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6]HUNHV]WĘLHOĘV]y
A 2020. és a 2021. év összevont számát tartja kezében kedves olvasó.
Amikor 2020 PiUFLXViEDQ N|]J\ĦOpVQN|Q HOIRJDGWXN pYHV SURJUDPXQNDW QHP JRQGROWXN
hogy hiábavaló a tervezés.
Március 16-tól köztudottan karanténba kényszerültünk, életünk máig tartó fordulatot vett,
PHJNH]GĘG|WWpV- rövid szünetekkel – máig tart a Covid-éra.
A lassan két éve tartó rendkívüli állapot – természetesen – a mi közösségünket is megviselte.
$] LGĘV NRUUDO HJ\WW MiUy QDJ\REE NRFNi]DW D IpOHOHP D] LVPHUHWOHQWĘO D EH]iUWViJ D
megszokott ritmus és rítus hiánya mindannyiunk életét megkeserítette.
Baráti közösségünk kizárólagos „e-PDLO pOHWH´ EĘ HJ\ pYLJ WDUWRWW GH PpJ PDVH WpUW YLVV]D
megszokott medrébe. A napokban kényszerültünk elhalasztani februári összejövetelünket a
pandémia ötödik hulláma miatt…
$ MiUYiQ\ KXOOiP]y WHUPpV]HWH D]RQEDQ OHKHWĘYp WHWWH hogy alkalmazkodva a társadalmi
érintkezés szabályaihoz néhány alkalommal együtt lehessünk kisebb-nagyobb közös
programokat szervezhessünk.
(]HN V]iPEDYpWHOH D] H]HNUĘO V]yOy WXGyVtWiVRN NpSHN DGMiN |VV]HYRQW 7iMpNR]WDWyQN
tartalmát.
ėVV]HONpWYHV]SUpPL N|]|VVpWDDGRWWOHKHWĘVpJHWD]HJ\WWOpWUH
Szeptemberben Fábián Péter/1973.IV.C/ kalauzolt minket Kodolko Mihály mini szobraihoz a
Kossuth utca lábától a Séd völgyéig a „nagy”szobURNDW LV ~WED HMWYH PDMG HJ\ V]pS ĘV]L
napon Sigmond István /1962.IV.B/ s]HUYH]ĘPXQNiMD Q\RPiQ D YHV]SUpPL iOODWNHUW
igazgatójának vendégei voltunk.
Mindkét programról Fábián Péter tollából olvashatunk beszámolót.
(NNRU PpJ UHPpQ\NHGWQN KRJ\ D  HV]WHQGĘ SURJUDPMDLQN V]HPSRQWMiEyO VHP OHV]
ÄFVRQND´GHD]LGĘQHPEHQQQNHt igazolt2021. júniusában találkozhattunk csak ismét, Nemesvámosra kirándultunk Bésán János
/1990.IV.A / – Pepo papa – tökmagolaj üzemébe, ahol nem csupán a vállalkozás születésének
történetével ismerkedhettünk meg, de meg is kóstolhattuk a frissen hidegen préselt, rendkívül
ízletes és egészséges tökmagolajat.
ėVV]HOEXV]RVNLUiQGXOiVXQNFpOMDDIHKpUYiUFVXUJyL.iURO\L-kastély volt, de egy diáktársunk
MDYDVODWiUD HONDQ\DURGWXQN KRJ\ PHJFVRGiOMXN D %DNRQ\ OHJNHOHWLEE Y|OJ\pEHQ IHNYĘ
aprócska kis falu, Bakonykúti egyutcás településének mesés házait, nyugalmát, szépségét.
Képes beszámolónk idézi fel a Királyszállás végállomással záruló remek kirándulást.
2NWyEHU YpJpQ PĦYpV]HWW|UWpQpV]-régész YHQGpJQN YROW KpWIĘL |Vszejövetelünkön. dr.Papp
Szilárd /1988/IV.C/ QpSHV KDOOJDWyViJ HOĘWW LGp]WH IHO SiO\iMiQDN OHJIRQWRVDEE iOORPiVDLW
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JD]GDJ NpSDQ\DJ VHJtWVpJpYHO UHQGNtYO pOYH]HWHV HOĘDGiVRQ Nacionáléjával idézzük meg
emlékezetes HOĘDGiViW
A november hagyományosan halottainkról szól. Ebben az évben Knoll János tanár úr,
igazgató úr emléktáblájának avatásával emlékeztünk - rájuk is.
$] HPOpNWiEOiW .QROO -iQRV pV HJ\EHQ D] LQWp]PpQ\ HOVĘ VSHFLiOLV PDWHPDWLND RV]WiO\D
iOOtWRWWD RV]WiO\IĘQ|NH WLV]WHOHWpUH $] HPOpNWiEOD OHOHSOH]pVpQHN QQHSpO\HV DNWXViW az
gUHJGLiN %DUiWL .|U V]HUYH]WH D JLPQi]LXP GLiNMDLQDN PĦVRUiYDO pV D PHJHPOpNH]pVW ]iUy
szeretet lakomával, ahol Gubicza Ferenc öregdiák társunk /1957/IV.D/ Knoll János
WLV]WHOHWpUHSDODFNR]WDWRWWERUUDOWHWWHPpJHPOpNH]HWHVHEEpDV]i]IĘQ\LUpV]WYHYĘszámára az
estét. Az emléktábla az iskolatörténeti kiállítás része, hiszen Knoll János meghatározó
szerepet játszott a Lovassy László Gimnázium történetében.
Az eseményt Lackó Piroska /,9$ HPOpNH]Ę EHV]pGpQHN N|]OpVpYHO |U|NtWMN PHJ
kiadványunkban.
1DJ\ |U|PQNUH QHP NHOOHWW OHPRQGDQXQN KDJ\RPiQ\RV NDUiFVRQ\L HJ\WWOpWQNUĘO
melynek ünnepi tartalmát a Lovassy Kamarazenekar színvonalas hangversenyének videója,
gasztronómiai élményét pedig a Gourmandia étterem biztosította.
Az elmúlt két év krónikájában a rendkívüli állapotok miatt rövidebb formában tájékoztatunk a
JLPQi]LXP NRUOiWRN N|]p V]RUtWRWW pOHWpUĘO LJD]JDWy ~U VHJtWVpJpYHO pV D MXELOiQV pUHWWVpJL
találkozókról is.
Speciális covidos tömbként Fábián Péter Lovassyval kapcsolatos történeteit közöljük
Nem csupán a pandémia miatt változtatunk „halottainktól búcsúzunk”rovatunkon.
$KR]]iQNHOMXWyLQIRUPiFLyNDWpVQHNUROyJRNDWHGGLJN|]]pWHWWNGHDKHO\]HWEĘOIDNDGyDQ
KLiQ\RV DGDWRN HPEHUL pU]pNHQ\VpJHW VpUWHWWHN H]pUW HWWĘO D V]iPWyO FVDN D WXGRmásunkra
jutott megboldogultak nevét közöljük. Ebben a számban – úgy hiszem – jogos kivételt
tehetünk még alapító elnökünk, dr. Varga Miklós haláláról megemlékezve.
Végezetül hadd mondjak köszönetet öregdiák társaimnak a kitartásért a nehéz két
HV]WHQGĘEHQ, a gimnázium vezetésének a sok segítségért, Fábián Péternek programjaink
szervezésében és dokumentálásában nyújtott teljesítményéért, a baráti kör vezetésének
áldozatkész munkájáért.
Szeretettel várjuk továbbra is mindazon volt lovassys öregdiák csatlakozását
HJ\HVOHWQNK|] DNLNQHN pUGHNOĘGpVpW DNiU H]]HO D V]HUpQ\ 7iMpNR]WDWyYDO LV VLNHUOW
felkeltenünk.

DV]HUNHV]WĘ
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Rövid összegzés a Lovassy László Gimnázium 2019/2020-as és 2020/2021-es
WDQpYpUĘO

