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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
Szívből köszöntjük Asztrik főapát urat !
Ö römmel értesü ltü nk, hogy a Magyar Bencés Kongregá ció
arra jogosult közössége, a pannonhalmi konvent, tová bbi
kilenc évre megerő sítette ő t fő apá ti tisztségében.
Kedves Asztrik Atya, Isten á ldá sa kísérjen, sok-sok éven á t,
non solum ad novem, sed etiam ad multos annos!
A Bencé s Diákszövetsé g
tagsága é s elnöksé ge

Magyar bencé s iskola az őserdő peremé n *
A São Pauló-i apátság é s kollé gium állhatatossága
São Pauló nak van egy elegá ns vá rosnegyede: Morumbi. Pá r
évtizeddel ezelő tt ő serdő vette körü l, magyar bencések építettek utat, közműveket ezen a vidéken. Harminckilenc évvel
ezelő tt pedig, 1960 mérciusá ban új iskola alapkövét helyezték el ugyanitt. Há rom év alatt épü lt fel a São Pauló -i bencés
iskola 21 tantermével, há rom laborató riumá val, kézimunka-,
zene-, és földrajztermével. Majd rövidesen elkészü lt a létesítmény má sodik épü lettömbje is, ebben kapott helyet a Szent
Gellért kolostor, a szociá lis intézet és az elemi iskola. Van
ebben a nagyhírű magyar intézményben sportcsarnok, lakatos-, asztalos- és könyvkötő műhely, úszó medence (fedett és
nyitott) és kü lön labdarúgó pá lya az elemistá knak és a gimnazistá knak. A Szent Gellértrő l elnevezett apá tsá gi könyvtá rban
pedig szinte minden megtalá lható , amire csak a tanulni vá gyó elmének szü ksége van. Jelentő s a könyvtá r magyar
anyaga is. Ez az épü let adott otthont brazíliai lá togatá sa
sorá n 1980-ban II. Já nos Pá lnak, itt lá ttá k vendégü l Göncz
Á rpá d köztá rsasá gi elnököt és a kormá nyzat több vezető jét,
meg az arra já ró magyar tudó sokat, művészeket.
Kevesen tudjá k, hogy a XVII. szá zad elején lépett elő ször
magyar ember Brazília földjére. A szá zadok sorá n a hatalmas
tá volsá g ellenére is egyre jelentő sebb lett a magyarok munká lkodá sa Brazíliá ban. Munká jukkal, tehetségü kkel megbecsü lést vívtak ki maguknak, ezzel is segítve, hogy a brazilok felfigyeljenek Magyarorszá g népére, kultúrá já ra.
Má r a húszas években jó nak lá tszott kormá nyzati szinten
gondoskodni a Brazíliá ban élő magyarok kapcsolattartá sá ró l,
egymá ssal is, az ó hazá val is. E kormá nyzati ó hajnak igen
kitűnő megvaló sító i voltak a történelmi egyhá zak, a katolikus,
reformá tus, evangélikus és zsidó papok.
Pannonhalma bencés szerzetesei 1931-tő l vannak jelen
Brazíliá ban. Székhelyü k São Paulo. Kezdetben ló há ton és
gyalogosan lá togattá k az orszá g belső terü letein létesített
magyar koló niá kat: Á rpá dfalvá t, Boldogasszonyfalvá t, Szentistvá nfalvá t, Rá kó czifalvá t és a többi telepü lést. São Paulo
nyomornegyedeiben pedig lelkip á sztori tevékenységet folytattak, és ingyenes élelmezést, egészségü gyi ellá tá st, elemi
iskolai oktatá st és szakmai képzést biztosítottak az ott élő knek. Egykettő re híre ment a magyar bencések kivá ló pedagó giai tevékenységének. Iskolá ikba nemcsak a magyar szá rmazá sú szü lő k írattá k be csemetéiket, de a brazil csalá dok is
szorgalmaztá k, hogy magyar bencések képezzék gyermekeiket. Vá rosbéli oktatá si kereteiket túlnő ve, 1958-ban a vá rosközponttó l 12 kilométerre fekvő terü letet vá sá roltak meg az
ő serdő peremén (Morumbinak nevezték e vidéket, ez lett az
alapja annak az oktatá si központnak, amely ma a Magyar
Ö rökség díjá t kapja meg Ó pusztaszeren).
(lő csei)
* Utá nközlés a Nagyar Nemzet 1999. június 19-i szá má bó l

„A te szavadra kivetem a hálót… ”

