán csak félévszázadon keresztül működő 
gimnáziumunknak Péter tizenhét éven keresztül volt igazgatója, és ez a tizenhét év mindenkor 
iskolánk legfényesebb lapjai közé fog tartozni. 
Nekünk, öregdiákoknak Péter őszinte jó barátunk volt, a vele való találkozások, együttlétek 
mindnyájunk számára mindig nagy örömet jelentettek. Egyesületünk munkájában tevékenyen részt 
vett, problémáink megoldásában mindig segítőkészen, igaz barátként állt mellettünk. 
A megalakult Baráti Körben ezt a barátságot szeretnénk folytatni mindig szeretettel emlékezve a Sors 
kegyetlensége folytán rövidre szabott, de így is maradandó életművére. 
Kedves mosolyára, barátságos szavaira mindig emlékezni fogunk. 

2018. március 2.                                                                                      Várady-Brenner András  (1950) 

LELKIGYAKORLATOK A PREMONTREI GIMNÁZIUMBAN 

A 2017/2018-as tanévtől iskolánk lelkigyakorlatait előre átgondolt szisztémában szervezzük meg, 
készítjük elő. Ennek lényege, hogy egy nyolc vagy négy évig itt tanuló diáknak legalább évente legyen 
lehetősége egy kétnapos lelkigyakorlaton részt venni, amelynek során közelebb kerülhet Istenhez, 
Jézus Krisztushoz és ahhoz, hogy megismerje önmagát, felfedezze esetleges rendezetlenségeit, és 
azokat orvosolja. A lelkigyakorlatok minden esetben össze vannak kötve zarándoklattal is, tehát 
kegyhelyeket vettünk célba a helyszínek tekintetében. 
 A nyolcosztályos évfolyamok az első négy évben közelebbi kegyhelyeket keresnek fel.  

Az ötödik évfolyam Máriabesnyőn tölt el egy napot, premontrei lelkivezetővel. Megismerkednek 
a máriabesnyői kegyhellyel, a zarándoklattal (gyalogosan, együtt vonulnak át az iskolától a bazilikához, 
imádkozva, énekelve), illetve a népzsolozsma éneklés gyakorlatával. 

A hatodikosok Zsámbékra utaznak két napra, ahol a zsámbéki premontrei atyák közül kapnak 
lelki vezetőt. Megismerkednek a zsámbéki rendtagokkal, a nővérekkel és intézményeikkel is. Tovább 
ismerkednek a Premontrei Renddel és lelkiséggel. 

A hetedik évfolyam Vácott lelkigyakorlatozik, megismerve az egyházmegye központját, a 
székesegyházat. 

Nyolcadik évfolyam Péliföldszentkeresztre utazik és egy másik szerzetesrenddel, a szaléziakkal is 
megismerkedik. 

A kilencedikesek ebben az évben (2018 tavaszán) Pécsett végezték az éves lelkigyakorlatot, a 
Dóm mellett található zarándokházban. 

A tizedik évfolyam számára minden évben az országosan is ismert Mátraverebély-Szentkút 
szolgál lelkigyakorlatos helyül, ferences lelkigyakorlatvezetővel.  

A tizenegyedik évfolyam számára görögkatolikus lelkigyakorlatvezetőt kérünk meg Máriapócson, 
amely a görögkatolikusok legfontosabb zarándokhelye. 

A végzős évfolyamosok, amennyiben sikerül Barsi Balázs atyát megnyerni lelkivezetőnek, a 
sümegi kegyhelyen lelkigyakorlatoznak, egyébként a Tihanyi Bencés Apátság melletti zarándokházban. 

Minden esetben az osztály lelkigyakorlatáról van szó, tehát nem egész évfolyam van együtt, így 
az A, B és C osztályok azonos időpontban, különböző helyekre utaznak el, minden esetben a saját 
osztályfőnökükkel és egy kísérőtanárral a nagyböjti időszakban. 

A lelkigyakorlatoknak fontos célja, hogy felfedezzük, Jézus nem csak egy követendő példa, 
hanem Ő a feltámadott Úr, akivel bensőséges kapcsolatban lehet lenni, aki közöttünk van, aki velünk 
és értünk munkálkodik, és együttműködésre hív, hogy az egész világ megismerje az Atya szeretetét. 
Minden lelkigyakorlat legfőbb célja, hogy elvezessen minket az élő Jézus Krisztussal való mély, 
személyes kapcsolatra. 

