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Kedves Öregdiák Társunk!

Ha Veszprémben élsz vagy a város közelében, szeretettel várunk minden hónap első hétfőjén –
a nyári szünet kivételével – 17 órakor a Lovassy László Gimnáziumban összejövetelünkre.
Ha Budapesten élsz, akkor minden hónap második hétfőjén a Háry Vendéglőben /Bródy
Sándor u. 30/A/ 16 órakor.
Ha nem tudsz összejöveteleinken és egyéb programjainkon részt venni, minden évben eljuttatjuk
Hozzád Tájékoztatónkat beszámolóinkkal az előző évről.
Ha még aktív öregdiák vagy, és módodban áll, kérlek, támogasd egyesületünket, hogy mire Te
is nyugdíjas leszel, legyen hol találkoznod öregdiák társaiddal.
Számlaszámunk:11748007-20043544

A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA:

BEKÖSZÖNTŐ /Imre Frigyesné/
BESZÁMOLÓ:
-

Az Öregdiák Baráti Kör 2015. évi tevékenységéről (Imre Frigyesné elnök),
A Lovassy László Gimnázium igazgatójának információi a 2014/2015. tanévről
(Schultz Zoltán igazgató)
PRÍMA” ÖREGDIÁKJAINK:

-

Dr. Csapó Benő (1971)
Dr. Csuka Dorottya / 2004/

JUBILÁNS ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK
HÍREK, INFORMÁCIÓK, KÖZLEMÉNYEK
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Beköszöntő
Kedves Öregdiák Társunk! Kedves Olvasó!
1986-ban három piarista öregdiák – Dr. Varga Miklós, Domján Gábor, Scher József – elképzelése és
politikai ellenszélben végzett minden tiszteletet megérdemlő szervező munkája nyomán, amelybe
belekapcsolódott Knoll János igazgató úr is, a Lovassy László Gimnázium ünnepélyes külsőségek között
ünnepelte meg fennállásának 275. évfordulóját, valamint megszületett a Lovassy és volt Piarista
Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre.
Mint az egyesület neve is mutatja, a Piarista Rend elismerte jogutódként a méltán országos hírű

gimnáziumot, az intézmény pedig vállalta a piarista múltat.
Az együttműködés azóta is töretlen az intézmény és az Öregdiák Baráti Kör, valamint az ÖBK és
a Piarista Diákszövetség között. Köszönet érte valamennyi együttműködő partnernek!
A 2015. esztendő a hagyományos tevékenység folyatása mellett a kényszerű és szükségszerű
megújulás éve is volt.
Új működési szabályzatot kellett készítenünk, valamint új vezetőség választása vált
szükségessé egyesületünk egyre idősödő vezetőségének lemondásával. Az új működési
szabályzat elérhető a Lovassy honlapján.
Hagyományos tevékenységként őrizzük a minden hónap első hétfőjén, 17 órakor a Lovassy
Gimnáziumban tartandó találkozóinkat, melyre aktív tagjainkat szeretettel várjuk.
Hagyományos gesztusként, a piaristáktól tanult módon ezüst /25 /, arany /50/, gyémánt /60/ és
vas /65/ okleveleket adományozunk azoknak az osztályoknak, amelyek kerek, nevezetes
érettségi találkozójukat ezzel a dokumentummal is szeretnék emlékezetesebbé tenni.
Piaristáktól örökölt szokás éves Tájékoztató készítése, számvetés, melynek létjogosultsága
hatványozott öregdiák egyesület esetében, hiszen tagságunk nagyobb hányada személyesen nem
tud részt venni programjainkon, ám a hozzájuk eljuttatott kis füzet segítségével virtuálisan
részese lehet mindennapjainknak.
Hagyományosan tisztelettel megemlékezünk elhunyt tanárainkról, társainkról, részt veszünk
az önkormányzat, ill. intézményeinek évfordulók alkalmával tartott rendezvényein.
Ameddig a személyi feltételek erre lehetőséget adnak, ápoljuk a kapcsolatot a Piarista
Diákszövetséggel és az ÖBK budapesti tagozatával.
A fiatalabb öregdiák generáció kívánsága szerint újításként ki is lépünk a gimnázium falai közül
kirándulásokon, városi kulturális rendezvényeken. Szorosabbra kívánjuk fűzni a kapcsolatot
a gimnázium jelenlegi diákjaival, pályázatot hirdetve múltunk elmélyültebb megismerésére.
A kapcsolattartás terén lehetőség szerint minél nagyobb arányban szeretnénk az elektronikus
formára áttérni. Programjainkról előzetes tájékoztatás jelenik meg a Lovassy honlapján, az első
oldalon, a hírek és információk között. Szívesen fogadunk minden levelet az
imre.frigyes@gmail.com levélcímen a gyors reakció érdekében. Ide várom a Tájékoztató kézhez

vétele után nem aktív tagjaink e‐mail címét is.

Egyesületünk anyagi bázisát tagdíjak és támogatások biztosítják a továbbiakban is.
Számlaszámunk sem változott:
Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre,
11748007-20043544
Megköszönve az eddigi támogatásukat/támogatásotokat a továbbiakban is sok szép múltbéli
élmény mellé sok-sok újat, frisset kívánok az elnökség nevében:
Imréné Pálinkás Vera /1965/
2
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Beszámoló
az Öregdiák Baráti Kör 2015. évi működéséről

Ebben az esztendőben hagyományos hétfői „beszélgetős” együttléteink kényszerűségből új
tartalommal is bővültek: törvényi előírás miatt minden egyesületnek, így a miénknek is meg
kellett újítania 2016. márc. 15-ig működési szabályzatát a megszűnés, ill. megszüntetés terhe
mellett. E munka dandárját másik egyesületnél szerzett tapasztalatai alapján Sigmond István
öregdiák társunk végezte, amit ez úton is köszönünk neki. Nyár közepén a Veszprémi
Törvényszék jóváhagyta megújított alapszabályunkat, ami a Lovassy Gimnázium honlapján a
közösségek/Öregdiák Baráti Kör linken olvasható.
Az új működési szabályzat szerint választottunk öt tagú új elnökséget és három tagú felügyelő
bizottságot, mivel az előző mandátuma öt év elteltével lejárt, és korára való hivatkozással le is
mondott a vezetőség valamennyi tagja. Megköszöntük elsősorban Dr. Varga Miklósnak mint
alapítónak és mint három évtizeden át ügyvezető elnöknek áldozatos, kitartó munkáját,
mellyel életben tartotta, működtette egyesületünket, ápolta a piarista hagyományokat, tartotta a
kapcsolatot a Piarista Diákszövetséggel és a Lovassy László Gimnáziummal. Ügyvezető
elnökünk mellett ugyancsak szép díszoklevelet adtunk át Borián Tibor elnökünknek, valamint a
vezetőség aktív tagjainak, Juhászné Száz Juditnak, Gubicza Ferencnek, Dr. Sebestyén
Bélának és Bozsóné Kaptay Verának három évtizedes tevékenységükért.

Az új vezetőség a hagyományos első hétfői együttlétek mellett új tevékenységi formát is
bevezetett „Vendégségben” szlogennel. Ezen program során olyan kirándulásokat szerveztünk,
melyek során volt lovassys diákok által vezetett települést, intézményt, vállalkozást látogattunk
meg.
3
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E program bevezetéseként, próbájaként Veszprém új, reprezentatív épületét, intézményét, a
Hangvillát tulajdonosa, Bélafi László /1978-ban érettségizett/ mutatta be nekünk.
Végigkalauzolt minket az impozáns épületen, beszámolt a működtetés rendszeréről és
filozófiájáról, a tervekről. Elmondta, hogy a város meghatározó művelődési és közösségi
központjává kívánják tenni a működtetőkkel együtt az intézményt. Sok sikert kívánunk terveik
valóra váltásában!
Májusban Mészáros Zoltán /1985/, a Veszprém Fest ötletgazdája, veszprémi vállalkozó
vendégei voltunk Felsőörsön, a Snétberger Tehetségmentő Központban, a Malom-völgyben.
Végigjártuk a régi úttörőtábor helyén létesített intézmény épületeit. Mészáros Zoltán előadásában
megismerkedtünk a tehetségmentő programmal, kisfilmet néztünk meg az itt tanuló fiatal
zenészek mindennapjairól, képzésükről. A szép természeti környezetben, Gubicza Ferenc finom
borai mellett köszöntük meg munkáját a lemondott vezetőségnek a fent leírtak szerint.
Szeptemberben Balatonfüred polgármesterének, Dr. Bóka Istvánnak /1982/ a vendégei
voltunk. A gyönyörűen felújított Vaszary-villában fogadott minket polgármester úr, kedves
szavakkal emlékezett gimnáziumi éveire, majd szakavatott idegenvezetőre bízta a társaságot. A
Vaszary és a Szépművészeti Múzeumtól vendégségben levő kiállítás megtekintése után Blaha
Lujza egykori házában ebédeltünk, majd a Városi Művelődési Ház igazgatójának vezetésével a
gyönyörűen helyreállított reformkori városközponttal ismerkedtünk. Utunk a Tagore – sétányon
ért véget, ahol egy kedves kávézó teraszán jó hangulatú, múltidéző beszélgetéssel, fagyizással
zárult késő délután kirándulásunk.