A járványügyi helyzet sok tekintetben megváltoztatta az iskolák megszokott világát,
PĦN|GpVpW ËJ\ YROW H] D /RYDVV\EDQ LV %t]RP EHQQH KRJ\ D]pUW PDUDGW DPL iOODQGy D]
LJpQ\HVVpJD]HJ\WWPĦN|GpVDIHOHOĘVVpJpU]HW
1HP YROW]|NNHQĘPHQWHV IĘNpQW D 9/2020-as tanév második félévében egyetlen hétvége
DODWW D] iWiOOiV GH D WDQpY ]iUiViW N|YHWĘHQ NpV]OYH D N|YHWNH]ĘUH IHOPpUWN D GLiNMDLQN
véleményét, és azt is figyelembe véve a kidolgozott új rendben már könnyebb volt együtt
dolgoznunk az újabb onliQH RNWDWiVL LGĘV]DNEDQ %L]WRV YDJ\RN EHQQH KRJ\ D GLiNMDLQN pV
kollégáink zöme igyekezett a helyzethez a legjobb tudása szerint alkalmazkodni, tartalékait
mozgósítani, új módszereket alkalmazni, olykor életmódot váltani.
Természetesen nem egyformán sikerült. A problémák, a nehézségek, elmaradt programok,
megszokott együttlétek hiányának emlegetése mellett sokszor kevéssé hangsúlyos az, hogy
mindezekkel együtt is - a tényeket tekintve - igen eredményes tanéveket tudhatunk magunk
mögött.
Igyekeztünk a szabályokat rugalmasan, a közösségünk érdekeit kiemelten figyelembe véve
DONDOPD]QLDPHJV]RNRWWIRUPiNKHO\HWW~MDNDWWDOiOQLËJ\OHKHWWHNDKDJ\RPiQ\RVWyOHOWpUĘ
módon közös ünnepeink online, a 2020/2021-es tanév végén a tanévzáróval összekötött
ballagás, az utolsó tanítási napon bemutatott nyitótánc egy tanévzáró piknik keretében. A
megértésért, alkalmazkodásért köszönet a diákoknak, tanároknak, családoknak. Úgy látjuk, az
HON|YHWNH]ĘLGĘV]DNOHJIRQWRVDEEIHODGDWDDN|]|VVpJpStWpVDYLVV]DpStWpVOHV]
Néhány számadat:
Az iskolánkban járó több mint 600 diák tanulmányi átlaga 2020-ban 4,55 lett, míg ugyanez
2021-EHQYROW$NLWĦQĘWDQXOyNV]iPD-EDQIĘ-EHQIĘYROW$]XWyEEL
MHOHQWĘVHQPHJKDODGMDDÄEpNHpYHN´iWODJiW6]HUHQFVpUHQHP N|YHWNH]HWWEHMHOHQWĘVYiOWR]iV
D] pUHWWVpJL HUHGPpQ\HN WHNLQWHWpEHQ D GLiNMDLQN D] HOĘ]Ę pYHNKH] KDVRQOyDQ WHOMHVtWHWWHN D
csak írásban letett vizsgákon. 2020-ban az iskolai érettségi átlag 4,8 volt és 60 tanuló (az
pUHWWVpJL]ĘN-D V]HU]HWWNLWĦQĘérettségi bizonyítványt, 2021-EHQD]iWODJDNLWĦQĘN
V]iPDIĘ D]pUHWWVpJL]ĘN-a) volt. Ezek a kiváló eredmények az egyetemi felvételiknél
is megmutatkoztak, 2020-EDQ D IHOYpWHOL YL]VJiUD MHOHQWNH]ĘN  -a, míg 2021-ben 99,2
%-a folytathatta WDQXOPiQ\DLWDIHOVĘRNWDWiVEDQ
Továbbra is kiválóan szerepelnek a diákjaink a tanulmányi versenyeken, közülük is a
legrangosabb versenyen az Országos Középiskolai Tanulmányai Versenyen (OKTV). A
G|QWĘEHMXWRWWWDQXOyNV]iPDDODSMiQ-ben a Lovassy az 5. legeredményesebb iskola volt
az országban. Különösen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt úgy értek le a diákok, hogy 11
NDWHJyULiEDQMXWRWWDNHODG|QWĘLJpVRWWWDQWiUJ\EyOYpJH]WHNDOHJMREEN|]|WW
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A tanulmányi munka mellett ebben a két évben keveVHEE PĦYpV]HWL pV VSRUWHUHGPpQ\UĘO
V]iPROKDWXQN EH DPHO\QHN D OHJIĘEE RND D] KRJ\ W|EE HVHWEHQ H]HQ YHUVHQ\HN G|QWĘL
elmaradtak. Így is volt a két tanévben összesen 16 diákunk, aki elnyerte a Magyarország jó
tanulója, jó sportolója címet.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a Brusznyai-díjasok között újra köszönthettünk lovassys
tanárt és diákokat, 2020-ban Varga Vince tanár úr és Varga Gábor 12.D osztályos tanulónk,
míg 2021-ben Dobos Gergely Csanád 12.C osztályos diákunk nyerte el a díjat.
Továbbra is sok sHJtWVpJHWNDSXQNDQHYHOĘRNWDWyPXQNDIHOWpWHOUHQGV]HUpQHNMDYtWiViKR]D
/RYDVV\ $ODStWYiQ\ D -|YĘpUW DODStWYiQ\WyO N|V]|QMN D WiPRJDWiVRNDW DPLW WRYiEEUD LV
szívesen fogadunk.
$]LVNRODLpOHWUĘOD]HUHGPpQ\HNUĘOUpV]OHWHVHQWiMpNR]yGKDWQDNDwww.lovassy.hu oldalon.
Továbbra is szeretettel várjuk mindannyijukat a Lovassy László Gimnázium rendezvényein.
Schultz Zoltán igazgató

Programjainkról
Ismerkedés Veszprém új szobraival

$ PiUFLXVL N|]J\ĦOpV XWiQ V]HSWHPEHU -én tudott az Öregdiák Baráti Kör közös
rendezvényt tartani a pandémia miatt. Sajnos a járvány második hulláma továbbra sem tette
OHKHWĘYp D ]iUW N|UQ\H]HWEHQ WDUWRWW |VV]HM|YHWHOW tJ\ D V]DEDGEDQ YROWXQN NpQ\WHOHQHN
WDOiONR]QL .LKDV]QiOYD D NRUD ĘV]L LGĘMiUiVW MDYDVODWRPUD D YHV]SUpPL N|]WpUL V]REURN HJ\
részét kerestük fel.
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Találkozásunk helyszínén, a Kossuth utca alján rögtön három alkotást (Ararát, Korpusz és
Ödön, az utcazenész) néztünk meg, és beszélgettünk a szobrok felállításának apropójáról és az
alkotókról.
A séta gerincét Kolodko Mihály három mini V]REUDDGWDH]pUWD%XGDSHVWHQpOĘGH8QJYiURQ
V]OHWHWWPĦYpV]HGGLJLPXQNiVViJiUyOEĘYHEEHQEHV]pOWHP$V]REUiV]KiURP9HV]SUpPEHQ
IHOiOOtWRWW PĦYpQHN HOKHO\H]pVH OHJiOLV $] RUV]iJ D IĘYiURV W|EE SRQWMiQ WDOiOKDWy DONRWiVD
(több mint húsz mini szobor három év alatt), de azokat a szobrász maga helyezte el, ezért is
mondják rá, hogy gerillaszobrász. Veszprémi szobrait egy szállítmányozási vállalat
J\YH]HWĘje, Török Balázs kezdeményezésére és finanszírozásával, az önkormányzattal
egyeztetve állították.
$] HOVĘ PLQL gG|Q D] XWFD]HQpV] D YiURV HJ\LN IĘ HVHPpQ\H D] 8WFD]HQH IHV]WLYiO egyik
KHO\V]tQpQD.RVVXWKXWFiQÄOG|JpO´DEĘU|QGMpQ

Sétánkat a Vár irányába indítottuk. Utunk során megnéztük a Fortuna kutat, Mihály Gábor
DONRWiViWD0LOOHQQLXPLHPOpNPĦYHW/XJRVV\0iULDWpUSODV]WLNiMiW az Óváros téren.
A veszprémiek egyik kedvencénél, R. Kiss Lenke Korsós lány szobránál, „veszprémiül”
=VX]VLQiO LV LGĘ]WQN SiU SHUFHW 0DMd a közadakozásból felállított Szent Mihály arkangyal,
9HV]SUpP YpGĘV]HQWMpQHN -ben felavatott szobránál (alkotója Madarassy István ötvösV]REUiV]PĦYpV]  YLWDWNR]WXQN D PĦUĘO $ )HFVNHQGĘKi] NpW V]REUiQiO 1HSRPXNL 6]HQW
János, a hidak -, és Szent Flórián, az árvíz- pVWĦ]YpGHOHPEHQUpV]WYHYĘNYpGĘV]HQWMH pOHWpUĘO
és mártír sorsáról ejtettünk pár szót.
$ 9iUNDSX HOĘWW SRV]WROy (UQĘ D] ĘU a második mini szobor. Elnevezésével kapcsolatban
megemlékeztünk egy W|UWpQHOPL HVHPpQ\UĘO D 6]HQW .orona veszprémi tartózkodásáról és
3DMWiV(UQĘH]UHGHVUĘODNRURQDĘUVpJSDUDQFVQRNiUyO
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Sétánk során érintettük Veszprém két jellegzetes szobrát, a Bíró Márton püspök
megrendelésére felállított Szentháromság szoborcsoportot, illetve az István király és Gizella
királyné szobrát.
A Benedek-hegyen az Íme az ember FtPĦ 7DPiV ÈNRV SRUFHOiQPĦYpV] iOWDO DONRWRWW
szoborról vitatkoztunk, majd sétánkat Kolodko Mihály harmadik, a Leonóra és az oroszlán
FtPĦPĦYpQpOIHMH]WNEH
Történetének lényege, hogy a YiURVYH]HWĘk kérése az volt a szobrászhoz, hogy legyen egy
alkotás, mely szLPEROL]iOMD KRJ\ 9HV]SUpP D .LUiO\QpN YiURVD OHJ\HQ QĘ YDJ\ OiQ\
valamelyik szobor..Így született a múltbéli Katalin kolostor területén, ahol Margit királylány
nevelkedett, a telefonját nyomkodó RURV]OiQ KiWiQ OĘ kislány figurája – D M|YĘW
szimbolizálva, a veszprémi állatkertre is utalva.
Fábán Péter
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Állatkerti séta
A pandémia miatt továbbra sem tudtunk alma materünkben találkozni, ezért javasoltam, hogy
látogassunk el városunk egyik legvonzóbb turisztikai látványosságába, az állatkertbe. Tettem
ezt azért is, mert rendszeres látogatója vagyok az állatkertnek, így látom a park folyamatos
IHMOĘGpVpW V]pSOpVpW iWDODNXOiViW iOORPiQ\iQDN Q|YHNHGpVpW (] XWyEEL DQQDN LV
N|V]|QKHWĘ KRJ\ D YHV]SUpPL iOODWNHUW HJ\ QDJ\ QHP]HWN|]L UHQGV]HUEHQ NO|QOHJHV ULWND
példányok szaporításának tevékeny résztvevĘMH +D OiWRJDWiVDLP VRUiQ |VV]HWDOiONR]WDP D
park jelenlegi igazgatójával, kérdéseimre elárult egy-két érdekességet, „kulisszatitkot”,
melyeket igyekeztem továbbadni a Baráti Kör közös sétáján.
Baráti körünk aktív tagja az állatkert nyugalmazott igazgatója, Sigmond István /1962/4.B/. Az
Ę VHJtWVpJpYHO PHJKtYiVW NDSRWW D] gUHJGLiNRN %DUiWL .|UH D SDUN MHOHQOHJL LJD]JDWyMiWyO
2020. október 28-iQD]ĘV]LLGĘV]DNPLDWWNRUDGpOXWiQyUDHOĘWWJ\OHNH]WQND]iOODWNHUW
gulyadombi bejáratánál, ahol Török László igazgató úr fogadott bennünket.
$ EHOpSpV HOĘWW D EHV]pOJHWpVHN VRUiQ W|EEHQ IHOLGp]WpN J\HUPHN-, illetve fiatalkori
emlékeiket, gyermekeikkel és unokáikkal tett állatkerti látogatásaikat, a társadalmi munkákat,
D]HOVĘFVLPSiQ]]DO%|EpYHOpV1yUiYDOHOVĘRURV]OiQQDOYDOyWDOiONR]iVXNDW(VRURNtUyMD
 ĘV]pQ +XOOHU *\XOiQp WDQiUQĘ |V]W|Q]pVpUH ELROyJLD WDQWiUJ\EyO HJ\ NLV|W|VpUW yUiNDW
W|OW|WWD]]DOKRJ\D]DNNRUPpJMyYDONLVHEEiOODWiOORPiQQ\DOUHQGHONH]ĘSDUNODNyLQDNODWLQ
elnevezéseit összeírja.
A program nyitásaként Török igazgató úr köszöntötte Baráti Körünk tagjait, beszélt a
UHQGV]HUYiOWiVXWiQLJRQGRNUyO IHOPHUOWD]iOODWNHUWPHJV]QWHWpVHLV DM|YĘEHQLWHUYHNUĘO
beleértve a 2023-as veszprémi EKF-fel kapcsolatos elképzeléseket.
A továbbiak során kisebb csoportokra szakadva folytattuk állatkerti sétánkat. A sétautak
PHOOHWWVRNKHO\HQIHOEXNNDQWDND]ĘV]LKDQJXODWRWVXJárzó dekorációk.
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A láma kifutó lakói után a nandukkal egy kifutóban látható alpakákat néztük meg. A csapat új
jövevényei, a két kis csikó, akik többeknek a szívébe lopták magukat.