Lukács Gábor Imre O.Praem. 
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10. A OSZTÁLY LELKIGYAKORLATA 

 

 Idén osztályunk a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti 
Kegyhelynél töltött el két napot. Mielőtt azonban magáról 
a lelkigyakorlatról írnék, muszáj egy pár szót ejtenem ma-
gáról a helyről is, ahol voltunk.  
 Mátraverebélynek egészen lenyűgöző történelme 
van, és érdekes módon a tények a mai napig 
összemosódnak a legendákkal és azoktól 
elválaszthatatlanok. A legenda szerint itt Szent László 
királyunk lova patkójának a nyomában víz szivárgott ki a 
földből, amikor 1091-ben itt harcolt a kunokkal, és 
átugratott egy szakadékot. A király bárdjával a nyomot 
kiszélesítette, és forrás tört elő. A 15. században 
Magyarország egyik leglátogatottabb zarándokhelye volt. 
Szentkúton több csodás gyógyulás is volt, így később 
szentnek nyilvánították a helyet. A török uralom, mint oly 
sok mindennek, a zarándokhelynek sem tartogatott túl sok 
jót, így Verebély gyakorlatilag elpusztult a 150 év alatt és a 
ferencesek csak 40 évvel a hódoltság vége előtt 
települhettek be a Budai beglerbég jóakaratából. Ma a 
ferencesek által fenntartott templom található itt. A a 
zarándokhelyet és az ide érkezők spirituális tevékenységét 
egy maroknyi szerzetes segíti. 
 Így hát ezen a csodás helyen próbáltuk lelkünket lecsendesíteni Kamill atya segítségével. Annak 
ellenére, hogy csak egy éjszakát töltöttünk itt, a lelkigyakorlat nagyon intenzívnek bizonyult. Részt 
vettünk több imaórán és természetesen az esti és reggeli szentmisén is. Nagyon felemelő volt hallani, 
hogy osztályunk a kezdeti félénk éneklés után, ahol leginkább csak osztályfőnökünk és néhányunk 
hangját lehetett hallani, egyre nagyobb átéléssel és hanggal kezdett el énekelni minden  éneket. Bár 
esett a hó, Kamill atyával részt vettünk egy keresztúton is, ahol, ha fáztunk is, mégis éreztük a 
stációknál hallott elmélkedések után, hogy Jézus nálunk sokkal nagyobb szenvedéseket állt ki, pusztán 
miérettünk. Mindezek után még elmentünk az osztály egy részével a ma már elhagyatott remete 
barlangokhoz, ahol még nem is olyan régen a kőbe vájt „házakban” imádkoztak egy életen keresztül a 
remeték. 
 Egy lelkigyakorlat azonban természetesen nem pusztán a csendről és figyelemről szól, mert 
ugyanilyen fontos a tanítás is. Mindenkiben merülnek fel a vallásával kapcsolatban kérdések, és ez 
teljesen rendben is van. Véleményem szerint a katolikus vallás nem csupán dogmák sorozata, amelyek 
bár rendkívül fontosak, de hit és szeretet nélkül nem sokat érnek, ezen kívül a legtöbb ember számára 
nem is érthetőek, így a jó személyes példa sokszor maradandóbb és értékesebb, mint a hosszú ok- 
fejtegetés. Azonban a személyes példák és tapasztalatok elmesélése és a jóra való rávezetés a tanítás 
egyik legcsodálatosabb és leghatékonyabb formája.  
 Napjainkban egyre inkább háttérbe szorulnak a klasszikus értékek, mint a házasság, a család, a 
tiszta erkölcs, avagy a vallás, amik egy országnak mindig is a támaszai és talpkövei voltak. Így nagyon 
jó volt egy olyan emberrel beszélgetni mindezekről, aki azonos véleményen van velünk, és új dolgokra 
is ráirányítja figyelmünket.  
 Végezetül, még ha elcsépelten is hangzik, mégis csak végső konklúzióként azt tudom levonni, 
hogy mindenki jobban megismerte magát, a vallását, és azt, hogy jelenleg milyen is az Istennel a 
kapcsolata, és ami a legfontosabb, célként egy igen egyszerűnek hangzó kérést, sőt felszólítást kapott, 
aminek megvalósítása mindennél nehezebb: „Légy jó”! 
             Wisznovszky Tamás  (10.a) 
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PREMONTREI SPORTEGYESÜLET 
 