Bóka István balatonfüredi polgármester fogadja az öregdiákokat a Vaszary Villában
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… akik nincsenek rajta az első képen

Séta idegenvezetővel a reformkori Füred belvárosában
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Ősszel Herenden jártunk „Vendégségben”, a Porcelanium Látogatóközpontjában Dr. Simon
Attila /1987/ fogadott és üdvözölt minket. A manufaktúráról vetített film megtekintése után
helyi „idegenvezető” segítségével ismerkedhettünk a porcelán készítés technológiai
folyamatával. A látványos, érdekes program után a világhírű termékeket bemutató porcelán
múzeumban volt alkalmunk végignézni a csaknem két évszázados fejlődés, változás
eredményeként megszülető gyűjteményt, mely méltán világhírű.

Dr. Simon Attila a Porcelanium vezérigazgatója üdvözli a társaságot

Munka közben a mester
6
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Ezúton köszönjük vendéglátóink kedves gesztusát. Köszönetképpen mind a négy fiatal öregdiák
társunkat pártoló tagként felvettük az Öregdiák Baráti Körbe.
Decemberi együttlétünk tartalmát a Karácsony közeledte határozta meg. A Lovassy Gimnázium
ének termében a gimnázium igazgatója, Schultz Zoltán köszöntötte a szép számmal összegyűlt
társaságot. Karácsonyi, újévi jókívánságai mellett az intézmény ajándékaként két lovassys
kislány gyönyörű hegedűjátékkal és karácsonyi népdalokkal örvendeztetett meg minket.
Megemlékeztünk azokról az öregdiák társainkról is, akik már nem lehetnek köztünk.
Hangulatos, jóízű beszélgetéssel, a hölgyek finom karácsonyi süteményei, forralt bor mellett
búcsúztattuk az óévet, megköszönve a jelenlevőknek az ÖBK aktív támogatását.
Működésünk anyagi feltételeit tagdíjak, hazai és külföldön élő néhány öregdiák, valamint a
Lovassy Gimnázium programjainkat befogadó támogatása biztosította, melyért mindenkit
köszönet illet.
Taglétszámunk pontos felmérése a sok idős volt piarista társunk miatt nem könnyű, ebben az
évben próbálkozunk elvégezni ezt a feladatot. Új tagok jelentkezésével biztosítottnak látszik a
folytonosság, de sajnos, ebben az évben elveszítettük legidősebb aktív társunkat, Simon Laci
bácsit /1940/. Idős kor, betegség miatt nem tud már részt venni programjainkban Dr. Ruppert
György /1949/ Pálinkás Tivadar /1952/ és Lechner László /1949/.
Remélve, hogy fiatal „öregdiákok” csatlakoznak hozzánk ebben az esztendőben is, minden
öregdiák társunknak jó egészséget, sok szép élményt kívánok a 2016. esztendőben, az elnökség
nevében:

Imréné Pálinkás Vera /1965/
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Tájékoztató a Lovassy László Gimnázium 2014/15. tanévéről

Tisztelt Olvasók!
A 2014/2015-ös tanévről szóló tudósításban néhány tény segítségével igyekszem megmutatni
azt, miért fontos nekünk az iskola, miért szeretünk itt dolgozni, tanulni, milyen eredményeket
értünk el együtt.
A mindennapjainkat egy olyan intézményben tölthetjük, amely folyamatosan a középiskolai
toplisták elején szerepel kiváló statisztikai mutatókkal, figyelembe véve a tanulmányi munkát,
versenyeredményeket. Közben diákjai kiváló művészeti tevékenységeket végeznek, csapatai
országos diákolimpiai döntőkben szerepelnek. Kinek fontos ez? Én azt hiszem mindnyájunknak.
A középiskola, a legtöbb idejáró diáknak egy átmenet a tanulmányok között, lesz folytatása. De
egyben kamasz illetve fiatal felnőtt koruk olyan időszaka, helyszíne, amely meghatározó abban a
tekintetben milyen utakon, milyen szemlélettel, milyen értékrenddel haladnak tovább. Diákként
és tanárként is nagyon fontos, kikkel töltjük a mindennapjainkat, kivel, miről és hogyan
beszélünk, milyen kihívásokkal nézünk szembe, mik a problémáink.
A 2014/2015-ös tanévben a Lovassy László Gimnázium a 100 legjobb magyar középiskola című
kiadványban a legeredményesebb vidéki középiskolaként a kilencedik helyen szerepelt. Azóta az
is ismert, hogy ezen a helyezésen a legjobb vidékiként még javítottunk, hiszen 2015 őszén a
negyedik helyre soroltak bennünket.
A 2014/2015-ös tanévben is változatos formában ünnepeltük meg nemzeti ünnepeinket, valamint
emlékeztünk meg a diktatúrák és a Holocaust áldozatairól, az aradi vértanúkról.
 Az 1956-os forradalom évfordulóján az iskolai hagyományápolás - Brusznyai mellszobor
megkoszorúzása, gyertyás séta a Várbeli emléktáblához – mellett, a 10.B osztály
Asztalos István tanár úr rendezésében Euripidész drámáját mutatta be. Ez volt a harmadik
darabja az elmúlt években – a tanár úr által tudatosan trilógiává szervezett – ünnepi
műsorként bemutatott görög klasszikus drámáknak. Az Antigoné többek között a
zsarnokká válás történetét, az Elektra a bosszú torzító szenvedélyét, az Iphigénia a
közösségért önmagát feláldozó ember sorsának tragikumát ragadja meg. Ezek olyan
motívumok, melyek magas szellemi, esztétikai színvonalon beszélnek rólunk, félmúltunk
élményeiről.
 A téli szünet előtti időszak a Mikulásvárással, a Karácsonyi készülődéssel telt. A
mikulás, a karácsonyi koncert, a 10.A osztály előadása (Michael Ende: Momo), melyet
Király Viktor tanár úr és Jakab Viktor közös rendezésében láthattunk, segített bennünket
abban, hogy az adventi időszakban kissé eltávolodjunk a hétköznapi problémáinktól.
Nagyon sokan támogatták az úgynevezett cipősdoboz akciót, amelynek keretében több
mint 120 doboznyi ajándékot juttathattunk el rászoruló gyerekeknek.