$WHQJHUHNpOĘOpQ\HLIyNiNSLQJYLQHNXWiQDQpSHV0RQJyOLiEDQpV.tQiEDQKRQRVNpWSúpú
tevecsapatot látogattuk meg
A három indiai elefánt bika a szabadban sétálgat, néhány Afrikában honos állat (zebrák,
orrszarvú, oroszlán) szintén, de az afrikai állatok többsége (impalák, antilopok, a féléves
RUUV]DUY~  D V]iPXNUD PiU KĦY|V ĘV]L LGĘMiUiV PLDWW HJpV] QDS D V]iOOiVXNXO V]ROJiOy
épületekben tartózkodnak.
$ KĘPpUVpNOHWUH NO|Q|VHQ pU]pNHQ\ ]VLUiIRN D NpW WHKpQEĘO pV HJ\ ELNiEyO iOOy FVDSDW
WHUPpV]HWHVHQDEHOVĘNLIXWyMXNEDQOiWRJDWKDWyN$ILDWDODEEWHKpQ=XULDYHV]SUpPLillatkert
HOVĘ]VLUiI bébije.

Kibo, a zsiráfbika
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6DMQRV W|EE PLQW |WYHQ pY XWiQ HOVĘVRUEDQ D IĘHPOĘV|N V]iPiUD pStWHWW &VLPSiQ]YLOiJ
QDJ\WHVWĦ PDMPRN QpONO PDUDGW PHUW HJ\ ~M PDJ\DU V]DEiO\ PLDWW QHP OHKHW NOVĘ NLIXWy
V]DEYiQ\YL]HViURNQpONOtJ\FVDNNLVWHUPHWĦPDMPRNWDUWKDWyNLWW
A veszprémi állatkert egyedi bemutatója a Dino park, mely inkább a gyermekek kedvelt
KHO\HPLYHOYDOyMiEDQHJ\QDJ\MiWV]yWpU1pKiQ\KDWDOPDVĘVOpQ\KiWiUDIHOOHKHWPiV]QLD
homokban csontokat, lenyomatokat lehet „régészeti feltárással” találni.

A népes „dino csapat” egyik tagja, az Apatosaurus
$ P~OW pOĘOpQ\HLQHN PHJWHNLQWpVH XWiQ IRO\WDWWXN D VpWiW $] $IULNiEDQ ĘVKRQRV HJ\S~S~
tevének, a dromedárnak ma már csak háziasított formája létezik. Sokszor a sivatag hajójaként
HPOtWLN PLYHO D V]pOVĘVpJHV LGĘMiUiVL N|UOPpQ\HNKH] MyO DONDOPD]NRGLN OHJyen az
homokvihar vagy napokig tartó ivóvíz hiány.
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Az állatkert legújabb létesítménye a medveház, mely négy feketemedvének ad otthont. Török
igazgató úr egy régebbi beszélgetésünk során elmondta, hogy a Magyarországgal szomszédos
országokban még a vadonEDQ pOĘ EDUQDPHGYpNNHO V]HPEHQ D] $PHULNiEDQ ĘVKRQRV
feketemedve, a baribál sokkal aktívabb, így a látogatók számára nagyobb az élmény. Az
alábbi képeken az új medvekifutó és a négy baribál egyike látható.

A Baráti Kör tagjai nosztalgiából azokat a létesítményeket, azokat a fajokat keresték, melyek
DYDGDVSDUNQ\LWiVDNRUpVHOVĘpYHLEHQYDJ\LVD]|WYHQHVpYHNYpJpQ– hatvanas évek elején
LVPiULWWpOWHN,O\HQSODYt]LPDGDUDNEHPXWDWyKHO\HpVDPDJ\DUHUGĘNODNyMDD]XKX«

12

Az állatkerti séta alatt néhányan egyénileg megkeresték a tigriseket, a Madagaszkáron
ĘVKRQRVJ\ĦUĦVIDUN~PDNLNDWpV a kis pandát.

Néhányan a sétát kávé melletti programtervezéssel zárták. Egy csoport nosztalgiából a volt
YDGDVSDUNIĘEHMiUDWiQDV]pNHly kapun át indult hazafelé…
Fábián Péter
13

Vendégünk dr. Papp Szilárd

Tanulmányok, munkahelyek:
1989–(/7(%7.PĦYpV]HWW|UWpQHWV]DN
1990–1995. ELTE BTK régészet szak, középkor szakirány
1994–2000. Magyar Nemzeti Galéria
2000– 6]pSPĦYpV]HWL0~]HXP
2003. PhD ELTE BTK Doktori Iskola
2006–D5pJL6]RERUJ\ĦMWHPpQ\YH]HWĘMH
Díjak:
2008– Könyvtár
2003. évi Zádor Anna-díj
ÈWDGiV,,%XGDSHVW6]pSPĦYpV]HWL0~]HXP.|Q\YWiUD
2006. Pasteiner-díj
Átadás: 2007. III. 5. %XGDSHVW010/DXGDWLR0DURVL(UQĘ)RUUiV0HJKtYy
Monográfiák:
2005 A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480-1515 = Die Bautätigkeit des
königlichen Hofes in Ungarn 1480-1515. Budapest: Balassi Kiadó, 2005. 297 p.
CLXXXIII t. ISBN 963 506 631 7 1pPHWQ\HOYĦNLYRQDWWDO 5pV]OHW
újraközlése: 2008.
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Vendégségben Bésán Jánosnál, ’Pepo Papánál’
'LQDPLNXVDQ IHMOĘGĘ FVDOiGL YiOODONR]iVW OiWRJDWWXQN PHJ D 3HLED
Kft-t Nemesvámoson népes csapattal. A NLUiQGXOiVÄIĘV]HUHSOĘMH´ a
tökmag, ill. a tökmagolaj volt.
,,Nem hiába hívjuk életelixírnek” a természet zöld aranyát.
$ W|NPDJRODM DQWLR[LGiQVDLQDN N|V]|QKHWĘHQ ODVVtWMD D] |UHJHGpVL
IRO\DPDWRNDWJ\XOODGiVFV|NNHQWĘKDWiVDYDQ$KDMQ|YHNHGpVpWLVHOĘVHJtWKHWL
A tökmagolajban számtalan vitamin (pl.: E, F, B1, B2, B6, A, C, D) és nyomelem (pl.:
foszfát, nátrium, kalcium, magnézium, szelén, vas, cink, réz, mangán) található, melynek
N|V]|QKHWĘHQ UHQGV]HUHV IRJ\DV]WiV VRUiQ HUĘVtWL D] LPPXQUHQGV]HUW UiDGiVXO WHOtWHWOHQ
zsírsavakban és antioxidánsokban is gazdag, ezáltal kiváló védelem a rosszindulatú
sejtelYiOWR]iVRNPHJHOĘ]pVpEHQ
(PHOOHWW VHJtW PHJHOĘ]QL D V]tY- és érrendszeri megbetegedéseket, a prosztata betegségeket,
KR]]iMiUXO D NHULQJpVL UHQGV]HU RSWLPiOLV PĦN|GpVpKH] 6ĘW várandósság során is ajánlott a
fogyasztása.” – áll Pepo Papa internetes bemutatkozásában.
$FpJUĘO
Ä$]yWDFVDOiGLYiOODONR]iVNpQWPĦN|GĘ3HLED.IW-ben alakult meg, mely azóta is
Nyugat-(XUySDOHJQDJ\REE EHOJDQpPHW RODMJ\iUWyLYDOPĦN|GLNegyütt.
$ W|NPDJRODM HOĘiOOtWiVD PHOOHWW pWRODM WHUPpNHNHW IRUJDOPD]QDN GH WHUPpNSDOHWWiMXNEDQ
megtalálhatóak ízletes mustárok, ketchupok, majonézek és egyéb szószok is.
ÈUEHYpWHON pV PXQNiMXN MHOHQWĘV UpV]pW D]RQEDQ YiOWR]DWODQXO D KpMQpONOL W|NPDJ
terPHOWHWpVH pV H[SRUWMD YDODPLQW D W|NPDJRODM HOĘiOOtWiVD pV NHUHVNHGHOPH DGMD $
W|NPDJRODM LUiQWL IRO\DPDWRVDQ Q|YHNYĘ NHUHVOHW DUUD VDUNDOOWD YiOODONR]iVXNDW KRJ\ D
WHUPHOWHWpV PHOOHWW D W|NPDJRODM HOĘiOOtWiViW LV 0DJ\DURUV]iJRQ YDOyVtWViN PHJ H]pUW 12ben megépítették saját tökmagsajtoló üzemüket.
Az új gyáregység minden négyzetméterét úgy tervezték, hogy ott a legmodernebb technológia
DONDOPD]iViUD Q\tOMRQ OHKHWĘVpJ ËJ\ D OHJNRUV]HUĦEE JpSHN ]HPEH iOOtWiViYDO
kompromisszumok megkötése nélkül garaQWiOMiNDOHJMREEPLQĘVpJHWIRJ\DV]WyLNV]iPiUD´
$] LQWHUQHWHV LVPHUWHWĘEHQ ROYDVKDWy WpQ\HN PHOOHWW Ki]LJD]GiQN pUGHNHV W|UWpQHWHNHW LV
PHVpOW D FpJ pOHWpUĘO $ PRGHUQ WiJDV WLV]WD FVDUQRNEDQ D NLYiOy PLQĘVpJUĘO NyVWROiVVDO LV
PHJJ\Ę]ĘGKHWWQN PLQGHQNLQHN QDJ\RQ t]OHWW D IULVVHQ VDMWROW W|NPDJ RODjba mártogatott
friss kenyérPHO\EĘOYiViUROKDWWXQNLVDNIWEROWMiEDQ
Jó hangulatban elfogyasztott ebéd zárta a néhány órás kirándulást a nemesvámosi Allegro
étteremben, melynek tulajdonosa szintén volt lovassys diák
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Kirándulás :Fehérvárcsurgó, Bakonykúti, Királyszállás