A Premontrei Sportegyesület elődjét az 1924. szeptember 21-én elkészült gödöllői premontrei 
gimnáziumban alakították meg. Az 1926/27-es tanévben megalakult – Soltész Ernő testnevelő tanár 
vezetésével - az iskolai sportkör. Az évek folyamán több szakosztály jött létre: játék, torna, atlétika, 
tenisz, vívás, téli sportok (jégkorong, sí, korcsolya). 1930-ban országos középiskolai tőr- és kardvívó 
versenyt rendeztek. Folyamatossá váltak a vívó-, torna-, és atlétikaversenyek, valamint ünnepélyek 
alkalmával a különböző tornabemutatók. A sportköri tagok közül többen már az országos versenyekre 
is beneveztek. Általában hetenként két délután gyakoroltak, a vitorlázó repüléshez szükséges 
ismereteket szombat délutánonként, majd a nyári repülőtáborozás keretében sajátították el. A 
taglétszáma a kezdeti 60 főről gyorsan 150 fő fölé emelkedett. 1931-ben elkészült egy kis síugrósánc, 
valamint magasugró és távolugró pálya. Az 1936/37-es iskolaévben tovább gazdagodott a gimnázium, 
májusban adták át rendeltetésének az új, hat lőállásos céllövőpályát. A tornateremhez csatlakozóan 
színpad épült, és elkészült az atlétikapálya, néhány percnyire a gimnáziumtól. 1940-ben felvették a 
Szent László Sportkör nevet. Az 1940/41-es tanévben használatba vették a konviktus alagsorában 
megépült, 5×25 méteres új uszodát. 

Ahogy régen, úgy napjainkban is a rend elsődleges feladatai közé tartozik az ifjúság erkölcsi 
nevelése. Ennek egyik kiváló eszköze a sport, ami megalapozza a szervezet edzettségét, hozzájárul a 
lélek kiegyensúlyozottságához, egészséges szellemiségre nevel, elősegíti a közösségi élet szocializációs 
folyamatát, a társadalmi normák szabályzó erejét közvetíti, morálisan fejlesztő hatású – az élet egyéb 
területein is. Rendszerességre nevel, céltudatos, határozott egyéniséggé formál. Tiszteletre és alázatra 
tanít az adott tevékenységgel és más emberekkel szemben. Hittel, kitartó munkával, becsületes 
helytállással és tiszta módszerekkel válik moralitásában értékké az Ember. 

2016-ban, egyesületünk megalapításakor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ezen történelmi és 
eszmei értékek közvetítésével segítsük egy sportszerető közösség létrehozását és „premontreis” 
szelleművé formálódását. A röplabda és íjász szakosztályunk 2018 áprilisában történt megalapítása 
mellett, a jövőben kosárlabda, labdarúgás és úszó szakosztályok létrehozását tervezzük. 

A 2017/18-as tanévben nagy népszerűségnek örvend a szülők és diákok körében a Premontrei 
Ötpróba, melynek négy próbáján már túl is vagyunk. Most induló versenysorozatunk - a rend 900 éves 
évfordulójához kapcsolódóan - a 900 év 900 kilométer nevet viseli. Mindkét verseny részleteiről és 
szabályairól az se.premontrei.hu oldalon találhatunk részletes információkat. 

            
                      Mácsár Gyula, testnevelő tanár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pillanatképek a Premontrei Ötpróba eseményeiről 
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KOMÁROMI KIRÁNDULÁS A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG TÁMOGATÁSÁVAL 

