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BÁL – Győr 02.04. & Budapest 02.18.
BDSZ ösztöndíj
„Kis híján százan” – Nótahajó 2016.
„Emlékezés Söveges Dávidra” pályázat
Szent Márton Kamarakórus – Zágráb

Érettségi találkozók: Bp/46, Ph/66
BDSZ BTSZ hírei
BDGYE hírei

Karácsonyi köszöntő
Kedves Diáktársak!

A Szent Karácsony örömét kívánjuk Diákszövetségünk minden Tagjának és Szeretteiteknek!
Ez az öröm kísérjen mindannyiunkat a kezdődő új, 2017. esztendőben.

„A Megváltó, aki Betlehemben született, nem egy távoli és névtelen Isten. Olyan Isten ő, aki velünk van, aki minden hajszálunkat számon tartja. Titokzatos módon irányítja úgy az életünket és a történelmet, hogy teljes közösségre léphessen velünk. A kereszténység ugyanis
Krisztus, mindenekelőtt egy arc, a Feltámadottnak az arca. Krisztusban közel jött hozzánk az Isten, és közel jönnek a többiek is. Krisztusban fölfedezzük, hogy az Isten szeretet, és ez a szeretet erő, amely mozgatja a világot, és bizalom, amely tisztává teszi a tekintetet.”
Áldott karácsonyt és boldog új évet kíván a BDSZ Elnöksége!

(Athenagorasz pátriárka)

„Örülni fog a puszta és a szomjú föld,
vigad a pusztaság,

és kivirágzik rajta a nárcisz.
Virágba borul és vigad,
vígan örvendezik.

Legyetek erősek, ne féljetek!
Íme, jön Istenetek,

megszabadít benneteket!”
(Iz 35, 1–4)
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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

Új belépők
Módos Dávid
Gy/2016
Odorics Máté
Gy/2001
Pálla Tamás
Ph/2011
Lipovics János Dr.
Gy/2008
Soós László
Ph/77
Vörös Zsolt Dr.
Ph/97
Németh Tamás
Ph/69
Pogáts István
Pártoló tag
Kecskemét, piarista 1963-1967

Maróth Miklós (Ph/61) Prima Primissima Díjas
Kedves Diáktársak!

Örömmel értesítünk Benneteket, hogy magyar tudomány kategóriában dr. Maróth Miklós (Ph/61) klasszika-filológus, orientalista diáktársunk Prima Primissima Díjban részesült. Gratulálunk!
Borítókép: Ivanics Péter Ph/2005 – Lyskam
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BDSZ TAGDÍJ
Kedves Diáktársak!

Tisztelettel felhívjuk figyelmeteket a tagdíj befizetésének fontosságára. Ez Diákszövetségünk legfőbb bevételi forrása. A
Tagdíj mértékét a Küldöttgyűlés egységesen 1.000 forintban
állapította meg, mely várhatóan 2017-ben 5.000 Ft-ra fog
emelkedni. Kérjük mindazokat, akik saját jövedelemmel rendelkeznek, hogy lehetőségük szerint továbbra is támogassák a
tagdíjon felül a Diákszövetséget. A tagdíjat meghaladó összeg
támogatásként kerül elszámolásra.

rövid hírek
NAGY GÁSPÁR EMLÉKMISE – 2017. január 3.
2017. január 3-án (kedden) lesz Nagy Gáspár (Ph/67) Kossuth-díjas költő halálának 10. évfordulója. Ebből az alkalomból
megemlékező (jubileumi) szentmisét tartanak 18 órai kezdettel
Budapesten, az Egyetemi templomban. A liturgián közreműködnek a Szent Márton Kamarakórus tagjai.

SÖVEGES DÁVID OSB emlékév
2017. Söveges Dávid emlékév

2017. február 24. 18.00 Söveges Dávid emlékmise - budai
ciszterci Szent Imre templom

„Emlékezés Söveges Dávidra” - pályázat születésének centenáriumán

Söveges Dávid születésének 2017-ben esedékes 100. évfordulójára, igazgató osztályfőnökük és prefektusuk emlékének megőrzésére a Pannonhalmán 1958-ban érettségizett IV.B osztály
egykori diákjai jeligés irodalmi pályázatot hirdetnek.

A pályázaton két csoportban minden egykori és mai pannonhalmi diák indulhat korábban nem publikált tanulmánnyal,
emlékezéssel, interjúval, rövid prózai vagy verses művel. (Az
„egykori pannonhalmi diák” fogalma jelen esetben azokra terjed ki, akik legalább két tanévet a pannonhalmi bencés gimnáziumban végeztek.)
Az 1996-ban vagy előtte érettségizett diákok Söveges Dávidról megőrzött emlékeiket dolgozzák fel, vagy Söveges Dávid
munkásságáról írjanak tanulmányt. Az 1997-ben vagy azután
érettségizettek, és a most Pannonhalmán tanuló diákok „mit
tudok Söveges Dávidról, és miért tisztelem őt” témakörben írt,
(fent megnevezett műfajú, Söveges Dávidról szóló) pályaművel
vehetnek részt a pályázaton.
A prózai pályaművek terjedelme 2.000 és 30.000 leütés között
legyen, szóközökkel együtt.
A pályázatok beadási határideje: 2017. március 31.