Lk 5, 5

**

A halá sz Simon Péter talá lkozik Jézussal. Egy ember, aki
kü zd a mindennapi megélhetéséért, életben maradá sá ért.
Kemény, lobbanékony, hirtelen természetű. Kudarcokat él
meg, miként mi is. „Egé sz é jszaka fáradoztunk, de nem fogtunk semmit… ”
A mi szavaink ezek. Fá radozá saink, kilá tá stalan gyötrő déseink éjszaká i: nem fogtunk semmit…
Hozzá tartozik az emberhez, hogy eredményes legyen az
élete. É rtelmes. Ne hiá bavaló . Kifogni a halat: a halá szember
tevékenységének kézzel fogható eredménye és célja. A
víztü kör, amely hol há borog, hol megnyugtató an csendes,
kincseket rejt a mélyben: felszínre hozni a kincset, kifogni a
halat, megtalá lni életü nk értelmét: mindannyiunk természetes
vá gya ez. E nélkü l nem is volná nk igazá n emberek.
Egész éjszaka fá radoztunk, de nem fogtunk semmit …
Eredménytelenség, kilá tá stalansá g, a kudarcok nyomasztó
élménye telepszik rá nk. Olyan jó volna nem ü res kézzel á llni
itt ebben az életben…
A halá szok, köztü k Péter is, – há ló ikat rendezik. Ekkor szá ll
be Jézus Péter bá rká já ba, s miutá n tanítja a népet, kéri,
evezzen beljebb s vesse ki a há ló t. Ekkor fakad föl Péterbő l a
kudarcot megfogalmazó só haj: Egé sz é jszaka fáradoztunk,
de nem fogtunk semmit.
Most következik azonban az első fordulat: „A te szavadra
azonban kivetem a háló t.”
Amire a maga erejébő l futotta, azt megtapasztalta: egész
éjszaka fá radoztunk, de nem fogtunk semmit …
A te szavadra azonban…
Az evangéliumokban többször talá lkozunk ezzel: Jézus
szavá ra megtöltik a vizeskorsó kat a ká nai menyegző n,
amikor elfogyott a bor. Jézus szavá ra letelepítik a tanítvá nyok
az elcsigá zott, fá radt, éhes tömeget… Jézus szavá ra Péter
újra kiveti a há ló t.
Megtörténik a talá lkozá s. Az önmaga erejébő l kudarcra
ítéltetett ember megtapasztalja azt az erő t, amely túl van
minden emberi korlá ton. Szakadoznak a há ló k a bő séges
zsá kmá nytó l. Péter pedig belereszket az élménybe: rá döbben kicsinységére, gyöngeségére: Uram, menj el tő lem, mert
bű nös ember vagyok… Jézus azonban bá torítja: Ne fé lj! É n
emberek halászává teszlek…
Ahhoz, hogy bá rki is fölemelni tudjon rá szoruló , vá lsá ggal
kü zdő embert, kell, hogy maga rá döbbenjen kicsinységére –
és rá döbbenjen Jézus életadó , erő sítő szavá nak igazsá gá ra.
Ez történt ott, akkor – a Genezá ret tavá ná l Simon Péterrel,
a halá sszal – és Jézussal, aki azért jött, hogy életü nk legyen.
S megismétlő dhet ma is, bennem is, velem is, b á rmennyi
kudarc nyomasszon is. Csak legyen meg bennem a k észség
Jézus szavá nak befogadá sá ra s utá na a cselekvésre: „A te
szavadra azonban kivetem a háló t”.
Dr. Korzenszky Richárd OSB (Ph 59)
** Részlet a szerző Udvardi Erzsé bet festményeivel díszített „A te
szavadra” című könyvébő l (90-91. lap); Szemimpex Kiadó , Budapest,
1999. – A szerző ajá nlá sa könyve elején: Ez a kis könyv azokhoz
szó l, akiktő l nem idegen a szentírás világa. Azokhoz, akik szívesen
né znek szembe a mindennapok ké rdé seivel, amelyek bennünket
benső nkben é rintenek. Vallomás is akar lenni ez az írás arró l, mit
mondott nekem a szentírás egy-egy mondata. Vannak kijelenté sek,
amelyek újra é s újra a fülünkbe csengenek, é s az é vek, é vtizedek
múlásával egyre többet jelentenek nekünk. Töprengé sek, tünő dé sek
sorozata ez a kötet, nem tudományos fejtegeté s. Adja Isten, hogy aki
kezé be veszi, találjon bé ké t é s nyugalmat, é s ezekbő l a szentírási
igé kbő l nyerjen erő t mindennapi é leté hez.
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Magyar krónikásé nek a XVIII. századból *
A tudomá nyos- és köztudatban nem egyforma bá ná smó dban
részesü lnek az egyes történelmi korszakok. Vannak idő szakok, amelyek jobban „rögzü lnek” – többnyire néhá ny leegyszerűsített kép formá já ban – , míg má s nem kevésbé fontos
események, személyek á rnyékban maradnak. A hazai köztudatba mélyen belevéső dött az osztrá k örökösödési há ború
(1740-48) – a történészeken kívü l nem utolsó sorban a képző művészek jó voltá bó l – , a „vitam et sanguinem” lelkesedése.
Nem így történt azonban a hétéves há borúval (1756-63),
amely pedig a tét nagysá gá t, a harcbavetett emberi és gazdasá gi erő ket tekintve legalá bb ugyanolyan méretű összecsapá s volt. (A hazai történetkutatá sban sincs kellő képpen
feldolgozva, kivéve Hadik Andrá s nevezetes berlini kalandjá t.) A szigorúan hadtörténeti feldolgozá sok is csak az eseményekre szorítkoznak és nem térnek ki arra, hogy ezekben
milyen mértékű volt az összbirodalmon belü li magyar részvétel. Pedig nem volt csekély.
A kortá rs irodalomban hasonló hiá tust á llapíthatunk meg.
Az osztrá k örökösödési há ború részletes tá rgyalá st nyert, a
hétéves há ború azonban sem versben, sem pró zá ban –
Hadik fentemlített vá llalkozá sá tó l és Amadé Lá szló „A szép
fényes katoná nak” kezdetű, utó bb megzenésített közismert
versétő l eltekintve – nem tü kröző dött.
Mindezek elő rebocsá tá sa utá n anná l jobban tudjuk értékelni azt a kéziratot, amely az Orszá gos Széchényi Könyvtá r
Kézirattá rá nak tulajdoná ban van és amely éppen az említett
irodalmi hiá tust pó tolja. 482 versszakon keresztü l, hibá tlan
négysoros pá rosrímű tizenkettes versszakokban, humorral
bő ven fűszerezve, szá mottevő műveltségrő l is tanúsá got téve
veszi sorra elő bb a hétéves, majd – egy rövidebb rész erejéig
– a bajor örökösödési há ború eseményeit. Mindezt egy
katoná nak á llt magyar köznemes szemszögébő l. Művében
nem Há ry Já nos mó djá ra mesél, hanem az igazat mondja:
„mert én azt mi haszna tagadom vagy tűröm,
inká b tsak ki mondom mint sem aztot sz űröm.”
Ez azonban még nem minden. Elő kerü lt ugyanennek a
műnek egy variá nsa is, amelyet Sá toraljaújhelyen ő riznek, s
a budapesti vá ltozatnak kb. első egyötödét tartalmazza. A két
szövegvá ltozat nagymértékben megegyezik. Ahol eltérés
tapasztalható , az nem ellentmondá sbó l ered, hanem abbó l
hogy a két vá ltozat má s-má s eseményre vagy szempontra
teszi a hangsúlyt. Mindkét vá ltozatra jellemző ugyanakkor,
hogy a szerző – jó llehet a hadi dicső ség eszménye nem idegen tő le – a há borút a maga való sá gá ban festi le, minden
borzalmá val együ tt, és iszonyodik az öldökléstő l.
A két vá ltozat – alaposabb elemzés utá n – sokkal inká bb
lá tszik ugyanazon szerző művének, semmint két szerző alkotá sá nak. Kü lönösen a má sodik (budapesti) vá ltozatban kap
hangsúlyt a nemzeti érzés, á m ez nincs ellentmondá sban a
dinasztia irá nti hűséggel.
Mindebbő l megá llapítható , hogy újdonsá gró l, mégpedig
jelentő s újdonsá gró l van szó .
A szövegkiadá st a bécsi Kriegsarchívban végzett alapos
kutatá sra épü lő részletes tanulmá ny kíséri, amely kiterjed –
az irodalmi szempontokon túlmenő en – a magá t megnevezni
nem kívá nó , a kutatá s sorá n identifiká lt szerző személyére és
késő bbi életútjá ra, tová bbá mindazokra a személyekre és
eseményekre, amelyekrő l beszá mol. Ezek fényében egyértelműen megá llapítható : a leírtak nem utó lagos költő i szülemé nyek, hanem teljes mé rté kben megfelelnek a való ságnak –
helyenké t a szó szerint veendő vé res való ságnak.
A tanulmá ny tá rgyalja még az összbirodalmon belü li magyar részvételt, azaz Magyarorszá g hozzá já rulá sá t a hétéves
há ború (az első való ban vilá gméretű összecsapá s!) erő feszítéseihez emberben, pénzben, természetben egyará nt. Kü lön
fejezet foglalkozik a korabeli (birodalmi és magyar) hadszervezettel és a hadviselés mó djá val. Végü l, hogy a kép teljes
legyen, az olvasó két rövid fejezetben á ttekintheti a „nagy
ellenfél”, Poroszorszá g felemelkedését és a hétéves há ború
hosszú évtizedekre visszanyúló diplomá ciai elő zményeit.
Zichy Mihály (Ph 77)
* Diá ktá rsunk könyvét a Széphalom Könyvműhely adta ki. – A szerk.
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Valaki emlé kezik…
Az Iskola mindvégig messze fölötte á llt a napi politiká nak. É n
a legkritikusabb idő ben, a má sodik vilá ghá ború éveiben voltam gimnazista. Olyan volt azokban az években az Iskolá nk
mint egy oá zis, mint a Béke szinte irreá lis szigete, acsarkodó
ellenségeskedések közepette maga a Szent Semlegesség.
Nem vilá gnézeti semlegesség – az nem is létezik – , hanem
egy magasabbrendű vilá gnézet alapjá n létrejött politikai és
pá rtsemlegesség.
Nagyon izgalmas, politikailag a végletekig kiélezett idő k
voltak azok, és mi, gyerekek, természetszerűleg a legkü lönböző bb indíttatá sú – németbará t, angolbará t, svá b szá rmazá sú, zsidó szá rmazá sú, há borúpá rti, pacifista stb. stb. – csalá dokbó l kerü ltü nk ki, de ez soha, egy má sodpercig sem volt
téma közöttü nk.
Az Iskolá ban má sró l volt szó : szeretetrő l, bará tsá gró l, á ltalá nos emberi értékekrő l, egymá s személyiségének a tiszteletérő l és megbecsü lésérő l. Osztá lyomba já rt példá ul és kitűnő en kijött egymá ssal X. Y. (egy közismert nyilas gyermeke)
és U. V. (akinek édesapjá t a nyilasok – tá vollétében – halá lra
ítélték). Fel sem merü lt a gondolat, hogy politikai nézetkü lönbségek megmételyezhetik nagyszerű, bará ti osztá lyközösségü nket.
Taná raink nem foglalkoztak politik á val, viszont anná l
inká bb foglalkoztak és törő dtek velü nk: a közösségi szellem
fejlesztésével, képességeink és tehetségü nk kibontakoztatá sá val, hibá ink tapintatos nyesegetésével, tizenéveskori
gondjaink meghallgatá sá val és problémá ink megoldá sá val.
Á ldott emlékű Igazgató nk szigorúan ü gyelt arra, hogy Iskolá nktó l tá vol tartsa a napi politiká t, hogy mindenfajta politikai
meggyő ző désű és mindenfajta szá rmazá sú szü lő azzal a
nyugodt meggyő ző déssel adhassa be gyermekét az Iskolá ba, hogy ott mindenki azonos esélyekkel indul és azonos
bá ná smó dban részesü l.
A kereszténység legmagasabbrendű értékeit képviselő ,
keresztény szellemiségű Iskolá nkba egyetlenegy politikai pá rt
sem tehette be a lá bá t, – természetesen az ún. „keresztény
kurzus”pá rtjai sem. (… )
Egy egyházi iskolába járt öregdiák,
aki itt mé g iskoláját sem akarta megnevezni,
nehogy az utó dinté zmé nyben esetleges problé mákat okozzon