 2018. március 26-án ellátogattunk osztályunkkal Komáromba és Révkomáromba. Az iskola elől 8 
órakor indultunk, és két és fél órás utazás után megérkeztünk a  Monostori Erődbe. Az idegenvezető 
szívélyesen fogadott minket, és együtt indultunk tovább a létesítmény felfedezésére. A komáromi 
erődök Közép-Európa legnagyobb, épen fennmaradt, újkori erődjei, kedvelt és kiváló helyszínei 
különböző fesztiváloknak, rendezvényeknek, konferenciáknak, céges csapatépítésnek, családi 
napoknak, koncerteknek és iskolai tanulmányi kirándulásoknak. Az erődök egyedi jellege, az 
évszázados falak, a várárkok és kazamaták hangulata különlegessé és izgalmassá varázsolja az itt töltött 
órákat. Mi is ilyen lelkesedéssel fogadtuk a porosodó szobákat. A kedvenceink voltak a katonák 
szállásai, a 196 méter hosszú folyosó és a lóistálló. A túra végén kaptunk egy kis szabadidőt, amikor 
lehetőségünk volt lazítani, pihenni, enni, inni és körülnézni. Felmentünk a tetőre is, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílt a Dunára (ahova a tisztek mosakodni jártak) és a városra. Majd visszamentünk a buszhoz, 
megebédeltünk, és az Erzsébet hídon keresztül átmentünk Komárnoba. 
 A Révkomáromi Erőd mellett parkoltunk le, ahol idegenvezető fogadott minket, és beszélt egy 
kicsit az épületről, ami a város megvédését szolgálta. Miután a törökök megszállták Magyarországot, 
elkezdődött a védőbástyarendszer építése, amelyet a mai öreg és az új erődítmény képvisel. Az 
uralkodó kezdeményezésére a 17. században ezt az erődítményrendszert olyan módon tökéletesítették, 
amely a legmodernebb volt egész Európában. 
 Elek József (történelemtanár) vezetésével körbejártuk a várost, és olyan híres szobrokról ejtett 
néhány szót, mint például a Klapka György szoborról (előtte csoportkép is készült), ami a városháza 
előtt található, és itt szoktak lenni a március tizenötödikei megemlékezések is. A Klapka György 
tér (szlovákul Námestie generála Klapku) Komárom főtere a történelmi városközpont szívében. 
Meghatározó épülete a városháza, előtte a tér névadójának, Komárom hős védőjének, Klapka 
György tábornoknak egész alakos szobra áll, melyet 1896-ban állítottak fel, majd miután 1945-ben 
eltávolították, 1991-ben került vissza a térre. A szobor egyben Komárom város egyik szimbóluma is. A 
tér piactérként alakult ki a 17. század második felében. Korábban egy posványos tó volt itt, a város 
akkori keleti kapujánál. Ma a város legismertebb pontja, északi oldalán áll a városháza épülete, 
nyugatról a Zichy-palota, keletről a rendelőintézet épülete, délről a 19. században épült egyemeletes 
polgárházak övezik. 
 Ezenkívül láttuk  V. László szobrát, ahol érdekes dolgokat meséltek nekünk az édesanyja által 
megszervezett koronalopásról. 
 Továbbhaladva megcsodálhattuk Szent István király lovasszobrát, melynek valójában semmi 
köze nincs Révkomáromhoz. A szobor Győrfi Lajos magyarországi szobrászművész alkotása. Az 1,5 
tonnás bronz mű életnagyságban ábrázolja Istvánt, s magassága a talapzattól a lándzsa hegyéig 8,3 
méter (az életnagyságú megnevezés alatt az 5/4-es arányt kell érteni, mivel a valós méretek szobor 
formájában kisebbnek tűnnek). Talpazata egyszerű vonalú, hasáb alakú, kővel borított vasbeton, 
alapozása szintén vasbeton, első részére a király jellegzetes monogramja került. A teljes alkotás együttes 
tömege 25 tonna. Az alapzat a komáromi Tonex Kft. és a süttői Reneszánsz Kft. adományaként 
készült el. A bronzszobor a királyt lovon ábrázolja.  
 Nem messze tőle lehetőségünk adódott gyönyörködni Lehár Ferenc nagyméretű szobrában, 
aminek a helyén korábban a világhírű zeneszerző szülőháza állt. Számunkra furcsa volt, hogy se nem 
mellszobor, se nem egész alakos szobor nem volt, hanem a kettő között létezett. Ez is vitathatatlanul 
művészi volt. 
 Megnéztük az Angolparkot, de a kedvencünk az Európa-udvar volt, amelynek tervei a komáromi    
(Komarno) Európa Ateliér tervezőirodából származnak. Az épületek, amelyek egy 6500 
négyzetméteres új teret vesznek körbe, Európa egyes vidékeinek építészeti jellegzetességeit mutatják 
be. Sajnos még nincsen teljesen befejezve, de így is gyönyörű volt. Számos magyar uralkodóról 
mintázott szobor állt egy nagy körben. Itt egy rövid ideig sétálhattunk, fényképezhettünk és 
csodálhattuk az itt található műremekeket. Megtudhattuk kiemelkedő tudással rendelkező 
idegenvezetőnktől, azt is, hogy az ír sörözőbe járnak a legtöbben, de mi sajnos nem mehettünk be. 
    