A tagdíj befizethető:

• sárga csekken (igényelni lehet: akta@bencesdiak.hu)
• átutalással a 10403356-33500155-00000000 számlára (Tagdíjat kizárólag erre a számlaszámra lehet teljesíteni!)
• közvetlen készpénzbefizetéssel a K+H Bank fiókjaiban
• Külföldi utaláshoz további adat:
K+H Bank Zrt., Győr ; IBAN szám: HU76104-033563350-0155-0000-0000; SWIFT kód: OKHBHUHB
Kérjük külföldön élő diáktársainkat, hogy minden esetben utalással teljesítsék befizetéseiket.
Kérünk mindenkit, hogy a befizetésnél/utalásnál olvashatóan
tüntesse fel nevét, érettségije helyét és idejét! Továbbra sem
lehet a tagdíjat előre befizetni, mindig csak az aktuális évben.
A pályázat bírálóbizottságának elnöke:

Gereben Ferenc (Ph60), a PKKE ny. docense
tagjai: Ásványi Ilona, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár
igazgatóhelyettese, Juhász-Laczik Albin OSB, a pannonhalmi
gimnázium igazgatóhelyettese, Szikora József (Ph/67), a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője
A bírálóbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a díjazott
pályaműveket közzétegye, továbbá, hogy egyes kategóriákban
ne adjon ki pályadíjat, illetve hogy különdíjat is adományozzon.
A pályázati díjak mindkét csoportban külön-külön:
I. helyezett 100 ezer Ft
II. helyezett 50 ezer Ft
III. helyezett 30 ezer Ft
Eredményhirdetés: 2017 őszén, később megállapítandó időpontban és helyszínen. További részletek: www.bdsz.hu
Az 1958/B. osztály nevében:

BDSZ ÖSZTÖNDÍJ

Szalai Béla

A Bencés Diákszövetség pályázatot ír ki bencés öregdiák egyetemistáknak ösztöndíj elnyerésére.
A pályázaton való indulás feltételei:
Pályázhat az az államilag támogatott nappali tagozatos teljes
idejű első alapképzésben (BA, BSc, vagy MA, MSc) részt vevő
1 félévet már lezáró hallgató, aki középiskolai tanulmányait valamelyik bencés gimnáziumban végezte (Bencés Gimnázium,
Pannonhalma; Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr)
ÉS a Bencés Diákszövetség tagja.
Pályázhatnak azok a hallgatók, akik:
• Pályázat benyújtása előtti félévben az általuk végzett egyetemi szak tantárgyai közül egy esetében sem kényszerültek a
tárgy bukás miatti újrafelvételére,
• szakmai területen (pl. TDK) kimagasló munkát végeznek,
• közéleti (BDSz egyetmi tagozati), sport tevékenységük kiemelkedő,
• még nem részesültek a BDSZ Ösztöndíjában,
• BDSZ tag.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 16.
További részletek: www.bdsz.hu
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V. Győri Bencés Bál – 2017. február 4.
http://gyoribencesbal.hu/

A 2017. február 4-én 18 órakor kezdődő V. Győri Bencés Bálba szeretettel várjuk a bencés középiskolák öregdiákjainak és
családtagjaiknak, továbbá a győri bencés diákok, öregdiákok
szüleinek és minden kedves érdeklődőnek a jelentkezését!

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a bencés bál
kiváló kerete osztályok, évfolyamok éves találkozójának, illetve
baráti társaságok, győri vállalati teamek farsangi összejövetelének. Az ilyen jellegű csoportoknak ajánljuk különtermeinket!
A találkozásig tisztelettel és barátsággal köszöntik
a szervező győri bencés öregdiákok
További információ:

gyoribencesbal@gmail.com

+36-30-66-76-601 (20 óra után)

XI. Bencés Bál – Budapest
http://bencesbal.hu/

Kedves Diáktársak!

2017 farsangján újra megrendezésre kerül a budapesti báli szezonnak immár évek óta az egyik legrangosabb eseményének
számító Jótékonysági Bencés Bál, amelyet idén tizenegyedik
alkalommal szervezünk meg, ezúttal 2017. február 18-án a
Groupama Aréna rendezvényközpontjában. A Pannonhalmi
Bencés Alumni által támogatandó jótékonysági cél idén a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumzenekara, a „Bencés Big Band”
hangszerparkjának bővítése, fejlesztése (rézfúvós hangszerek
beszerzése).
Az idei bál rendi fővédnöke dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi
főapát, a Bál világi fővédnöke Gőz László harsonaművész, a
Budapest Music Center (BMC) igazgatója, a Bál háziasszonya
pedig Erdődy Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar igazgatóhelyettese lesz.
Sok szeretettel hívunk és várunk Benneteket a XI. Jótékonysági Bencés Bálra!
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Kis híján százan
VI. Bencés Nótahajó

Immáron másodjára volt szerencsém részt venni a Bencés Nótahajón, ami hagyományosan a „tanév” első nagyobb BDSZ-es
programja. Kihasználtuk a vénasszonyok nyarát, igazán szerencsés időjárást fogtunk ki az eddigieknél kicsit nagyobb hajón,
amely a Mirage névre hallgatott. Szükség is volt rá, hála Istennek minden eddiginél több egykori bencés diák és néhány barátnő/feleség váltotta meg jegyét a cigányzenével egybekötött
hajókázásra, melyen a muzsikáról a Dobroda zenekar gondoskodott.

A BDSZ vezetősége közül is szép számmal megjelentek. Az
elnökségből Hortobágyi Cirill atya (Ph/77), Deli Gergely főtitkár (Ph/98), Kovács Péter (Ph/05) és Szabó Tibor Zsombor
(Ph/06), a felügyelőbizottság elnöke Szabó Barnabás (Ph/00),
valamint Juhász Norbert (Ph/67) és Németh Márton (Ph/08) a
BDSZ Budapesti Területi Szervezetből. Rajtuk kívül tiszteletét
tette a fedélzeten a Szegletkő és Oszlopok c. kötetek szerzője,
Szalai Béla (Ph/58).
A zsíros kenyér, a sör és bor, néhol a madárlátta hazai segítette
otthonosabbá tenni a találkozást egykori diáktársakkal. Az est
előrehaladtával néhányan egyre hangosabb nótára fakadtak, kortól függetlenül. Többen már most érdeklődtek a bál felől, tervezgették, hogy menni kellene. De még mennyire! Az Alumnikosárkupáról is hallottam egy-két szót. Két egymásnak addig
ismeretlen résztvevő jövőbeli munkakapcsolata megszületésének
a fültanúja voltam. Ez így van rendjén, igyekszem nem közhelyként leírni a lassan kifutó mottót: „közösségben vagyunk”.