Ezer é ve vagyunk kereszté nyek Európában
A PAX HUNGARICA, az egyhá zi iskolá k öregdiá k-szervezeteinek szövetsége ezen címen hirdetett pá lyá zatot ő sszel
az egyhá zi iskolá k 9– 12. osztá lyos növendékei szá má ra. A
bírá ló bizottsá g 31 pá lyaművet értékelhetett, a következő
elismeréseket és díjakat adta ki, mind pénzjutalommal:
Díjak:
Kü löndíj: Szé kely Gábor, Kecskeméti Reformá tus Gimná zium
I. díj: Regdon Ildikó , Arany Já nos Ref. Gimn., Nagykő rös
II. díj: Csákai István, Reformá tus Liceum, Gödöllő
II. díj: Bucsky Pé ter, Deá k téri Evangélikus Gimn., Budapest
III. díj: Kovacsevics Ré ka, Ferences Gimná zium, Szentendre
III. díj: Hernády Bé la, Piarista Gimná zium, Vá c
Jó színvonalú dolgozatok:
1. Vé gvári Tamás, Ferences Gimná zium, Szentendre
2. Barthos Gergely, Reformá tus Liceum, Gödöllő
3. Szabó Gellé rt, Reformá tus Liceum, Gödöllő
4. Csog Edit Edina, Székely Mikó Ref. Koll., Sepsiszentgyörgy
5. Dobi Á gnes, Karolina Gimná zium, … , Szeged
Kü lön örömü nkre szolgá lt, hogy hatá rontúli egyhá zi iskolá k is
meghallottá k szavunkat, és hogy az – intézményeik szá má t
tekintve kisebbségben lévő – reformá tus és evangélikus testvéreink is nagy szá mban és magas színvonalon szerepeltek.
Geszler Ö dön (Ph 57)
a PAX HUNGARICA elnöke
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Ü zenet a bencé s diákoknak

„ Szerezzetek magatoknak bará tokat” Lk 16,9

A Magyar Fó rumnak az ez év januá r 20-i szá ma cikket közölt
Cs. Varga István bencés öregdiá k tollá bó l a nemrég megjelent Beszé lgető könyvecské rő l, amely a pannonhalmi fő apá tnak egy ateista szabadgondolkod ó val folytatott pá rbeszéde.
A cikk figyelmen kívü l hagyja a könyv erényeit. Ilyenek pl.
az élet önkritikus szemlélete, a közelmúlttal szembenézés
bátorsága, a má sként gondolkodó kkal pá rbeszéd vállalása
stb. Ez utó bbira 1996-os pannonhalmi lá togatá sakor éppen
II. János Pál pápa biztatta vendéglá tó it.
Nagy értéke a műnek Fő apá t úr Isten- é s egyházké pe. Mer
ó vatos kritiká t megfogalmazni a magyar egyhá zró l. Nagy
szü kség van rá ugyanis, hogy kleriká lis, konzervatív, politikai
katolicizmusunkbó l kilá baljunk. Ö rü lnü nk kell(ene) a Rend törekvésének, hogy legalá bb falai között ez megvaló sulhasson.
A cikk tévedéseit, hibá it (pl. a fő apá tró l belső rendi dolgok
kapcsá n – azok há tterének ismerete nélkü li – elmarasztaló
vélemény stb.) nem részletezzü k.
A Bencés Diá kszövetség – elismerve mindenki saját vé lemé nyalkotási jogá t – tagjaitó l elvá rja, hogy megnyilatkozásuk
a Rend szellemét és érdekét szolgá lja. A cikk nem felel meg
ennek, és tá vol á ll a méltá n híres benedeki „discretio”-tó l is.
Ezért elnökségü nk úgy döntött, hogy az említett írá stó l – hibá i
és hangvétele miatt – elhatá rolja magá t.
Budapest, 2000. februá r 18-á n.
Bencé s Diákszövetsé g elnöksé ge

Meghökkentő ez a parancs, mert úgy folytató dik: „… a hamis
mammonbó l”, a kívülálló k közül. Pedig összhangban van ez
Pá l intésével: „Ne barátkozzatok parázna [’
bűnös’
] emberekkel! Ez nem vonatkozik általában e világ paráznáira [a ‘kívü lá lló kra’
], mert különben ki kellene szöknötök a világbó l. Minek
íté lkezzem azokon, akik kívül vannak?” (1 Kor 5, 9– 12)
De hogyan való síthatjuk ezt meg? Hiszen – Jó zsef Attila
verssorá val – „má sképp ejtjü k a szó t, má sképp tapad fejü nkön a haj”. A hittel-erkölccsel kapcsolatosan a k ívü lá lló kkal
még csak meg sem értjü k egymá st, s még jó , ha nem botrá nkoznak meg „vilá gmegvá ltó ”eszméink hallatá n.
Ha idegen orszá gba megyek, igyekszem megtanulni a
nyelvét. É s ha kívülálló k közé megyek?
Bizony, jó l felvértezem magam „tá ntoríthatatlan hitemmel”
és az egyhá z „kincstá ri” nyelvével, hogy „kinyilatkoztatá saim”
tá madhatatlanoknak, egyedü l lehetséges megközelítéseknek
tűnjenek, – „mert hiszen való ban azok”, gondolom, s mert
félek, hogy az észérvek engem magamat is eltá ntorítanak…
S nem veszem észre, hogy így nem lehet beszélgetni. Nélkü lem döntik el az engem is létemben érintő kérdéseket.
Központi törekvésem évek ó ta – sajnos, pá lyá m kezdetén
még nem így volt – , hogy hívő emberi vélekedésemet, ha nem
is elfogadtatni, de legalább közölni tudjam környezetemmel.
Hiszen e nélkü l még csak gondolkodni se tudnak fel ő le!
A célnak megfelelő magatartá st és nyelvezetet kell ehhez
kialakítani. Ezen az úton elő ször szó ban igyekeztem elindulni, majd első írá sos kísérletemet a BDSz Almanach 1992-es
kötete „Bencé s szellemisé g” ciklusá ba illesztettü k „A benedeki szellem pluralista szemmel ” címen (Richá rd atya most a
Tihanyi Kalendá rium 2000-be is bevette).
Ezért kü lönleges értékűnek, példa- és irá nymutató nak tartom – tartalmá ban is – Asztrik fő apá t úr és Lengyel Lá szló
beszélgetéssorozatá t (Lengyel Lá szló – Vá rszegi Asztrik:
Beszélgető könyvecske, Helikon Kiadó [Budapest], 1999.).
Miért alkalmas Asztrik atya ilyesféle példamutatá sra? Errő l
az ő szavai a könyvbő l (110. l.): „Magam nagyon sajá tos
helyzetben vagyok. É rzem, hogy igen erő s a vonzá s, a hívá s,
a keresés a környezetemben. Mintha az egyhá ztó l tá volabb
á lló k jobban el tudná nak fogadni, mint azok, akik egyhá ziaknak, ortodoxoknak valljá k magukat. A kívü lá lló k, a tá volabb
lévő k – nyugodtan mondhatom, mert kénytelen vagyok ezzel
szembesü lni – személyemet, megnyilatkozá saimat hitelesnek
tartjá k. Lehet, hogy nem a tartalmat akarj á k elfogadni, hanem
a mó d, a megközelítés elfogadható bb szá mukra. – Többen
keresnek, meghívnak, hogy személyes kapcsolatot teremtsenek, kapok egy sor olyan levelet, ahol megfogalmaz ó dik az,
hogy azon a mó don, ahogyan képviselem, el tudná k fogadni
a kereszténységet vagy azt az ü zenetet, amit tolmá csolni
pró bá lok. Azt gondolom, hogy itt természetesen egy személyes interpretá ció ró l is szó van, mert az ember nem tudja
magá t kiiktatni ezekbő l a kapcsolatokbó l, ebbő l a sajá tos
kommuniká ció bó l. Esélynek, lehető ségnek tekintem ezt a
tapasztalatot, amelyet felhaszná lok.”
É s miért alkalmas Lengyel Lá szló erre a szerepre? Az ő
szavaival (112. lap): „Mivel most kezd kialakulni az én véleményem is errő l az új helyzetrő l, a vilá g új intézményi rendszerérő l, most pró bá lom összeegyeztetni a liberá lis közgazdá sz létemet és gondolatvilá gomat azzal a szociá lis érzü letemmel, hogy az ember a gyöngék és hatalmasok közötti
vá lasztá sban a gyöngék mellé á ll. A szegények és a gazdagok közötti vá lasztá sban a szegények mellé á ll. Ez liberá lis
oldalró l nézve érdekes és megvaló síthatatlan megközelítés,
de erkölcsi értelemben a szociá lis érvelést tartom magamra
nézve kötelező nek. – Amikor az ember talá lkozni akar a má sik oldallal, példá ul egy katolikus hívő vel, aki ezen el tud gondolkodni, talá lkozik az erkölcsi megközelítésü nk.”
Tartalmilag: semmi sem tökéletes, ez a könyv sem lehet az.
Egyes kijelentések vitá ra ingerelhetnek, kiegészítést igényelhetnek. De hiszen épp errő l a vitá ró l és igényrő l szó l a könyv!
Véleményem (a könyv elolvasta utá n!): Se non è vero, è ben
trovato – ahol (talán) nem (teljesen) igaz, ott is találó . É rdemes az elolvasá sra, tová bbi vitá ra, kifejtésre, megbeszélésre.
Dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47)