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom_(Szlov%C3%A1kia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Klapka_Gy%C3%B6rgy_(t%C3%A1bornok)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Klapka_Gy%C3%B6rgy_(t%C3%A1bornok)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1896
https://hu.wikipedia.org/wiki/1991
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
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 Az új Európa-udvart a dél-szlovákiai Duna mellett 
f e k v ő  K o m á r o m  v á r o s á n a k  t ö r t é n e l m i 
városközpontjával három történelmi kapu köti össze: a 
Szent István-kapu, a IV. Béla-kapu és a Mária Terézia-kapu. 
 A Zichy-palota belső parkját az új térrel a Mátyás-
kapu köti össze. Ezt a kaput történelmünk legismertebb - és 
a városhoz érzelmileg erősen kötődő - királyáról nevezték 
el. A kapu a tér egyik domináns építménye, amely formájával 
és színeivel a Mátyás király uralkodása alatt épült épületeket 
idézi.  
 A tér közepén annak a kútnak a működőképes 
másolata található, amely 1878-ig a Hlavné námestie 
téren állt a komáromi Városháza előtt. 
 A tanár úr bemutatta nekünk munkahelyét, a Selye 
János Gimnáziumot. A Selye János Gimnázium – négy-, hat- 

és nyolcosztályos gimnázium Komáromban, a szlovákiai magyar középfokú oktatás egyik 
legfontosabb intézménye. Az 1649-ben alapított jezsuita, később bencés gimnázium utódja. 1908-
ban költözött a Király Püspök utca 5. szám alatt található kétemeletes épületbe. 1994-ben vette fel 
egykori híres diákjának, Selye János stresszkutatónak a nevét. A gimnáziumba az egész szlovákiai 
magyar nyelvterületről érkeznek diákok, kollégium is 
tartozik hozzá. A mai gimnázium épülete korábban a 
bencés rendé volt. Közös képet készítettünk a bejárat előtti 
lépcsőn állva. Mint mindig most sem volt egyszerű 
elkészíteni a képet, de Virág ügyességének köszönhetően 
mégis sikerült. 
Nagyon hálásak vagyunk a Rákóczi Szövetségnek, hogy 
lehetővé tette ezt a kirándulást számunkra. Nagyon 
élveztük, még akkor is, ha az M1-es autópályán egyórás 
dugóba keveredtünk, oda- és visszafelé is.   
             Köszönettel: 9. a osztály 
 

 

TÁNCHÁZ 
 

 A rendszeres táncház megrendezésére irányuló kezdeményezés a szülői választmány néhány 
tagjának ötletére indult el. A szervezésben segített Varga Virág 9. a osztályos tanuló, a szülői 
választmány tagjai és a zenéért felelős előadók.  
  A táncház a B épület ebédlőjében került megrendezésre. Célunk a hagyományteremtés: azt 
szeretnénk, hogy a mi iskolánkban is legyen arra lehetőség, hogy a kicsiktől a nagyokig mindenki 
kulturált körülmények között szórakozhasson. Itt nem csak a táncra kell gondolni; szándékunk 
szerint a beszélgetés, a társasjáték és a kézműves foglalkozás is a kikapcsolódás része lesz ezeken az 
alkalmakon.  
 Minden újszerű próbálkozásnak vannak kezdeti nehézségei: nekünk is támadtak gondjaink, 
mind a szervezésben, mind a megfelelő időpont megtalálásában. Mindezek ellenére - meglátásom 
szerint – sikerült két hangulatos táncházat is megtartanunk. Mind a két alkalommal sok embert (több 
családot is) vonzott a lehetőség a néptáncra, felnőttek és fiatalok közül egyaránt. Külön köszönettel 
tartozunk a táncoktatásban részt vállalt szülőknek. 
 A zenét két gödöllői együttes, a Csenderes és a Piros Hetes biztosította. Az előbbi a 
versenyeredményeiről, az utóbbi inkább a táncházairól híres, de mind a kettő fiatalokból áll és 
nagyon tehetséges. A Csenderes egy autentikus moldvai zenét játszó népzenei együttes. Több 
színvonalas versenyen indult és ért el jó helyezést. Tagjai a Premontrei Szent Norbert 
Gimnáziumban, illetve a Református Líceumban tanulnak.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gimn%C3%A1zium
https://hu.wikipedia.org/wiki/1649
https://hu.wikipedia.org/wiki/1908
https://hu.wikipedia.org/wiki/1994
https://hu.wikipedia.org/wiki/Selye_J%C3%A1nos
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 A jövőre nézve célunk, hogy a saját 
zeneiskolánk keretein belül, a már népzenei 
alapokkal rendelkező hangszeres zenét tanuló 
diákokból létrehozzuk a Premi saját kis táncházi 
együttesét. A kisebb gyerekeknek egy teremben 
kézműves foglalkozást és társasjátékot tudjunk 
szervezni, és legfőképpen, hogy ezek a táncházak 
gyakrabban – havi rendszerességgel – legyenek 
megtartva.    
 A táncház jövője függ az iskola vezetésétől, 
de reméljük, hogy a sikeres kezdés után ez a 
kezdeményezés az elkövetkező években tovább 
fog fejlődni, és remek lehetőség lesz mind a 
fiatalság, mind a felnőttek, a családok számára az 
örömteli együttlétre.   