Bérelt busszal – ORYDVV\VVRIĘUUHO–félnapRVĘV]LNLUiQGXOiVRQYHWWQNUpV]W

Fehérvárcsurgó, Károlyi- kastély
Bakonykúti története:
„A község területe az uWROVyMpJNRUV]DNXWiQURVV]PLQĘségĦ földdel bíró cserjés-erdĘs vidék
volt. Az elsĘ telepesek a bronzkorban kerültek ide. Faluhelyük a forrás melletti dombokon
volt. Az i.e. 1800-1300 között itt élt kis csoport WHPHWĘMHDPDLIDOXIHOpHVĘ dombon volt.
$NpVĘbbi korokból az avarok (i.sz. 6-8. század) temetĘjét ismerjük a forrás melletti dombon.
A falu középkRULHOĘGMpW-EHQHPOtWLNHOĘször az írásos források (Kwthy). Ez után 1497ben írnak róla újfent. Akkoriban egy UpV]HD9HV]SUpPPHJ\HL%iWRUNĘ várához tartozott, más
része köznemesi birtok volt.
1541-ben a palotai (Várpalota) várhoz tartozott.
A török kori feljegyzések szerint 1559-ben lakatlan puszta volt a végvárak vidékén. A török
LGĘk után 1696-tól a Zichy-család birtokaként szerepelt. A pusztát a földbirtokos használta
birkalegeltetésre, nagyobb részét bérbe adta. Zichy János és István csak 1750-ben adott
betelepedési engedélyt a Veszprém megyei Bánkról és TeszérrĘl jött jobbágyoknak. Ez a terv
meghiúsult, így 1758-EDQ1\LWUDPHJ\pEĘl kívánták megvalósítani a falu újjáélesztést. Füstbe
ment terv volt ez is. 1759-ben német ajkú telepesekkel jött létre az új falu. 1762-ben 23 egészés 7 féltelkes jobbágyot, valamint 12 zsellért írtak össze. A falu újkori története itt vette
kezdetét. Az új telepesek a környékbeli, korábban betelepült sváb falvakból érkeztek.
Az 1848-ban megalakult megyei forradalmi bizottmánynak a kúti bíró és a jegyzĘ is tagja lett.
1869-EHQDSDWDNRQYt]LPDORPPĦködött, téglagyára volt a községnek.
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bakonykúti házak
Királyszállás:
„A Nagy-Magyarország Park Királyszálláson, a Dél-NHOHWL %DNRQ\ HUGĘYHO N|UOYHWW
különlegesen szép részén található, Várpalotától 6 km távolságra. A Nagy-Magyarország Park
nem csak a pihenést szolgálja, kiépített infrastruktúrájával és felújított épületeivel, szállás- és
pWNH]pVL OHKHWĘVpJHLYHO LGHiOLV KHO\V]tQH NRQIHUHQFLiNQDN NpS]pVHNQHN WiERURNQDN
osztálykirándulásoknak, erdei iskoláknak, fesztiváloknak, kulturális és sportrendezvényeknek.
$V]DEDGLGĘSDUNWHUOHWpQ|QiOOyYHQGpJKi] )HOYLGpN+i]'pOYLGpN+i].iUSiWDOMD+i]
pV 3DUWLXP +i]  D N|]HOL +pWKi]SXV]WiQ SHGLJ WRYiEEL  YDGiV]Ki] ėUYLGpN +i]
1HGHFYLGpN +i]  |VV]N|]PĦYHV HJ\HGL FVHUpSNiO\KDIĦWpVVHO |VV]HVHQ  YHQGpJ
fogadáViUD DONDOPDV $ SDUN HONO|QtWHWW UpV]pQ YpGHWW N|]|VVpJL WHUOHWWHO UHQGHONH]Ę
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Kárpátia Kemping lakókocsiparkja és sátorhelyei nyáron további 40-IĘHOKHO\H]pVUHDGQDN
OHKHWĘVpJHW

A park meghatározó épülete a 450 négyzetméteres, üvegfalú Hungária rendezvény pavilon,
DPHO\  IĘ EHIRJDGiViUD DONDOPDV pV KHO\V]tQW EL]WRVtW NO|QIpOH V]tQYRQDODV
UHQGH]YpQ\HNQHN NRQIHUHQFLiN HVNYĘN NLiOOtWiVRN WUpQLQJHN NpS]pVHN WDQiFVNR]iVRN
VWE  (OĘNpV]OHWEHQ YDQ D]  Qp]Ę EHIRJDGiViUD DONDOPDV, 10×12 méteres
QDJ\V]tQSDGGDOUHQGHONH]ĘV]DEDGWpULHOĘDGyWpUDPHO\IHV]WLYiOHOĘDGiVRNpVQDJ\NRQFHUWHN
színhelye lesz.
$ SDUN UHQJHWHJ OHKHWĘVpJHW NtQiO D] DNWtY SLKHQpVUH NLNDSFVROyGiVUD V]yUDNR]iVUD
muzeológus vezetésével látogatható a Trianon MúzHXP LGĘV]DNL NLiOOtWiVD J\DORJRV
kerékpáros, lovas túrák a Burok-völgy csodálatos természeti környezetében, szabadtéri
Gp]VDIUGĘpVV]DXQDERJUiFVIĘ]pVLpVV]DORQQDVWpVLOHKHWĘVpJWHV]LIHOHGKHWHWOHQQpD1DJ\Magyarország Park élményt.”
Királyszállásra D EDNRQ\N~WL NLDGyV pV pOPpQ\HNEHQ JD]GDJ VpWD Q\RPiQ NpVĘQ pUNH]WQN,
tJ\pSOHWHLQHNPHJWHNLQWpVpUHQHPPDUDGWLGĘQN$NHGYH]ĘEHQ\RPiVRNXWiQHOKDWiUR]WXN
KRJ\DM|YĘEHQLGHPpJYLVV]DM|YQN«
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Knoll János-emléktábla leleplezés

