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Jankovics Marcell (Ph/59)

Karácsonyi üzenet
Kisgyerekként, talán három karácsony alkalmával (1946-48-ban) érintett meg a
csoda. Előtte a háború és közvetlen következményei tették lehetetlenné, meg, persze ha át is éltem, nincs emlékem róla, utána megint csak a történelem. A kitelepítésben, börtönbe zárt apámra utalva mondta anyám, 9 éves kisfiának: „Fiúkám, te
vagy az egyetlen férfi a családban, mostantól a te dolgod földíszíteni a karácsonyfát.” Azóta én díszítem, és többé nem lett ugyanaz. Megszűntem gyerek lenni.

Mitől volt az, amikor még az volt? Nem az ajándékoktól. A földtől a mennyezetig
érő fényt – Fényt! – sugárzó, sziporkázó, ragyogó fenyő, tövén a kis betlehemmel
a lényeget éreztette meg velem, amit fölfogni, megérteni, még nem tudhattam, s
amit öreg fejjel így fogalmaznék a hajdani kisgyerek nevében: a fény fája maga
Mária, csúcsán a csillag glóriája, tövén jézuskás kicsi jászol, hozzá négykézláb
odamászol. Erre emlékszem is. Előtte ugyanis le kellett térdepelnem, és elmondanom a Miatyánkot.
Idővel a csoda elhalványult. Nagyrészt, mert nem lehettek gyerekeim, és így unokáim sem, akik a csodálatukat megoszthatták volna velem. Nálunk a fagyújtás
vagy a rohanós nap koradélutánján, vagy a körbelátogatott rokonoktól hazatérőben néhány percig tart csupán. A szocializmus nem éppen angyalszárnyai alatt
advent a legterheltebb időszaka lett az évnek. Az év munkahelyi zárása, a különböző hivatali kapcsolatok ekkor szokásos „lerendezése” még ma sem teljesen ment
ki a divatból. 75. évemben elmondhatom, hogy még idén is két nap filmvágás, két
értekezlet, két tévéfelvétel, két vidéki út, egy rajzpályázat-zsűrizés vár rám decemberben a szokásos napi írás-, rajzoláspenzum mellett.

Gyerekként gyertyát gyújtva nem tudtam csodát művelni, felnőttként sem lettem csodatévő. Pedig hányszor, hány alkalommal hirdettem – sokadmagammal
–, hogy advent nem a lihegős rohanás, kapkodás ideje. A téli ünnepkörben nem
találja helyét a nagyvárosi ember. A természethez közeli paraszt-, pásztornép tette
szentté, hiszen ekkor volt mivel, és ekkor ért rá leginkább ünnepelni, s az év legsötétebb időszakában áhítozunk leginkább a fény és a Fény után. Ekkor ragyog ránk
a legszebben a hosszúra nyúlt éjszakában a csillagos égbolt. A karácsonyi csillagok
régi népi magyar nevei, mind az Eseményre figyelmeztetnek: az ég legfényesebbje, a Stella Maris ekkor ragyog le ránk a legfényesebben (szerintem a betlehemi
csillag), a Háromkirályok csillaga (Orion öve) is feléje „igyekezik”, s az öreg égi
Pásztor (Orion), a Bojtárok kettőse (Ikrek) és az égi Jászol köré gyűlő állatok, a
Kos, Bika, a déli és északi Szamár csillaga is ekkor mutat mintát a betlehemezésre.
Annyira fontos, hogy advent idején december 24-én délutánig minden mással
foglalkozzunk? Vagy éppen az ünneppel, de anyagi érdektől vezérelve, ahogy
egy fenyőfaárus panaszkodik dicsekedve a tévében: „24-én délután 3-kor zárjuk
a boltot, késő este lesz, mire hazaérünk.” Tegyük nyárra a karácsonyt, hogy az
adventünk csendes, békés, áhítatos legyen? Ne vicceljünk, de változtatni azért lehet. Az általam felsorolt rám lőcsölt tennivalókat el lehetett volna hagyni vagy
szét lehetett volna teríteni az időben. Nem kell ahhoz csodatévőnek lenni, hogy
megváltozzék a dolgok ilyetén „rendje”. Ésszel és szívvel könnyű változtatni, csak
egyedül nem megy.

Nem válaszoltam arra a ki nem mondott, de a szövegemből kikívánkozó kérdésre,
hogy mi kárpótol a gyerekkorban elvesztett csodáért? A (kárpát-medencei) gótikus oltárok Születés és Királyok imádása képei, amelyeknek már eddig tíz albumot
szenteltem, nemcsak kárpótolnak, de segítenek újraélni a csodát, fátyolos szemmel,
a szúette, lepattogzott festésű, megkopott aranyozású öreg oltárképek előtt fájós
térddel térdepelve. Hozzájuk az utam a pannonhalmi bazilikából vezetett.
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Borítókép: Schönberger Rajmund (Ph/2008)
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Összefoglaló

a Bencés Diákszövetség 2015. május 30-i Küldöttgyűléséről
A délután három órára összehívott rendes Küldöttgyűlés határozatképtelen volt, mert a szükséges 19 küldött helyett csak
16-an jelentek meg. Ehhez hozzájárult, hogy több küldöttünk,
illetve területi szervezeti vezetőnk (Atlasz Henrik, Kovács
Dezső) megtért Mennyei Atyánkhoz. Értünk a 11 órai misén
lélekemelő könyörgés hangzott el, a Küldöttgyűlés pedig egy
perces néma főhajtással emlékezett meg róluk.
A határozatképtelenség következtében megismételt Küldött-

gyűlés 15.30-kor kezdte meg munkáját. A meghívóban szereplő napirend módosításával először a BDSZ beszámolóját és
közhasznúsági jelentését (1 nem, 16 igen, 0 tartózkodás) fogadta el a Küldöttgyűlés, majd a 2015-ös költségvetési tervet
(15 igen, 2 tartózkodás, 0 nem).
Ezek után a Küldöttgyűlés titkos szavazással határozott az
új Elnökség összetételéről. A megválasztott tisztségviselők az
alábbiak:

Elnök: Dr. Kukorelli István
Alelnök: Péter Tamás
Főtitkár: Deli Gergely
Tagok: Bischof Péter
Hortobágyi T. Cirill (a Renddel való kapcsolattartásért felelős tag)
Kemény Gábor
Kovács Péter (a Medium Alapítvánnyal való
kapcsolattartásért felelős tag)
Szabó Tibor Zsombor
Dr. Szalay Kornél

A Küldöttgyűlés új Felügyelőbizottságot is választott:
Elnök: Szabó Barnabás
Tagok: Dr. Eszes István, Jáger Lajos

Minden tisztségviselőnek eredményes munkát
kívánok!
Győr, 2015. június 1.