Március 15-én a 10.C osztály Németh László Az áruló című darabját mutatta be Zöldvári
Ildikó tanárnő rendezésében. A dráma megírásakor az írót saját bevallása szerint
leginkább az érdekelte „miképp lehet egy olyan vádat, melynek piciny részét a túl
érzékeny lelkiismeret is igazolja, egy hosszú életen át mégiscsak elviselni”. Talán nem
érdektelen a mű utolsó mondatait újra felidézni: Egy ilyen sors: mint az enyém – épp a te
utazásod a példa rá -, a legjobbakat készteti gondolkozásra… Más persze nem olyan
tüzes, gyors elhatározású, mint te… De a rejtett, hazugságokkal elborított igazságnak,
akármilyen bonyolult az, mint ebben az esetben is, mindig van valami serkentő hatása a
legkülönb elmékre. Úgy, hogy egy ilyen eset, mint az enyém: lassan a belátás,
8
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igazságszeretet kicsiny szektáját választhatja le egy kissé szószátyár nemzetből. S ez sem
utolsó szerep: a nemzetet szerencsétlenségünkkel gondolkozásra s önismeretre tanítani.
Újdonság volt az elmúlt tanévben, hogy a Költészet napján szintén színpadi műsort láthattunk.
Aki azt gondolta, hogy a költészet poros könyvekben, könyvtárakban – akár elektronikusban –
lakik, az alaposan elcsodálkozott/rácsodálkozott a 10.D osztály műsorára. Ars poetica, vágy,
ritmus, játék, költészet testközelből, a műsor rendezője Kapor Ágnes tanárnő volt.
2015 az UNESCO kezdeményezésére a fény nemzetközi éve volt. A magyarországi programokat
az MTA koordinálta megyénként egy partnerintézménnyel. Felkérésükre Veszprém megyében
iskolánk volt a megyei koordinátor. Tavasszal több rendezvény volt az iskolánkban, illetve az
iskola szervezésében: ásványkiállítás a földszinti zsibongóban, ugyanitt fotókiállítás Ladányi
Tamás – iskolánk volt diákja - asztrofotóiból és a meghirdetett fotópályázatra beérkezett legjobb
munkákból. Az egészségoldalon cikk jelent meg egy volt, alig látó diákunkkal. Április közepén
Egy szép fényes napon délelőtt és koradélután előadásokat hallgathattunk meg a fénnyel
kapcsolatosan, majd este indultak a túrák a környék kilátóiba, hogy a nem túl barátságos időben
fényhidat hozzunk létre a papodi, hárskúti, csatárhegyi kilátók valamint a bándi Esseg-vár
között. A programok ősszel tovább folytatódtak, napóra illetve aszaló készítéssel, fénnyel a
diáknapon, előadásokkal.
A tanév folyamán diákjaink jártak Bottropban, a Zágráb melletti Zapresicben, sítáborban,
Angliában. Külföldi diákokat fogadtunk Bottropból, Zapresicből. A külföldi kapcsolatokban
megerősödtek a projekt jellegű munkák, ami mind az iskolánk, mind a partnerintézmények
igénye volt. Folytatódott a Comenius projekt, melynek témája: „A diktatúrától a demokráciáig”,
öt ország diákjainak (magyar, román, lengyel, litván, német) részvételével. A projekt zárására
2015 júniusában került sor Németországban. Emellett részt vettünk a zágrábi Goethe Intézet által
szervezett projektben, amelynek témája a „Doppelte Last” – tanulni a nemzeti szocializmusról és
holokausztról. A projektben a magyarok mellett horvát, szerb és bosnyák diákok dolgoztak
együtt. Az elkészült filmet videokonferencia keretében mutatták be a résztvevő diákok. A projekt
zárása június végén volt a horvátországi Krk- szigeten.
Az oktatás és nevelés feltételeinek biztosításában egyre nagyobb szerepet játszanak a pályázatok,
valamint a „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány támogatásai. Ezekkel együtt sem könnyű
az elmúlt években megszokott feltételek fenntartása.
 A tanév során a Pro Progressio Alapítvány nyertes pályázatából tudtuk finanszírozni az
általános iskolások számára tartott szakköröket.
 A tehetséghíd pályázat keretében tartottunk tehetséggondozó foglalkozásokat a német
nemzetiségi kórusnak, valamint a német nyelv és irodalom OKTV-re készülőknek,
amelyekhez klubfoglalkozások, budapesti kirándulás is tartoztak. Ugyanezen pályázat
tette lehetővé, hogy filmklub keretében a filmkészítést ismerhettük meg három
megközelítésben rendező (M. Tóth Géza), hangmérnök (Beke Tamás), szinkronszínész
(Moser Károly).
 A nemzeti tehetségprogram keretében a Lovassy Kamarazenekar nyert a próbákra,
eszközbeszerzésre pénzt.
 A pályázati összegek tették lehetővé a két a kórusunk és a Lovassy Kamarazenekar
részvételét a Nagykanizsán a volt piarista, ma Batthyány Lajos Gimnázium 250. éves
évfordulóján rendezett ünnepi hangversenyen.
A hagyományos szakköri tevékenység mellett egy volt diákunk, Kováts-Osváth Zoltán ajánlotta
fel, hogy startup szakkör tart az érdeklődő lovassysoknak, megmutatja mit jelent modern
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vállalkozónak lenni a 21. században, hogyan kapcsolódik össze az innováció és üzleti
tevékenység.
Tehetséggondozó tevékenységünkben az elmúlt tanévben is nagy szerepet játszottak a
felsőoktatási partnereink. Együttműködünk a Semmelweis Egyetemmel, a Pannon Egyetem
Mérnöki, Műszaki Informatikai, Gazdaságtudományi Karaival, a BME Pro Progressio
alapítványával, a Mathias Corvinus Collegiummal, az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési
Társasággal.
Újra volt ifjúsági filharmónia bérlet, a Cosmos trió az iskolában nyújtott bepillantást az
úgynevezett világzenébe. Ebben az évben is többen csatlakoztak a Magyar Kultúra napján az
Együtt szaval a nemzet kezdeményezéshez.
Újdonságként, a tavaly indult egészség honlapon vetélkedőt szerveztek az oldal olvasóinak. Az
oldal szakmai igényességét is jelzi, hogy az ott publikáló diákok közül Horváth Andrásnak,
Komora Berillnek és Kiss Tímeának is megjelent cikke az Élet és Tudomány című folyóiratban.
Ugyanezt elmondhatja magáról Dr. Szalainé Tóth Tünde tanárnő is. Az oldal tartalommal való
megtöltésében nagy szerepe van Réfi Rita iskolavédőnőnek, aki emellett a Lovassy két csapatát
is az országos elsősegélynyújtó verseny pécsi döntőjéig vezette.
Ébresztő óra keretében kaphatott tájékoztatást a 9. nyelvi előkészítős C osztály az UNICEF
magyar bizottsága szervezésében a világ gyermekeinek helyzetével, a bántalmazással és a
gyermekjogokkal kapcsolatban.
Eredmények:
A 2014 októberében 616 tanulónk volt. Az iskola diákjai a múlt tanévet is jó tanulmányi
eredménnyel, kiemelkedő tanulmányi, sport és kulturális versenyeredményekkel zárták.
Az iskolában a tanulmányi átlag 4,35 lett a 2014/2015-ös tanévben. Nem volt tantárgyi elégtelen
és tovább nőtt a kitűnő tanulók száma, 95 fő (15,5 %).
Diákjaink teljes érettségi átlaga 4,65, a felvételi szempontjából kiemelkedően fontos emelt szintű
átlag: 4,86. A 118 végzős tanuló közül 55 diák (46,65 %) kitűnő érettségi vizsgát tett. 2015
szeptemberében 110 tanuló – az érettségizett diákok 93,2 %-a, a felsőoktatás hagyományos
rendszerében továbbtanulni szándékozók 94,8%-a - kezdhette meg tanulmányait valamely
felsőoktatási intézményben.
Az iskola által adott legrangosabb elismerést, a Jubileumi Emlékplakettet, kiemelkedő
tanulmányi munkájáért és országos szintű versenyeredményéért 7 végzős diák vehette át. A 13.A
osztályból Horváth András, a 13.B osztályból Bara Bernadett, Néninger Henrik István, Szente
Fanni Luca, Tilesch Bálint, a 13.D osztályból Halmai Fanny Adriána és Tajti Virág. Nagy
örömünkre a 2015. év Brusznyai díjasa is lovassys diák, Halmai Fanny Adriána volt.
Nevelőtestületi jegyzőkönyvi dicséretben részesültek a végzősök közül Dombay Nikoletta és Gál
Boglárka a 13.B osztályból. Az alsóbb évfolyamokról Pituk Gábor 9/NY.A, Encz Koppány
István, Pribelszki János, Radnai Bálint 9.A, Arany Eszter Sára 9.B, Bicski Bálint 9.C, Németh
Virág Alexandra 9.D, Bognár Judit, Stark Patrícia 10.A, Gyarmati László 10.C, László Luca
Patrícia 10.D, Kósa Bendegúz, Nagy Luca Sára, Orbán Gábor, Papp Marcell 12.A, Huber Máté,
Pásti-Hriczu Armand 12.B, és Hrubi Júlia 12.D osztályos tanulók.
Művészeti tevékenységéért a művészeti munkaközösség javaslata alapján a nevelőtestület
elismerésben részesítette Juhász Zoltán 13.A, Boross Tünde 13.B, Korcsog Andor, Tóth Dóra
13.D osztályos érettségiző diákokat. Művészeti különdíjat kaptak Balogh Marcell és Nagy Ábel
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13.C osztályos tanulók, akik kiemelkedő szerepet játszottak az iskolai műsorok, rendezvények,
művészeti produkciók technikai feltételeinek magas szintű biztosításában.
Sporttevékenységéért a nevelőtestület elismerésben részesítette Kovács Adrienn Teodóra,
Strommer Noémi, Tóth Katalin 13.A, Vincze Botond 13.B osztályos tanulókat.
A legrangosabb országos tanulmányi versenyen, az OKTV-n 13 kategóriában, 34-en jutottak be
a döntőbe. Az ott elért eredményeik a következők:
Juhász Zoltán
Orbán Gábor
Battyányi Előd
Tajti Virág
Papp Marcell
Tajti Virág
Papp Marcell
Horváth András
Gál Boglárka
Papp Marcell
Kovács Dávid
Néninger Henrik
Szente Fanni Luca
Huber Máté
Bara Bernadett
Böhm Petra
Németh Éva Mária
Schönwald Laura
Tóth Rebeka
Seiler Sarah Chiara
Pásti-Hriczu Armand
Szente Fanni Luca
Pásti-Hriczu Armand
Bara Bernadett
Dombay Nikolett
Tóth Rebeka Bernadett
Kamondy Katalin
Horváth András
Tilesch Bálint
Szente Fanni Luca
Strommer Noémi
Hrubi Júlia
Kósa Bendegúz
Nagy Luca Sára

