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Ember ember ellen csatázik, 

Mi egyesítsen, nincsen eszme, 

Rommá dőlt a Messiás háza, 

Tanítása, erkölcse veszve… 

Oh, de hogy állattá süllyedjen, 

Kinek lelke volt, nem lehet… 

Hatalmas Ég, új Messiást küldj: 

Beteg a világ, nagy beteg… 

 

írta Ady endre 1899 karácsonya tájékán, pedig se híre se hamva nem volt még a Covidnak.  

 

ÖREGDIÁK LELKINAP 

Húsvétra idén is menetrendszerűen megérkezett a Covid aktuális, soros hulláma. Számos 

egyházmegyében, így a Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében sem lehetett húsvét táján 

nyilvános szentmisét tartani. A lelkigyakorlatos nap is elmaradt. Akárcsak tavaly, most is a 

húsvéti körlevél adta lehetőséget használtuk ki. Bár jobb személyesen találkozni, de ennek is 

megvan a pozitívuma. Máté testvér gondolataival sokkal több öregdiákot értünk el, mint 

ahányan a kápolnában rendre összeszoktunk jönni. 

   

 

BALLAGÁS 

A ballagás idén is elmaradt. A több éve szokásos ballagási emléket -ami eredetileg az összes 

ballagási beszéd, képekkel összeszerkesztett exkluzív kiadványa – most csak szűkebb  

tartalommal, de megkapták az egyesülettől a banketten a ballagó diákok.  

 

 ÖREGDIÁK KIRÁNDULÁS 

Többnapos kirándulást nem mertünk szervezni. Csobánka Szentkútra zarándokoltunk, ahol 

Előd atya tartott nekünk szentmisét. Itt még Irén tanárnő is velünk volt.  

 

 

CSALÁDI KIRÁNDULÁS 

Szintén közeli célt kerestünk, hogy ne kelljen jó előre buszt szervezni, amit aztán esetleg a 

körülmények miatt vissza kell mondani és az egész kirándulás csak „füstbe ment terv” legyen. 

A pályaudvari Királyi Váróban tett villámlátogatás után a Premontrei gimnáziumot és 

rendházat kerestük fel. Piusz atya a tartományfőnök személyesen fogadott és vezetett körbe 

minket. A közös ebéd után a kastélyt jártuk körbe vezetéssel, majd a máriabesnyői kegyhelyet 

látogattuk meg, ahol az esti szentmisén is részt vettünk. 

 

Közgyűlés és megismételt Közgyűlés 

Az időpontját úgy választottuk meg, hogy lehető legkésőbb, húsvéttól a legtávolabb legyen, 

bízva benne, hogy az esetleges korlátozások már nem zavarnak bele a találkozóba.  

Ahogyan az megszokott, csak a megismételt közgyűlés tudtuk érvényesen megtartani. A 

jelenlévők a beszámolókat jóváhagyták.  



Az eseményt összekötöttük Lacza András egykori elnökünk emlékére megtartott szentmisével 

és kisebb agapéval. András meghatározó személyiség volt, egyesületünkben. Az év elején tért 

meg teremtőjéhez és a vírus helyzet miatt csak szolid családi körben volt a temetése. 

 

 

2019. október 10. SZENT FERENC NAP 

A Szent Ferenc napi lelkigyakorlatra mindig ferences atyát hívunk. Idén Lindmayer Miklós 

atya volt velünk, aki 2003-ban végzett Szentendrén. Bár nem tagja a legkisebb testvérek 

rendjének, de vallom és bízom benne, hogy a testvérek is így érzik, mi öregdiákok is bele 

tartozunk a ferences családba.  

bevallotta, hogy kicsit izgul, mert először kérték fel ilyen feladatra és megilletődve áll most a 

mögött az oltár mögött amit eddig mindig csak a padból ülve nézhetett. 

 

A szentmise után Káli Gabi titkárunk a Szentkoronáról tartott előadást. 

 

 

Kézfogás 

Ha igazak a hírek a tavaly előtt 25. kézfogás volt az utolsó. Richárd atya és a szervezők 

legaktívabb tagjai úgy látják a sorozat betöltötte szerepét. Új rendezvény formát kel, keresni, 

ahol nem csak a tradicionális egyházi iskolák Öregdiákjait (vagy inkább egyre jobban 

megöregedő egykori diákjait) tudjuk megszólítani. Nem kis célt kitűzve, megkell próbálni a 

rendszerváltás óta létrejött igen számos egyházi iskolát átfogó rendezvényt szervezni. 

  

 

2019. november 14. REQUIEM AZ ÖSSZES RENDEK ELHUNYT TANÁRAIÉRT ÉS 

DIÁKJAIÉRT  

Idén Szkaliczki Örs ciszterci atya volt a főcelebráns. Milán atyával - aki már hosszú évek óta 

magára vállalta a házigazda feladatot – és Kolos atyával - aki erején felül teljesítve jött le 

közénk - együtt mutatták be a szentmise áldozatot.   

A körülményekre tekintettel és a főként a plébánia kérésére a szokásosnál szerényebb volt az 

agapé. 

 

A sport rendezvényeink már egy ideje szünetelnek. Idén sem sok esély lett volna arra, hogy 

ezeket megújítsuk, de bízom benne, hogy az új sportcsarnok esetleg új erőt és lendületet 

adhat, csak legyen valaki a fiatalabb generációban aki magára vállalja a szervezést.  

 

A nyári hónapoktól eltekintve minden hónapban tartottunk vezetőségi ülést. 

Idén, ahogyan ez már az anyagi korlátaink miatt szokássá vált csak egy alkalommal jelent 

meg a Ferences Körlevél rendes száma.  

 

Húsvét előtt csak tájékoztatást adtunk a közgyűlés elmaradásáról, és arról, hogy mire lehet 

számítani. Viszont ezt a körlevelet idén is felhasználtuk arra, hogy húsvéti gondolatokat 

küldjük széljel a tagtársaknak, így egy kicsit bővebb kiadás volt az idei. 

 

Idén sajnos sok mindenkitől kellett elbúcsúznunk. Ők már boldogok, csak mi szomorkodunk 

mert hiányoznak.  

- András atyától szerény körülmények között tudtunk csak elbúcsúzni, de öregdiákok 

vitték le a koporsóját a Margit kőrúti kriptába. 



- Lacza Andrástól, egykori elnökünktől. Attilával, fiával, aki már tiszteletbeli öregdiák, 

hiszen évek óta minden rendezvényünkön ott volt Andrással, közösen szerveztük az 

emlék misét, amin szép számmal vettünk részt. 

- Irén tanárnőtől.  Nehéz elképzelni, elfogadni, hogy a közös programok ezen túl nélküle 

lesznek megtartva. 

- Kriaszter Andrástól, egyesület vezetőség tagjától. Vidám, közvetlen stílusával, kedves 

szolgálatkész aktív munkájával szinte mindig jelen volt közöttünk. 

- Kolos atyától, aki Ányos atyával együtt az egész öregdiák életnek, egyesületnek a 

motorja, hajtó ereje volt még betegségében, erőtlenségében is. 

 

Köszönetet kell mondani mindazoknak, akik ezeknek a programoknak, eseményeknek a 

megszervezéséhez sok-sok munkával és lelkesedéssel járulnak hozzá.  

 

 

Tisztelettel: 
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