Deli Gergely
főtitkár

Új belépők
Varga Balázs
Nits Bence
Benel László dr.
Gedeon József
Torbágyi Tibor
Tóth Donát
Posta Máté
Ternovszky Ferenc Dr.
Horváth Áron

Ph/2003
Gy/2010
Gy/84
Ph/64
Ph/63
Ph/2015
Gy/2015
Ph/63
Ph/95
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%

Egyesületünk köszönettel fogadja az 1 % felajánlást
minden diáktársunktól, pártoló tagunktól.
A felajánlott összeget a területi szervezeteink, közösségeink támogatására fordítjuk.
Adószám: 19113966-1-08

Kedves Diáktársak! Az adott év tagdíja csak folyó évben fizethető be. Nem lehetséges tehát az előre fizetés. Az esetleges túlfizetéseket támogatásként kezeljük és ösztöndíjalapunkba, illetve a szociális alapba gyűjtjük.
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Meghívó – Győri Bencés Bál negyedszer
Negyedik alkalommal rendezik meg a Győri Bencés Bált 2016.
február 6-án 18 órai kezdettel. Az eseménynek ezúttal is a
győri gimnázium épülete ad otthont

A farsangi mulatságot a Bencés Nevelésért Alapítvány szervezi a gimnázium diákjai és lelkes öregdiákjai segítségével.
Az alapvető cél a győri bencés diákok közösségének építése
(„Alumni”), ugyanakkor a bál továbbra is mindenki előtt nyitott, szeretettel várják a győrieket és az intézményhez kötődő
baráti társaságokat. A rendezvény kiváló találkozási lehetőség
lehet továbbá osztályközösségek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok számára is. A jelentkezési felületen ennek jegyében különterem is igényelhető.
A bál védnöke Horváth Dori Tamás OSB perjel úr, az iskolát
fenntartó Szent Mór Bencés Perjelség elöljárója, a díszvendég
Czigány György úr, győri bencés öregdiák, Erkel Ferenc-, Liszt
Ferenc- és József Attila-díjas író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető, érdemes művész lesz, aki évtizedekig
vezette a Kossuth Rádió Ki nyer ma? című műsorát.
A felújított hagyomány keretében megrendezendő eseményen
ezúttal néptánctanítás és klasszikus hangszeres zene is lesz a
tavaly már nagy sikert arató éjfél utáni cigányzenén túl. A tánczenét ezúttal a Pesty Party Showband szolgáltatja, mely igazi
csemegének számít kategóriájában.

A bálon ismét berendezik a „Retro dohányzót”, ahol a győri
bencés öregdiákok – régi iskolai bútorok, emléktárgyak, fényképek segítségével – mintegy időutazást tehetnek gimnazista
éveikbe.

A házigazda és a szervezők továbbra is azon igyekeznek, hogy
a tapasztaltok és visszajelzések alapján minden esztendőben
szebb, jobb, barátságosabb legyen a bál.

A Bencés Nevelésért Alapítvány szívesen veszi támogatók,
tombolát felajánlók jelentkezését. A támogatói jegy vásárlásával a győri bencés gimnázium oktató-nevelő munkáját segítik.
További információk a www.gyoribencesbal.hu és a www.
facebook.com/gyoriBencesBal honlapokon találhatók, vagy
e-mailben, a gyoribencesbal@gmail.com címen kérhetők. Jelentkezni szintén a www.gyoribencesbal.hu oldalon lehet.
A bencés bál rangos társadalmi eseménynek számított
Győrben egészen a ’70-es évek végéig. A bencés gimnázium dísztermében olyan zenekarok léptek fel, mint az
Omega, a Continental, a Sprint és a Hungária. A hagyományt 2013-ban elevenítették fel. A szervezők reményei
szerint 2016-ban ismét sok szép találkozás kerete lesz a
Győri Bencés Bál.
http://gyoribencesbal.hu/

A bencés atyák és a gimnázium tanárai szeretettel várják a hazaérkező egykori diákokat, valamint a bencés középiskolák öregdiákjait, a győri bencés templom híveit, a győri bencés diákok szüleit
és minden győrit!
Borsodi Henrietta

Kedves Bálozók, kedves Diáktársak!
2016-ban lesz tíz éves az újkori BUDAPESTI BENCÉS
BÁL. Minden rendezvénysorozat életében különleges alkalom
egy ilyen kerek szám, éppen ezért egy különleges helyszínt, a
Groupama Aréna Rendezvénytermét választottuk ez alkalommal a Bál számára, amely 2016. január 30-án, szombaton lesz
megtartva. A Bál egyházi fővédnöke Dr. Várszegi Asztrik OSB,
a Bál világi fővédnöke Jankovics
Marcell pannonhalmi öregdiák, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, a Bál háziasszonya Veiszer
Alinda televíziós műsorvezető lesz.
Reméljük, hogy az utóbbi évekhez
hasonlóan 2016-ban is együtt bálozhatunk. A jegyértékesítés már
elkezdődött a Bál honlapján (www.
bencesbal.hu).

Az idei helyszín a korábbi évekhez
képest jóval tágasabb, többen be
fognak férni. Éppen ezért biztatunk
Benneteket, hogy volt osztálytársaitokkal, barátaitokkal szervezzetek
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közös asztaltársaságot. Azt, hogy kivel szeretnétek ülni, a jelentkezési felületen a „Megjegyzés” dobozban tudjátok jelezni
felénk. A Bálon nyolcfősek lesznek az asztalok.