Közé rdekű közlemé nyek
Jó ideje felmerü lt má r a kiadvá nyaink (Hírlevél, Almanach)
körü li teendő k „tá rsadalmasítá sá nak” szü kségessége, hogy
az egyre nagyobb szervezet tagsá gá nak informá lá sa ne csak
egy-két ember terheit növelje. Ezért vá rjuk azon diá ktá rsaink
jelentkezését, akik sajtó nk „elő á llítá sá ban” szerző ként, leíró ként stb. szívesen tevékenykednének. A jelentkezéseket Né meth Szilárd ü .v. elnök 06//1/466-9536-os telefonjá n éjjelnappal, ill. pax981@freemail.hu elektronikus címén vá rjuk.
A BDSZ ismert fontosabb dátumai 2000-ben
Március 18. 19. 21. – Szent Benedek ü nnepek a terü leti
szervezeteknél
Á prilis 8. – A BDSZ III. orszá gos Má ria zará ndoklata Celldömölkön (kihelyezett ü gyvezető elnökségi ü lés)
Május 2. – Esztergom – megemlékezés a volt bencés gimná ziumró l és taná rairó l ott végzett diá ktá rsaink körében
Május 12. – Ü gyvezető elnökségi ü lés
Május utolsó szombatja (27.) – Bará ti talá lkozó Pannonhalmá n (elnökségi ü lés)
Június 9-11. – Több terü leti szervezet pü nkösdi zará ndoklata
Csíksomlyó ra (esetleg kihelyezett ü gyv. elnökségi ü lés)
Június 16. – Az ü gyvezető elnökség ü lése, ha Csíksomlyó n
nem volt hatá rozatképes
Augusztus 20. – A BDSZ a Szent Jobb körmeneten
Szeptember 15. – Ü gyvezető elnökségi ü lés
Október 6. – Elnökségi ü lés
November 3. – Az ü gyvezető elnökség ü lése
November 11. – Kézfogá s – Tihany
November utolsó szombatja (25.) – Kü ldöttgyűlés
December 15. – Az ü gyvezető elnökség ü lése
Advent minden vasárnapján este ½ 9-kor „bencés” gyertyagyújtá s a budapesti Egyetemi templomban
Dr. Né meth Szilárd
ü gyvezető elnök
Tel.: 06//1/466-9536, e-mail: pax981@freemail.hu

Kiadja a Bencés Diá kszövetség
Felelő s kiadó Faber Mikló s, a BDSZ elnöke
Szerkesztette: dr. Scherer Norbert
Olvasó - és technikai szerkesztő : dr. Könyves Tó th Kálmán
Nyomta a Komp Nyomda, Solymá r. Tel.: 26/361-557
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Ké zfogás ’
99 *
November 13-á n ötödször kerü lt megrendezésre Tihanyban
az egyhá zi oktatá si intézmények pedagó gusainak és a szerzetesi iskolá kban végzett diá koknak a „Kézfogá s”-a, a Ké zfogás ’99. A rendezvény célja a keresztény szellemiségű
oktatá s irá nt elkötelezettek kapcsolatá nak kialakítá sa és erő sítése. A rendezvény há zigazdá ja a Bencés Apá tsá g volt, a
Magyar Piarista Diá kszövetség képviseletében volt szerencsém részt venni ezen a talá lkozó n.
Dr Korzenszky Richárd OSB perjel köszöntötte a megjelenteket. Gondolatébresztő megnyitó já nak mottó ja az volt, hogy
„minden ó ra, minden perc, minden kézfogá s fontos!”
A megnyitó utá n Nemeskürty István elő adá sá t hallgattuk
meg, amelyben a magyarsá g ezer éves és jövő beni fennmaradá sá t magyará zta meg a kereszté nysé g és az anyanyelv, mint a két nemzeti létalap szemszögébő l nézve.
A kereszté nysé g – mint mondotta – nem volt idegen a
magyarsá g szá má ra má r a honfoglalá s idején sem. Ő seink
ugyanis az ő shazá ban má r talá lkoztak a kereszténységgel,
amely Kelet azon tá jain má r széles körben elterjedt volt, igaz,
hogy az eretneknek szá mító nesztorianizmus alakjá ban.
Az új hazá ban így a kereszténység fölvétele és terjesztése
könnyebben ment, mint ahogyan azt a történelem tanítja. Bá r
ismert pogá nylá zadá sok leverése történelmi tény, de azok inká bb politikai leszá molá snak minő sü ltek, mint hittérítésnek.
Amint Anonymus írja, Isten úgy vezette ő seinket a Ká rpá tmedencébe, mint a zsidó kat Ká naá nba. Fennmaradá sunk a
Ká rpá t-medencében a kereszténység felvételével és elterjedésével vá lt lehetségessé. A keresztény hit tartott meg
minket ezer éven á t. Létü nk, á llami létezésü nk a hiten múlik.
Szemléletes példa erre – folytatta – , hogy az igen agresszív
mohamedá n hittérítés ellenére és közepette is fönnmaradt a
magyarsá g. Magyarorszá g volt az egyetlen orszá g az oszmá n birodalomban, amely keresztény maradt.
A XX. szá zad elején azutá n történt egy fordulat. Túlzott
önbizalmunkban elengedtü k Isten kezét. Attó l kezdve, hogy a
magyarsá g hite megingott, a most elm úló XX. szá zadban sorra értek bennü nket a katasztró fá k: – a két vilá ghá ború, – az I.
vilá ghá ború utá n az orszá g kétharmad részének elvesztése,
– a II. vilá ghá ború utá ni 45 éves orosz megszá llá s és mindaz,
ami azzal együ tt já rt.
Mindez azt bizonyítja, hogy az orszá g léte a keresztény hit
alapjá n á ll vagy bukik!
A má sik nemzetfenntartó erő az anyanyelv.
Trianon ó ta a hatá rokon kívü l maradt magyarsá g az, amely
fönntartja, á polja és szé pen beszéli a magyar nyelvet. Itt, az
anyaorszá gban ez mintha kimenne a divatbó l – mondta.
Nemzetet vesztő méreteket öltött a nyelvü nk romlá sa, pusztítá sa! Szűkü l a magyar nyelv gondolatkifejező képessége;
csökken szó kincsü nk. Nyelvü nk egykori gazdagsá gá ra példaként említette, hogy a múlt szá zadban a magyar nyelvhaszná latért folytatott kü zdelmü nk miatt az osztrá k belü gyminisztérium pá lyá zatot írt ki annak megvizsgá lá sá ra, hogy egyá ltalá n alkalmas-e a magyar nyelv a megmarad á sra, az abban
az idő ben keletkezett szá mtalan új fogalom kifejezésére?
Kazinczy Ferenc pá lyá zott, és bebizonyította, hogy Igen!
Ez a tény abban az idő ben akkora önbizalmat adott a magyarsá gnak, hogy ettő l kezdve a tá rsadalom ebben az irá nyban működött. Sorra alkottá k az új magyar szavakat. Maga
Szé chenyi István 740 magyar szó t alkotott az addig haszná lt
latin és német kifejezések helyett (ilyen új magyar szavak
voltak pl.: villany, tő zsde, vasút, tá víró stb.).
Trianon utá n a nemzet kezdte feladni a nyelvét!
Amíg egy 1918. évi szabadalmi leírá sban még olyan magyar szavak szerepelnek, mint példá ul távolbalátó ké szülé k,
addig má ra ebbő l tévélett. A kontinensen épü lt első földalatti
vasút (FAV) metró -sodott.
Ne adjuk föl nyelvü nket! – szó lított fel Nemeskü rty Istvá n.
Mint mondta, aki vá llalja ezt a nyelvet, az magyar! Mi attó l
vagyunk magyarok, mert mi így is gondolkodunk.
Tehá t: hitünk és nyelvünk – ez a két nemzetfenntartó erő ,
foglalta össze az eddig elmondottakat. Eredeti honfoglal ó
magyar való já ban má r nincs. Mégis magyarnak valljuk magunkat, mert magyarul beszélü nk és gondolkodunk.
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A tová bbiakban arró l szó lt még a taná r úr, hogy sorsunknak, sajnos, mi magunk vagyunk okoz ó i, bá r ezt habozá s nélkü l má sokra há rítjuk. Az, hogy az orszá g nagy része török
uralom alá kerü lt, történelmi tény. De azért, hogy ezt milyen
könnyen tette az oszmá n birodalom (Mohá cs, Buda), csak
sajá t magunkat okolhatjuk.
Sajnos, abban is jelentő s részü nk van, hogy a II. vilá ghá ború rá nk nézve az ismert mó don végző dött. Az a sokszor hangoztatott á llítá s, miszerint mindez elkerü lhetetlen volt, nem
igaz! – mondta az elő adó . Ha való ban azt hisszü k, hogy mi
semmirő l sem tehetü nk, ami velü nk történt és történik, akkor
nem fogunk tudni fölemelkedni.
Hibá ink idő nkénti tá rgyilagos elismerésének és a nyelvü nknek köszönhető , hogy a magyarsá g má ig fönnmaradt. Egyetlen má s, a sztyeppérő l szá rmazó nép sem maradt fönn, bá rmilyen nagy is volt a történelem sorá n (példá ul a hunok),
csak a magyar. Nyugat-Euró pa egykori népeinek sem sikerü lt
ez a má ig fönnmaradá s – fejezte be nagy érdeklő déssel hallgatott elő adá sá t Nemeskü rty Istvá n.
Posztoczky Iván
* Utá nközlés a Piarista Diá k 1999. decemberi szá má bó l