Meglehet, hogy bár mindenkinek egy kicsit mást jelentett ez az
este, ez mégsem széthúzást okozott, hanem olvasztótégelyként
működött.
Természetesen köszöntöttük a legidősebb résztvevőket, az Esztergomban (!), 1945-ben és 1946-ban érettségizett Boromissza
Tibort és Szoleczky Ferencet. Sokan nem tudták, hogy ott is
volt bencés gimnázium. Bíztatok mindenkit a részvételre jövőre is. Azoknak, akik esetleg még nem voltak, pláne a frissen
végzett évfolyamoknak jó szívvel ajánlom. A hajón jelen lévő
legidősebb és legfiatalabb öregdiák érettségi ideje között 70 év
különbség volt. Remélem, lesz egyszer 75 is.
Tóth Donát (Ph/15)

Fotó: Szabó Barnabás (Ph/00), Szabó Tibor Zsombor (Ph/06)

flotta
Tisztelt Diákszövetség tagok!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2016. május 15-től lehetőség
nyílik csatlakozni a Bencés Diákszövetség telefonflottájához.

A BDSZ Flotta évek óta megbízhatóan működik, a flotta-csoport közel 1000 főt számlál. 2016-ban fontos változás történt,
a BDSZ Flotta bizalmát elnyerve, a telefonflotta kezelését a
Bestar Magyarország Kft. végzi.

A kedvezményes tarifacsomagokon kívül teljeskörű ügyfélszolgálatot, készülékvásárlást, valamint a felmerült igényeknek
megfelelően telekommunikációs tanácsadást is kínálunk.
A Bestar Magyarország Kft. által elérhető tarifacsomagokat az
alábbiakban részletesen megtalálja.
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Csatlakozni háromféle módon lehet a csoportunkhoz:
• új előfizetés igénylésével
• hívószám átírással (Telenor előfizetés behozatala a flottába)
• hívószám hordozással (Vodafone vagy T-Mobile előfizetés
behozatala a csoportba)
Az előfizetések mellett lehetőség van készülékvásárlásra is, az
aktuális készülék árlistát a következő linken érhetik el: https://
www.telenor.hu/vallalatok/arlista

Kérdés esetén ügyfélszolgálatunk segítőkészen várja megkeresésüket, munkanapokon 9.00-16.30 óra között az alábbi elérhetőségeken.

Bestar Magyarország Kft.
+36 20 555 1755
ugyfelszolgalat@bestar.co.hu
2330-Dunaharaszti, Fő út 92. (Kék Duna Üzletház)

Telenor tarifatáblázat
BDSZ-S

BDSZ-M

BDSZ-L

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

1.750 Ft /

2.913 Ft /

7.480 Ft /

2.223 Ft

3.700 Ft

9.500 Ft

100 perc

200 perc

korlátlan

10 Ft – nettó

7 Ft

0 Ft

Havidíj
Lebeszélhetőség, bármely normál díjas belföldi hívásokból
Percdíjak
Hívások Telenor hálózaton belül,
Hívások más mobilhálózatba és vezetékes irányba

12,7 Ft – bruttó

8,89 Ft

0 Ft

Hívások Csoporton belül

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Díjmentes SMS belföldi hálózatba (db)

0

0

80

20 Ft /

18 Ft /

18 Ft /

25,4 Ft

22,86 Ft

22,86 Ft

-

1 GB

4 GB

Belföldi SMS küldés/db
Internet szolgáltatás

INTERNET szolgáltatás csomagok (Internet telefonra)
Csomag neve

Mobil Online
500

Hipernet Start

Hipernet Active

Hipernet Heavy

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Hipernet
Unlimited
Nettó/bruttó

Havidíjban foglalt keret

500 MB

4 GB

7 GB

24 GB

Korlátlan

Kedvezményes havidíj

786 Ft /

1.302 Ft /

1.627 Ft /

3.273 Ft /

5.925 Ft /

998 Ft

1.654 Ft

2.066 Ft

4.157 Ft

7.525 Ft

INTERNET tarifacsomagok (Internet számítógépre)
Csomag neve
Havidíjban foglalt keret
Kedvezményes havidíj

Hipernet Start

Hipernet Active

Hipernet
Medium

Hipernet Heavy

Hipernet
Unlimited

4 GB

7 GB

13 GB

24 GB

Korlátlan

1.681 Ft – nettó 2.277 Ft – nettó 2.921 Ft – nettó 4.161 Ft – nettó 7.872 Ft – nettó
2.136 Ft – bruttó

2.892 Ft – bruttó

3.710 Ft – bruttó

5.285 Ft – bruttó

9.998 Ft – bruttó

FONTOS TUDNIVALÓ!
A havidíjba foglalt adatforgalmi keret, illetve a tarifacsomagba foglalt maximális le- és feltöltési sebesség kizárólag belföldi, a Telenor hálózatán keresztüli használat esetén
érvényes, nem vihető át a következő hónapra, elérése után az elérhető maximális le- és feltöltési sebesség 256/128 kbps, túlforgalmazási díj 0 Ft.
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HETVENÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ [1946-2016]
Mi, a Budapesti Bencés (Szent Benedek Rendi Szent Benedek) Gimnázium 1946-ban érettségizett diákjai 2016. június
4-én tartottuk hetvenéves érettségi találkozónkat.