Idén a jótékonysági cél a pannonhalmi film- és hangstúdió
(PBG Stúdió) támogatása. A sokunk számára meghatározó
pannonhalmi filmes kultúra múltjáról és jelenéről a gimnázium
honlapján, itt olvashattok. A Szent Márton-emlékév támogatásával a régi tornatermet tavaszra díszteremmé alakítja a
gimnázium, ahova átköltözik a mozi is.
A régi zuhanyzó helyén lesznek azok a
kiszolgálóhelyiségek, ahol a PBG Stúdió
fog működni, akár élő koncertfelvételeket is tud rögzíteni. Erre gyűjt a bál is.
Szeretettel várjuk jelentkezésedet és
meghitt adventi készülődést kívánunk!

a Bencés Bál szervezői:
Barcza István, Csiba Ferenc, Czémán
Zsófia, Deák Péter, Kovács Péter, Szabó
Tibor Zsombor és Tóth Márton

Beszámoló

Kézfogás Tihany, 2015
A „szolgád vagyok, oktass engem, hogy megismerjem útjaidat”
(Zsolt 119,125) gondolat köré szerveződött az idei ősszel XXI.
alkalommal megrendezett Kézfogás a Tihanyi Bencés Apátságban.
Házigazdaként Korzenszky Richárd atya köszöntött bennünket, majd Halmos Eszter és Ötvös-Cseke Noémi énekművészek, valamint L. Kovács Ildikó orgonaművész, Zrínyi Orsolya
hegedűművész előadásában Vivaldi, Pergolesi és Bach művei
hangzottak el.

„Rendben vagyok!” – tudtuk meg Fazakas Z. Mártontól, a Csornai Premontrei Apátság apátjától. Bepillantást nyerhettünk
mindennapjaikba, örömbe és nehézségbe egyaránt. Beszámolt
a Szombathelyi Premontrei Gimnázium jelenlegi helyzetéről
és arról, hogy a szétszóratás évtizedei, a folytonosság megszakadása milyen problémákat okoznak ezekben az időkben.
A meghívott előadó – Dr. Maróth Miklós orientalista, iszlámszakértő, az MTA alelnöke, bencés öregdiák – „Kereszt vagy
mecset: áttekintés az egyistenhitekről” című előadásában visszatekintett az iszlám vallás kezdeteire, elemezte a judaizmus, a
kereszténység és az iszlám közös és eltérő jellemzőit. Mindhárman az egyistenhit talaján állnak – mondta –, s vallják, hogy
hitük isteni kinyilatkoztatásból ered. Ezt a kinyilatkoztatást a

zsidók a prófétákon, a kereszténység Jézus Krisztuson, a muszlimok pedig Mohamed prófétán keresztül egyenesen Istentől
kapták. Az iszlám gyors terjedését a vallási tanítás egyszerűsége
segítette elő már a kezdet kezdetén, amikor analfabéta pásztornépek tömegei találtak fogódzókat benne, s váltak muzulmánokká. Az iszlám napjainkban is sebesen terjed, ennek okai
közül kiemelte, hogy ez a vallás megtartotta azt a tulajdonságát
napjainkban is, hogy a közösségéhez tartozókat meg tudja védelmezni.
A hagyományos „szürkemarhavirsli” elfogyasztása után a Porta
Pacis épületben Bischof Péter a Keresztény Szülők Alapítvány
nevében átadta az idei támogatásokat az egyházmegyében működő egyházi nevelési intézményeknek. Ezt követően kerekasztal-beszélgetés kezdődött Szikora József diáktársunk, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztőjének vezetésével a délelőtti
előadásokhoz kapcsolódóan aktuális nevelési és a bevándorlással kapcsolatos kérdésekről. A program során Bálint János
fuvolaművész Debussy műveit adta elő.
A XXI. találkozót az apátsági templomban bemutatott szentmisével zártuk Fazakas Z. Márton apát celebrálásával.
Krámli Péter (Gy/82)

Mária Zarándoklat Radamoson
2015. szept. 19-20.

tiltása ellenére is
búcsújáróhellyé
vált a kis erdő.
Bár
hivatalos
adatok nincsenek, azóta kétszázon felüli az
imameghallgatások, közbenjárások száma.
Sok
minden
szólt az időpont
ellen: kellemetlen időt jósoltak,
sokan
inkább
már szüreteltek, migránsprobléma, kissé félreeső földrajzi hely,
de Jobbágy Lajos (Ph/69) kitartó szervezése (előzetes bejárás,
szállásfoglalás, kották, énekpróbák Teodózstílusban, kiegészítő
programok) idén sem maradt eredmény nélkül. A nevezetes
tölgyfánál több mint húsz bencés zarándok vett részt a szentmisén és a keresztúton. Antal atya a szentmise után a Golgotán
is végigvezetett bennünket, a stációknál összevetve Jézus szenvedését a mi gyarló törekvéseinkkel.

fotó: Kőváry György

fotó: Juhász Norbert

Nógrádi László (Ph/66) diáktársunk, egykori miniszter, Deák
Ferenc családjának leszármazottja, a közeli Lenti város lakosa javasolta az idei Mária Zarándoklat helyszínéül Radamost,
ezt a magyarszlovén határ közelében megbúvó kis falut. A
falu határában egyszerű kis kápolnával körbeépítve áll annak a
tölgyfának a maradványa, melynél 1947-ben Füle József helybéli pásztornak megjelent a Szűzanya. A népi vallásosság mély
gyökereit bizonyítja, hogy a következő évtizedekben a hatalom
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A résztvevők számát
megduplázta,
hogy
a Zirci Országzászló
Alapítvány is azokra a
napokra tervezte autóbuszos szlovéniai kirándulását. Az eredeti
program, mely a közeli
Zrínyiemlékhelyek
(Csáktornya, Varasd, a
végzetes vadkanbaleset
erdei helyszíne) végigjárásából, és egy lendvai napból állt (a zirciek közül néhányunknak, így jómagamnak is vannak lendvai ősei) mindenestül szépen összefonódott a Mária Zarándoklattal, akárcsak a délutáni
dobronaki orchideakertészet megcsodálása, az esti borozgatás,
az éjszakába nyúló énekfolyam a Hubertus Fogadóban (köszönet Özséb osztálytársunk zenei repertoárjának), a vasárnapi
szentmise Tornyiszentmiklóson, melyet Szent Benedek himnuszával zártunk.
Az összekovácsolódott zarándokcsoportból a legtapasztaltabb
emberismerő sem tudta volna már megállapítani, hogy ki volt
bencés diák és ki jött az alapítvánnyal. Nem mintha fontos lenne, de említést érdemel, hogy a Ph/69-es évjáratot öten is kép-

