
Kedves Egykori Premis Diákok! 
Kedves Mindenkori Tanárkollégák! 
 
A Gödöllői Premontrei Perjelség, majd Apátság tagjai mindig is fontosnak tartották, 
hogy élő és személyes kapcsolatban maradjanak érettségi után is volt diákjaikkal. 
Azokkal, akik az ő iskolájukban nőttek fel, tanultak és kapták meg a sikeres 
életvezetéshez szükséges indíttatásokat. 

Az első érettségi óta eltelt 22 esztendőben, de főként az elmúlt 5–6 évben sok 
változás, fejlesztés történt az iskolában és környezetében. Ezek időről időre az 
osztálytalálkozók alkalmával bemutatásra kerülnek, de szeretném, ha szélesebb 
körben is ismertté válnának régi és új közügyeink. 

A Premontrei Rend alapításának 900 éves jubileumát ünnepeltük 2021-ben, 2022–
2024 között pedig kettős évfordulót ülhetünk: 2024-ben lesz 100 éve, hogy a 
premontreiek letelepedtek és megalapították iskolájukat Gödöllőn, és most 30 éve, 
hogy újraindult a gimnázium. 

Mindezen jeles események miatt, illetve a személyes kapcsolat erősítésére, a 
találkozás öröméért sok szeretettel hívlak és várlak Titeket egy őszi premontrei alumni 
találkozóra, november 19-re! A rendezvény keretében bemutatjuk Nektek, mi is történt 
a Renddel és iskolánkkal az elmúlt időszakban, valamint lehetőség lesz a helyszínen 
körbejárva, személyesen is megtekinteni a már megvalósult és a még folyamatban lévő 
fejlesztéseket, különös tekintettel a most épülő nagy templomra és új tornacsarnokra. 
(Szó lesz a templomi Szent Norbert-harangra való adománylehetőségről is.) 

A rendezvényen szeretettel látjuk családotokat is. A gyermekeknek 
gondoskodunk helyről és programról. Lesz bográcsban főtt étel, melyre mindenkit 
vendégül látunk. A délelőtt folyamán sort kerítünk az aszály miatt kiszáradt, néhány 
éve telepített díszfák pótlására, ültetésére az apátság területén. A 100 éves jubileum 
egyik nyitányaként szeretném, ha minden eddigi osztálynak (58) és az 1931 és 1950 
között érettségizett diákoknak lenne egy fája a területünkön. 

A részletes programról és az egyéb tudnivalókról naprakész információk 
olvashatók az Apátság oldalán: https://premontrei.hu/?p=2328  

A programon való részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, az alábbi űrlapot 
töltsétek ki legkésőbb november 7-ig! https://forms.gle/wDgXsU2NZy15jxzF7  

 
A találkozás örömében üdvözlettel: 
 
Gödöllő, 2022. október 19. 
 

Balogh P. Piusz O. Praem. 
gödöllői apát 
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