Karácsonyi hírlevelünkben Szent Á goston szép fohá szá nak
nyelvü nkön is szép fordítá sá t kértü k. Íme az eredeti és egy
hasonló an szép magyar fohá sz, melyet Pálmay Godofré d
OSB atya (Bp 43) imá dkozott el így nekü nk:
Oh Amor,
Lobbants lángra, Szeretet,
qui semper ardes
Te, ki örökké é gsz,
et nunquam exstigueris,
soha el nem hamvadsz:
Caritas, Deus meus,
Istenem,
accende me!
Szerelmem!
Ennek a fordítá snak nagy erénye, hogy el mer szakadni az
eredeti latin gondolkodá smó dhoz kötő dő szó rendtő l. Ezá ltal a
magyar szöveg ritmusa, hangsúlyai megfelelő en érvényesü lhetnek. A szó rendcserével szépen és természetesen tudja
megkü lönböztetni és megoldani a latin amor-caritas kettő sséget is. Az Amor-nak megfelelő Szerelem birtokosrag nélkü li
haszná lata Isten megszó lítá sá ra nagyon furcsá n hangzanék.
Á lljon itt még egy fordítá sszü lemény, amely ugyan pró bá lja
á thidalni a vá zolt nehézségeket, de nem igazá n sikerü l neki:
Ó h szent Szeretet, Te mindig izzó , soha ki nem alvó ,
Szeretet, é n Istenem, lobbants lángra engem!
Új ké rdé s: Prédiká ció ban hallottam, hogy „a kereszté nysé g
szó nak semmi köze nincs a kereszt szó hoz, az egybeesés
tisztá n véletlen, a kereszténység krisztusit, örömet, jó hírt
jelent… ”. Van-e ennek a véletlenségnek valami oka?
Könyves Tó th Kálmán (KTK)

Váci szervezet
Decemberben Zavetz atya plébá niá já n gyűltü nk össze. A
talá lkozó n lelkü nkkel is törő dtü nk, majd fehérasztal mellett a
2000. év tennivaló it beszéltü k meg. A megjelent tagsá g rangidő se dr. Huszár Dezső kapucinus atya volt, aki az esztergomi bencés gimná ziumban érettségizett 1933-ban.
Elhatá roztuk, hogy az újabban felkutatott diá ktá rsakhoz
elkü ldjü k a névsort, és évente két alkalommal szervezü nk
Vá cott talá lkozó t. Lehető ségűnk van autó buszos kirá ndulá sra és má sra is a felső vá rosi plébá nia szervezésében.
A régi vezető ség tová bbra is megkapta a bizalmat.
Laczus Gé za (Ph 58), 27/313-072
Papp Mikló s (Ph 79), 27/312-878
Zavetz Jó zsef (Ph 56), 27/311-275
Ké rjük, hogy esedé kes tagdíjatokat (aktívak 1000 Ft/é v,
nyugdíjasok 300 Ft/é v, 75 év felett: nem kérü nk, de megköszönjük), ha nem terü leti szervezeteteknél rendezitek,
csekkszámlánkra fizessé tek be. Írjá tok rá a címzésteken
lévő nyolcjegyű szá mot, iskolá tokat és az érettségi évét.
Csekkszámlaszámunk:
10403356–33500155–00000000 Bencé s Diákszövetsé g
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Szombathelyi szervezet

Esztergomi találkozó, 2000. május 2-án

Február 28. – Jedlik Á nyos szü letésének 200. évforduló ja.
Emlékü lés a Premontrei Gimná zium dísztermében.
Elő adó k: Klacsmányi Á rpád és Király Á rpád (Pp 41)
Március 21. – Lelki nap. Szt. Benedek-mise, szalézi templom
Á prilis 8. – A BDSZ orszá gos Má ria-zará ndoklata Asztrik
fő apát úr vezetésével Celldömölkre (a meghívó a részletes programmal a 7. lapon)
Május 27. – Orszá gos BDSz-talá lkozó Pannonhalmá n
Harangozó Bertalan (Gy 73)

A talá lkozó ra első sorban az esztergomi bencés gimná zium
öregdiá kjait vá rjuk, mindannyiotokat, de többi diá ktá rsainkat,
csalá djukat és bará tainkat is vá rjuk. Talá lkozó nk fő védnökségét Asztrik fő apát úr elfogadta, és ígérete szerint a napot
körü nkben fogja tölteni. Tervezett programunk:
9.00 – Gyülekező a régi gimná zium dísztermében
10.00 – Megnyitó , elő adások: Bencés iskolá ink öröksége –
dr. Mé száros István (Eg 45) egyetemi taná r. Má sodik
elő adá s még szervező félben.
11.30 – Szentmise a ferences templomban. Ut á na koszorúzá s a Szent Istvá n domborműnél és a belvá rosi temető
bencés sírjainá l
14.00 – Közös ebéd
A szervezés érdekében részvételi szá ndékotokat jelezzétek
lehető leg március 24-ig, s hogy részt kívá ntok-e venni a
közös ebéden.
Szoleczky Ferenc (Eg 46)
Dr. Boromisza Tibor
1118 Bp. Ménesi út 38.
1122 Bp. Csaba u. 7/a
Tel.: 385-8974
Tel.: 355-5171