13.A
12.A
13.A
13.D
12.A
13.D
12.A
13.A
13.B
12.A
12.A
13.B
13.B
12.B
13.B
13.B
13.B
13.B
12.B
12.B
12.B
13.B
12.B
13.B
13.B
12.B
13.B
13.A
13.B
13.B
13.A
12.D
12.A
12.A

OKTV angol nyelv
13. hely
OKTV biológia
8. hely
OKTV biológia
27. hely
OKTV filozófia
24. hely
OKTV fizika
6. hely
OKTV francia
29. hely
OKTV kémia
20. hely
OKTV magyar nyelv
4. hely
OKTV matematika
31. hely
OKTV matematika
32. hely
OKTV matematika
43. hely
OKTV német nemzetiségi 5. hely
OKTV német nemzetiségi 6. hely
OKTV német nemzetiségi 7. hely
OKTV német nemzetiségi 10. hely
OKTV német nemzetiségi
11. hely
OKTV német nemzetiségi
12. hely
OKTV német nemzetiségi
13. hely
OKTV német nemzetiségi
14. hely
OKTV német nemzetiségi
15. hely
OKTV német nemzetiségi
16. hely
OKTV német nyelv
2. hely
OKTV német nyelv
5. hely
OKTV német nyelv
10. hely
OKTV német nyelv
13. hely
OKTV német nyelv
19. hely
OKTV német nyelv
20. hely
OKTV német nyelv
24. hely
OKTV német nyelv
28. hely
OKTV spanyol nyelv
7. hely
OKTV spanyol nyelv
16. hely
OKTV spanyol nyelv
17. hely
OKTV spanyol nyelv
26. hely
OKTV történelem
12. hely

Az alsóbb évfolyamosok számára meghirdetett tanulmányi versenyeken számtalan kiemelkedő
eredményt értek el a diákok. Ezek részletesen megtalálhatók az iskolai honlapon. A
Zrínyi/Gordiusz Országos Matematika Versenyen a Lovassy László Gimnázium az összesített
eredmények alapján 2015-ben 7. alkalommal is az ország legeredményesebb vidéki
négyosztályos gimnáziuma lett.
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A tanév legkiemelkedőbb diákolimpiai sporteredményei a következők:
Röplabda Diákolimpia
Kézilabda Diákolimpia
Diákolimpiák – egyéni
Kovács Adrienn
Tóth Katalin
Kántor Katalin
Vincze Botond
Cseh Anna

13.A
13.A
10.B
13.C
10.D

lány csapat
fiú csapat

10. hely
13. hely

taekwon-do
taekwon-do
taekwon-do
cselgáncs
petanque

2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
2. hely

Bár nem volt Helikoni év, az iskola művészeti csoportjai idén is kiemelkedően teljesítettek. A
Lovassy Színpad az Országos Diákszínjátszó Találkozón különdíjat vehetett át – „Mert ez még a
technikust is megríkató” előadásért. A Lovassy Zenekar a Nemzeti tehetségprogram keretében
kapott támogatást, ami a próbák mellett lehetőséget adott koncertlátogatásra, hangszerkészítőjavító műhelybe történő bepillantásba. Az Országos Diákfilm fesztiválon Piller Trisztán 9.Ny/C
osztályos diákunk a legjobb filmes alkotó díját vehette át, az általa vezetett 9.Ny osztályosokból
álló alkotócsapat filmje, amit az iskolai projektnapra készítettek a legjobb rövidfilm lett. A Műút
folyóirat Deákpoézis verspályázatán Fülöp Barnabás 10.D osztályos tanuló különdíjas lett, a
Kárpát-medencei Diákírók és Diákköltők találkozóján dicséretet kapott.
A 2014/2015-ös tanévben a volt és jelenlegi kollégáink közül hárman részesültek rangos
elismerésben kiemelkedő szakmai, pedagógiai munkájukért. Békefi Zsuzsa tanárnő, aki 1968-tól
nyugdíjba vonulásáig matematikát tanított a Lovassy László Gimnáziumban, vezette a
matematika munkaközösséget, meghatározó szerepe volt a matematika tagozat felépítésében,
azon nyolc pedagógus egyike volt, aki Rátz Tanár Úr Életműdíjat vehetett át a Magyar
Tudományos Akadémián. Ugyancsak Rátz Tanár Úr Életműdíjat kapott dr. Szalainé Tóth Tünde
tanárnő a biológia tantárgy tanítása során hosszú ideje végzett pedagógiai munkájáért. A
matematika oktatás területén hosszú évek óta kiemelkedő munkát végző Varga Vince tanár úr a
Graphisoft alapítvány Magyar Matematika Oktatásáért díját vehette át.
Tisztelt Öregdiákok! Kedves Barátaink!
Továbbra is szeretettel várjuk mindannyijukat a Lovassy László Gimnáziumban. Naprakész
információkhoz juthatnak az iskoláról a folyamatosan frissített honlapunkon - www.lovassy.hu.
Kérjük, segítsék az iskolánk munkáját, amennyiben arra lehetőségük van, nyújtsanak anyagi
támogatást az iskola közhasznú „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítványán keresztül, vagy
közvetlenül. Jó egészséget, sikereket kívánok minden kedves, munkánk iránt érdeklődő
öregdiákunknak, barátunknak.

Schultz Zoltán
igazgató
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„Prima” lovassys öregdiákok

2015-ben a Prima Primissima és a Junior Prima díjjal kitüntetettek között két volt lovassys
diákot is felfedezhettünk: Dr. Csapó Benőt /1971/ és Dr. Csuka Dorottyát /2004/.
Szívbéli jókívánságaink, gratulációnk mellett örömmel és büszkeséggel adunk kézbe két velük
készült beszélgetést, hogy kicsit belelássunk tudományos munkájukba.

Dr.Csapó Benő:
Sokkal nagyobb probléma van a közoktatással annál, mint amit a siralmas PISA-felmérés
mutat, állítja Csapó Benő. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének
vezetője többek között a pedagógusképzés fejlesztésében látja a kiutat – olvashatjuk a
Délmagyarországban Horváth Attila tollából.