Hetven évvel ezelőtt hatvanan érettségiztünk együtt, egyetlen
osztályba jártunk, ami mai szemmel nézve elképzelhetetlen.
Dicséretére szolgál mind tanárainknak, mind nekünk, diákjaiknak, hogy ekkora osztályban nemcsak rend és fegyelem volt,
hanem eredményes tanítás és tanulás is. Nem is hatvanan voltunk, hanem többen. Egyikünket a budapesti ostrom után német katonának nézték, és lelőtték, másikunk hadifogságban
halt meg, egy harmadikunk a fogságot túlélő osztálytársunk
karjai közt. Nem mindannyian érettségiztünk együtt, többen
fogságból vagy máshonnan hazajőve a piaristák által megtartott pótérettségin, és többen külföldön, ott is maradva.
Osztályfőnökünk Szúnyogh Xavér Ferenc volt, akkor országos hírű szónok, és sok könyv írója, aki megelőzte korát. A

beuroni bencések szellemében a liturgia megújítását javasolta,
és szembefordulva misézett. Kiadta a latin-magyar misszálét,
megadva mindkét nyelven az év összes napjának miseszövegét, és így azok, akik misszáléjával kezükben vettek részt a
szentmisén, mindent érteni és követni tudtak, ami akkor csak
keveseknek adatott meg. Tevékenységéért megkapta a börtönbüntetést, és elképzeléseit a második vatikáni zsinat valósította
meg. Igazgatónk Horváth Kandid, majd Kovács Arisztid volt,
aki ugyancsak megjárta a börtönt. Tanáraink voltak Brunner
Emőd, Dombos Fülöp, Joanelli Béda, Nagy Júlián, Oloffson
Placid, Sarang K. Péter, Simonyi Kunó és Szegedi Tasziló bencések, valamint Kaposi Gyula torna- és Zászlós István rajztanár, világiak. Közülük a legfiatalabb, Placid atya van életben,
közel százévesen és aktívan. A diákok közül tizenketten élünk,
és tartjuk egymással hetven év elmúltával is a barátságot és a
szoros kapcsolatot. Megadom nevünket: Bagyinszky Kálmán,
dr. Csányi György, Dányi Dezső, Jobaházi Jenő, dr. Juhász József, Kauser János, Pető László, Radóczy Tamás, Rőczey Ferenc, Schwanner Endre, dr. Springer Miklós és dr. Szakolczai
György. Idén, sajnos, nem készült csoportkép, és most a 2013.
évit mellékelem.
Sokáig nem volt tanácsos, hogy kapcsolatot tartsunk egymással, és főként, hogy összejöjjünk. 1996-ra, az ötvenéves érettségi
találkozóra tudtuk kinyomozni, hogy ki hol van, és hogy kivel
mi történt. Ez a találkozónk ünnepélyes volt, és Placid atya
mondta a hálaadó szentmisét. Azóta minden évben összejövünk, szerényebb körülmények között, és így tartottuk meg a
hetvenéves érettségi találkozót is. Valamennyiünk életét nagy,
sőt döntő részben az határozta meg, hogy bencés diákok voltunk.
Szakolczai György (Bp/46)

öVENÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ [1966-2016]
„Tutum iter unanimis”
Kedves Barátom, Testvérem!
„Az ember szíve kivásik. Egyik nyár, akár a másik.” – kesereg
egy ősze kapcsán a költő. Hát nem: mindkét állítását sikerült
megdöntenünk! Ezúttal elsőként a ki-nem-vásott szívek egyedi nyaráról emlékezhetünk, ami megismételhetetlenségével egy
súlyozottan informatív cikket is érdemel: 50 év, két emberöltő.
Hedry Béla sok-sok éve próbálkozott elérni, hogy több naposak legyenek a találkozók. Ehhez fiai kapcsán, s főként Ambrus
atya javallatára hozott érveket (ti. az ő osztályai a találkozóikon
másnapra csillapodnak, és harmadnap válnak újra a régi diákokká), ami elég logikusnak tűnt. Most bizonyossággá vált: va-

lóban, az „egynapos”-ban mindenki mindenkivel mindent meg
akar (szeretne) tárgyalni, s ráadásul egyszerre. Ez persze nem
megy, így nem csoda, hogy mindig harsány – némi alkohollal is
katalizált – hangzavarban vesztünk el. Nem volt ez másként a
mostani első napon (erős igazolásul a nejek tapintatosan kiültek a folyosóra – köszönet a türelmükért!), de a másik két nap
már tényleg igazolta a javaslatot. Hozzáteszem: néhány reakcióból is igazolódott: „ilyen találkozó még nem volt!” – s ezek
nem a kerek szám miatt nyilvánultak meg.
A megjelentek túlnyomó többsége „háromnapos” volt, így a 25
diáktárs és a 7 feleség is megélhette a jeles évforduló valóban
emelkedett légkörét. A nem kevés szervezői munka mondhatni
gondmentes találkozót hozott, így minden a tervezettek szerint alakult. De lássuk a történéseket!
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2016.06.28. (kedd)

Az érkezési gyülekezőt és ebédelést a faluban (hm… a városban) a Király vendéglőben ejtettük meg. A hőségben (ami
mindegyik nap kitartott) igazán kellemes, szellős teraszon
kezdtünk, majd a Rend egykori majorsági épületében (Apátsági Major Látogatóközpont) levő kiállítás megtekintése következett. Igazán értékes, ízlésesen elrendezett gyűjteményt láthattunk. A sok kincs mellett az eredeti (!) pannonhalmi alapító
levelet is kiállították. Kérdőre is vontam az illetékes hölgyet,
hogy nem túl nagy bátorság volt-e ide hozni? „Úgysem marad
itt sokáig” – próbált nyugtatni (engem nem sikerült …).
A kitűnő rendi szervezésnek köszönhetően a diákotthoni szállás elfoglalása gond nélküli volt: már előre mindenki megkapta
a szobaszámot, s akár lift-kártyát is válthattunk – persze kaució
ellenében. Vacsorát már az ebédlőben kaptunk (jelzem: a bankettet kivéve igencsak diákos adagok voltak mindvégig, így a
pocakosaknak kerekedhettek a szemei …).
2016.06.29. (szerda)