Budapesti szervezet
Tagsá gunknak és vendégeknek havonta, a hónap második
hé tfőjé n 17 órakor biztosítunk talá lkozá si lehető séget (a két
nyá ri hó nap kivételével) a Szt. Benedek Á ltalános Iskola é s
Gimnázium dísztermében (1011 Bp., Fő u. 30.).
Március 12. vasárnap 10.00 – A Pax Hungarica ökumenikus
öregdiá ktalá lkozó ja a pesti ferences templom (Ferenciek
tere 9.) elő adó termében. (9-kor van ott is szentmise)
Március 13. – Szű cs Ervin: Mi hogyan csiná ljuk (a Piarista
Diá kszövetség)
Március 21. kedd 18.00 – Szent Benedek mise és a budapesti bencé s gimnázium 65, 60, 55, 50 é s 45 é ve érettségizett osztá lyainak közös Te Deuma a Fő utcá ban.
Á prilis 8. – Orszá gos Má ria-zará ndoklatunk Celldömölkön
(meghívó a programmal a 7. lapon)
Á prilis 10. – Dr. Né meth Andor (Bp 37): A 75 éve alakult, 10
éve újjá alakult 314-es Czuczor Gergely Cserkészcsapat
Május 8. – P. Tömördy Viktor OFM: A magyarorszá gi ferences rend története
Május 27. szombat – Pannonhalmi orszá gos talá lkozó
Május 28. 10.00 – Kolostor–Iskola–Haza (lásd a 8. lapon)
Június 19. (!) – Dr. Király Á rpád (Pp 41) – Dr. Gazda István:
200 éve szü letett Jedlik Á nyos OSB
Június 24. 18.00 – Közös Pax Hungarica Te Deum (Jézus
Szíve templom, Má ria u. 25.), agapé az altemplomban
Augusztus 20. 17.00 – Szent Jobb-körmenet. Gyülekezé s 16
ó rá tó l ½ 5-ig a Sas és Jó zsef A. utca Duna felő li sarká ná l.
Szeptember 9. 18.00 – Közös Pax Hungarica Veni Sancte a
budai cisztereknél (Sz. Imre templom, XI. Villá nyi út)
Minden diá ktá rsunkat és érdeklő dő t szeretettel vá runk!
Ember Károly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. Tel.: 318-7562

Továbbra is kitartóan „söröznek” …
mintegy 20-an, de a következő alkalomra legalá bb még
ennyien kitartó an ígérkeznek az 1980-as és 90-es években
végzett diá ktá rsak, akik havonta rendszeresen összejárnak
Budapesten. Az összejövetelek szigorúan önkéntesek, ahová bá rmelyik diá ktá rsukat, fü ggetlenü l az érettségi évétő l,
szívesen vá rjá k. A talá lkozó k á ltalá ban minden hó nap 3. hé tfő jé n – márc. 20., á pr. 10 (!), máj. 15., jún. 19., szept. 18.,
okt. 16., nov. 20. é s dec. 11. (!) – 19 ó ra 30 perctő l kb. 23
ó ráig tartanak a Budapest, XI. ker. Villá nyi út 34. sz. alatti
Kisvigadó é tteremben (nagyobb létszá m esetén a kü lön
teremben). Aká r fél ó rá ra is gyere el és hozd magaddal
osztá lytá rsaidat! A „dr. Németh” néven foglalt asztalhoz
bá tran ü ljetek le.
Dr. Né meth Szilárd (Ph 81)

A Jedlik-bicentenárium
jegyében szép rendezvények voltak Pécsett a BDPE, Sopronban és Szombathelyt pedig a BDSZ terü leti szervezeteinek rendezésében. Budapesten a klubnap keret ében, június 19-én lesz a megemlékezés, amelyet Király Á rpád (Pp 41)
diá ktá rsunk, a Jedlik Tá rsasá g fő titká ra tart. Szeretettel buzdítjuk a többi terü leti szervezetü nket, hogy az ő sz folyamá n
emlékezzenek meg a nagy magyar bencés tudó sró l. A Jedlik
Tá rsasá g szívesen képviselteti magá t, ső t az ő sdinamó
működő képes modelljét is odaviszi. –fm–

Keszthely–Hé víz–zalai szervezet
Március 4. 19.00 – BDSz Farsangi bá l, Keszthely, Abbazia
Club Hotel, Erzsébet kirá lynéút 23. Kérjü k, jelentkezzetek
február 29-ig ná lam, hogy a nem Keszthelyen lakó k
vendégszá llá sá t meg tudjuk szervezni. Nagyon jó l szoktuk magunkat érezni, gyertek minél többen!
Á prilis 8. – Orszá gos BDSz-zará ndoklat Celldömölkre. Ha
elegen jelentkeztek elő tte, közös buszt indítunk!
Á prilis 29-30. – Bécs-környéki kirá ndulá s. Marx Gyula szervezi (8900 Zeg., Vörösmarty u. 1. Tel.: 92/313-038).
Május 27. – Orszá gos BDSz-talá lkozó Pannonhalmá n
Június 10–11. – Viszonozzuk a SOPRONIAK vendéglá tá sá t.
Kérjü k jelezzétek: Egy éjszaká ra szá llá st ki tud adni?
Dr. Szelestei Tamás tel.: 83/311-972

Pannonhalma ké pekben *
Lehet-e érdekes ugyanaz a szá zadik á brá zolá son is? Ha a
sokszor lá tott vá rosrészlet a reformkorban, a há borúban és
napjainkban is fü rkészésre késztet minket, hogy ne lenne
elmondható mindez Pannonhalmá ró l négy évszá zad képein.
Tihanyban Korzenszky Richárd (Ph 59) perjel és Jankovics
Marcell (Ph 59), a Nemzeti Kulturá lis Alapprogram igazgató ja
mutatta be Szalai Bé la (Ph 58) – és a má r elhunyt Szabó
Fló ris OSB – remekbe szabott kötetét, amely most jelent meg
„Pannonhalma négy évszá zad képein” címmel. A metszetek
újra reneszá nszukat élik – hangsúlyozta Jankovics Marcell,
aki maga is bencés diá k volt a „Kupacon”. A bencések mindig
hegyre építkeztek, gyakorlatias és szimbolikus okokbó l. Pannonhalmá t megpillantani évszá zadok ó ta lelki élményt jelent.
Szalai Béla – aki civilben közlekedési szakember – eleinte
azt hitte, a benne bencés diá kként lerakó dott élményanyag a
könyvírá s, kutatá s sorá n talá n szertefoszlik, á m nem ez történt – mondta. Pannonhalma neki minden kev ésbé ü nnepélyes és ideá lis hétköznapja ellenére tová bbra is „lebeg”. A
Ró mer Fló ris emlékének ajá nlott kötet elkészü ltének egyik
hozadéka legalá bb kétezer magyar metszet katalogizá lá sa és
Magyarorszá g régó ta hiá nyzó metszethatá rozó já nak elő készítése. Pannonhalma immá r a vilá görökség része, ez azonban nemcsak az építészeti emlékeknek, hanem ezeréves
történelmének is szó l. E könyv a képeken és a szövegen
keresztü l ennek belső tartalmá hoz is közelebb visz.
Meszleny
* Utá nközlés a Magyar Nemzet 1999. december 8-i szá má bó l

A budapesti bencé s iskolát a Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny szá mlá já n lehet (és kell is) anyagilag tá mogatnunk.
Az alapítvá ny szá mlaszá ma: 11712004–20183080, a devizaszá mla: Bp. XII. ker. OTP, B 97433. – Az adó első 1%-ának
disponá lá sá hoz 18052040-1-43 az alapítvá ny adó szá ma.
Há lá s köszönet minden segítségért! – KTK

Név
Adamovich Ká roly dr.
Antal Lá szló dr.
Bajá n György dr.
Balogh Gyula
Benkő Andrá s dr.
Beregi Attila dr.
Besenyei Pá l
Breglovics Tamá s
Csiba Lá szló dr.
Csuka Pá l
Czeglédy Ferenc dr.
Fedina Lá szló dr.
Fodor Lá szló dr.
Fornet Béla dr.
Gá dory Elemér dr.
Gara Istvá n
Gara Istvá n dr.
Gimesi Istvá n Mikló s
Hanis Béla dr.
Horvá t Gyula dr.
Kapp Pá l dr.
Kelényi Gá bor dr.
Komló ssy Attila dr.
Körmendy Szabolcs dr.
Korzenszky Emő d dr.
Ková cs Attila dr.
Ková cs Jó zsef Ferenc
Kuncz Elemér dr.
Lövey Jó zsef dr.
Major Zoltá n dr.
Molná r Zoltá n vitéz dr.
Nagy Béla dr.
Niederland Vikmos dr.
Oberling Antal
Oberling Já nos dr.
Patonai Attila dr.
Péley Ivá n dr.
Prugberger Emil dr.
Simkó Elemér dr.
Só ja Szabolcs dr.
Somogyi Szilveszter dr.
Szá ntay György L. dr.
Szelestei Gá bor dr.
Szelestei Tamá s dr.
Szelestei Tamá s Ottó dr.
Tolnay Lajos dr.
Ulbing Istvá n dr.
Varga Jó zsef dr.
Vilá gi Gyula dr.

