
Híven őrizzük és továbbadjuk a lángot 

Öregdiák-találkozó hitben, hűségben, ragaszkodásban és kitartó szeretetben 

 

 

Frankás hagyományainkhoz híven idén is az alma materben találkoztak a szokásos éves 

nagytalálkozójukon, április 21-én a Pax Et Bonum Esztergomi Ferences Diákegyesület 

öregdiákjai és tanulótársai. Nekünk, öregdiákoknak fontos a gimnáziumunk hagyományainak 

ápolása, megtartása és továbbörökítése, ez mindannyiunk feladata, hiszen csak akkor építhetjük 

jövőnket, ha tisztában vagyunk a múltunkkal. Csak akkor tarthatjuk meg identitásunkat, ha 

ismerjük és az utókorral is megismertetjük hagyományainkat, ferences értékeinket és nem 

hagyjuk azokat a feledés homályába veszni. 

 

Az ünnepség 10 órakor hálaadó szentmisével kezdődött az idén aranymiséjét ünneplő 

öregdiáktársunk, Papp Tihamér atya főcelebrálásával. A szentmise befejezése előtt az 

öregdiákok nevében Krémer József öregdiák (1975/A) köszöntötte Tihamér atyát, az 

ajándékkosár átadásában pedig Panyi Zsolt öregdiáktársunk (1987/B) működött közre. A 

szentmise végén, az áldás előtt került sor a restaurált iskolazászlónk átadására. A zászlót Szabó 

Judit esztergomi textilrestaurátor-művész újította fel, aki férjével együtt jelen volt az ünnepi 

szentmisén. A kiváló szakértelemmel restaurált zászlót Milán atya megáldása után dr. Virágh 

Miklós 1956/H), Vincze Tibor (1954), Elmer István (1970/B) és Kipke Tamás (1970/B) 

öregdiáktársaink ünnepélyes keretek között adták át Halasi Kristóf 12/A osztályos 

diáktársunknak. Kristóf a zászlót „becsületes megőrzésre” átvette. A szentmise a gyönyörű 

himnuszunk, az Assisi Szentje közös eléneklésével zárult.  

 

A találkozó az öregdiák egyesület éves közgyűlésével folytatódott a tornateremben. Az 

ünnepség legelején elénekeltük a Boldogasszony Anyánk himnuszt, majd a Temesvári Pelbárt-

díjak átadása következett. Idén három öregdiáktársunk részesült ebben a díjban. P. Papp 

Tihamér ferences szerzetes (1962/H), akit Krémer József öregdiák (1975/B) méltatott, a 

második díjazott Elmer István (1970/B), akit Panyi Zsolt öregdiák (1987/B) méltatott, a 

harmadik díjazott pedig Kipke Tamás (1970/B), akinek életútját Steindl Balázs öregdiák 

(1998/C) ismertette. A közgyűlésen P. Lukovits Milán igazgató, egyesületi elnök tételesen 

ismertette a 2017-es év pénzügyi beszámolóját és a 2017-es év beszámolóját, valamint a 2018-

as év költségvetés-tervezetét. A 2017-es pénzügyi beszámolót és a 2018-as év költségvetését a 

közgyűlésen megjelentek ellenszavazat nélkül elfogadták. Tartózkodó vagy nemmel szavazó 

nem volt. A tornatermi ünnepséget a Szózat eléneklésével zártuk. 

 

Ezután megkoszorúztuk P. Temesvári Pelbárt, P. Nagy Sándor Arisztid, P. Hajdu Antal, P. dr. 

Huszár Jeromos és Hőseink domborművét, ahol méltatások hangzottak el. A megemlékezés a 

kriptában közös imával zárult. 

 

Fél kettőkor gimnáziumunk diákebédlőjében került sor a közös ebédre, ami ezúttal is a kitűnően 

elkészített babgulyás és almás pite volt. Leírhatatlan az a hangulat, egymásra figyelés és 

nagyfokú szeretet, ami körülvett bennünket.  