– Nemrég jelent meg a legújabb PISA-felmérés eredménye. Az egyes országok oktatási
színvonalát bemutató nemzetközi felmérés siralmas képet fest Magyarországról. Valóban ekkora
a baj?
– Talán még nagyobb is, mint amit ezek az adatok önmagukban mutatnak. A felmérés
mindhárom vizsgált területen – matematika, szövegértés, természettudományok – az OECD-lista
végére sorol bennünket, alig van néhány ország, amelynél előrébb vagyunk. Tágabb
perspektívában nagyon aggasztó, hogy miközben nálunk a tanulók teljesítménye romlik, olyan
országok jönnek fel gyors ütemben, mint Törökország, Kazahsztán, Malajzia, Brazília, nem is
beszélve Kínáról. Ezek már nem kistigrisek, hanem nagy népességű országok. El kell
gondolkodnunk azon, hol lesz a helyünk néhány év múlva a globális munkaerőpiacon, és azon,
hogy milyen az esélyünk a nemzetközi tudományos-technológiai versenyben.
– Milyen megoldást lát az oktatás megújítására?
– Nem kell valami új megoldással előállni, mert a problémákat hosszú ideje ismerjük, és a
tennivalókat is sokszor megfogalmaztuk. Például 2008-ban sok kollégámmal együtt készítettünk
egy összefoglalót erről Zöld könyv – A magyar közoktatás megújításáért címmel. Itt is arról
írtunk, hogy minden további fejlődés kulcsa a pedagógusképzés. A tanárok kiválasztása, képzése,
pályára való felkészítésük, továbbképzésük, pályán való megtartásuk minden további fejlődés
alapja. Ehhez szükséges az is, hogy legalább akkora legyen a fizetésük, mint a diplomás
átlagbér. Sajnos ezen a téren nincs lényeges előrelépés. Ennek is tulajdonítható, hogy
pedagógusképzésre nagyon kevesen jelentkeznek, és már messze nem a legkiválóbbak kerülnek
be. Legalább tízszeres túljelentkezésre lenne szükség ahhoz, hogy ki lehessen szűrni a
legalkalmasabb fiatalokat. Ehhez képest sokkal kevesebb a jelentkező, mint amennyit fel kellene
venni. Fontos lenne a kisgyermekkori nevelés megújítása, az első iskolai évek sikeresebbé tétele
mindenki számára, és folyamatosan figyelmet kellene fordítani a lemaradások elkerülésére.
– Miért nem hallgatnak önökre?
– Nem arról van szó, hogy ránk kellene hallgatni, hanem meg kellene érteni, hogy mit üzennek a
tények. Mi következik abból a sok-sok elemzésből, amely a PISA és más felmérések adataiból
megjelent? A Zöld könyvben mi csak összefoglaltuk, amit a kutatási eredmények, elemzések
13
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mutatnak, a leírtakhoz képest azonban sok tekintetben ellenkező irányba tart az ország.
Természetesen a döntéshozók munkáját nem lehet összehasonlítani a kutatókéval, de sok más
országban valahogy mégis működik az a gyakorlat, hogy a beavatkozásokat alapos, tudományos
igényű elemzések, hatástanulmányok előzik meg. A világ legfejlettebb országait tömörítő OECD
is éppen azért indította el a háromévenkénti PISA-méréseket, hogy a fejlődéshez szükséges
változtatásokat megalapozza. De ma már van olyan program is, amelyik a pedagógusokra vagy
a felsőoktatásra összpontosít, sőt már az a felmérés is elindult, amelyik a felnőtteket vizsgálja.
Számos elemzést végeznek, amelyek kapcsolatot teremtetnek az oktatás eredményei és a
gazdasági fejlődés között. Sokan ismerték fel a megoldást, azt, hogy a válságból való kilábalás
egyik kulcsa az oktatás fejlesztése. Ázsiai országokat emelnék ki, Sanghaj szinte minden területen
első, Kína is rengeteget áldoz a tudásra. Dél-Koreában egy tanító többet keres, mint egy
gimnáziumi tanár. Lengyelországban a 90-es évek végén indították el a közoktatás reformját,
ennek eredményei akkor értek be, amikor elindultak a PISA-mérések 2000-ben. Kedvenc példám
az észtek helyzete, akik a Szovjetunió részeként rosszabb helyzetben voltak, mint mi. Miután
önállóvá váltak, gyors oktatás-fejlesztési program valósult meg, ma már megelőzik a mindig is
mintaként említett finneket, akiktől sokat tanultak.

Tud valami pozitívumot említeni a magyar oktatási rendszerrel kapcsolatban? Mi a jövőnk?
– Magyarország a kezdetektől fogva részt vesz a nemzetközi vizsgálatokban, a 70-es, 80-as
években a magyar diákok matematikai és természettudományos tudása a világ élvonalába
tartozott. Természettudomány-tudás terén 1983-ban még jócskán megelőztük a második helyen
álló japánokat. Nem kellene mást tennünk, mint visszakerülni abba a pozícióba, ahol egyszer
már voltunk. Ez nem lehetetlen, mint az említett példák is mutatják, de ehhez nagyon következetes
fejlesztés kellene, ahogyan azt mások példája ugyancsak megmutatja. A 2000-ben indult
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mérésekben már a középmezőnyben szerepeltek a magyar tanulók, azóta pedig folyamatosan
romlik a helyzet. A szövegértés korábban a leggyengébb terület volt, és miután elkezdtük
népszerűsíteni az olvasást Magyarországon, és volt néhány egyéb pozitív hatású beavatkozás is,
2006 és 2009 között javultak az eredmények. Ennek hatása még most is megfigyelhető, már nem
olvasásból a legrosszabbak az eredményeink. Valami tehát a közelmúltban is sikerült, ami
bizakodásra adhat okot. Hasonló beavatkozásra lenne szükség most is. Népszerűsíteni kellene a
matematikát, fejleszteni kellene a matematikai gondolkodást már kisgyermekkorban is, most
ebből szerepeltünk a legrosszabbul. Ahogy ebből a felmérésből is látszik, egy nagyon veszélyes
negatív spirálba zuhanhat az ország, hiszen az egyre gyengébben teljesítő generációkkal kellene
az egyre súlyosabbá váló problémákat megoldani. De, hogy pozitív oldalról szemléljük a
dolgokat, ez fordítva is igaz: az oktatásba fektetett tudás további tudást eredményezhet. Óriási
mennyiségű ismeretanyag áll rendelkezésünkre arról, mit kellene tennünk ahhoz, hogy a negatív
változásokat megfordítsuk.
Dr. Csuka Dorottya
László Péter / 1960/ riportja a Veszprémi 7 Napban Dr. Csuka Dorottya molekuláris biológussal.

Eredményes kutatómunkájáért a múlt év végén magyar tudomány kategóriában Junior Prima
Díjat kapott dr. Csuka Dorottya a Semmelweiss Orvostudományi Egyetem 3. számú
Belgyógyászati Klinika Kutatólaboratóriumának tudományos munkatársa. Dr. Csuka Dorottya
Veszprémben született, s a Lovassy László Gimnáziumban érettségízett /biológia tanára
Dr.Szalayné Tóth Tünde/, s bár munkája Budapesthez köti, kapcsolata nem szűnt meg
szülővárosával, s amikor csak ideje engedi szívesen tölti a hétvégeket itt élő szüleivel és
barátaival. A német nemzetiségi osztályba járt, de hivatásaként mégsem a nyelvet választotta,
hanem egy olyan speciális, talán kevésbé ismert területét a biológiának, amely az
orvostudományban és a gyakorlati gyógyításban is új távlatokat és lehetőségeket nyit meg. Rövid
itthoni tartózkodását kihasználva beszélgettünk kutatásairól, amelyekben fiatal kora ellenére
már szép tudományos sikereket ért el.
- A SOTE tudományos rektorhelyettese javasolt a díjra, s már a jelölés is nagy
megtiszteltetés volt számomra, s nem is reméltem, hogy bekerülök a díjazottak közé, ami nagy és
váratlan öröm volt. A középiskolában alakult ki bennem a biológia iránti érdeklődés, s eleinte az
orvostudományok felé kacsintgattam, s végül az Eötvös Loránd Tudományegyetemre
jelentkeztem, s itt végeztem molekuláris biológia szakon, s ezen belül is az immunológia
szakirányt választottam. Az egyetemen elég hamar, már másodévben lehetőség nyílt
bekapcsolódni a kutató munkába, amit dr. Sármay Gabriella irányítása alatt kezdtem meg, majd
átkerültem egy másik kutató csoportba, amelyet dr. Varga Lilian és dr. Farkas Henriette vezetett.
Amikor kézhez vettem a diplomámat felvettek a Semmelweiss Orvostudományi Egyetem doktori
iskolájába, aholdr. Farkas Henriette, dr. Füst György és dr. Prohászka Zoltán professzorok
voltak a témavezetőim, akiket mestereimnek és példaképeimnek tekintek. Már Phd. hallgatóként
is ugyaneben a laboratóriumban dolgoztam, ami 2013 óta már a rendes munkahelyem.
- A laboratóriumban immunológiai és genetikai kutatásokat végzünk, s ez a kettő
szorosan összekapcsolódik, elválaszthatatlan egymástól. A munka hatvan százaléka rutin
diagnosztika, vagyis a naponta beérkező betegmintákat vizsgáljuk, hogy segítsük a pontos
diagnózis felállítását, de maga a kutatás is erősen gyakorlat orientált. Olyan jellegzetes
fehérjéket keresünk, amelyek segítségével jobban tudjuk előre jelezni egy betegség kialakulását,
súlyosságát, vagy olyan fehérjéket, amelyek később terápiás célpontok lehetnek. Speciálisan az
immunrendszer alrendszerét, a komplementrendszert vizsgáljuk, s ilyen mélységben és ilyen
széleskörűen egyedül mi végezzük az országban, sőt a környező országokban sem mindenütt
folyik ilyen kutatómunka. A betegek adatait, illetve a fehérje mérések és genetikai elemzések
eredményeit összegyűjtjük egy adatbázisban, s statisztikai elemzéseket végzünk, amelyből
15
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következtetni tudunk egy-egy betegséggel való összefüggésükre. Így összefonódik a kutatás és a
diagnosztika. Most januárban indult egy fő projektem, amit egy hároméves kutatási pályázat
keretében végzek, amelynek során egy újonnan felfedezett fehérje (CFHR5) szerepét próbálom
feltárni olyan vesebetegségekben (hemolitikus urémiás szindróma, C3-glomerulopátiák),
amelyek örökletesek, vagyis valamilyen mutáció áll ezeknek a hátterében. Különböző génekben
mutációk következnek be, ami által ez a rendszer túlaktiválódik, s ezért a saját szöveteket is
károsítja. Azért végezzük a genetikai elemzéseket, mert ha megtudjuk, hogy melyik génben történt
mutáció, akkor egy személyre szabottabb kezelést tudunk javasolni. Különös jelentősége van
ennek a transzplantáció esetében, mert ha például egyik családtagjától kapja a beteg a
transzplantált szervet, akkor fontos tudni, hogy az a családtag hordozza-e a mutációt, vagy sem.
Dr. Csuka Dorottya még a doktori iskola hallgatójaként félévet tölthetett Dániában egy
kutatócsoportnál, ahol egy új laboratóriumi módszert fejleszett ki, s az ezzel elért eredményeiből
számos publikáció is született. Tudományos konferenciákon vett részt és tartott előadást, így
többek között Svédországban, Mexikóban és az Egyesült Államokban New York-ban, valamint a
környező országokban. Kutatási területén rendkívül fontos az új eredmények naprakész ismerete,
és a hazai mellett, a nemzetközi együttműködés.
- Állandó kapcsolatban állunk külföldi kutatókkal, mert az eredményeket csak nagy
betegpopuláció alapján lehet leírni, hiszen ritka betegségekről van szó, s egy-egy országban
nincs olyan nagy betegszám. De a labortoriumunkon belül is szoros az együttműködés, nagyon jó
munkakapcsolatban, szinte családias légkörben dolgozunk együtt. A munkafeltételek, a
felszereltségünk is nagyon jó, az elmúlt években a mi kutatóhelyünk a közép-kelet-európai térség
egyik meghatározó laboratriumává vált. Sok esetben otthonra és hétvégekre is jut munka, de
igyekszem, hogy a családra is szakítsak időt. Sokat kirándulunk, teljesítménytúrázunk a
párommal a Bakonyban, a Mátrában, s a mozgás jót tesz és kikapcsol. De valójában a munkám a
hobbim is, valami olyasmit élek át a munkában, amit Csíkszentmihályi Mihály pszichológus a
"flow" – az "áramlat" – fogalmával, élményével ír le. Teljesen elmerülök benne, kiteljesedem,
feltöltődöm és visszaigazolást kapok.
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Jubiláns érettségi találkozók
Albrecht Sándor: Ma is él a kegyesrendi kultusz Veszprémben
2015 júniusában tartottuk 65 éves érettségi találkozónkat Veszprémben.
1950-ben végeztünk az egykori várbéli gimnáziumban.
A Piarista Rend Magyar Tartománya és a Magyar Piarista Szövetség vas Matura emléklapos
templomi köszöntést meghitt, közös emlékidézéssel folytattuk. Akik az erősen megfogyatkozott
osztályunkból jelen voltunk, felidéztük az itt eltöltött, felejthetetlen, értékekben gazdag
esztendőket. Néhai iskolatársainkat, nagyszerű paptanárainkat, oktatóinkat. Külön is a tanári
karból Döbrentey Éva matematika és Stéhli Ferenc latintanárunkat.
Őszinte örömünkre szolgál, hogy gyökeresen él a királynék városában a három évszázados
kegyes tanító rendi szellemi és kulturális örökség. Mindezek okán a gimnáziumot beiktatták
megyei jogú városunk rangos értéktárába.