Helység
Pécs
Kaposfő
Göd
Nyírmada
Kaposvá r
Budapest
Eger
Szombathely
Debrecen
Pilisvörösvá r
Szombathely
Bugapest
Vá ralja
Budapest
Rá calmá s
Nagyatá d
Nagyatá d
Szeged
Eger
Eger
Budapest
Pécs
Miskolc
Kalocsa
Szekszá rd
Keszthely
Sá rbogá rd
Budapest
Budapest
Dunaföldvá r
Szombathely
Nyírbá tor
Győ r
Pécs
Magyarhertelend
Budapest
Pécs
Szombathely
Budapest, VI.
Tá llya
Budapest
Budapest
Keszthely
Keszthely
Pécs
Budapest
Budapest
Sopron
Budapest

Utca
Rá kó czi u. 73/c.
Kossuth u 163.
Szeder u. 24/2.
Ady E. u. 5.
Biczó F. köz 4.
Farkasfog u. 42.
Darvas u. 35.
Bem Jó zsef u. 31/c. II. 8.
Soó R. u. 35,
Hunyadi u. 79.
Bará tsá g u. 19.
Kiss Ernő u. 3.
Kossuth u. 72.
Mohai u. 2/B.
Korá nyi tér 4.
Jó kai u. 2/c.
Korá nyi S. u. 4. II.8.
Bokor u. 12/b.
Hadnagy u. 11.
Székelyudvarhelyi u. 13.
Vá m u. 1/b.
Puskin u. 9.
Szemere u. 6.
Csalogá ny u. 12. I/5.
Tartsay ltp. 47. I/6.
Bem Jó zsef u. 13.
Attila u. 12. III/9.
Ménesi út 28.
Agá rdi u. 18.
Sző lő skertek u. 2.
Má rtírok tere 5/a. I/5.
Kossuth u. 6.
Batthyá ny tér 12/b.
Tompa Mihá ly u. 37/1.
Pető fi u. 26.
Szá zados út 20/B. II/9.
Nagy J. u. 18.
Thököly u. 45. II/6.
Andrá ssy út 99. I.8.
Rá kó czi u. 37.
Elő patak u. 33.
Kelenhegyi út 12-14.
Ró zsa u. 13.
Vak Bottyá n u. 56.
Veres Péter u. 24. III.12.
Szent Istvá n park 21/a.
Pasaréti út 111. fsz. 1.
Zsilip u. 17.
Viador u. 11.
83/311-060

99/312120
1/3504760

1/3298341
1/2008073
99/312725
1/3886221

Iskola
Ph 57
Gy
Ph 64
Gy 51
Bp 42
Gy 38
Pp 42

Eg 53
Gy 79
Gy

SOTE
SOTE, HIETE
SOTE

POTE
SOTE, HIETE
POTE
POTE
Bp/50
SOTE
DOTE, TF
SOTE
SOTE
SOTE
SOTE
POTE

SZOTE

Név
Stipsicz Jó zsef
Fehér Gyula
Kelényi Istvá n dr.
Pattantyús Á . Tamá s
Fertsek Mikló s
Nagy Lá szló dr.
Fá biá n Istvá n dr.
Mihá lyfi Mikló s
Nagy Imre dr. sac.
Csanaki Vida Ivá n
Eggenhofer Tamá s

83/311-972

Ph/58
Ko/44
Ph/84
Ph/88
Pá rtoló
Ph/85
Gy/48
Cs/48
Gy/75
Ko/44

Gy/47
Ph/86
Ph/72
So/32
Ph/61
Gy/48
Gy/83
Gy/79
Ph/86
Ko/44
Ph/56

Iskola
Ph 64
Ph 55
Kg 35
Ph 57

43/11711
96/312-206
72/318916
72/390795, 20/9389411
72/390795
1/3335791
1/2661698
72/323341
94/312296, 30/9275969
95/320104
321-0610, siel@matavnet.hu
47/398118
47/398398
1/3195209
1/3658827, 20/9776345

1/2248600

SZOTE
Á OTE
POTE
SOTE
SOTE
SOTE
SZOTE
PPTE

POTE
SOTE
POTE
Eü ., belk. fisk.
DOTE
DOTE
Á OTE
SOTE, POTE

Név
Molná r Istvá n
Biró Vilmos dr.
Já vor Egon dr. OSB
Tringer Lá szló dr.

78/461444
74/415422
83/340183
25/235020

36/411444

Ph/57
Gy/66
Gy/89
Pt./70
Gy/75
Gy/78
Gy/43
Bp/44
Ph/67
Ph/89
Ph/66
Gy/83

Iskola
SZOTE
POTE
SOTE
SZOTE
POTE
Á OTE
Eü . szki.
SOTE
DOTE
Pető Int.
SOTE
SOTE
SOTE

Iskola
Kg 43
Gy
Ph 81
Ph 56

62/321003
36/310441
36/410924, 20/9650290
1/2012451
72/323910
46/355531
78/466559
74/313001
83/318407
25/361843
1/3853016
1/2144168
75/342658
94/312390

52/415176
1/2241577

52/350528
26/331055, 20/9268579
94/318320
1/2843510
74/458457
1/2035569
25/340042
82/454444

Gimn.
Ph/72
Ph/73
Ph/59
Ph/55
Gy/86
Ph/81
Gy/78
Gy/67
Ph/70
Gy/83
Ph/69
Cs/52
Bp/37

Név
Thomay Lá szló F.
Eggenhofer Tamá s
Dénes Gyula
Stipsicz Istvá n

1/2033639
25/440032
82/351004
82/504400

M.helytel.
72/310144
82/477187
1/2091300
45/492022
82/377300
1/4784138
36/411644

Laká stelefon/mobil
72/312274
82/477187, 30/9793109
27/336377
45/492022
82/411558
1/4070194, 20/9549793
36/321260

Nagyobb összeggel támogatták szövetsé günket

á lt. orvos, belgy., tá rsadalomorvostan; o. v. fő orvos
á lt. orvos, sebész, gastroenteroló gus; adjunktus
á lt. orvos, belgy., kardioló gus; egy. docens

Isz.
7626
7523
2132
4564
7400
1165
3300
9700
4032
2085
9700
1202
7354
1115
2459
7500
7500
6722
3300
3300
1011
7635
3530
6300
7100
8360
7000
1118
1126
7020
9700
4300
9022
7623
7394
1087
7624
9700
1062
3907
1118
1118
8360
8360
7624
1137
1026
9400
1034

Az elő ző szá mban köszöntü k meg az 1999. évi kü ldöttgyűlés hatá rozata értelmében név szerint azoknak a bará tainknak á ldozatkészségét, akik nagyobb (legalá bb 5000 Ft-os) adomá nyukat 1999. nov. 3-ig
kü ldték el címü nkre. Most azoknak mondunk köszönetet – a befizetések idő sorrendjében – , akik azó ta 2000. febr. 15-ig bezá ró lag tették
ezt. Kereken 210 ezer forintot kaptunk tő lü k. Isten fizesse meg.