 
 

ANGOL TÁBOR 2018 

 Az áprilisban megrendezésre került angol táborban összesen 32 premis diák vett részt. Az évek 
óta, minden évben megszervezett angliai út, idén is fenomenális volt.  
 Csütörtök hajnalban gyülekeztünk a repülőtéren. Korán induló repülőgépünket a kisebb-
nagyobb akadályok ellenére is sikeresen elértük. A landolás London repterén különösen 
emlékezetesre sikerült. Kivételes pilótánknak (kinek kabinját az érkezés után meg is tekinthettük) még 
a tejfel ködben való leszállás sem jelentett gondot. Buszra szállva útnak indultunk végső állomásunk, 
Barnstaple városa felé. Közben csodáltuk a vidáman zöldellő angol tájat, és izgatottan vártuk a még 
csak éppen kezdődő kalandot. Menet közben kitérőt tettünk Salisbury Katedrálisához, mely 
lélegzetelállítóan hatott. Megálltunk a híres sziklaépítménynél, Stonehenge-nél is, mely a süvítő szél 
ellenére is gyönyörű volt. Készítettünk pár képet, minden lehetséges szögből, majd ismét buszra 
szállva, egészen Barnstaple-ig hajtottunk.  
 Vendéglátó szüleink már a találkozóhelynél vártak bennünket. Párosával szólítottak mindenkit, 
mikor a hozzájuk tartozó szülőkhöz értek. Bár arckifejezésünk kissé ijedt volt, boldogan mentünk 
haza családjaink kíséretében. Az ismerkedés, összeszokás könnyen és gyorsan ment. A családok 
nagyon gyermekközpontúak és felettébb figyelmesek voltak.  
 Az Angliában töltött hetünk alatt, szinte mindennap egy nyelvtanfolyam óráin vettünk részt. 
Angoltudásunkat különböző 
interaktív játékok, feladatok 
megoldása közben fitogtathattuk. 
Nyelvtanáraink mosolyt csalva az 
arcunkra csepegtették belénk a 
tanfolyam anyagát, szókincsét, mely 
nagyon izgalmas volt.  
 Mikor nem az iskolapadban 
ültünk (akárcsak itthon maradt 
társaink), Anglia szebbnél-szebb 
városait, tengerpartjait jártuk be. 
Lynton, Lynmouth, Baggy Point, 
Ilfracombe, Woolacombe, 
Appledore csodás angol városok, 
vagy éppen három mérföld hosszú homokos parttal rendelkező csodák. Kirándulásaink alkalmával, 
Matt, a brit idegenvezetőnk, mindig velünk tartott. Érdekes történetekkel, fontos tudnivalókkal tette 
még különlegesebbé, a már amúgy is felejthetetlen utazásainkat.  
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 Kirándulásaink, iskolai óráink alkalmával, illetve az 
otthon töltött idő teljes egészében az angol nyelvnek voltunk 
„kitéve”, hisz egyedül szobatársunk értette a magyar szót. Az 
utazás előtti, utolsó teljes napunkon, egy projekt feladatot 
kellett elvégeznünk, csoportokban. Egy témának megfelelő 
kérdéseket kellett összeírnunk, majd a megadott időben fel 
kellett tennünk őket, Barnstaple lakóinak, ezzel egy 
közvéleménykutatást vagy éppen felmérést végezve. A témák 
sokrétűek és nagyon érdekesek voltak.  
 Körülbelül másfél óra állt a rendelkezésünkre, hogy 
minél több brit járókelőt szólítsunk meg, a hosszú, boltokkal 
teli, emberektől zsúfolt sétálóutcán, hogy választ kaphassunk 
projektünk kérdéseire. A feladat nagyon érdekesnek bizonyult. 
Sok elutasítással a hátunk mögött, de annál több igenlő 
válasszal a birtokunkban tértünk vissza az iskolába, hogy egy 
prezentáció formájában előadjuk a felmérésünk eredményeit. 