viselték. A jövő évi zarándoklat helyszíne még nem ismeretes,
de ismerve Jobbágy Lajos diáktársunk sokéves tapasztalatát és
töretlen lelkesedését, Máriatiszteletünk nem fog alábbhagyni!
„Nem vagyunk árvák,
van Édesanyánk,
ki a magas mennyekből
gondot visel ránk.”

Kőváry György

A jövő évi Mária Zarándoklat
2016. szeptember 17-én és 18-án
lesz. Részletes program: www.bdsz.
hu
Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 20. Jelentkezés: Dr. Jobbágy Lajos (Ph/69), Tel: 30/9 552
246, 76/495 440,
email cím: jobbagy@jobbagy.tonline.hu

fotó: Kőváry György

fotó: Juhász Norbert

Beszámoló

Nincs még vége – V. Bencés Nótahajó
Azzal már rég a 12. osztály előtt tisztában voltam, hogy a bankettesdi
után nem ér(het) véget
a Pannonhalmával való
kapcsolatom. Jó, persze
mentem beköltöztetni
augusztus végén a legfrissebbeket a Hegyen,
de úgy éreztem, több
kell nekem. Ezért írtam az illetékeseknek,
hogy szívesen besegítek a BDSZ-es ügyekbe. Igen, elméletben
szervezőként (inkább csak segítőként) voltam ott, azonban két
dolgot fontosnak tartok tisztázni: 1. Soha nem hallottam még
olyanról, hogy Nótahajó. 2. Nem szeretek mulatni. Na, de elég
belőlem, nem rólam szól a fáma.
A fentieket figyelembe véve elég sajátos, ám semmiképp sem
negatív hangulatban vágtam neki az estének és az érkező vendégeknek. Elsőként akkor kaptam fel igazán a fejem, mikor
pár számomra olyan legendássá vált nevet pillanthattam meg
a (zömével harmincas) „utasok” listáján, akikkel korábban még
személyesen nem volt alkalmam találkozni, csak az éteren keresztül. Legyen szó az egykori betonpálya rongylábú cselgépéről, a DÖK lelkéről vagy a modern kori diákkultúra atyjáról.
Természetesen ezekre a találkozásokra csakúgy sor került, mint
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a teljesen újakra, nem beszélve az osztályom viszontlátását. Bevallom, ha még több lendület lett volna bennem, pár évfolyamtársunkat is el tudtam volna csábítani. Tapasztalat későbbre…

Elsőéves egyetemista lelkivilágomnak különösen jót tett az az
érzés, hogy ide már mind felnőttként érkeztünk. Sokan csak
úgy beesve, néhányan ellenben az éves osztálytalálkozójuknak
fogták fel a dolgot. Kezdetben csak kóstolgattuk egymást, majd
a sok levendulaszörp után ki-ki jobban megbátorodva szelte a
hullámokat. Külön élvezet, bár kicsit kínos volt, hogy kizárólag a legfiatalabb generáció kért számot a zenészektől. Minden
nézőpont kérdése, sikernek is elkönyvelhetik. A zsíros kenyér
most is megállta a helyét, mintha csak Farsangot ültünk volna
sok/pár évvel ezelőtt. Jellegzetes mondat a szomszéd asztaltól:
„Ti mikor végeztetek” – Idén. „Az jó, mi 50 éve”. Mi még láttuk
Hildebrand atyát a főkapunál sétálni, aki nekik talán a legfiatalabb tanáruk volt. Szalad az idő.
Ötödik alkalommal kötött ki a Bencés Nótahajó, jubilált. Alkalmi beszédekkel lett tudatosítva, hogy a hagyományt szeretnénk továbbvinni. Nekem személyesen azután, hogy ki lett
hangsúlyozva, „A BDSZ egy ernyőszervezet”, csillant fel a szemem. Úgy gondolom, akiben van affinitás, annak remek lehetőséget nyújthat ez a tény. Nem csak a múltba tekintettünk és
nosztalgiáztunk, hanem a jövőt is közösen építettük a Bencés
Diákszövetség fenntartásával, megerősítésével. Soha kevésbé
pozitívabb csalódást!
Tóth Donát (Ph/15)

Beszámoló

BDSZ Sportnap 2015
Kedves Diáktársak!

Örömmel értesítünk Benneteket, hogy április 25-én, szombaton, a Hidegkút FC sportpályáján megrendezésre került a
2015. esztendei Bencés Sportnap. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is a kispályás foci kapta a főszerepet, amelyre 12
csapat nevezett. A lelkes szurkolókkal és a szervezőkkel együtt
mintegy 80-an voltunk kint a pályán. Külön öröm volt, hogy az
1994-ben végzettektől kezdve több korosztály is képviseltette
magát az eseményen.

A szervezők nevében ezúton is szeretnénk gratulálni az első
három helyezett csapatnak:
I. helyezett: Stupor

A csapat tagjai: Barta Miklós, Bakos Péter, Borsos Gergely,
Deák Bálint, Hegyi József, Tóth Gergely, Töltl János, Zsolczer
András

II. helyezett: All Star

III. helyezett: Egy gólt SE

A csapat tagjai: Kiss Balázs, Nagy Olivér, Nyikes Nándor, J. Y.
Győző, Angyal Ádám, Kéri Zsombor, Juhász Máté

A csapat tagjai: Belák Benjámin, Jakab Lajos, Jakab József,
Tóth Márton, Wágner Ádám

A foci után az élményt a remek ebéd tette teljessé (bográcsban
készült csángó gulyás), melyhez hideg sör dukált.