Knoll János V]OHWpVQDSMiQ0DUFDOWĘQ«

Kedves régi és mai diákok, tanáraitok, barátok, kedves vendégek!
gVV]HJ\ĦOWQNLWWD/RYDVV\*LPQi]LXPEDQKRJ\HPOpNH]]QNHJ\QDJ\V]HUĦHPEHUUHHJ\
tanárra, Knoll Jánosra.
.L Ę" 0LW WXGXQN UyOD" .LYiOy WDQiUXQN YROt, nagyon szerettük, és nem akarjuk, hogy
HOIHOHMWĘGM|Q
Mennyi minden eszünkbe jut, pedig akkoriban nem sokat tudtunk a tanárainkról,
hétköznapjaikróOP~OWMXNUyO&VDND]RV]WiO\WHUHPEĘODNLUiQGXOiVRNUyOLVPHUWNĘNHW1HP
nagyon meséltek nekünk magukról.
0LO\HQ YROW -DQL EiFVL" $ODFVRQ\ N|SF|V HPEHU |OW|Q\ Q\DNNHQGĘ NDODS pV PLQGLJ
IpQ\HVUH SXFROW FLSĘ $] RV]WiO\WHUHPEHQ IHKpU N|SHQ\ ( OiWV]yODJ V]LJRU~ PHJMHOHQpVW
azonban mindig feloldotta az enyhe, visszafogott humora, szelíd hangja. Soha nem emelte föl:
csendes szóval is mindent elért.
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Ma ámulva olvashatjuk a neten az Életem – emlékeim FtPHW YLVHOĘ V]HPpO\HV YDOORPiViW
visszaemlékezését, amelyben a történelem elevenedik meg.
$] HJ\V]HUĦ PDUFDOWĘL NLVJ\HUHN EHMiUyNpQW NH]GL D N|]pSLVNROiW WDQtWyNpS]ĘV  pYHV
diákként részese a háborúnak. Fogságba kerül, súlyos beteg lesz. Jó embereknek
N|V]|QKHWĘHQ V]HUHQFVpVHQ KD]DNHUOEHIHMH]KHWLDWDQtWyNpS]ĘWpV HONH]GWDQtWDQL.|]EHQ
az ELTE-n tanul, matematikatanári diplomát szerez,és 1952-WĘO LWW van Veszprémben, a
Lovassy Gimnáziumban.
Kalandos heteket élt át '56-ban, mert kiállt egy tanítványa mellett. Aztán itt folytatta tovább,
35 éven át.
Sokunk számára egy életre meghatározó, hogy kik voltak a tanáraink. Ki volt, aki elemiben az
HOVĘRV]WiO\EDQHOLQGtWRWWDD]LVNRODLOpWQNHWNLNYROWDNDNLNNpVĘEEIRUPiOWDNRNRVtWRWWDN
bennünket.
Sokukra megbecsüléssel, hálával gondolunk. De közülük is kiemelkedik Knoll János, az
1967-ben indult spec. mat. tagozat „A” osztályának matematikatanára és osztiO\IĘQ|NHDKRO
36-od magammal én is ott voltam.
Elég hamar ráébredtünk: mekkora szerencse, hogy ebben az évben voltunk 8.-osok. Ekkorra
érett be Knoll János azon törekvése, hogy Veszprémben is elindítsa a speciális matematika
tagozatot.
Kereste a tehetségHVJ\HUHNHNHWPLQGLJLVNLHPHOWHQW|UĘG|WWYHONQHPHQJHGWHHONDOOyGQL
ĘNHW
1HPYROWUHVWSOHOXWD]RWW7DSROFiUDpVJ\Ę]N|GWHDV]OĘNHWKRJ\pYHVIpOWHWWHJ\V]HP
ILXNDW DGMiN NROOpJLXPED HQJHGMpN D V]HUYH]ĘGĘ WDJR]DWRV RV]WiO\ED eV M|WWHN $MNiUĘO
$OPiGLEyO .iGiUWiUyO =LUFUĘO 7DOLiQG|U|JGUĘO ė OHWW D] RV]WiO\IĘQ|NQN LV KRJ\
diákjainak gondját viselhesse.
.QROO -iQRV WDQiUL SiO\iMiQDN OHJIRQWRVDEE iOPD PHJYDOyVXOW D VHPPLEĘO HJ\ ~M YLOiJRW
teremtett a Lovassyban. A 3 fehér könyv volt a bibliánk, naponta forgattuk, és olyan
NO|QOHJHVGROJRNDWWDQXOWXQNPLQWSODGLRSKDQWRV]LHJ\HQOHWHNDGHWHUPLQiQVRNNpVĘEED
NRPSOH[ V]iPRN pV PpJ H]HU PiV ,O\HVPLUĘO D W|EELHN QHP LV KDOORWWDN 7HUPpV]HWHVHQ
nemcsak a különleges tananyag, és annak mennyisége miatt voltunk „speciálisak”.
Gondolkodásunk, látásmódunk is rugalmasabbá vált, a térszemléletünk finomodott. Valahogy
mélyebben láttunk bele – nemcsak a matematikába, hanem az általa leírt valóságba is.
%t]WDWRWWEHQQQNHWVĘWHOYiUWDKRJ\ rendszeresen dolgozzunk a Középiskolai Matematikai
Lapokba. MindannyiuQNQDN MiUW H] D NLV I]HW SUyEiONR]WXQN D NLWĦ]|WW IHODGDWRN
megoldásával, és remek érzés volt, amikor valakinek a neve az osztályból ott állt
Q\RPWDWiVEDQ LV (]W PiU D] HOVĘ WDQpYEHQ 14 osztálytársunk mondhatta el magáról. Nagy
pOPpQ\YROWH]pVLJD]ROWD.QROO-iQRVHUĘIHV]tWpVHLWYLWiLWD]HJ\H]WHWpVHNUHIRUGtWRWWLGĘW
KRJ\ NHOOHWW H] D VSHF PDW WDJR]DW $ 'XQiQW~ORQ H] YROW D] HOVĘ LO\HQ 0LFVRGD |U|P
lehetett ez Jani bácsi számára!
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$VLNHUKtUHKDPDUWHUMHGWPHQĘGRORJYROWLGHMHOHQWNH]QL
.LW|U|OKHWHWOHQQ\RPRWKDJ\RWWDJLPQi]LXPLOpWPLQGHJ\ĘQNEHQ%V]NHVpJYROWNLPRQGDQL
hogy a veszprémi Lovassy Gimnázium spec. mat. tagozatára jártunk.
A napi 2 matekórán olyan biztos alapokat, tudást, szemléletet szereztünk, amivel nem volt
nehéz bejutni az egyetemre.
.|]OQNPLQGHQNLWRYiEEWDQXOWUiDGiVXOHUHGPpQ\HVHQ$EEDQD]LGĘEHQH]QHPYROWRO\DQ
természetes dolog! 8-an lettünk matematika szakos tanárok és tanítottunk nyugdíjazásunkig,
többen mérnökök, egyetemi oktatók, tudósok. Van egy Széchenyi-díjas osztálytársunk: a
GLFVĘVpJWiEOiUDLVI|ONHUOW)ULHGOHU)HUHQF
Utánunk sok-sok éven át folytatódott, és – kicsit ugyan módosulva – egészen napjainkig
PHJPDUDGW D] HPHOW V]LQWĦ PDWHPDWLNDRNWDWiV 6ĘW D VSHF PDW WDJR]DW PLQWiMiUD PiVIpOH
WDJR]DWRNLVOpWUHM|WWHNpVD]RWWDQLWHKHWVpJHVWDQXOyNQDNLV~MOHKHWĘVpJHWWHUHPWHWWHN
De jó iskolát nem lehet egyedül csinálni. Kellettek hozzá a társak, a tantestület, akikkel
azonosan gondolkodtak a tanításról: a diák volt a középpontban, a tanuló volt a fontos. A régi
tablókról látható, hogy hosszú éveken át micsoda csapat volt a Lovassyban.
$VSHFPDWWDJR]DWYiORJDWRWWWDQiURNNDOLQGXOW+DGGVRUROMDPIHOĘNHW+DFVHN– Horváth
Géza, Kapor Károlyné, Bácskay Gyuláné, a Mester – Hegyi László, Kehrer Gyuszi bácsi,
Kölcsey Márton, Bakos István, Németh Csaba (akit Knoll János is tanított gimnazista
korában), Salesz – Sallai Mária, Tölgyesné Zsilkó Katalin.
.QROO-iQRVLUiQ\tWiViYDONLQHYHOĘG|WWHJ\RO\DQPDWHPDWLNDWDQiULJiUGDDPHO\QHNWDJMDLVRN
éven át sikeresen tanítottak a tagozaton, fejlesztették a tananyagot, új módszereket dolgoztak
NL 0XQNiMXNNDO HOLVPHUpVHNHW V]HUH]WHN GtMDNDW NDSWDN 6RURORP ĘNHW LV +HJ\L /iV]Oy
Takács József, Békefi Zsuzsa, Varga Vince, Farkas István, Molnár Attila.
Lovassys vagy spec. mat. tagozatos diákból ugyanitt matematikatanár lett Arnhoffer Mihály,
Varga Vince, Katanics Sándorné-Lengyel Zsuzsa, Kovács ElĘd, Pálffy Zoltán (a mostani
egyik igazgatóhelyettes), valamint Böcskei Ákos és MáUII\ .DWDOLQ ĘN PD LV HEEHQ D]
iskolában tanítanak.
A többi tárgyat tanító tanár is szívesen tanított bennünkeW 1DJ\V]HUĦ YROW KRJ\ PpJ D]
HJ\HWHPUĘOLVYROWPDWHNWDQiUXQN7RPRU%HQHGHNV]HPpO\pEHQ
.QROO -iQRV QHPFVDN WDQiUD YROW D] LVNROiQDN QHNQN pV HOĘWWQN  RV]WiO\QDN V]HUHWHWW
RV]WiO\IĘQ|NH KDQHP  pY WDQtWiV XWiQ -WĘO  pYHQ iW LJD]JDWyKHO\HWWHVNént, majd
további 8 éven át igazgatóként is kiteljesedhetett, bár az igazi lételeme a tanítás volt.
Mi és mindenki, akit csak tanított, vagy igazgatósága alatt ügyes-bajos dolgainkat intézte,
V]yYDOPLYROWXQNDJ\HUHNHL2WWKRQ,UpQNHQpQLQHNYDOyV]tQĦOHJPLQGHQWHOPHVpOWKLV]HQĘ
LV PLQGHQW WXGRWW UyOXQN %L]RQ\tWYiQ\XQN D] Ę NH]H Q\RPiW YLVHOL D] Ę J\|Q\|UĦ tUiViYDO
sorakoztak a jegyeink.
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Ezernyi történetet tudunk felidézni tanárainkról. Nem csak a fejünkben, lelkünkben,
szívünkben él, hanem mesélünk UyOXN LGĘQNpQW PHJHPOHJHWMN ĘNHW D WDQtWYiQ\DLQNQDN
egymásnak. Embersége, nyugalma a kritikus pillanatokban is megmaradt. A gimis éveink
egybeestek a Beatles és az Omega hazai felfutásával.
A fiúk hosszabb hajat növesztettek. Jani bácsitól szelíden, de megkapták az útmutatást,
menjenek borbélyhoz. Az osztálykiránduláson tapintatosan félrenézett, amikor sörözésen
kapta a tanítványait. Ahogy foglalkozott velünk, és ahogy tanított, belénk ivódott.
Munkánkban, mindennapjainkban a ránk ragadt módszereket alkalmazzuk, azokat visszük
tovább.
ËJ\ ĘU]ĘGLN PHJ WDQiUDLQN HPOpNH (]pUW iOO D] LVNROD IDOiQ D NLHPHONHGĘ WDQiURN
HPOpNWiEOiMD KRJ\ D N|YHWNH]Ę JHQHUiFLy VH IHOHMWVH HO ĘNHW ,VPHUMpN PHJ NLN YROWDN D
régiek, kik lehetnek példák számukra, kikre érdemes ePOpNH]QL0~OWQpONOQLQFVM|YĘ$]
iskola szépen ápolja neves tanárainak és diákjainak emlékét.
-DQL EiFVL  pYHW WDQtWRWW LWW (] UHWWHQHWHVHQ QDJ\ LGĘ +iQ\ GLiNRW LVPHUW" +iQ\ FVDOiG
N|WĘG|WW tJ\ D] LVNROiKR]" 9HV]SUpPEHQ D /RYDVV\ IRJDORP 6RN FVDOidban volt – van
ORYDVV\VGLiN6]OĘNJ\HUHNHNXQRNiNMiUWDNLGHYDJ\D9iUEDD/RYDVV\HOĘGMpEHpYHV
XQRNDQĘYpUHPHW.QROO-iQRVLVWDQtWRWWDSiO\iMDHOHMpQpYHVILDWDOHPEHUNpQW2WWYDQQDND
tablón. (Nagy köszönet jár az iskolának, hogy ilyen szépen feldolgozta a múltat.)
Szerintem a spec. mat. tagozat volt Knoll János tanári, pedagógiai pályájának legnagyobb
VLNHUH%pNHIL=VX]VDWDQiUQĘQDJ\RQUHPHNUpV]OHWHV|VV]HIRJODOyWDGRWWDWDJR]DWHOP~OW
pYpUĘO D 9HV]SUpPL 6]HPOH HJ\ -as cikkében. Az iskola honlapja egy egész aloldalt
szentel (specmat50.lovassy.hu) a specmat tagozat múltjának.
Knoll János hosszú pályafutása alatt sok elismerést, kitüntetést kapott a hivataloktól, és még
több szeretetet a diákjaitól. Tanítani, diákok között lenni – H] pOWHWWH H] WDUWRWWD My HUĘEHQ
Díjai közül csak mutatóba néhány: Beke Manó-emlékdíj 1970-ben, Kiváló tanár 1973-ban,
Pólya György-díj 2007-ben.
0RVW D WDQtWYiQ\RN WDQiUWiUVDN EDUiWRN N|UpEHQ LWW YDQQDN D URNRQDL LV DNLN IpOWĘ
gondoskodással vették körül, és tették nyugodttá életének alkonyát. 92 évet élt.
Jó lenne, ha minden évben szeptember 21-én, a születésnapján egy matekverseny, vagy
PDWHPDWLNDLNLVHOĘDGiVNHUHWpEHQHPOpNH]QpQHNDGLiNRN5ipVYHOHHJ\WWD]RNUDORYDVV\V
tanárokra, akik ezt az iskolát naggyá tették.
Leplezzük le Knoll János emléktábláját!
Lackó Piroska
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Rendkívüli „program” Covid idején
TÖRTÉNETEK Fábián Péter tollából:

Biztos vagyok benne, hogy a Lovassy Gimnázium minden végzett osztály mindennapi, olykor
PRQRWRQ pOHWpEHQ LV W|UWpQWHN V]RNDWODQ UHQGNtYOL HVHPpQ\HN PHO\HN GHUĦW YLWWHN D IDODN
közé.
Az 1969-1973 között az iskola padjait koptató C osztály emlékei közül szeretnék egy csokrot
iWQ\~MWDQLLGĘQNpWDIHQWHPOtWHWWIDODNN|]ONLOpSYHLOOHWYHDJLPQi]LXPLpYHNXWyUH]JpVHLW
is felelevenítve.

Ki honnan jött?
V]HSWHPEHUpEHQ D WDQpY HOVĘ QDSMD D WDQN|Q\YHN NLRV]WiViYDO D] LVNROD Ki]LUHQGMpQHN
ismertetésével telt a mi osztályunkban is. A város és környékének általános iskoláiból
összekerült 45- GLiN NHYHVHW WXGRWW HJ\PiVUyO (]pUW RV]WiO\IĘQ|NQN 1DJ\ .iOPiQQp
Nelli néni mindenkit megkérdezett a névsort véve alapul, melyik településen él, melyik
iskolába járt, mivel foglalkoznak a szülei.
(] XWyEEL KR]RWW HJ\ pUGHNHV SiUEHV]pGHW D] 5 EHWĦK|] pUYH $GGLJ HOpJ V]pOHV GH YiUKDWy
YROW D SDOHWWD RV]WiO\YH]HWĘ Ki]WDUWiVEHOL EROWYH]HWĘ YHJ\pV]PpUQ|N NDWRQDWLV]W« (NNRU
W|UWpQWDW|UpV5EHWĦVRV]WiO\WiUVXQNnál:
-

Te hol jártál iskolába?
Balatonkenesén.
Mivel foglalkozik az édesapád?
Pásztor.
Lelkipásztor?
Nem! Birka.

Tagtoborzás az iskolai kórusba
Egy-NpW KpW PiU HOWHOW D] HOVĘ WDQpYEĘO DPLNRU HJ\ W|UWpQHOHP yUiUD EHNRSRJWDWRWW =iPEy
István karnagy úr, azzal a szándékkal, hogy a leérettségizett kórustagok helyett újakat
toborozzon. Mindenki szabadon választhatott, mit szeretne énekelni.
Valaki az RV]WiO\EyO D] ÄeULN D V]ĘOĘ KDMOLN D YHVV]Ę´ NH]GHWĦ QpSGDOED NH]GHWW EHOH GH D
ÄKDMOLNDYHVV]Ę´-ig már nem jutott el, mert Zámbó tanár úr leintette a mutáló hangú 14 éves
fiút: 0DMGM|YĘUH
Enyhe derültség futott végig a termen, maga a karnagy úr is elnevette magát spontán reakciója
miatt.
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Ki mennyire ért a sporthoz?
A hetvenes évek elején a város középiskolái közül a legújabb épület a Lovassy Gimnáziumé
volt, természetesen a legjobb tornateremmel, ezért sok középiskolai sportrendezvénynek
iskolánk adott otthont. A kosárlabda természetes volt, sokat kosaraztunk a tanórák alatt, jó
volt a gimnáziumunk lány- pV IL~FVDSDWD LV W|EEHN N|]|WW RV]WiO\WiUVXQNQDN N|V]|QKHWĘHQ
Talán értettünk is hozzá, ismertük a szabályokat, lelkesen tudtunk szurkolni a csapatainknak a
galériáról.
A röplabda nem volt annyira mindennapi sport az iskolában, de mivel a mi tornatermünkben
rendezték a városi középiskolai bajnokságot, illett kiállítani egy csapatot. Így került a
FVDSDWED RV]WiO\WiUVQĘQN DNL PDJDV YROW VSRUWROW LV GH D U|SODEGD« 6]yYDO OiWRWW PiU
U|SODEGDPHFFVHW ė YtYy YROW $ V]RPEDWL EDMQRNViJRW N|YHWĘ KpWIĘQ D] LVNROiED PHQYH
utolérte matematika tanárunkat, mivel azonos környéken laktak. Szóba került a szombati
U|SODEGDPpUNĘ]pV 7DNiFV tanár úr udvarias formában, enyhe kritikával elmondta a
YpOHPpQ\pWRV]WiO\WiUVQĘQNWHOMHVtWPpQ\pUĘOPLWKRJ\DQNHOOHWWYROQDFVLQiOQL
-

Miért, a tanár úr ért a röplabdához? – hangzott a kérdés.

-

Ifjúsági válogatott voltam.

Ha egy szónak több jelentése van
$ WDQWHUPHNEHQ IHNHWH KHO\HQNpQW HOpJ J\HQJH PLQĘVpJĦ WiEOiN YROWDN $ IHKpU NUpWiNUyO
QHPLVEHV]pOYH*\DNUDQHOĘIRUGXOWKRJ\DIHOtUWV]|YHJHWiEUiWNpSWHOHQVpJYROWOHW|U|OQL
hosszú sikálást kellett végezni a tisztaság eléréséért. Volt, hogy egy-egy képlet, kifejezés,
IRQWRVpYV]iPQHPYpOHWOHQONHUOWIHOHOĘUHLO\PyGRQKDQHPPDQNyNpQW
$N|YHWNH]ĘW|UWpQHWEHQQHPHUUĘOYDQV]y
2V]WiO\WiUVXQNYDOyV]tQĦOHJSRUFHOiQWHUYH]Ę pGHVDSMDWHKHWVpJpW|U|N|OYHSiUNUpWDYRQiVVDO
többször táblára vetett HJ\ UDM]RW DPL KDQJXODWiEDQ OHJLQNiEE 5RGLQ Ä&VyN´ FtPĦ PĦYpUH
HPOpNH]WHWHWW YDJ\LV HJ\ |OHONH]Ę SiUW 7HUPpV]HWHVHQ yUDNH]GpVUH OHW|U|OWH GH YROW KRJ\
QHP VLNHUOW WHOMHVHQ HOWĦQWHWQL D IHQW HPOtWHWW SUREOpPiEyO NLIRO\yODJ (]W D] HVHW iOOW HOĘ
negyeGLNEHQ LV SRQW HJ\ HOHNWURPRVViJJDO IRJODONR]y IL]LND yUD HOĘWW 7DQiUQĘQN
NLVJ\HUPHNH PHJEHWHJHGHWW tJ\ KHO\HWWHVtWĘNpQW D V]LQWpQ IL]LNDV]DNRV QiOXQN DOLJ W|EE
PLQW  pYYHO LGĘVHEE QDJ\RQ FVHQGHV WDQiU ~U M|WW EH D] yUiUD $UQKRIIHU WDQiU ~U 5|JW|Q
felrajzolt egy soros áramkört, s feltette a kérdést:
- Mekkora a feszültség itt? – és rámutatott az egyik felrajzolt ellenállásra.
(QQHND]HOHNWURPRVDONDWUpV]QHNUDM]DDOHW|U|OW|OHONH]ĘSiUUDM]iQDND]iJ\pNiKR]NHUOW
Az osztály látta, a tanár úr nem. Az osztályon enyhe mosoly futott végig, a tanár úr zavarba
M|WWGHQHPpUWHWWHD]RNiW$IRFLVWDOiQ\RNDWPLQWD]HG]ĘMNpVHQJHPPLQWIRWyV]DNN|U|VW
ismert az osztályból. Odajött hozzám és megkérdezte:
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-

Miért nevettek?
Tanár úr, innen tessék a táblára nézni!

Elvörösödött, odasietett a táblához, és áthelyezte az ellenállást egy másik helyre, a pár
körvonalain kívülre.
A rajzolóból Liszt-GtMDV RSHUDpQHNHV D FVHQGHV ILDWDO WDQiUEyO D NpVĘEELHN IRO\DPiQ D
/RYDVV\LJD]JDWyMDOHWWGHĘWsajnos már csak emlékeinkben idézhetjük fel.
Kicsi a világ!
1980-ban június elején, tehát 7 évvel az érettségi után mennyasszonyommal, - azóta
feleségemmel – HOKDWiUR]WXN KRJ\ D KpWYpJpW D] DOVyĘUVL NHPSLQJEHQ W|OWMN $
bejelentkezéskor a recepciós hölgynek bediktáltuk az adatainkat, név, lakcím és a többit.
(]XWiQpUGHNHVV]iPRPUDHOHLQWHpUWKHWHWOHQGLVNXU]XVNH]GĘG|WW
-

Lovasi? – kérdezte a hölgy.
1HP9HV]SUpPEĘOYDJ\XQN– válaszoltam.
De hát lovasi? – kérdezte a hölgy.
1HP9HV]SUpPEĘOM|WWQNRWt is születtem. – mondtam neki.