Erre szintén volt pár óránk. Mindenki színesebbnél színesebb plakátokat készített, vagy serényen 
körmölte a tervezett beszéd vázlatpontjait. A prezentációk végül nagyon jól sikerültek. Érdekes 
tényeket tudtunk meg a város lakóiról, és persze ez is brit nyelvtanáraink jelenlétében zajlott, így teljes 
egészében angolul.  
 Az utazás napján korán keltük, majd búcsút mondva szeretett családunknak, indultunk vissza 
Londonba a repülőtérre. Az utunk érdekes és szerencsés volt ismét.  
 Csodás élmény volt eltölteni ezt a tartalmas hetet Angliában, bizton állíthatjuk, hogy egy 
felejthetetlen élménnyel a birtokunkban ültünk vissza újra az iskolapadba. (A jobb angoltudásról nem 
is beszélve.)  
Köszönjük a lehetőséget angoltanárainknak. Nagyon bízunk a jövőbeli folytatásban! 
   
               Daróczi Lili (9.c) 
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ŐSTÖRTÉNETI NAP A PREMIBEN 

 Március 27-én, délelőtt, a 7-10. évfolyam részére honfoglalás 
kori történelmi napot szerveztünk. Közel 180 önként jelentkező 
diák ismerkedhetett meg a korabeli magyarok hétköznapi, nomád 
életével, fegyvereivel, nyelvével, szokásaival. Két helyszínen folytak a 
programok. 
 A Fényi Ottó-teremben dr. Szöllősy Gábor, a Mezőgazdasági 
Múzeum múzeológusa tartott előadást a honfoglaló magyarok 
mezőgazdaságáról. Ismereteket szerezhettünk általában a nomád 
népekre, így a magyarokra is jellemző életkörülményekről, az ezt 
alakító földrajzi és éghajlati viszonyokról, állattartó és földművelő 
szokásaikról. Sok érdekességet tudhattunk meg az általuk termelt 
gabonafajtáktól és a tenyésztett állatfajtáktól kezdve, a sajt készítés 
körülmények alakította módjain keresztül, egészen a magyar 
kutyafajtákig - mindezt tudományos alapossággal bemutatva. 
 Az erdei tornacsarnokban az első órában jurtát állítottunk a 
jurta készítőjének, Szöllősy Antal úrnak az irányításával. A 

következő három órában a diákok úgy érezhették magukat a jurtába lépve, mintha időkapun léptek 
volna át. Odabent Tóni bácsit látva és hallgatva, gyorsan röpült az idő. A gyerekek honfoglalás 
korabeli íjakkal jeleskedve megmutatták, hogy méltó utódaik eleinknek. 
 Köszönjük a közreműködést a meghívott előadókon kívül Brassay Ágnes tanárnőnek, Lencsés 
Barna tanár úrnak, valamint a jurta építésben, bontásban, és az íjásztatásban segítő 10.a-s és 8.a-s 
fiúknak: Almási Bencének, Csontos Attilának, Hídvégi Lászlónak, Lakatos Árminnak,  Tresó 
Mátyásnak, Wisznovszky Tamásnak, Korzenszky Bencének és Wisznovszky Adriánnak. 
 
         A szervezők: Szabóné Kozma Györgyi és Bobok Endréné 
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VIRTUTE            Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete                     VINCES 
    2100 Gödöllő Fácán sor 3.     

 
 

MEGHÍVÓ 
A SZENT NORBERT NAPI TALÁLKOZÓRA, KÖZGYŰLÉSRE ÉS  

A MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSRE 
 

 

A Gödöllői Premontrei Perjelség és a Gödöllői Premontrei Öregdiák Egyesület 
szeretettel hívja és várja az ünnepi találkozóra és közgyűlésre a régi és mostani iskola 
diákjait, tanárait, hozzátartozóit, akiket összeköt a Premontrei Rend tisztelete, a 
Gimnázium és Nevelőintézet szelleme, az iskolaévek alatt kifejlődött barátság és 
szeretet.  
 

A Közgyűlés időpontja 2018. május 25. 18.00 óra, 2100 Gödöllő, Pacsirta utca 4.  
A közgyűlés várhatóan nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés és  

a Szent Norbert napi ünnepség időpontja: 2018. június 9. (szombat),  
2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2., a Gimnázium B épületének Aulája.  