Sportnap, reméljük, akkor azokkal is tudunk találkozni, akik
most nem jöttek el.

Reméljük, hogy a közös sportolás és az együtt töltött órák minden résztvevőnek legalább annyira pozitív élményt jelentettek,
mint nekünk szervezőknek. Egy év múlva újra lesz Bencés

Pax-os üdvözlettel a szervező:

Kiss Balázs (Ph/06)

Bencés atyák sírhelyei
Celldömölkön évszázadokig jelen volt a bencés szerzetesrend. Sok szállal kötődtek a magyarsághoz, Kemenesalja népéért sokat munkálkodtak (Lancsics Bonifác, Koptik Odó stb.). A szerzetesek
éve kapcsán Fülöp András (Gy/98) bencés öregdiák kezdeményezésére az egykor itt szolgált és
eltemetett atyák sírhelyét a Vas megyei Temetkezési Kft. támogatásával felújították. A Szombathelyi Szent Márton Cserkészcsapat és a Celldömölki Plébánia meghívására a régi temetőben 2015.
szeptember 12-én Mária neve napján sor került a megemlékezésre. A felújított sírhelyet Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát áldotta meg és szentelte föl.
Pup Vilmos (Gy/66)

Kérünk Benneteket, hogy amennyiben lakóhelyetek közelében bencés szerzetes sírjáról van tudomásotok, jelezzétek az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Bencés Diákszövetség 1518 Budapest Pf. 155 akta@bdsz.hu |+36203441134
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Beszámoló

Osztovits Levente emléktáblájának felavatása
2015. szeptember 26-án Győrött, a Bisinger sétány 2. szám
alatti szülői házának falán került leleplezésre Osztovits Levente (Gy/58) műfordító, irodalomtörténész, dramaturg, egyetemi tanár emléktáblája, melyet Kozma Imre OH (Gy/58)
protonotárius kanonok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke áldott meg. Az emléktáblát Rieger Tibor
(Gy/58) Szent Márton-díjas szobrászművész
készítette. Mind Kozma atya, mind Rieger
Tibor művész úr is Osztovits Levente osztálytársai voltak. Az eseményen emlékbeszédet
mondott egykori mentoráról M. Nagy Miklós,
az Európa Könyvkiadó igazgatója. Az emléktábla-avatáson a Bencés Diákszövetséget Péter
Tamás alelnök képviselte, aki a szervezet nevében koszorút helyezett el az emléktáblán.
Osztovits Levente Győrött született, középiskolai tanulmányait a Czuczor Gergely Bencés

Gimnáziumban végezte, ahol 1958-ban érettségizett Lehner
Ottó OSB osztályában. Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte,
ahol magyar-angol szakon diplomázott 1965-ben. 1965-től az
Európa Könyvkiadó szerkesztője, 1973-tól a kiadó angolszász
csoportjának főszerkesztője, 1988-tól igazgatója volt. 1965-1967 és 1973-1977 között a
veszprémi Petőfi Színház dramaturgjaként is
dolgozott, míg 1967-1973 között a kecskeméti Katona József Színház dramaturgja volt.
1972-től a Színház- és Filmművészeti Főiskola drámatörténeti tanára, egyetemi docense
volt. 1981-1984 között a debreceni Csokonai
Színházban is dolgozott. 1990-től a Színházelméleti Tanszék vezetője volt.
www.bdsz.hu

Budapesti területi szervezeti hírek
A Budapesti Területi Szervezet 2016-os
programjaira továbbra is szeretettel vár
minden érdeklődő diáktársat az alábbi
napokon, a megszokott helyen (17:00kor, Budapest, XI. kerület, Villányi út
34., Kisvigadó vendéglő):

január 11.
február 8.
március 14.
április 11.
május 9.
június 13.

szeptember 12.
október 10.
november 14.
december 12.

Ember Károly (Bp/51)
és Juhász Norbert (Ph/67)

Piliscsaba 2016
A 2016-os piliscsabai programok közül
kettő is érinti a Bencés Diákszövetség
Piliscsabai Szervezetét:
1. XXII. Piliscsabai Egyházzenei Napok – 2016. május 6-7-8.

Háromnapos koncertsorozat, ahol 18
kórus lép fel, határon túlról és hazánkból
Piliscsabán a két plébániatemplomban
és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Stephaneum dísztermében. A koncertek

pénteken 18.00 órakor, szombaton és vasárnap 17.00 órakor kezdődnek. Mára az
Egyházzenei Napok a Kárpát-medence
legrangosabb egyházzenei fesztiváljává vált. A fellépő kórusok a jelentősebb
egyházakat képviselik, az egyes világi intézmények mellett.
2. X. Klotild Nap – 2016. június 3.

A Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg által vezetett ünnepségen kerül-

A Bácskai Területi Szervezet 2016. szeptember 17-én tartja
találkozóját, Baján.
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nek átadásra a Klotild-díj és a Klotildligetért Díjak, valamint kerül megáldásra
Szent II. János Pál pápa egész alakos
bronzszobra, neves egyházi és világi méltóságok jelenlétében. A szobor alkotója
Péterfy László szobrászművész. Piliscsabán a Klotildligeti Plébániatemplomban
van elhelyezve Szent II. János Pál pápa
vérereklyéje: így kapcsolódik a városhoz
a közterületen felállított szobor.

Nemesnádudvari találkozó: 2016. április 2.

Vancsura László Ph/84

szervezeti hírek

A BENCÉS DIÁKOK GYŐRI EGYESÜLETÉNEK tevékenysége
2015-ben

Január 11-én a győri Bazilikában halálának második évfordulóján szentmisével emlékeztünk dr. Galavits József (Ph/63) diáktársunkra, Győr városplébánosára. A szentmisét dr. Simon
József (Gy/44) székesegyházi kanonok mutatta be.

Február 11-én Prof. Dr. Bálint Csanád akadémikus tartott előadást A hunok, avarok, magyarok – és a zavarok címmel Bencés
Szabadegyetemünkön a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Dísztermében.
Április 11-én Egyesületünk vezetősége a Luif Otmár Sporttelepen, Pinnyéden társadalmi munka keretében jó hangulatú
kertrendezési napot tartott.