A „diáknyi” reggelit követően az oroszlános kapunál gyülekeztünk, hogy Cirill atya vezetésével a borászatot megtekintsük és
az ígért borkóstolót is abszolváljuk. Cirill atya szokásos szolgálatkészségén is túltenni látszott, s a kapunál az előkerülő népség
közepette egy „civil” is feltűnt: Asztrik főapát úr is megtisztelt
bennünket, s jó pár percig társalgott velünk (pedig igencsak elfoglalt lehet). Ekkor eshetett le: mindkét rendi vezető a vártnál
messze kiemeltebbnek tartotta az 50 éves érettségijüket ünneplőket! Ez csak fokozódott, hogy egyik későn jövőnk kérésére
Cirill atya megismételte neki a borászat bemutatását. Hát ezt
még kommentálni se kell…

A borászat – a krónikás egy korabeli üzleti látogatásáról már
ismerte – szakmai szempontból Európa egyik vezető színvonalú és technológiájú üzeme (tk. például mód van modulos
berendezés-csoportosításra és gravitációs anyagmozgatásra –
azaz nincs csigás és szivattyús nyersanyag-továbbítás). A kiválóbbnál kiválóbb borok ízlelgetése és Cirill atya kommentárjai
közül nem csak a – szerintem legalább is – a többit messze verő
„Hemina” tűnt ki (húzós ára ellenére vennem kellett), hanem a
csatolt névválasztás-történet is emlékezetes marad. Tudnivaló
ugyanis, hogy Szent Benedek atyánk Regulája 40. fejezetében
„AZ ITAL MÉRTÉKE” kapcsán így ír: „[…] némi töprengéssel rendelkezünk mások táplálkozásának mértékéről. Mégis, ha
tekintetbe vesszük az erőtlenek gyöngeségét, azt tartjuk, hogy
minden egyesnek elég lesz napjában egy hemina bor.” Nos, a
’hemina-ügy’ rendtörténeti gubanccá vált, ugyanis „térfogatice”
semmi közelebbi nem maradt fenn. Némely kolostorban pl.
a 14. században egy szerzetes naponta akár kettő-négy litert
is ’beheminázott’, de megtudtuk, hogy csak eljött a rendrakás
ideje: közös kérésre Monte Cassino – mint benedeki „jogutód”
– kb. 3 dl-ben rögzítette.
Az újfent „sportos” ebédet némi szabad elfoglaltság, majd 16
órától a kapott osztályteremben a szoká-sos beszámoló-sorozat következett, amin a Rend képviseletében is Ambrus atya
tisztelt meg bennünket. A beszámolókat az immár hagyományosan a névsor végéről kezdtük, praktikusan „aki fizet, mond-
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hatja” mottóval. A jelzett nagylelkűség hatott: a jó 100 eFt-nyi
többlet az osztálykasszába került. Habár – kérésre – tempósra
sikeredtek a jó (és néha kevésbé az) beszámolók, rendesen kitöltötték a tervezett időt. Tóth Szabolcs videózott, számosan
fotóztunk (amint a három napon végig, képek a honlapunkon).
A 19 órakor kezdődött bankett-vacsora parádés tálalással,
kiszolgálással, minőséggel és bőséggel várt bennünket – tán
mondhatta is a jórészt pocakos népség, hogy érdemes volt eddig
„diákosan koplalni…”. Ambrus és Cirill atyák tiszteltek meg
bennünket, akik körül állandóan (s persze cserélődő) öregdiákrajok tömörültek. Ilyenkor lehet igazán személyes kérdéseket
feltenni, s számos érdekességet, információt is meghallani.
Összességében megállapítható volt, hogy ez a nap már korántsem a szokásos túlharsogásról és iszogatásról szólt: meghitten
és szándékolt neveltetésünkhöz igazán méltóan folytak a „mindenki mindenkivel” csevegések.
2016.06.30. (csütörtök)

Ismét sportos reggelivel kezdődött a nap, s az előző meghittségét fokozandó, 9 órára osztálymisére gyűltünk a(z új) diákotthoni kápolnában. A szertartást Cirill atya végezte, ministránsa
Iványi volt. A szentmise után ismét tanúi lehettünk a Rend
várakozást messze meghaladó figyelmességének: Cirill atya
„Arany Matúra” okleveleket osztott minden jelen- és távollevőnek. Rendkívül jól esett mindannyiunknak, hogy a velünk nem
ott végzetteket is megtisztelték ezzel, ami újra csak a kiemelt
figyelmesség és szeretet jele volt. A meg nem jelenteké részben
osztálytársak által, részben e levél mellékleteként kézbesülnek,
s fogadják is úgy, hogy bármilyen oknál fogva is maradtak el,
változatlanul közénk tartozóknak vesszük őket. Zárásként a
Boldogasszony-kápolna kriptájában tisztelegtünk elhunyt tanáraink sírjainál, az ebédet követően elbúcsúzás, elutazás következett.
…

Befejezésül engedtessék meg a fő témához – és kiemelten az
anno útravalóul kapott szellemiséghez – illő két idézet Szent
Benedek atyánk Regulából:
„3. A testvéreket meg kell hívni a tanácskozásra”
A Prológusból:

„Ha a pokol büntetése elől menekülve el akarunk jutni az
örök életre, akkor most, míg van időnk, míg e testben élünk, és
mindezeket még ebben a földi életben teljesíthetjük, siessünk,
és csak azt tegyük, ami örökre a javunkra válik.”
A 3. fejezetbelit ’sine ira et studio’ megtettük. Akik nem tudtak/akartak eljönni, vagy már a ”fenti” találkozó részesei, velük
kapcsolatban Benedek sem adott útmutatást. Egyet tehettünk:
értük is imádkoztunk.
A Prológus-részletet csak ajánlhatjuk egymásnak.