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.  
 

Az ünnepi találkozó programja:  
9.30 órakor Szentmise a Fácán sor 3. alatti Premontrei Plébániatemplomban.  
A szentmisét követően a Gimnázium előtt a kopjafák megkoszorúzása, meghalt 
tanárainkra és diáktársainkra emlékezve. 
11.00 órakor Közgyűlés a Gimnázium B épületének Aulájában. A Rend, a Gimnázium, 
az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, valamint a költségvetésről és 
zárszámadásról szóló szavazást követően a társegyesületek és a jubiláló évfolyamok 
(1933, 1938, 1943, 1948, 2003 A és B, 2008 A és B, 2013 A, B és C) 2-2 perces 
beszámolóit hallgatjuk meg.  
 
A helyszínen lehetőség van a tagdíjak rendezésére.  
12.00 órakor ebéd ugyanott. Az ebéden való részvételre előzetes jelentkezést kérünk. 
Az ebéd változatlanul 2500 forintba kerül.  
Ebéd után megkoszorúzzuk iskolánk újra indítójának, Fényi Ottó atyának sírját. 

 

Gödöllő, 2018. május 6. napján 

 

 
Szeretettel várunk! 

 
az Egyesület Elnöksége 
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AZ EBÉD ÉS TAGDÍJ BEFIZETÉSEKRE ÉS A JELENTKEZÉSRE 
VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 
A gödöllői ebéd ára személyenként 2500 Ft, amely összeget lehetőleg átutalással, vagy az OTP-ben 
feladott egyesületi csekken, akár a tagdíjjal együtt kérjük befizetni, feltüntetve, hogy az összegből mennyi 
jut tagdíjra, mennyi ebédre (személyek száma), és ha többet fizet, az adományként felajánlott rész.  

Minden részt venni szándékozótól feltétlenül kérjük május 31-ig a jelentkezést, akár külön 
levélben, telefonon (Kissné Papp Gabriella 06 20 3594201) vagy e-mailben (varadybrenner@t-online.hu), 
mert csak így biztosítható az évfolyamok tagjainak egymás melletti elhelyezése! A levelet az 
Egyesület gödöllői címére kérjük elküldeni. Külföldiek és az előre jelentkezők az ebédet a helyszínen 
fizethetik. Kérjük, hogy azok a belföldiek, akiknek az ebéd megfizetése nehézséget okoz, jelezzék a 
jelentkezéskor, az Egyesület nekik térítésmentes ebédet biztosít.  

Kérés: Az Egyesület eddigi pénzkeretei megfogyatkoztak. Szeretnénk éves terveinket megva-

lósítani: a körlevelek kiadását, szétküldését, rászorulók segélyezését, diákok jutalmazását. 

Mindehhez kérjük a tagdíjon felüli további segítségeket is – köszönettel!  

Belföldi befizetés az Egyesület részére a Gödöllői OTP-nél kezelt 11742049-20260804 számla-

számra bármelyik OTP pénztárnál. Az iskola alapítványának számlaszámára is köszönettel vá-

runk adományokat.  

(A Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumot és Tanulóit Segítő Közhasznú Alapítvány 

11742049-20283609) 

Címünk: Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete 2100 Gödöllő, Fácán sor 3. 

Az Egyesület célszerűségi okokból, a renddel egyeztetve, a székhelyét a gimnázium épületébe 

(2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.) tervezi áthelyezni. Ezzel kapcsolatban az Egyesület közgyű-

lést fog tartani. A közgyűlésre a meghívót a honlapon tesszük majd közzé. 

Tel.: 06 28/514 995 (az iskola száma, Kissné Papp Gabriella) 

Polcz Iván: 1126 Budapest, Fodor u. 25. (ipolcz@t-online.hu) Tel.: 06 1/395-4703 

Sándor István Zoltán: 2100 Gödöllő, Pacsirta utca 4. (sandoristvanz@gmail.com) Tel.: 06 30/406-5208 

Várady-Brenner András: 1221 Budapest, Bimbó u. 7. (varadybrenner@t-online.hu) Tel.: 06 1/226-4852 

Vilhelm Dóra: 2100 Gödöllő, Holló utca 5. (vilhelmdora@gmail.com) Tel.: 06 30/986-1837 

HONLAP:  oregdiak.premontrei.hu 
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