Piarista misén a VIII. osztály (1950)

1950. VIII.

és utána…
17
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Káldy Gyula: 60 éves érettségi találkozónk Stehli tanár úrral
Osztályunk 1955-ben a Lovassy Gimnázium IV/A humán tagozatán 26 fővel érettségizett. A
16 fiú és 10 lány kiemelkedő eredménnyel (11 kitűnő és jeles) fejezte be tanulmányait.
Pályaválasztás során heten az orvosi pályát választották.
Az évek múlásával egyre sűrűbben rendeztünk találkozókat. A 2014-es után 2015. szeptember 5én a Hungária Étteremben tartottuk jubileumi 60 éves találkozónkat. Ekkor már sajnos csak 7 fiú
és 9 lány volt életben. 2015-ben hárman hagytak itt bennünket: Stumphauser László USA-ban
élő kutatóorvosa, Oszvald Emil, a Várpalotai Szénbányák volt főmérnöke valamint Takács
Árpád osztálytársunk. Itthon elhunyt két társunk temetésén többen is részt vettünk,
Az utóbbi évek találkozóin örömmel üdvözöltük Stéhli Ferenc tanár urat, aki ezúttal is
megtisztelt minket részvételével.
Találkozónk első mozzanatéként a gimnázium Öregdiák Baráti Körének képviselőjeként Farkas
Béla /1962/ gyémánt diplomákat adott át a jelenlévőknek, majd elhunyt tanárainkról, társainkról
egy perces néma felállással emlékeztünk meg.
A továbbiakban jó hangulatú kötetlen beszélgetés során számoltunk be életünk alakulásáról,
mely során Stéhli tanár úr is elmesélte élete történetét. Érdekességként említhető, hogy
Kaposvári Júlia osztálytársunk gyermekorvosként, mint iskolaorvos jelenleg is praktizál. A
fiúknál pedig Vér József dolgozik még a Veszprémi Volánnál. Mi, többiek pedig nyugdíjasként
éljük mindennapjainkat.
A találkozó azzal fejeztük be, hogy ha Isten segít bennünket, 2016-ban újra találkozunk…

1955. IV/A
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Koltai Lajosné Gönye Edit: Hatvan éves találkozónk

Az 1955-ben végzett B osztály eredetileg is kis létszámú volt, ma már csak tizenöten élünk. Tíz
fő tudott részt venni 60 éves érettségi találkozónkon.
Rövid iskolatörténeti visszatekintés után az Öregdiák Baráti Kör elnöke, Dr.Varga Miklós adta
át mindenkinek a Matura emléklapokat, amelyet örömmel fogadtunk.
Elhunyt szeretett tanárainkra visszaemlékezve koszorút helyeztünk el a Lovassy László
Gimnázium emlékfalán. Fájó szívvel gondoltunk az „igazoltan távollevőkre”: Bakó Teri, Csalló
Mari, Csóka Emma, Holrváth Vilma, Lőrincz Mária, Pákozdi Ida, Vörös Mária ./.
Hangulatos, ebéddel egybekötött órákat töltöttünk még együtt, elbeszélgetve a régmúlt időkről…

Fotó

1955. IV/B.
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Szolnoki János – Lőrincz Judit: Jelesre sikerült
osztálytalálkozó
1960. IV/A
A veszprémi Lovassy László Gimnáziumban (a várban) 29-en érettségiztünk 1960-ban a humán
(orosz-angol) tagozatú IV/A osztályban.
Osztályfőnökünk igazi tudós tanár volt, a mindenki által tisztelt Horváth Géza tanár úr. Tőle
tanultuk az egyetemes és magyar történelmet, a művészet történetet, logikát, etikát, igényességet
és különösen emberséget. Összetartó közösséggé formált bennünket. Hozzájárultak ehhez
tanáraink, Harmath István (magyar nyelv és irodalom), valamint Knoll János (matematika) is.
Szerencsések voltunk, s most értékeljük igazán és mondunk hálás köszönetet. Az életben a
gimnáziumban kapott útravaló segítségével valamennyien a választott hivatásunkban,
munkaköreinkben eredményesen dolgoztunk.
A Lovassy László Gimnázium jelenlegi épületében húszan találkoztunk, és elmondhattuk
az elmúlt évek történéseit. Tettük ezt egy kis pogácsa és egy pohár pezsgő mellett, vidám
hangulatban, Emléklappal tisztelve meg a megjelenteket.
Mécseseket gyújtottunk hat elhunyt osztálytársunk és osztályfőnökünk emlékére. Ezt követően a
1960. IV/A
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A Lovassy László Gimnázium jelenlegi épületében húszan találkoztunk, és elmondhattuk
az elmúlt évek történéseit. Tettük ezt egy kis pogácsa és egy pohár pezsgő mellett, vidám
hangulatban, Emléklappal tisztelve meg a megjelenteket.
Mécseseket gyújtottunk hat elhunyt osztálytársunk és osztályfőnökünk emlékére. Ezt követően a
gimnázium panteonjában emlékeztünk Horváth Géza tanár úrra, majd koszorút helyeztünk el
volt osztályfőnökünk emléktáblájánál. Brusznyai Árpád tanár úr (latinnyelv-tanárunk)
emlékművénél virágcsokorral tisztelegtünk és csoportképet is készítettünk, amit minden
osztálytársunknak megküldünk.
A megszépült veszprémi belváros megtekintése után egy belvárosi kávézóban a férjekkel,
feleségekkel elfogyasztott közös vacsora után az emlékezés békéjével távoztunk.
Köszönetet mondunk a Lovassy László Gimnázium igazgatójának, Schultz Zoltánnak és az
intézmény valamennyi munkatársának a „jeles”-re sikerült érettségi találkozó feltételeinek
biztosításáért, valamint megjelent osztálytársainknak az együttlét szívet melengető, örömteli
érzéséért.
1960. IV/A
20