Kiss Gyula (Ph/66b)
alias Hegykő

Beszámoló
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a Szent Márton Kamarakórus zágrábi vendégszerepléséről
(2016. november 12-e, szombat reggel kilenc óra. A kamarakórus tagjai lassan gyülekeznek a Kelenföldi pályaudvaron, egy
újabb külföldi vendégszereplés áll előttük.)
A Zágrábi Magyar Intézet (Balassi Intézet) meghívására, közel
egyéves előkészítés után a kórus bemutatkozni indult a horvát
fővárosba.

Az Irgalmasság Szentévének és a Szent Márton Emlékév lezárásaként hálaadó szentmisét mutatott be a zágrábi katedrálisban Ivan Šaško püspök és Almási Róbert. A horvát és magyar
nyelvű szentmise zenei szolgálatát a Szent Márton Kamarakórus végezte Illés Richárd karnagy vezetésével. A latin nyelvű
állandó részek mellett – kapcsolódva a két nyelven elhangzó
olvasmányokhoz – magyar egyházi énekek is megszólaltak. A
szentmisét követő rövid koncert keretében felhangoztak a gregorián dallamok mellett Martini, Kodály, Halmos és Bárdos
Lajos művei. A Szent Márton magyarországi tiszteletét idéző
művek útján igyekeztünk bemutatni azt is, hogy Pannonhalmának még szorosabb kapcsolata van az ismert szenttel.

A közös ünneplésen részt vett Magyar József zágrábi magyar
nagykövet, Gordan Grlič Radman Horvátország budapesti
nagykövete, Sokcsevits Dénes a Zágrábi Magyar Intézet igazgatója, valamint az intézet kulturális titkára, Juhász Dalma,
akinek kitartó segítségével valósulhatott meg ez az újabb külföldi fellépés. A szentmise után az ünneplő közösség lampionokkal vonult át a Magyar Intézet épületéhez, ahol a zágrábi

magyar óvodások műsorukkal Szent Márton alakját elevenítették fel. Az este a Magyar Intézetben folytatódott, ahol egy
forralt bor társaságában lehetőség nyílt találkozni a zágrábi
magyar közösség tagjaival. A kamarakórus szállásának a katedrális tőszomszédságában lévő Pasztorális Intézet adott otthont.
Másnap a közös reggeli után, vendéglátóinktól elköszönve, az
óváros nevezetességeit érintő rövid sétával zárult a programunk
szereplésünk helyszínén.
A hallottak olyannyira elnyerték a rendezők tetszését, hogy a
kamarakórus a Szent László emlékév alkalmából újabb meghívást kapott Zágrábba.
Marsai Csaba (Ph/07)
Fotó: Konkoly Manriko (Ph/96)

Zarándoklat a velemi Szent Vid kápolnához
„Mindennemű szükségünkben, Mária segíts!”
Szeptember utolsó vasárnapján immár 167. alkalommal indult
útnak a perenyeiek fogadalmi zarándoklata, amely alkalomból
bencés diáktársaink is meglátogattak bennünket Perenyében,
és Deák Bálinttal (Ph/08), Deák Péterrel (Ph/06), Medgyesy S.
Norberttel (Gy/95), Rétfalvi Gergellyel (Gy/10) és Szabó Tibor Zsomborral (Ph/06) együtt vágtunk neki a zarándoklatnak.

Perenye 640 fős kis település a nyugati határ mentén.
Kőszeghegyalja szélén fekszik, amelynek hívő katolikus közösségeiből sok bencés diáktársunk is származik. A település festői
környezetben patakvölgyben nyújtózik lankás dombok ölelésében. A falu híres vallási néphagyományairól, ősi népénekeiről,
valamint ritka védőszentjéről, Szent Ágota szícíliai vértanú szűzről. A perenyei hívek az 1849-es kolerajárvány idején, amikor a
kór kegyetlen gyorsasággal tizedelte meg a falu lakosságát, fogadalmat tettek, hogy minden évben elzarándokolnak a velemi
Szent Vid-kápolnához. A fogadalmat sikerült a mai napig megtartani, még az 50-es években is, amikor az útvonal a határsávba
esett. A zarándoklattal egyúttal a forradalomra is emlékeztek és
kifejezték együttérzésüket a szabadságharc hősei iránt.