Végigfutott az agyamon, hogy talán valami kedvezmény jár az alsóörsi kempingben a
szomszéd falu lakóinak, azért hajtogatja a „lovasi”-t. Sok mindenre gondoltam még hirtelen,
de végül megoldódott a „rejtély”.
-

De nem a Lovassyba járt… jártál?

Nekem sok tekintetben jó a memóriám, sok esetre, eseményre emlékszem, de az arc- és a
QpYPHPyULiPURVV]$UHFHSFLyVORYDVV\VK|OJ\HPOpNH]HWWUiPpQĘUiQHP'HĘOHJDOiEE
csak iskolatársam volt, mint kiderült a beszélgetés folyamán, NpVĘEE YpJ]HWW QiODP HJ\-két
évvel.

Valamikor a kétezres évek elején a veszprémi Egry Baráti Kör elnöke meghívott a karácsonyi
UHQGH]YpQ\NUH D %RWHY LVNROD pWWHUPpEH $ PĦVRUEDQ NpWpQHNHVK|OJ\IHOYiOWYDDGRWWHOĘ
sanzonokat, táncdalokat, popdalokat gépzene kísérettel. Az egyik számnál az egyikük odajött
KR]]iP V ÄMDYDVROWD´ KRJ\ PLN|]EHQ Ę pQHNHO WiQFROMDN YHOH $ GDO D Ä/HKR]QiP QpNHG
FVLOODJRNDW«´NH]GHWĦV]iPYROW=DYDUEDQYROWDPQHPpUH]WHPMyOPDJDP1HPJRQGROWDP
volna, hogy még rosszabb lesz. Egy zenei résznél a fülembe súgta, hogy osztálytársak voltunk
a Lovassyban. Ekkor úgy éreztem, jobb lenne, ha megnyílna alattam a föld...
$]WiQ NLGHUOW KRJ\ YDOyEDQ RV]WiO\WiUVDN YROWXQN D /RYDVV\ HOVĘ RV]WiO\iEDQ FVDN Ę
magántanuló volt. Ekkor határoztam el, hogy egy osztálytalálkozóra, egész pontosan a 35.-re
meghívom a velem együtt ballagó 39 osztálytársam mellett (sajnos, ekkor már öten nem
lehettek köztünk), a négy év alatt az osztályunkba járókat (+ 23 osztálytárs).
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2008-ban „A TABLÓK KÖNYVE – LOVASSY GIMNÁZIUM” bemutatóján az
évfolyamunkba járó 4/B osztály tablóját nézegettem a gimnázium egyik termében, mikor
mellettem állt a „B” osztályból egy hölgy, Vali (néni).
A lányom óvodájában a 90-HVpYHNYpJpQYROWHJ\QDJ\RQDNWtYyYyQĘDNL~V]QLWDQtWRWWDD]
óvodásokat, nyári tábort szervezett nekik, a városi 10 kilométeres futáson vett részt stb.
Szóval egy különleges hölgy volt Vali néni. Ha találkoztunk, pár szót beszélgettünk.
Udvarias, „Kezét csókolom” köszönésemnél, mindig hasonló módon, enyhe mosollyal
köszönt: „Viszontlátásra”.
2WW D] RV]WiO\XN WDEOyMD HOĘWW PRQGWD PHJ Ę WXGWD KRJ\ pYIRO\DPWiUVDN YROWXQN eQ
ismételten befürödtem az arc-és névmemóriámmal. E felismerés folyamodványa, hogy 2011.
október 22-én, a gimnázium 300 éves évfordulója keretén belül találkozót szerveztem az
1973-DV pYIRO\DPQDN $NDUDWRP HOOHQpUH GH OHJQDJ\REE |U|PUH VLNHUOW HOĘVHJtWHQHP D]
„E” osztály WDQXOyLQDN pV RV]WiO\IĘQ|NNQHN D] HOVĘ WDOiONR]yMiW D -as ballagás után
harmincnyolc évvel.
Kicsi a világ! Vagy a Lovassy nagy?
Valamelyik biztos igaz!
/HKHWKRJ\PLQGDNHWWĘ

Jubiláns érettségi találkozók
70 éves találkozó 2020

2020-ban lett volna esedékes 70 éves érettségi találkozónk. Sajnos,a világjárvány mindez
ideig közbeszólt. Várakozunk, s mindenképp pótolni akarjuk. Hisz az ilyen elmaradt
találkozóknak nincs más változata, csak a megrendezés. Még ha késik is.
0iUD]HOVĘ ilyen rendkívüli összejövetel megmutatta számunkra a semmi mással össze nem
WpYHV]WKHWĘ pU]HOPL hangulati, N|]|VHQ PHJpOW HPEHUL HPOpNHN EHQVĘ FVRGiODWiW Soha nem
LVPpWOĘG|WW PHJ V]iPXQNUD D] HJ\WWOpWQHN pOHWHUĘWĘO KDUVRJy QpKD NLUREEDQ iOODQGy
kellemes, ifjonti feszültsége, hajtóereje, formakincse, különlegessége, vonzása és késztetése,
ami közöttünk változatlanul élt, lendületben volt, V HJJ\p NRYiFVROW EHQQQNHW eYUĘO pYUH
szerettük ezt a szerencsés, áldott, My WXODMGRQViJRNNDO LV I|OYpUWH]Ę HJ\ttlétet. Ha
YLVV]DJRQGROXQNV]LQWHQpYVRUEDQRWWIHV]tWHOĘWWQND]LIM~JiUGDPHJIRJ\YDEiUIiMGDORP
de emlékek fényében soha ki nem hunyó szép emlékezéssel.
%HQNĘ $QGRU RV]WiO\iEDQ DQQDN LGHMpQ -en kezdtünk, s 42-HQ YpJH]WQN *D]GDJ LGĘNHW
éltünk át. Hetven év múltán már alig maradtunk tucatnyian. Tanáraink is az égi pályákon
oktatnak tovább. Mindazokat szívünkben hordozzuk, akikkel magába zárt jó Alma Materünk.
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.O|QQDJ\V]HUĦWDQtWyPHVWHUHLQNHW$]RWWKRQRVViJRWDPLYHOPLQGYpJLJyYRWWEHQQQNHW jó
iskolánk. A vértezetet, amivel föltarisznyázott. Az erkölcsre tanító szigort, amivel
munkálkodhattunk Egykori iskolánk a város történelmi határain messze túlmutató rangos
pUWpNQN 0LQGPiLJ PpOWy NpSYLVHOĘMH D YLOiJIRUPiOy UHQG PHJDODSR]RWW WDQtWiViQDN. Jeles
UDQJMDDYiURVQDN7LV]WHOHWWHOĘUL]]NYiUEHOLHPOpNHLQNHW
Albrecht Sándor egykori piarista diák

1971/IV.C
1971-ben végzett 4/C osztályunk 2021. október 13-án tartotta 50. érettségi találkozóját. Hegyi
László és kedves felesége, ,FD QpQL YROWDN D] RV]WiO\IĘQ|NHLQN DNLNHW RWWKRQXNEDQ
N|V]|QW|WWQN$UpJLLGĘNHWIHOLGp]YHWDEOyNpSQNPiVRODWiWLVHOYLWWN1HNLNKiWROGDOiQD]
"öreJGLiNRNN|V]|QĘVRUDLYDOpVDOitUiViYDO
$UpJLGLiNWiUVDNN|]OIĘV]HPpO\HVHQLVUpV]WWXGRWWYHQQLDWDOiONR]yQNRQ, és örömmel
át tudta venni az Öreg Diákok Baráti Körének Arany Matura emléklapját. (Akik veszprémiek
és nem tudtak eljönni a lakásukon én adtam át, a vidékieknek pedig postán küldtem el.)
1DJ\RQ My KDQJXODWEDQ IHKpU DV]WDO PHOOHWW LGp]WN IHO D UpJL V]pS LGĘNHW pV EHV]iPROWXQN
arról, hogy mi minden történt velünk, hogy ki-ki hogy él napjainkban.

Bodor Beáta, Hegyi Lászlóné és Hegyi László
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Fél évszázados találkozó

Az 1970-ben végzett IV.C osztályunk 50. éves találkozóját rendhagyó módon sikerült
PHJV]HUYH]QLpYEHQNpWLGĘSRQWUDLVV]HUYH]WQNWDOiONR]yWGHDMiUYiQ\PLDWWPLQGNpW
alkalommal meghiúsult.
Ezért a – harmadik meghirdetett napon- D]pUHWWVpJLWN|YHWĘpYEHQVLNHUOWPHJWDUWDQXQND
fél évszázados találkozónkat 2021. július 18-án a Gizella Hotel különtermében.
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$ UpV]W YHYĘN D IRWyQ EDOUD )D]HNDV 9DOpULD +DUWPDQQ eYD 7|OJ\HV .DWDOLQ )HQ\YHV
Valéria, Haász Mária, Gács Mária, Németh Ferenc, Vajai László, Both Kálmán, középen az
RV]WiO\IĘQ|NQN7|OJ\HVQpGU=VLONy.DWDOLQ
A jobb oldalon Schiszler Ágota, Massányi Márta, Czuppon József, Jónás Oszkár, Rideg
-y]VHI%HVQ\Ę-iQRV6ROWpV])HUHQF.XUXF],VWYiQ
A fotóról lemaradtak, de jelen voltak3iOII\-XGLW'H]VĘ*iERU
$  IĘV RV]WiO\EyO -en vettünk részt a találkozón. Az elmúlt években 8 osztálytársunkat
elveszítettük, ketten elérhetetlenek, néhányan halaszthatatlan elfoglaltságuk miatt lemondták a
részvételt. Ketten –a bonyolódó járványügyi szabályok miatt - QHP WXGWDN NOI|OGUĘO
hazajönni, de volt, aki betegsége miatt hiányzott a találkozóról.
Az oszWiO\IĘQ|NL yUD HOHMpQ ,PUpQp 3iOLQNiV 9HUD EHV]iPROW D 9HV]SUpPL /RYDVV\ pV YROW
3LDULVWD *LPQi]LXP gUHJGLiNMDLQDN %DUiWL .|UH WHYpNHQ\VpJpUĘO PDMG iWDGWD D] $5$1<
MATURA emléklapokat.
(]WN|YHWĘHQHJ\Ä$5$1<26=7È/<)ė1g.´HOLVPHUĘRNOHYHOHt adtunk át.