A veszprémi Lovassy László Gimnáziumban20
(a várban) 29-en érettségiztünk 1960-ban a humán
(orosz-angol) tagozatú IV/A osztályban.
Osztályfőnökünk igazi tudós tanár volt, a mindenki által tisztelt Horváth Géza tanár úr. Tőle
tanultuk az egyetemes és magyar történelmet, a művészet történetet, logikát, etikát, igényességet
és különösen emberséget. Összetartó közösséggé formált bennünket. Hozzájárultak ehhez
tanáraink, Harmath István (magyar nyelv és irodalom), valamint Knoll János (matematika) is.
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Gyimesi Károly: „… jellemző az összetartás, egymás iránti érdeklődés…”

Az 1965-ben végzett IV.A osztály 2015.október 3-án tartotta 50. érettségi találkozóját a
Horváth- Kert Vendéglőben 22 volt diák részvételével.
Hagyományainkhoz híven megemlékeztünk elhunyt osztálytársainkról (9 fő), majd gyertyát
gyújtottunk tiszteletükre. Mindenki néhány szóban elmesélte mi történt vele az utóbbi időben.
Mivel az osztály évek óta minden év októberében rendszeresen találkozik, ezért nem volt
szükség hosszú élménybeszámolóra.
A jó hangulatú beszélgetés közben megérkezett hozzánk volt évfolyamtársunk, Imre Frigyesné,
Vera, aki meleg szavakkal üdvözölte a jelenlévőket és mindenkinek átadta a Lovassy Baráti Kör
arany oklevelét. Ez meglepetés volt a jelen lévők számára.
Évek óta jellemző az összetartás, az egymás iránti érdeklődés és a készülődés a következő
találkozásra.
A találkozóra egy emléklap készült, melyek jelenlévők aláírtak. Kicsinyített mását megküldtük
mindenkinek.

1965. IV/A
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Nagyné Györkös Mária Magdolna: Csupa lány! 1965. IV/B
1961-ben ötvenkét lány kezdte meg tanulmányait a Lovassy Gimnázium B jelű tiszta lány
osztályában, 5 + 1 napos tanítási rendszerben. „Zöldségtermesztő és zöldséghajtató” politechnika
keretében heti egy napot Kehrer Gyula bácsival a Jutasi úti kertészetben töltöttünk el nagy
vidáman…- emlékeztünk vissza a kezdetekre 50 éves találkozónkon a Hangvillában
osztályfőnökünkkel, László Józsefnével, aki idős kora ellenére még eljött közénk.
Negyvenhatan le is érettségiztünk. Ketten külföldre távoztak, a mai napig ott élnek. Egy
osztálytársunk Németországban, egy pedig az USA-ban. Az utóbbival meg is szakadt a
kapcsolat. Mi tudunk róla annyit, hogy az USA hadseregében kutatóorvosként sikeres pályát
futott be magyar férjével együtt, ám ő nem érdeklődik irántunk.
Négyen mentek el végleg közülünk: Karfner Mária, Kántás Anna, Huszár Ágnes és Labudek
Eszter. Halott tanárainkra és rájuk emlékezve mécsest gyújtottunk.
Örömmel fogadtuk az Öregdiák Baráti Kör kezdeményezéseként az általuk kiállított arany
Matura oklevelet a jeles, 50., jubileumi találkozó emlékére.
A közösen elköltött ebéd után kora estébe nyúlóan jóízű beszélgetéssel számoltunk be az utóbbi
öt esztendő eseményeiről. Legtöbbször természetesen az unokák kerültek szóba: kinek 12, kinek
5-6, kinek 2-3. Megállapítottuk, hogy bizony életünk legfontosabb eseményei ma már a
gyerekeinkkel, unokáinkkal történő dolgok.. Még azon osztálytársaink is így vannak ezzel, akik
szakmájukban még mindig dolgoznak, vagy hobbyjukra sok időt fordítanak.
Azzal búcsúztunk egymástól a szép őszi nap estéjén, hogy ezen túl évente találkozunk, minden
Pünkösd hétfőjén.
Reméljük, így is lesz!

1965. IV/B
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Bankó Mónika: „…tánccal múlattuk az időt hajnalig…”
2015. október 17-én rendezte az 1990-ben érettségizett 4.C osztály 25 éves találkozóját.
Az egykor 39 fős osztályból több mint 30-an vettünk részt az eseményen. Egykori tanáraink
közül Homonnai János, Présingné Baracskai Erika és Schultz Zoltán tisztelte meg részvételével a
találkozót. Osztályfőnökünk Feketéné dr. Horváth Mária sajnos nem tudott eljönni, de üdvözletét
küldte az egykori tanítványoknak.
A 13 órakor kezdődő esemény ünnepélyes momentuma volt, amikor dr. Varga Miklós Úr, a
Lovassy Öregdiák Egyesület egykori elnöke ünnepi szavak kíséretében minden jelen levőnek
Ezüst Matura emléklapot nyújtott át.
A rendezvény első felében mindenki fényképek segítségével prezentált az elmúlt 5 év
eseményeiről. Nagy örömmel hallgattuk egymás vidám, de érdekes és tanulságos beszámolóit.
A találkozó este Almádiban a Monopoly Hotelben folytatódott, ahol az ízletes vacsora után régi
fényképek és iskolai filmfelvételek nézegetésével, tánccal múlattuk az időt hajnalig.

1990. 4/C
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Hírek, tudósítások, közlemények:

Brusznyai-emlékápolás
Több mint két évtizede hagyományosan január második szombatján rendezi a Brusznyai
Alapítvány emlékhangversenyét az 1958. január 9-én ártatlanul kivégzett lovassys tanár
emlékére.

a veszprémi Középiskolai Oratóriumkórus

Az emlékest a gimnázium és az Öregdiák Baráti Kör életében is fontos esemény több
szempontból is.
Az est művészeti vezetője Kováts Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Oratóriumkórus
karnagya, egykori lovassys diák /1978/. A Középiskolás Oratóriumkórus legnagyobb létszámú
kórusainak vezetői Tóth Mária /1975/, Tóth Zsuzsanna /1985/ és Veresné Petrőcz Mária
/1975/ ugyancsak lovassy diákok. Az est szervezője, a Brusznyai Alapítvány elnöke ugyancsak a
Lovassyban érettségizett /1965/, nyugdíjas lovassys tanárnő, Imre Frigyesné.
Külön öröm, hogy a 2015-ös diák díjazott a Lovassy László Gimnáziumban, ebben az évben
érettségiző Halmay Fanni Adriána, a legrangosabb diák tanulmányi verseny, az Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny első helyezettje történelem tantárgyból.

Az emlékhangverseny állandó résztvevője az 1957-ben érettségiző osztály, amelyikben
Brusznyai Árpád elhurcolásakor tanított. Köszönet illeti a szervezés több mint két évtizedes
munkájáért Dorn Vilmosné Gerei Gyöngyvért /1957/, Brusznyai-díjas tanítónőt. Egyénként
ebből az osztályból kerülnek ki a legnagyobb számban az ÖBK ma is aktív tagja.

24

24

lovassy piarista krónika 2016.indd 24

2016.03.02. 13:30:40

Felhívás: Szobrot Dr. Mádl Ferencnek szülőfalujában!

Schindler László lovassys öregdiák/1977/, baráti körünk tagja mint Bánd volt polgármestere és
a Német Önkormányzat elnökének kérésére közzétesszük azt a levelet, melyben támogatást
kérnek Dr. Mádl Ferenc professzor úr/1951/, köztársasági elnök szobrának felállításához.
Mádl professzor úr még nem volt köztársasági elnök, „csak” nemzetközi hírnévnek örvendő
jogtudós, amikor elvállalta az ÖBK megszületésekor az elnöki tisztet. Hűséges öregdiákként
sokat segített az egyesületnek. A Lovassy Gimnázium fennállásának 300. évfordulós
ünnepségsorozatához, a méltó emlékezéshez igen jelentős mértékben járult hozzá.

