Kreisz István (1974/B)
Először is köszönöm János atya megtisztelő felkérését és köszönöm volt tanárom, Vilmos
atya kedves gondolatát, aki talán ennek a megkeresésnek ötletadója volt.
Körülbelül két hónapja (2011 decemberében) cégünk, a LASRAM Kft. 20 éves
születésnapját ünnepeltük az esztergomi telephelyünkön. Lézereket, lézeres rendszereket,
lézerrel vágó feliratozó hegesztő gépeket, valamint sebészeti lézereket fejlesztünk és
gyártunk. 2-3 éve a budapesti irodánk és műhelyünk mellett esztergomi telephelyünk is van,
ahol az év végi ünnepséget tartottuk. Nagy örömömre Vilmos atya elfogadta meghívásomat,
képviselte az iskolát és valamennyi tanáromat, akik 1970 és 1974 között tanítottak. Reál
osztályban érettségiztem, így pályaválasztásomat meghatározó tanáraim Antal, Pál,
Bonaventúra, Felix és Vilmos atyák voltak. 40 év elteltével biztosan tudjuk és ezt
osztálytársaim nevében is mondhatom: a legjobb tanáraink voltak, a legjobb képzést kaptuk.
Büszkék vagyunk, hogy ebbe az iskolába járhattunk, köszönet és hála szüleinknek; büszkék
vagyunk tanárainkra.
A BME-n szereztem gépészmérnöki diplomát, lézerekkel a Tungsram Kutató Intézetében
kezdtem foglalkozni. A rendszerváltáskor a General Electric meghatározó tulajdonszerzését
követően kezdtem vezetni a lézerfejlesztő csapat munkáját. Saját céget 1991-ben alapítottam,
első meghatározó munkáink a GE Lighting-nak és a svájci Oerlikon cégnek végzett
fejlesztések voltak. Az elmúlt 20 évben több mint 600 lézeres rendszert szállítottunk Európa
szinte minden országába, Ázsiába, Dél-Amerikába és az arab országokba. Kiváló mérnök és
fizikus kollégákkal dolgozom. Kapcsolatban vagyunk a hazai egyetemekkel és
kutatóintézetekkel. Sok lehetőségem volt a különböző projektek kapcsán együtt dolgozni
meghatározó európai, japán és amerikai cégekkel, valamint szakembereikkel. Tagja vagyok a
MTA lézeres megmunkálásokkal foglalkozó albizottságának. Az optika-lézertechnika
területén végzett munkámért 2008-ban az Akadémián vehettem át az Optikai Tudományos
Egyesület díját.
Simonyi Károly műegyetemi professzor híres, több nyelven is kiadott A fizika
kultúrtörténete című könyvében egy oldalon szerepel Kepler, Newton, Einstein és Assisi Szent
Ferenc egy-egy idézete. A fizikusok hitvallása is arról szól, amit Szent Ferenc atyánk
himnuszában a legjobban és legszebben foglalt össze a teremtett világ szeretetéről. Azt
gondolom, ez is bizonyítja a természettudománnyal, műszaki tudományokkal foglalkozó
ember hite és Szent Ferenc szemléletének azonosságát. Ezt az életszemléletet mi
Esztergomban tanultuk. Ehhez a családhoz tartozni szintén olyan dolog, amelyre büszkék
lehetünk. Bárhol járva a világban különösen nagyszerű és egyedi érzés ferences templomba
lépni, ferencesekkel találkozni.
1970 és 1974 között egy kiváló osztályba járhattam. Mozgékony, de dolgos, lázadó, de
őszinte és nyílt osztályközösség lettünk. Osztályfőnökünk és prefektusunk négy éven át
Tamás atya volt, az igazgató Jeromos atya, a rektorok Ignác és Félix atyák. Már elsős
korunkban több alkalommal magunkra vontuk még az igazgató atya haragját is, ami
példamutató módon változott szeretetté és életre szóló tanítássá. 1970 és 1974 között még
tanított és nevelt a nagy generáció: Jeromos, Antal, Ignác, Piusz, Oszkár, Géza, Kamill, Aurél,
Márton atya, és közben jöttek a fiatalok: Pál, Balázs, Vilmos atya. Számunkra ennek különös
jelentősége volt. A jó Istennek adunk hálát mindezért!
Osztálytársaimmal évente kétszer szoktunk találkozni, egy nyári és egy karácsony előtti
időpontban. Testvéri szeretet köt minket össze, büszke vagyok osztálytársaimra, nagyszerű
érzés ehhez az osztályközösséghez tartozni.
A tanárok és diáktársak mellett természetesen a családomra vagyok a legbüszkébb.
Köszönet és hála szüleimnek, feleségemnek, aki 30 éve mindenben a társam. Büszke vagyok
két gyermekemre, fiamra (2003-ban Árpád atya osztályában végzett) és lányomra, aki szintén

katolikus gimnáziumban érettségizett. Nagy örömömre mindketten műszaki pályát
választottak. Büszkeséggel tekintek keresztgyermekeimre, akik közül jövőre szintén lesz
ballagó ferences diák Esztergomban. Végül, de nem utolsósorban – mint minden nagyapa –
nagyon büszke vagyok kis unokámra, Benedekre, aki most 5 hónapos.
Köszönöm a lehetőséget!
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