Április 15-én Dr. Baritz Sarolta Laura OP és Kollár László
közgazdászok voltak Bencés Szabadegyetemünk vendégei, akik
Hogyan viszonyul a profit az örök élethez? címmel tartottak
előadást a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében.
Június 12-én a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium évzáróján
került átadásra a Luif Otmár Ösztöndíj, valamint a Jó tanuló
– Jó sportoló díj, melyeket az idén dr. Kőrösi Tamás (Ph/73), a
Luif Otmár Ösztöndíj alapító elnöke adott át.

A Jó tanuló – Jó sportoló díjat Csiba Orsolya, valamint Töltl
Márton végzős diákok érdemelték ki, míg a Luif Otmár Ösztöndíjat Tene Gábor 12. osztályos tanuló nyerte el, kiváló biológiai tanulmányainak elismeréseként. Az ösztöndíjat Pannonhalmán is átadtuk, ahol Sebestyén Bence 12. osztályos tanuló
vehette át az elismerést.

templomigazgató, majd a szentmise végén emlékbeszédet
mondott Prof. Dr. Schmidt Péter (Gy/70) gyermekgyógyász,
egykori hálás bencés tanítvány, aki kiemelte Cziráki László
egyedülálló oktatási tevékenységét, a diákok iránti önzetlen
szeretetét. Elmondta, hogy a magyar, valamint a francia nyelv
és irodalom, illetve a magyar nyelvtan szakterületen Cziráki
László oktatási módszerei ma is aktuálisak, példát mutatnak a
jelen generáció számára. A szentmisét követően megkoszorúztuk a Tanár Úr sírját.
Szeptember 22-én a Klastrom Hotel éttermében tartottuk meg
őszi Bencés Szabadegyetemünk első előadását, melynek előadója Lovas István újságíró volt, aki A szabadságot magunknak
kell kiharcolni címmel tartott előadást.

Október 6-án Péter Tamás (Gy/2000) értékes felszerelésekkel ajándékozta meg a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
kispályás futballcsapatát. A csapat a győri városi kispályás középiskolai bajnokságon ezen a napon játszotta első mérkőzését a Barátság Sportparkban. A mérkőzés előtt a két szervezet
(BDSZ, BDGYE) nevében Péter Tamás a BDSZ és a győri
bencés gimnázium logójával ellátott bemelegítő pólókkal és a
sérülések kezelését segítő fagyasztó spray-vel, valamint energiaszeletekkel ajándékozta meg a csapat tagjait és a vezetőedzőt,
Schnur Mátyás (Gy/98) tanár urat. A következő mérkőzéseken
izotóniás itallal és csokoládéval segítjük a játékosokat.

Június 20-án tartotta meg szokásos éves találkozóját a Luif Otmár Ösztöndíj Baráti Köre.

Június 27-én, Szent László királyunk ünnepén a győri püspökség, a győr-belvárosi plébánia és Győr Megyei Jogú Város
díszközgyűléssel és ünnepi körmenettel emlékezett szent királyunkra. A közel száz éves hagyományhoz hűen a körmenetben
idén is 12 katolikus polgár vihette a Szent László Hermát, akik
közül hárman – Lang Ferenc (Gy/2000), Nagy Jenő (Gy/86),
Péter Tamás (Gy/2000) – Egyesületünk vezetőségi tagjai.

Augusztus 16-án vasárnap a győri Loyolai Szent
Ignác Bencés templomban a 19 órai szentmise keretében emlékezett
meg Egyesületünk születésének 100. évfordulóján Cziráki Lászlóról,
a nagyformátumú bencés szerzetestanárról. A
szentmisét bemutatta és
szentbeszédet mondott
Sárai-Szabó
Kelemen
OSB (Ph/99) alperjel,

Október 7-én az Újvárosi Művelődési Központban a GyőrSzigetiek Baráti Köre és Egyesületünk szervezésében Boldogasszony zarándokvonattal Csíksomlyóra – 2015 címmel Prof.
Dr. Schmidt Péter (Gy/70) tartott vetített képes előadást.

Október 12-én a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium dísztermében Lázár Ádám (Gy/64), a BBC és a Szabad Európa
Rádió szerkesztője, a Duna TV főszerkesztője tartott előadást
Bencés Szabadegyetemünk keretében Polgárokból királyok,
királyokból polgárok – A maharadzsák élete, szokásai, palotái
címmel.
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szervezeti hírek

Október 30-án Egyesületünk vezetősége megkoszorúzta elhunyt bencés tanáraink és vezetőségi tagjaink síremlékét, valamint a BDGYE által a Szentlélek téren újraállított emlékkeresztet.
November 3-án a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében Dr. Kőrösi Tamás (Ph73) a győri Kaáli Intézet orvos-igazgatója, Egyesületünk elnökségi tagja tartott előadást
Bencés Szabadegyetemünk keretében „Elvette Isten a gyalázatomat”, avagy a meddőségkezelés biológiája és bioetikája
címmel.

2015-ben a Bencés Diákok Győri Egyesületének négy tagja is
magas rangú állami kitüntetésben részesült:

Június 30-án Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere a Semmelweis Nap alkalmából Győr Város Egészségügyéért díjjal tüntette ki Prof. Dr. Schmidt Péter (Gy70)
gyermekgyógyász-főorvost, több évtizedes, lelkiismeretes, nagy
szaktudással végzett gyógyító tevékenységéért, a preventív
szemlélet erősítéséért és az orvoskollégái helyben történő továbbképzését lehetővé tevő Alapellátási Szabadegyetem szervezéséért. Július 1-én szintén a Semmelweis Nap alkalmából az

egészségügyért felelős államtitkár is elismerést adott át diáktársunknak: az egészségügy területén végzett kivételesen magas
színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként Semmelweis-díjban részesült.

Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Balog Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere augusztus 20-a alkalmából,
a Pesti Vigadóban. Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat
kitüntetésben részesült Wacha Imre (Gy/50), a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének volt munkatársa; a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat
kitüntetésben részesült Dr. Fazekas István (Gy/76), a Magyar
Országos Levéltár Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségének
volt főlevéltárosa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történeti Intézetének egyetemi docense és Rieger Tibor (Gy/58), Szent Márton-díjas szobrászművész, a magyar nemzeti kultúrát egyedülálló módon gazdagító,
különösen a szakrális szobrászat terén kiemelkedő művészi
életműve elismeréseként.
Péter Tamás Gy/2000

Bencés öregdiákok Pécsett
Örömmel hirdetjük, hogy
újra aktív a pécsi bencés
diákok közössége! Áprilisban találkoztunk először
egy korsó sör mellett, akik
egykor
Pannonhalmán
vagy Győrött tanultunk.
Hivatalosan október 6-án
tartottuk az egyetemi tagozat alakuló ülését 24
öregdiák részvételével. Elnöknek Katona Ádámot

(Ph/2011), alelnöknek pedig Csizmadia Mátét (Ph/2012) és
Oberling Ádámot (Gy/2012) választottuk meg. Igyekszünk a
legfiatalabb és a már idősebb korosztályt is megszólítani, összegyűjteni. Tartottunk gyűjtést Szent Márton napja alkalmából,
valamint adventi gyertyagyújtásokat is szervezünk. A sikeres
kutatómunkának és a lelkesedésnek hála, most már csaknem
hatvan öregdiákot találtunk Pécsett és környékén.
Katona Ádám (Ph/2011) 0620/930-92-81;
adingo93@gmail.com

Nagy Gáspár (Ph/67) költő halálának 9. évfordulóján 2016. január 3-án vasárnap 17:00 órakor Szentmise az Egyetemi Templomban 1053 Bp. Papnövelde út 5-7.

Megemlékezés Kovács Dezsőről
Kovács Dezső a csepeli Jedlik Ányos Bencés Gimnázium tanulója volt. A világháborúban Budapesten és Csepelen (akkor
még Csepel nem tartozott Budapesthez) hét hétig ált a front.
Hogy hogyan nézett ki utána a két város, arról több film tanúskodik. Csepel „bűne” a Shell Olajfinomító és Weiss Manfréd
hadiüzeme volt. A háború után a csepeli munkásság képviselői
keresték meg kérésükkel P. Kelemen Krizosztom (1933-1950)
főapát urat egy bencés iskola alapítását kérve. Kérésüket a főapát úr akkor még azonnal teljesítette.

Így alakult meg 1945-ben a Jedlik Ányos Bencés Gimnázium.
Főapát úr P. Vályi Hugót nevezte ki házfőnöknek és igazgatónak. Hugó atya akkor szó szerint egy alumíniumkanállal és
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csajkával érkezett Csepelre…

Dezső az államosítás után Győrbe, Csornára került. Érettségi
után a Zeneakadémiát végezte el. A Rákosi- majd a Kádár-diktatúra éveiben segítséget jelentett számára kis- és a nagykórusa
40, ill. 140 taggal. Itt tudtak az egykori bencés diákok találkozni. A hatalomváltás után nagyon sajnálták, hogy a bencések nem merték visszavenni egykori iskolájukat, amire nagyon
számítottak.
Kapcsolatunk Dezsővel a Pax Hungarica Ökumenikus Diákszervezetek Szövetségében alakult barátsággá. Dezső a BDSZ
csepeli szervezetének volt a képviselője, engem pedig Fáber

Miklós a Pannonhalmi Gimnázium képviselőjének kért fel.
Minden hónap második szerdáján találkoztunk az akkori piarista gimnázium (Mikszáth K. tér 1.) egyik osztályában, amit
P. Görbe László SchP igazgató ajánlott fel nekünk. (A kapcsolat nem szakadt meg, azóta P. Görbe László a Szent Margit Gimnázium igazgatója.) Engem később tizenkét évre a
Szövetség elnökének választottak. Dezső többször felkeresett
itthon is, beszámolt többek között a májusi diáktalálkozókról
– még halála előtt is volt –, minden fontosabb rendezvényükre
meghívott. Szívesen mentem hozzájuk: „szolgálati helyéhez”, a
főplébániához, azaz a Nagyboldogasszony-templomhoz közel
laktak.
Több hangversenyükön lehettem ott, de a legemlékezetesebb
az a háromnapos rendezvény volt, amit a Jedlik Ányos Bencés
Gimnázium alapításának ötvenedik évfordulójára rendeztek. A
modern iskolának két bejárati fala van: külső és belső. A belső
bejárati falon került leleplezésre a remek bronz emléktábla. Az
emléktábla mérete: kb. 1,2 m széles és kb. 0,6 m magas. A bal

oldali felén Pannonhalma pazar domborműve van, míg a jobb
oldalon díszes kiírással: „Orate et docete…”. A helyi vezetők
átadóbeszéde után P. Irén OSB áldotta meg. Az ünnepségsorozat látványos eseménye volt a diákság focimeccse, amit Irén
atya kezdőrúgásával indítottak…
Dezsőről készült „munkaközben” egy tévéfilm-beszámoló és a
Keresztény Élet katolikus hetilapban egy nagy, fényképes interjú. Számára a legnagyobb elismerést 80. születésnapjára a
külön pápai áldás jelentette.
Tavaly karácsonykor belázasodott. Ezt akkor még vírusos influenzának diagnosztizálták. Később, amikor egy hét alatt 18
kg-ot fogyott, akkor derült ki, hogy májdaganata van. Nagyon
legyengült.
Megkaptam meg a Keresztény Élet katolikus hetilap április
26-i számát. Ebben van benne Dezső gyászjelentése fényképével együtt.
Geszler Ödön (Ph57)
egykori Pax Hungarica DSZ-elnök

RIP
A Bencés Diákok Győri Egyesületének tevékeny tagja, a
Komédiás Kör egyik alapítója,
Molnár László (Ph67) diáktársunk elhunyt.
Szenftner József, 2014. november 15-én, életének 84. évében
elhunyt.
Életének 91. évében elhunyt Nemeskürty István,
Széchenyi-díjas és Kossuth-nagydíjas író,
irodalom- és filmtörténész, egyetemi tanár.