Felhívás
2014. augusztus végén Mádl Ferencnek, Magyarország köztársasági elnökének- szülőfalujában
csak Feri, vagy Feri Bácsi megszólítás illette- emléktáblát avattunk Bándon. Feri Bácsi mindig
büszke volt bándi gyökereire, és szerénysége valamint tudása mellett a szülőföldhöz való
kötődését is nagyra tartja a község lakossága.
Civil kezdeményezés indult azért, hogy most egy szobrot állítsunk Feri Bácsi emlékére. A
kezdeményezés először a német nemzetiségi önkormányzatot érte el, aztán a német önkormányzat
kereste fel a település önkormányzatát, ahol az ötlet szintén támogatásra lelt.
Az elképzelésről tájékoztattuk a családot is. Dalma asszony, Mádl András és professzor úr
lánytestvérei részt vettek a települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőivel tartott
megbeszélésen, ahol a családtagok is támogatásukról biztosították a kezdeményezést.
Szándékukról egy támogató nyilatkozatot is eljuttattak az önkormányzatokhoz.
Tudjuk, hogy az önkormányzatok nem rendelkeznek olyan többletforrással, amely egy ilyen
szobor finanszírozását lehetővé tenné. Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy
közadakozásból és pályázati forrásokból próbáljuk finanszírozni az alkotó költségeit és
honoráriumát.
A tervezésre és a kivitelezésre Gácsi Barna Siófokon élő szobrászművészt kértük fel, akinek a
számítása szerint kb. 5-6 millió Ft-ba kerülne a kompozíció. Egy pirogránitból készült alkotásról
van szó, amely az iskola udvarán lenne felállítva, úgy, hogy Feri Bácsi egy padon ülve felnéz a
kezében tartott könyvből, és a templom irányába tekint. Azért is gondoltunk egy ilyen pozícióra,
mert ezzel pontosan azokat az értékeket szerettük volna szimbolizálni, ami számára egész
életében talán a legfontosabb volt- a tudás és a hit. A szobor nem önállóan állna a hársfa alatt,
hanem egy asztal és két szék egészítené ki a padon ülő főalak környezetét, ahová akárki le tud
ülni. Ezzel is azt szeretnénk kifejezni, hogy Feri Bácsi ma is itt van köztünk. Le lehet ülni melléje,
mintha egy családi találkozónak lenne a részese a látogató és a szemlélő.
Mádl Ferenc elnök úr, professzor úr élete során számos emberrel került kapcsolatba, ezért
szeretnénk felkínálni mindenki számára a lehetőséget, hogy ennek a köztéri szobornak a
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megvalósításához hozzájáruljon. A szobor felavatásának tervezett időpontja 2016. július vége, a
bándi búcsú napja.
Ezt a levelet azért küldjük Önnek, mert ismereteink szerint Ön is Mádl Ferenc tanítványai és
tisztelői közé tartozik, és amennyiben szeretné támogatni Bánd község lakosságának szándékát,
köszönettel vesszük adományát, amelyet a „Bándért Közalapítvány” számlájára juttathat el.
Bankszámlaszám: 73200189-11106791 Kérjük közleményként a „Mádl Ferenc szobor”
megjegyzéssel jelezzék a felajánlás célját!
Amennyiben egyéb információra is szüksége lenne, szívesen állunk rendelkezésére.
Bánd, 2015. augusztus 28.
Tisztelettel:
Steigervald Zsolt
polgármester

Schindler László
Német Önkormányzat elnöke

Az ÖBK büszke arra, hogy Mádl professzor urat tagjai közt tudhatta, testületi döntést követően a
megszavazott összeggel támogatni fogja a szobor felállítását, és eszközeivel segít a gyűjtésben.
A következő évi Tájékoztatóban beszámolunk a gyűjtés eredményéről.
Kérjük a Baráti Kör tagjait, Tájékoztatónk minden olvasóját, tehetsége szerint legyen
támogatója e nemes ügynek!
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Pályázat hirdetés:
Az Öregdiák Baráti Kör a 2016. évben két pályázatot hirdet.
1. Lovassys diákok számára: Generációk a Lovassyban
/Családtörténeti kutatómunka /legalább 3 generáció bemutatása//
Terjedelem: max. 5 oldal
Határidő: 2016. október 1.
2. Öregdiákok számára:”Üzenet egykori iskolámba” /Ady/
/Emlékeim a gimnáziumi évekről/
Terjedelem: max. 5 oldal
Határidő: 2016. október 1.
A pályázatok nyomtatott formában a Lovassy Gimnázium ÖBK címére küldhetők be:
8200, Veszprém, Cserhát ltp.11.
A pályázatok kiírásának időpontja: 2016. március 15.
Az elbírálás határideje: 2016. október 23.
A legjobb pályamunkák tárgyjutalomban részesülnek, valamint nyilvánosságot kapnak 2017ben.

Évkönyv 2014-15 Lovassy László Gimnázium:
Ebben az évben is megjelent Asztalos István szerkesztésében és írásaival a Lovassy László
Gimnázium évkönyve 800 példányban, melyre szeretnénk felhívni minden kedves olvasónk
figyelmét két szempontból is.
A piarista hagyomány - íme egy újabb bizonyíték - folytatódik….
Az évkönyv három riport közül az egyik Dr. Varga Miklóssal készült „Nem volt az a barakk
annyira vidám” címmel. Álljon itt a beszélgetés záró gondolatsora tiszteletadásként alapító
elnökünk előtt, akinek jó egészséget kívánunk sikeres csípőprotézis műtétje után.

„Asztalos István: „… hogy vagy mostanában?”
Dr. Varga Miklós: „Kicsit megkopottan. Amikor a feleségemmel már a házasságot terveztük,
apám annak rendje és módja szerint elment az apósomékhoz megkérni a lány kezét. Kimentünk
az apósomhoz a Szent György-hegyre, itt vettem én is szőlőt, azt magam műveltem negyven éven
át. A szőlő meg is hosszabbította az életemet, de koptatott is. Nyolcvannégy éves vagyok, talán
jut még valami. Én hívő ember vagyok. Hiszek abban, hogy van felettünk egy felsőbb hatalom. És
hogy ebben a hatalmas világmindenségben rend van, hiszen nem omlik össze. Én is része vagyok
ennek a rendnek. Jól esik ez a gondolat.”
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Piaristák Veszprém közéletében
2015. október 16-án a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény a veszprémi Érseki
Palotában „Test és lélek a Nagy Háborúban” címmel konferenciát szervezett az I. világháború
centenáriumán.
Témamegjelölésként szerepelt többek között a tábori lelkészet. Ebben a témakörben tartott
előadást Borián Tibor atya, egyesületünk volt elnöke.
Köszönet érte!
Öregdiák társunk elismerése:
A Szekszárdon megrendezett XLVIII. Honismereti Akadémián kapta meg az 1961-ben
érettségizett öregdiák társunk, a Gizella-díjas dr. Csiszár Miklós, a honismereti mozgalom
legmagasabb elismerését, a Bél Mátyás-díjat.
Az 1992-ben alapított díjat évente három olyan hazai, illetve Kárpát-medencei kutatónak ítéli
oda a Honismereti Szövetség elnöksége, akik kutatásaikkal, közéleti tevékenységükkel aktívan
hozzájárulnak szűkebb vagy tágabb közösségük múltjának feltárásához. Csiszár Miklós hosszú
évek óta foglalkozik városunk polgárságának életével, és feleségének munkáját folytatva jelent
meg Veszprém város 20. századi történéseit feldolgozó Múltidéző című várostörténeti sorozat
újabb öt kötete.
Emellett számos publikációt adott közre neveléstörténeti, várostörténeti témában, és 2011-től a
negyedévenként megjelenő Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat, valamint a Veszprémi
Szemle Könyvek sorozatának főszerkesztője.
Szeretettel gratulálunk, további sikeres honismereti munkát, jó egészséget kívánunk öregdiák
társunknak.

Terveink 2016-ban:
Első hétfők:
február:
március:
április:
május:
június:
október:
november:
december:

programegyeztetés, aktualitások
éves rendes közgyűlés
Veszprém fejlesztési tervei – előadó a Polgármesteri Hivatalból
régi ballagások, ballagási szokások - egyéni élménybeszámolók
juniális – szabadtéri program későbbi egyeztetés alapján
1956-ra emlékezünk – Kampós Klára, Száz Judit…
Vendégünk gr. Nádasdy Borbála
„Mennyből az angyal…”

„Vendégségben” programsorozatunk tavaszi állomása Budapest. Reményeink szerint
vendéglátóink Ókovács Sziveszter /1988/, az Operaház főigazgatója és Gózon Ákos /1988/, az
Élet és Tudomány főszerkesztője. Ősszel szigligeti kirándulás Dr.Varga Miklós szőlőjébe.

SZERETETTEL
HÍVUNK,
VÁRUNK
PROGRAMJAINKRA!
SZERETTEI HÍVUNK
, VÁRUNK
PROGRAMJAINKRA’
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