Szombaton este virrasztással kezdődött az emlékezés a templomban, majd mécseseket gyújtottunk a temető bejáratnál lévő
kolerakeresztnél. Vasárnap reggel a zarándokok 6 órakor imádsággal indultak el a perenyei Szent Ágota templomból a hagyományoknak megfelelően. Gyalogosan közel 120-an vágtunk
neki az útnak, a többiek buszokkal és autókkal mentek a kápolnához. Régi szokás, hogy minden perenyei családot egyvalaki
gyalogosan is képvisel a menetben. Sok gyermek és fiatal csatlakozott idén is, és a környező településekről is sokan jöttek.
A zarándoklat során pontos rend szerint követték egymást az
imák és énekek, amelyek döntő része Szűz Mária tiszteletére,
valamint Magyarországért szólt. A hazáért való könyörgések
mellett a családokért, ifjúságért, idősekért, betegekért és egyéni
szándékokra is lehetett imát kérni. A zarándoklat vezetője és
előénekese Medgyesy S. Norbert (Gy/95) diáktársunk volt. Az
ébredező tájat az imádságok és az énekek hangja járta át, láttuk
a felkelő Napot, és a Kőszegi-hegység előterében végig előttünk
fehérlett kis őrtoronyként a Szent Vid kápolna. Mindez kiváló
lehetőséget biztosított az elmélyüléshez és a szentmisére való
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el. Közeledve Kőszegszerdahely felé balkéz felől a távolban felbukkantak Rohonc házai is, és megemlékeztünk azokról, akik
1956-ban, a forradalom eltiprása után épp ezen a határszakaszon menekültek el a kilátástalanság és a megtorlások elől.
Kőszegszerdahelyen a plébánián reggelivel vártak bennünket.
Itt mindenki erőt gyűjthetett a hegyre vezető úthoz. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődött a Szent Vid kápolnában.
A celebráns Harangozó Vilmos kőszegi városplébános volt, a
prédikáció a Szentírásról szólt. A mise után a zarándokokat kaláccsal és borral vendégelte meg a velemi egyházközség.

lelki előkészülethez. Az első megálló Fűteleken volt, majd a zarándoklat folytatásaként a Mindenszentek litániáját énekeltük

A zarándoklatról a remény üzenetét hozhattuk magunkkal, és
elődeink küzdelmeire gondolva példájukból meríthettünk erőt,
akik hittel fordultak a Szűzanyához.
Rétfalvi Balázs (Gy/03)

BUDAPEST ‒ BDSZ ‒ BTSZ
2017-ben évben a sörözések időpontjai:
2017. január 9. (hétfő)
2017. február 13. (hétfő)
2017. március 13. (hétfő)
2017. május 8. (hétfő)
2017. június 12. (hétfő)
2017. szeptember 11. (hétfő)
2017. október 9. (hétfő)
2017. november 13. (hétfő)
2017. december 11. (hétfő)

A Budapesten tartózkodó, bármely bencés iskolában tanult diáktársainkat szeretettel várjuk havi találkozóinkra!
Időtartam: 17.00-tól záróráig.

Helyszín: Kis Vigadó vendéglő
1113 Budapest (XI. kerület), Villányi út 34.
(a 17-es és 61-es villamos Szüret utcai megállójánál)
Juhász Norbert (Ph/67)

Bencés Diákok Győri Egyesülete
2016. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony, valamint a Katonák Védelmezője- és a Győzelmes Miasszonyunk-oltárok búcsúnapján ünnepi szentmisét mutatott be a győri Loyolai Szent
Ignác Bencés Templomban Bíró László (Gy/1969) tábori püspök diáktársunk, Egyesületünk tagja.

2016. október 9-én a győri Loyolai Szent Ignác Bencés Templomban a Bencés Diákok Győri Egyesülete és a Luif Otmár
Ösztöndíjalap a fél 10-es szentmisén emlékezett Luif Otmár
OSB-re, halálának nyolcadik évfordulóján. A szentmisét Csóka
Gáspár OSB (Ph/1956) mutatta be. Külön öröm volt számunkra, hogy Otmár atya első osztályából, az 1961-ben Pannonhalmán végzett osztályból öten is el tudtak jönni a szentmisére.
2016. október 11-én a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Dísztermében Wittner Mária, az 1956-os forradalom és szabadságharc halálraítéltje tartott teltházas előadást Bencés Szabadegyetemünk keretében a forradalom 60. évfordulóján.

2016. október 14-én a Szent Mór Bencés Perjelség, Jezsuita jelenlét Győrben címmel tudományos konferenciát szervezett a
Loyolai Szent Ignác Bencés Templom felszentelésének 375. évfordulója alkalmából. A konferencia helyszíne a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium volt, fővédnöke pedig Ternyák Csaba
(Gy/1972) egri érsek. Megnyitó beszédet mondott Sárai-Szabó
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Kelemen OSB (Ph/1999) perjel és Forrai Tamás SJ provinciális, majd két bencés öregdiáktársunk, egyesületi tagunk előadását is meghallgathattuk. Fazekas István (Gy/1982): A jezsuiták
társadalmi beágyazottsága és az őket övező konfliktusmező a
17. századi Győrben címmel tartott érdekes előadást, majd
Horváth József (Gy/1976): Végrendeleti adományok a győri
jezsuiták és más egyházi testületek számára című kiváló helytörténeti kutatását ismerhették meg az érdeklődők.

2016. október 22-én 11 órakor ünnepi szentmise keretében került sor a Loyolai Szent Ignác Bencés Templomban dr. Tullner
Jób OSB ünnepélyes szerzetesi örökfogadalmára, mellyel végérvényesen elkötelezte magát a bencés szerzetesi életre. A felemelő eseményen Egyesületünk elnöksége teljes létszámmal jelen
volt, majd a szentmise végén ajándékcsomaggal köszöntöttük
Jób testvért. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benne!