 

Amint arról már több csatornán keresztül is értesülhettünk, ezen a napon 15.00 órakor került 

sor a 2004-ben autóbalesetben elhunyt öregdiáktársunk, Bubik Istvánról (1976/B) elnevezett 

utca név- és emléktáblájának a felavatására, megáldásra. A ferences gimnázium bejárata előtt 

gyülekeztünk öregdiákok, családtagok, rokonok, vendégek, nappali tagozatos diáktársaink és 

érdeklődők, majd közös séta keretében együtt vonultunk át a Bubik István utcához. Itt Bánhidy 

László Esztergom város alpolgármestere és Kaj Ádám öregdiáktársunk (2007/A), a Babits 



Mihály Kamaratársulat vezetője mondott köszöntőt. Az öregdiákok nevében méltóságteljes, 

felemelő szép szavakkal emlékezett és a táblát megáldotta P. Tokár János öregdiáktársunk 

(1975/A), gimnáziumunk volt igazgatója. Az ünnepségen jelen volt Bubik István édesanyja, 

özv. Bubik Istvánné Magdolna asszony, valamint István leánya Bubik Réka is. A közönség 

soraiban gimnáziumunk Bubik Színköre is ott volt, Pásztó András rendezőtanár vezetésével.  

 

A Pax Et Bonum Esztergomi Ferences Diákegyesület elnöksége és felügyelőbizottsága 

köszönetét fejezi ki mindazoknak az öregdiáktársaknak, akik eljöttek a Franka-napra és 

jelenlétükkel megtisztelték az ünnepeltet és az alma mater szerzeteseit, dolgozóit, diákjait.  

 

Kiemelten köszönjük elsősorban a ferencesek közösségének, hogy minden évben szeretettel 

fogadnak bennünket, mindig otthon érezhetjük magunkat. Továbbá hálás köszönetünket 

fejezzük ki Kedves Ilona iskolatitkárnak mind az előkészületekben, szervezésben és a Franka-

napokon tett sok fáradozásáért, mind pedig az odaadó, kiváló munkájáért, amit közel két 

évtizede a diákegyesületünk érdekében társadalmi munkában fáradhatatlanul végez. Köszönet 

Szánthó Gellért öregdiáktársunknak (1993/A), igazgatóhelyettesnek a tornaterem 

berendezéséért, továbbá Pálmai Árpád öregdiáktársunknak (2000/A) és a tanár úr által vezetett 

nagyszerű énekkarnak, hogy a szentmisén való meghitt, szép éneklésükkel mindig 

felejthetetlenné és méltóságteljessé teszik az ünnepünket. Továbbá köszönet András Éva 

élelmezésvezetőnek és a konyhai dolgozóknak a kiszolgálásért és a finom ebédért, a 

takarítóknak, műszaki dolgozóknak és portásoknak, hogy minden alkalommal megteremtik 

annak feltételeit, hogy szeretetteljes légkörben ünnepelhetünk. Köszönjük a 12. évfolyam 

tanulóinak a helytállást, közreműködést. Köszönet Illyés Dánielnek (12/B) a fényképezésért, 

valamint Kovács Vince és Vincze Péter (11/A) tanulóknak a tornatermi technika biztosításáért 

és Steindl Ábelnek (7/A) az ünnepségről készült werkfilm elkészítéséért.  

 

Gimnáziumunk múltja, mely régmúlt időkbe nyúlik vissza, elődeink, akik ránk hagyták 

hagyatékukat az alma matert egy szebb jövő reményében, a ferences szerzetesek, akiknek sok 

jót köszönhetünk, megérdemlik, hogy egy évben egyszer, a Franka-napon, kifejezzük 

tiszteletünket és nagyrabecsülésünket irántuk. A hagyományok ápolása, megtartása és tovább 

örökítése közös ügyünk, hiszen csak akkor építhetjük jövőnket, ha tisztában vagyunk 

múltunkkal. 

 

Isten segítségével jövőre találkozunk ugyanitt! Addig is: „Legyen előtted mindig út, / Fújjon 

mindig hátad mögül a szél, / Az eső puhán essen földjeidre, / A nap melegen süsse arcodat, / S 

míg újra találkozunk, / Hordozzon Téged tenyerén az Isten.” (Ősi ír áldás) Pax Et Bonum! 

 

Krémer József (1975/A) elnökségi tag 