Nemeskürty István Budapesten született 1925. május 14-én. Előbb a
Magvető Könyvkiadónál volt szerkesztő, majd 1959-ben a Híradó és
Dokumentumfilmgyár dramaturgiai vezetőjének nevezték ki, 1963tól a Magyar Filmgyártó Vállalat (Mafilm) stúdióvezetője, 1972-től a
Budapest Filmstúdió, 1984-től a Magyar Filmintézet igazgatója volt
1987-es nyugdíjba vonulásáig. Irányítása alatt csaknem 160 magyar
nagyjátékfilm készült el. 1990 januárja és áprilisa között a Magyar
Televízió elnöki tisztét töltötte be, emellett különféle társadalmi
szervezetekben viselt magas tisztségeket. 1998 és 2001 között kormánybiztosként a millenniumi ünnepségek szervezését irányította.
Munkásságát számos kitüntetéssel, köztük Kossuth-nagydíjjal és Széchenyi-díjjal ismerték el.

Gerzson István, 2015. május 17-én, életének 83. évében
elhunyt.
Özvegye tudatja a Diáktársakkal, hogy férje Dr. Pompéry
Béla (Bp36) 2015. május 23-án csendben elhunyt.
Berend István (Ph58b) elhunyt.
Dr. Fodor László (Ph71), a Társadalomtudományi Intézet
Alkalmazott Kommunikáció Tanszékének főiskolai docense
2015. július 7-én, életének 62. évében, elhunyt.

Répássy Csaba (Ph58b) életének 76. évében, 2015. augusztus
31-én, elhunyt.
Özvegye tudatja, hogy Rimai János (Ph74) diáktársunk
hirtelen elhunyt.
Ricsóy Béla 89 éves korában elhunyt.
Gondos Lajos (Ph/57) diáktársunk, a BDSZ Nyíregyházi Területi Szervezetének egykori lelkes és kötelességtudó vezetője
örökre elbúcsúzott egykori diáktársaitól. Requiescatinpace!
Özvegye tudatja, hogy Sydney-ben élő diáktársunk, Kemenes
Ottó (Bp/39) 2014 decemberében, 93 évesen elhunyt.
Szomorúan közlöm veletek a hírt, hogy Szabó József kanonok, ny. plébános, életének 89., papságának 64. évében, 2014.
december 21-én szentségekkel megerősítve a soproni kórházban elhunyt. Szabó Dezső (Gy85)
Szomor Iván (Eg54) diáktársunk elhunyt.
Atlasz Henrik (Ph/52), a BDSZ délkelet-magyarországi
szervezetének gyémántmatúrás elnöke, életének 83., házasságának 52. évében, 2015. március 27-én, hosszú betegség után
elhunyt. Gyászolja felesége, három fia, három menye és öt
unokája.
Bene György (Gy/80) 2015. szeptember 26-án, életének 54.
évében elhunyt.
Dr. Csillag Lászlóné Faggyas Janka (Ph/52) okl. könyvtáros
2015. szeptember 14-én, életének 81. évében, türelemmel
viselt szenvedés után elhunyt.
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2015. évben működő területi szervezeteink:
Bácskai
Vancsura László (Ph/84) +36203641117
laca965@t-online.hu
Budapesti
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph/05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
Egri (Heves megyei)
Dr. Hanis Béla (Gy/75) +36302595969
hanismed@t-online.hu
ÉK-magyarországi
Dr. Sója Szabolcs (Ph/58) +36209936283
dr.soja@freemail.hu
Fővároskörnyéki
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph/05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
Győri
Molnár Zsolt (Gy/85) +36205205766
molnarzsolt006@gmail.com
Keszthelyi
Kiss László (Ph/69) +36303149057
plebania.heviz@gmail.com
Komárom - Esztergom
Domnanovich Tamás (Kg/49) +36309040947
domnatom@freemail.hu
Kőszegi
Molnár Attila (Gy/71) +36205091434
molnarattila53@freemail.hu
Piliscsabai
Dr. Maróth Miklós (Ph/61) +36302110880
marothm@gmail.com
Somogyi
Dr. Antal László (Ph/73) +36703328577
drantallk@gmail.com
Soproni
Tuba Jenő (Ph/65) +36302770763
Székesfehérvári
Dr. Bodnár Zoltán (Ph/94) +36309711982
bz@blui.hu
Szombathelyi
Dr. Andor Ferenc (Gy/62) +36309472966
andor.szabolcs@chello.hu
Tolnai
Endrődi István (Ph/63) +36209423517
endrodi.istvan@freemail.hu
Veszprémi
Bischof Péter (Ph/75) +36209880225
bischof@upcmail.hu
Pécsi
Katona Ádám (Ph/2011) +36209309281
adingo93@gmail.com

Egyetemi Tagozatok:
ELTE
Alföldi András (Ph/09) +36204794124
alfandras@gmail.com
BME
Lázár Levente (Ph/09) +36202808058
lazarlevente@gmail.com
Corvinus
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph/05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
SOTE
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph/05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
Győri
Hancz Patrik (Gy/11) +36205710738
hanczpatrik@gmail.com
Szegedi
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph/05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
Veszprémi
Bolla Kristóf József (Gy/07) +36204341947
bollak@gmail.com
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Felelős kiadó:
dr. Kukorelli István
Főszerkesztő:
Kovács Péter
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Bischof Péter
Lektor:
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Team 5

A BDSZ elérhetősége:
A BDSZ elérhetősége és egyesületünk
dokumentációs központja:
Bencés Diákszövetség 1518
Budapest Pf.155
Adategyeztetési, tagdíjnyilvántartási
ügyintézés
tagdij@gmail.com
BDSZ flotta ügyintézés és információ:
telefon@bencesdiak.hu,
www.bdsz.hu/kapcsolatok
A kadványainkba szánt
küldeményeket
Kovács Péter (Ph/05) szerkesztőnek a
kope.kope@gmail.com
címre küldjétek.
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