2016. október 27-én került megáldásra a Bencés Diákok Győri Egyesülete és a Szent Mór Bencés Perjelség által felújított, a
győri Nádorvárosi köztemetőben található egykori győri bencés
pap-tanárok sírhelye, ahol harminc Szent Benedek-rendi szerzetes nyugszik. Egyesületünk kérésére Áder János köztársasági
elnök úr, a Szent Mór Bencés Perjelség, valamint Argay Rudolf
(Gy/1943) egyesületi tagunk anyagi hozzájárulásával, valamint

szervezeti hírek

Paár Imre kőfaragómester igényes és szép munkájával
őszre elkészült a felújított sír, melyet Sárai-Szabó Kelemen OSB (Ph/1999) perjel úr áldott meg. Beszédet
mondott dr. Kőrösi Tamás (Ph/1973), Egyesületünk
elnöke. Az ünnepet a Kelemen Áron OSB (Ph/1995)
által vezetett Collegium Musicum Jaurinense iskolai
énekkar tette fényesebbé.
Az alábbiakban dr. Kőrösi Tamás elnök úr beszédének
rövid részletét olvashatjátok:

„Egy nemzet, különösen egy öregedő nemzet értékrendjét jól jelzi,
hogy bánik az idős polgáraival. De lemérhető egy ország morális
rendje, hite, önmagába vetett ereje, ha a temetők állapotát vesszük
szemügyre. Különösen egy olyan honban, ahol három évtizede több
a koporsó, mint a bölcső. (...) Hiszem, mindannyian hisszük, hogy
e megtisztult sír kiirtja és meggyógyítja a feledés járványát, helyreállítja az emlékek örökidős rendjét. Tegyünk és imádkozzunk is
ezért.”

2016. október 28-án Egyesületünk vezetősége megkoszorúzza
elhunyt bencés tanáraink és vezetőségi tagjaink sírját, valamint
a Batthyány Lajos miniszterelnöknek emléket állító örökmécsest. Ezután Jedlik Ányos OSB síremlékét, továbbá az Egyesületünk által a Szentlélek téren újraállított emlékkeresztet,
valamint a Jáki testvérek emlékét őrző táblát koszorúztuk meg.
2016. november 7-én a Győr-Szigeti Szent Rókus Plébániatemplomban emlékezett a helyi egyházközség és a Bencés
Diákok Győri Egyesülete dr. Schmidt Ferencre (Gy/1928),
szervezetünk néhai tagjára, halálának 25. évfordulóján. Az emlékező szentmisét Zsebedics József (Ph/1960) kanonok, GyőrSzigeti plébános és prof. dr. Schmatovits János egyetemi ma-

gántanár, székesegyházi kanonok mutatta be. Egyesületünket
Péter Tamás főtitkár képviselte az emlékmisén.

2016. november 7-én Prof. dr. Molnár F. Tamás mellkassebész,
történész tartott teltházas előadást Istennek ami az Istené és a
császárnak ami a császáré. „A kettős lojalitás” címmel Bencés
Szabadegyetemünkön a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Dísztermében.
2016. október 18-án Péter Tamás (Gy/2000), Egyesületünk
főtitkára a tavalyi évhez hasonlóan értékes felszerelésekkel
ajándékozta meg a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium kispályás futballcsapatát. A csapat a városi kispályás középiskolai
bajnokságban ezen a napon játszotta első mérkőzését a Barátság Sportparkban. A mérkőzés előtt Egyesületünk címerével díszített pólókkal és a sérülések kezelését segítő fagyasztó
spray-vel, valamint izotóniás italokkal ajándékozta meg a csapat tagjait.

2016. november 5-én Egyesületünk vezetősége a Luif Otmár
Sporttelepen, Pinnyéden társadalmi munka keretében kertrendezési napot tartott. A Bencés Diákok Győri Egyesületéből 11
öregdiák végzett önkéntes munkát a Szent Mór Bencés Perjelség pinnyédi sporttelepén dr. Tullner Jób OSB irányításával.

RIP
Megrendülten tudatjuk, hogy
2016. december 4-én elhunyt
Borbély Imre (Gy/1949), a
Bencés Diákok Győri Egyesületének alapító tagja. Imre
barátunk Németh Lőrinc
(Gy/1976) gimnáziumigazgatóval és dr. Németh Ferenc
(Gy/1943) iskolaorvossal közösen kezdte el megszervezni
a 90-es évek elején a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium öregdiákjai számára a győri bencés öregdiáktalálkozót. 80.
születésnapján Egyesületünk közgyűlése Szent László éremmel tüntette ki az elmúlt húsz esztendőben végzett áldozatos
munkájáért, szervezetünk működtetéséért, a bencés szellemiség
ápolásáért. Az évente megrendezendő közös érettségi találkozók megszervezését, lebonyolítását több mint 15 évig vállalta
fáradhatatlanul, önzetlenül. Elnökségi tagként, majd örökös
tiszteletbeli elnökségi tagként jótanácsaival, bölcsességével élete végéig segítette az elnökség munkáját. Általa beigazolódtak
a költő (Ady) szavai: „Csak akkor születtek nagy dolgok, ha

bátrak voltak, akik mertek.”
Imre bátyám, hiányozni fogsz! Emlékedet tisztelettel megőrizzük.
Németh Attila (született: 1929.05.03.; Eg/47) 2016. no
vember 13-án reggel hosszú szenvedés után a budapesti Szent
János Kórházban, feleségének a kezét fogva, a betegek szentségével ellátva, átköltözött az örök életbe.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kő/43) 2016. augusztus 13. napján
életének 92. évében elhunyt.
Életének 90. évében csendesen
elhunyt Prof. dr. Kubinszky
Mihály (Bp/1945), a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, Széchenyi-, Ybl- és Mikódíjas okleveles építészmérnök,
Sopron Megyei Jogú Város
díszpolgára.
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2016. évben működő területi szervezeteink:
Bácskai
Vancsura László (Ph/84) +36203641117
laca965@t-online.hu
Budapesti
Juhász Norbert (Ph/67) +36302113956
nbt@t-online.hu
1183 Budapest, Kiss János utca 49.
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
Dr. Kőrösi Tamás (Ph/73) +36309547372
kota@gyor.kaali.hu
9026 Győr, Szabadrév utca 11.
Keszthelyi
Kiss László SAC (Gy/69) +36303149057
plebania.heviz@gmail.com
Komárom - Esztergom
Domnanovich Tamás (Kg/49) +36309040943
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/11) +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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