Megemlékeztünk elhunyt tanárainkról, társainkról.
Röviden beszámoltunk egymásnak az elmúlt fél évszázadról. Egy homokóra segítségével
D]RQRVLGĘWEL]WRVtWRWWXQNPLQGHQNLQHNHKKH]9ROWDNLDFVDOiGMiUyOJ\HUHNHLUĘOXQRNiLUyO
mesélt, mások a gyógyulásukról, vagy mindennapi kedvenc elfoglaltságukról. Vannak, akik
még aktívan dolgoznak, mások tanítanak, néhányDQDPĦYpV]HWEHQ irodalom, zene, festészet)
találták meg önkifejezésük vagy gyógyulásuk új módszerét.
$] RV]WiO\IĘQ|NL yUD XWiQ N|WHWOHQ EHV]pOJHWpseket folytattunk, melybe a technika
VHJtWVpJpYHONpWNOI|OG|QpOĘRV]WiO\WiUVXQNLVEHNDSFVROyGRWW
$UHQGHVWDOiONR]yWN|YHWĘHQV]HSWHPEHUEHQa Horváth-.HUW9HQGpJOĘEHKtYRWWEHQQQNHWD
.|OQEĘO KD]DM|WW RV]WiO\WiUVXQN .RYiFV /DFL 6SLUR $ IpO pYV]i]DGRs pót-WDOiONR]yQ 'H]VĘ
28
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Gábor, Fazekas Valéria, Fenyves Valéria, Jónás Oszkár, Kovács László, Kádár Zoltán,
Meggyes Judit, Rideg József, Vajai László vettek részt. Spirónak átadtuk ARANY MATURA
emléklapját és hosszasan beszélgettünk gyermek- és ifjúkori élPpQ\HLQNUĘO D N|]|V
]HQpOpVHNUĘOpOHWQNIRQWRVW|UWpQpVHLUĘO
A közel öt órás élménybeszámolók után, a legközelebbi találkozás reményében búcsúztunk el
egymástól.
'H]VĘ*iERUpVFazekas Valéria
I
60 éves találkozó
Hatvan, ill. a járvány miatt 60 + 1 éves találkozóra gyúlt össze az 1960-ban érettségizett IV/A
osztály 29 volt diákja helyett 15 a veszprémi Horvát-NHUWYHQGpJOĘEHQ
Nagy volt az öröm, hogy kikerültünk a Covid-fogságából.
Felidéztük diákéveink élményeit, megemlékeztünk felejthetetlen osztáO\IĘQ|NQNUĘO+RUYiWK
Géza –Hacsek- tanár úrról.
Örültünk az Öregdiák Baráti Kör ajándékának, a gyémánt Matura-lapnak.
$GpOXWiQEDQ\~OyHJ\WWOpWHWD]]DODIRJDGDORPPDO]iUWXNKRJ\M|YĘUHLVPpWWDOiONR]XQN«
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Halottainktól búcsúzunk
Búcsú az Öregdiák Baráti Kör alapítójától
Varga Miklós 1931. április 28-án született Peremartonban.
1941-WĘOD9HV]SUpPL3LDULVWD*LPQi]LXPGLiNMD-ben a már államosított gimnáziumban
érettségizett. Ez a nyolc év meghatározó szerepe töltött be életében, világszemléletében,
emberi kapcsolataiban.
A középiskola befejezése utána közigazgatásban, majd a bankszakmában helyezkedett el.
1960-ban feleségül vette Mohácsi Máriát, házasságukból született egyetlen gyermeke,
Szabolcs 1972-ben.
1967-ben felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karára, öt év múlva
megkapta jogi diplomáját.
1986-ig a Magyar Nemzeti Bank veszprémi fiókjának igazgatóhelyettese, majd az újonnan
alakult Magyar Hitelbank Veszprém megyei igazgatója volt nyugdíjazásáig.
Múlhatatlan érdeme, hogy pOHQMiUy V]HUYH]ĘMH volt a Veszprémi Lovassy és volt Piarista
Gimnázium Öregdiák Baráti Körének, melyre az intézmény fennállásának 275. évfordulóján,
 ĘV]pQ D UHQGH]YpQ\VRUR]DW NLHPHONHGĘ HOHPHNpQW NHUOW VRU D 9HV]SUpPL (J\HWHP
aulájában. Az gUHJGLiN%DUiWL.|UJ\YH]HWĘHOQ|NHPRWRUMDFVDNQHPpYHQiW(EEHQD
tisztében a Magyar Piarista Diákszövetség választmányában, elnökségében is képviseli
Veszprémet.
Érték –pVKDJ\RPiQ\ĘU]ĘWHYpNHQ\VpJHHNHWWĘVIHODGDWHOOiWiVDVRUiQSpOGDpUWpNĦ
Emlékkönyveket szerkeszt : Szemelvények a veszprémi gimnázium XX. századi
W|UWpQHWpEĘO 3LDULVWiN Dz 1848-49-es szabadságharcban, A Davidikum története, Piarista
mozaikok, tanárok, tanítványok.
Negyed évszázadon át szerkeszti a baráti kör piarista hagyományon alapuló éves
Tájékoztatóját, pUWHVtWĘMpW
-HOHQWĘV V]HUHSHW IHODGDWRW YiOODO D 9HV]SUpP /RYDVV\ *LPQi]LXP NpW QDJ\ W|PHJHNHW
megmozgató ünnepségének, a 275. és 300. évfordulójának szervezésében az öregdiákok
HJpV]YLOiJUDNLWHUMHGĘPR]JyVtWiViEDQN|WĘGpVNHUĘVtWpVpEHQ(QQHNHOLVPHUpVHNpQWban megkapja a Magyar Piarista Diákszövetség Confrater Diploma Róma – D]D]DVHJtWĘWiUV
– HOLVPHUĘRNOHYHOHW
Emléktáblák iOOtWiViQDN NH]GHPpQ\H]ĘMH bonyolítója, mint pl. a magyar oktatás 1000 és a
piaristák veszprémi letelepedésének 285. évfordulójának tiszteletére 1996-ban a Várban, az I,
majd a II. világháború, valamint a nácizmus és kommunizmus veszprémi piarista tanár és diák
áldozatainak emlékére 2009-ben a Lovassy Gimnázium iskolatörténeti kiállításához
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kapcsolódva, a piaristák veszprémi letelepedése 300. évfordulójának emlékére 2011-ben a
Várban, lovassys tanárok emléktáblája a gimnáziumban…
Piarista diákok, ill. tanárok aktuális évfordulói alkalmával piarista miséket, koszorúzásokat
szervez, pl. BacsiQ\L -iQRV HPOpNWiEOiMiQiO D  pYIRUGXOyQ D 9iUEDQ (QGUĘGL 6iQGRU
szobránál a Jeruzsálem hegyen, Mádl Ferenc emléktáblájánál a Lovassyban 2012-ben.
Feléleszti és meghonosítja az jubiláns érettségi találkozók – 25, 50, 60, 65, 70 – emlékének
PHJĘU]pVpW hivatott un. Matura lapok PiLJ pOĘ KDJ\RPiQ\iW PLV]HULQW H]VW DUDQ\
gyémánt, vas és rubin emléklapot ajándékoz máig az Öregdiák Baráti Kör az iskolájukba
YLVV]DOiWRJDWyDQQDNHPOpNpWĘU]ĘHJ\NRULGLiNRNQDN
Szervezi a veszprémi, ill. támogatja a budapesti piarista, ill. lovassys diákok rendszeres, havi
összejöveteleit, ahol kötetlen beszélgetésekkel, illetve alkalmanként egy-egy vendég
segítségével idézik fel a múltat, ill. vitatják meg az aktualitásokat.
A baráti kör korosodásával egyre gyakrabban kényszerül kegyeleti aktusokon való
részvételre, koszorúval búcsúzásra az elhunyt piarista tanárok és diákok temetésén.
$] gUHJGLiN %DUiWL .|UEHQ YpJ]HWW iOGR]DWNpV] PXQND WiJDEE N|UĦ HOLVPHUpVHNpQW D]
egyesület vezetése Gizella-díjra javasolja, amit 2010-ben ünnepélyes körülmények között
iWYHV]DYiURVSROJiUPHVWHUpWĘO
Az Öregdiák Baráti Körben végzett munkája mellett a kikapcsolódást 1986-tól szigligeti
ELUWRNiQDN V]ĘOĘMpQHN PĦYHOpVHMHOHQWLV]iPira. eOPpQ\ V]iPiUD DJ\|Q\|UĦSDQQRQWiMD
Balaton közelsége, a jó bor, a jó társaság, a jó beszélgetés, a közös nótázás…
,GĘV NRUiQDN J\DNUDQ HPOHJHWHWW DMiQGpND ILD Ki]DVViJD LOO D] unokák születése. Baráti
WiUVDViJEDQV]tYHVHQYHV]LHOĘKiURPJ\|Q\|UĦXQRNiMiQDNNpSpWPLQWEV]NHQDJ\DSD
Az utolsó két-három HV]WHQGĘEHQ HJpV]VpJL iOODSRWD – különösen felesége halála után –
megromlik, de fia unszolása ellenére is ragaszkodik veszprémi otthonához.
2019. M~QLXViEDQQpKiQ\WiUViYDOHJ\WWiWYHV]LD]HJ\HVOHWHOQ|NpWĘODUXELQ0DWXUDODSRW az
1949.évi érettségi 70 éves évfordulóján.
V]OHWpVQDSMD HOĘWW QpKiQ\ QDSSDO  PiUFLXV -én Budapesten csendesen elhunyt.
Temetését fia a járvány miatt a „bolGRJDEELGĘNUH´KDODV]WRWWD
Nyugodjék békében, nyugodj békében, Miklós bátyánk!
Imre Frigyesné Pálinkás Vera, az utód, Öregdiák Baráti Kör elnöke

Akik még eltávoztak közülünk – DNLNUĘO WXGXQN : László Józsefné tanár, Sebestyén Béla,
6]ĘQ\HJ-iQRV, Rupert GyörgyNyugodjanak békében!
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