á lt. orvos, belgyó gyá sz, igazsá gü gyi orvosszakértő
mentő , műtő s szaká poló ; szaktaná csadó
á lt. orvos, há ziorvos
á lt. orvos, patholó gia; egy. taná rsegéd
á lt. orvos, gyermekorvos, infektoló gus; fő orvos
á lt. orvos, tü dő gyó gyá szat; fő orvos
nyugd. orvos
á lt. orvos; há ziorvos
á lt. orvos, sebész, baleseti sebész; o. v. fő orvos
fogorvos
á lt. orvos
uroló gus
belgyó gyá sz

Szak
csecsemő -gyermekgy., neonatoló gia; adjunktus
á lt. orvos, sebész, traumat.; há ziorv., polgá rmester
á lt. orvos, uroló gus; fő orvos
gyó gyszerész
á lt. orvos; oszt. orvos
á llatorvos, egyetemi adjunktus
mentő szaká poló
gyó gyszerész
á lt. orvos, neuroló gia, psycholó gia; vez. fő orvos
csop. vez. konduktor-tanító
á lt. orvos, sebész, há ziorvos
á lt. orvos, fizioló gus; fő oszt. vez.
á lt. orvos
oszt. vez. fő orvos
á lt. orvos, belgyó gyá sz; há ziorvos
gyó gyszerész
á lt. orvos; alorvos
közegészség- és já rvá nyü gyi felü gyelő
á lt. orvos, belgy., kardioló gus; adjunktus
á lt. orvos, belgy., gastroenteroló gus; adjunktus
á llatorvos, egyetemi taná r
á lt. orvos, patholó gia; egyetemi taná r
á lt. orvos, sebész, fogszakorvos
á lt. orvos, tü dő gyó gyá szat; alorvos
igazgató fő á llatorvos
fogorvos, szá jsebész
gyó gyszerész
á lt. orvos, pszichiá tria, neuroló gia; fő orvos
á lt. orvos, onkoló gus; alorvos
á lt. orvos, belgyó gyá sz; há ziorvos
á lt. orvos, röntgenorvos; orvos fő taná csos
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Név
Singlovics Béla
Degenfeld-Schönburg Ottó
Czakó Ká roly dr.
Fukszberger Imre
Kizman Istvá n
Ulbing Istvá n dr.
Jankovics Marcell
Tomka Péter
Olofsson Placid dr. OSB
Rudá n Péter dr.
Ruszina Lá szló
Iskola
Ph 64
Bp 39
Ph 70
Gy 78
Ph 74
Cs 52
Ph 59
Ph 64
Bp 33
Ph 57
Ph 65

A Bencé s Diákszövetsé g elnöksé ge

Segítsük egymást!

Az egészségü gyi á gazatban dolgozó diá ktá rsaink egy része a Ki kicsoda? kérdő íveket má r
kitöltve elkü ldte. Ezek
közzétételével má r eddig is több segítő kapcsolat jött létre diá ktá rsaink között. Ezen felbá torodva biztatjuk a többieket is, hogy a kérdő íveket mielő bb kü ldjétek
meg, ezá ltal egyre több
diá ktá rsunknak biztosíthatjuk majd segítségeteket.
Sok diá ktá rsunk rendelkezik má r elektronikus postafió kkal, elektronikus levélcímmel. Az
informá ció k
á ramlá sa
gyorsabb lehetne, ha
nyilvá ntartá sunk ezeket
is tartalmazná . Kérjü k, a
terü leti
szervezetetek
vezető i útjá n, vagy a
má r ismert elérési csatorná kon adjá tok meg
elektronikus levélcímeteket. – Né meth Sz.
Dr. Simkó Elemé r bará tunk (lá sd az eü . listá n) azt is vá llalná , hogy
akiknek elektronikus levélcímü k van, kü lön listá ra (is) felveszi, s ezt a
listá t az összes benne
részt vevő nek elektronikus postá n megkü ldi.
KTK

Almanachunkban
szeretnénk bemutatni –
mint eddig is – híres
bencés diá ktá rsainkat, a
má r elhunytakat mindenképpen, de a köztü nk élő ket is szívesen.
Következő kötetü nk szá má ra is kaptunk má r
közleményeket. Vá rjuk a
tová bbiakat, folyamatosan közlü nk belő lü k. Ha
nem fér ebbe a kötetbe,
elfér a következő be. – A
szerkesztő k
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Elvesztettü k ő ket ?
138 olyan diá ktá rsunk van, akiknek nem tudjuk a c ímét. Kérem, szó ljon, aki tudja. Köszönöm! – Könyves Tó th Kálmán
Név, gimná zium, év, szervezet
Almay Béla dr.
Fk
Bá cskay Mikló s
Gy 52 Bp
Bandinter Tamá s
Bá nsá gi Béla
Bá rczy Zoltá n dr.
Ph 67 Ny
Baross Gá bor dr.
Bp
Bp
Batkay Lá szló
Béká ny Tamá s
Beő the Tamá s Zsolt Ph 91
Berecz Lorá nd
Ph 88 Se
Berta Lá szló
Ph 74 Kh
Bicskey Tibor
Ph 80 Bp
Bitskey Gá bor
Ph 80 Bp
Blaskovics Gyula
Ph 55 Km
Bó dis Vilmos
Ko 28 Bp
Bodná r Lá szló
Ph 67 Ny
Bodná r Zoltá n
Bonta Ká lmá n
Bő r Péter
Ph 86 Bp
Bujdos Béla
Gy 86
Bü kkfalvy Já nos
Ph 65 Bp
Czömpöly Tamá s
Csaná dy Zsolt
Ph 67 Bp
Csá szá r Tibor
Bp 51 Bp
Cserhá ti Balá zs
Csermely Szabolcs Ph 74 Se
Dely Ernő
Gy 50 Gy
Dér Ferenc
Ph 65 Bp
Dobis Ervin
Eg 41 Se
É dl Medá rd
Pp 39 Vp
Eggenhofer R. Lá szló Eg 33 Fk
Fellhoffer Ká roly
Fü löp Géza
Gy 57 Pe
Gá bor Béla
Bp 31 Bp
Gleisza Istvá n
Ko
Bp
Gü nter Tamá s
Pe
Györgyi Já nos
Ph 75 Ny
Halmos Imre
Gy
Gy
Há ry Dezső Pá l L.
Gy 48 Gy
Herszényi Imre
Ph 68 Gy
H.-néIvá ndy Á gota Ko 41 Bp
Horvá th Ferenc
Ph 78 Se
Horvá th Sá ndor
Gy 94 Sz
Ivanich Mikló s
Ph 50 Gy
Janovich Istvá n
Ph 55 Se
Kajfis Lá szló dr.
Ph 85 Fe
Kalmá r Gá spá r
Gy 62 Kh
Ká má n Attila
Kardos Jó zsef
Kassai Gá bor
Ph 86
Kasza Lá szló LeventePh 55 Gy
Ká tay Zsolt
Ph 67 Vp
Kecskés Lá szló
Ko 22 Fk
Kende György
Ph 64 Se
Kerekes Lá szló
Ph 56 Bp
Keszthelyi Gyula
Gy 64 Gy
Kis Norbert
Kiss Jó zsef sac.
Gy 69 Fe
Kiss Sá ndor
Kg 40 Sz
Kiss Zsolt
Ph 86 Gy
Kocsis Andrá s
Ph 70 Bp
Komá romi Zsolt
Ph 98 Bp
Kopp Pá l dr.
Koppá ny Andrá s
Prtl
Vp
Ková cs Péter
Kovordá nyi Krisztiá n Ph 91 Gy
Kulcsá r Lá szló
So
Gy
Lá szló G. Farkas dr. Ko 34 Fk
Lelkes Péter

Név, gimná zium, év, szervezet
Lonkay Géza dr.
Ph 65 Bp
Lő rincz Balá zs Bendegúz
Lő rincz György dr.
Ph 65 Gy
Luká cs Béla
Ph 53 Gy
Markovits Ferenc dr. Ph 65 Gy
Marosvölgyi Lá szló
Bp 48 Bp
Mersei Gyula
Pp 46 Bp
Mester Andrá s
Cs 55 Fk
Mező György
Ph 84 Ny
Molná r Mikló s
Gy 50 Se
Morva Lá szló dr.
Gy
Morvay Imre
Murá nyi Mihá ly
Nagy Endre dr.
Ph 60 Pe
Németh Barnabá s
Németh Csaba
Gy 89
Nobilis Má rió
Ph 84 Pp
Ohetring Pá l
Prtl
Gy
Ó dor Tamá s
Ph 78 Bp
Ő sz Istvá n
Paló cz Andrá s
Gy
Papp György M.
Ph 74 Gy
Péch Béla
Ph 61 Bp
Péry Lá szló
Pethő Istvá n
Ph 65 Gy
Pető Klá ra
Pregun Istvá n
Ph 61 Km
Rá cz Mikló s
Gy 93 Gy
Radan György
Bp 42 Bp
Radziwon Andrá s
Gy 88 Tb
Rentenher I dr.
Ró naszéki Gá bor sc. Ph 81
Ruzsics Balá zs
Salamon Já nos
Ph 77 Bp
Sasvá ri György
Ph 53 Gy
Scheller Béla
Ph 47 Kh
Sélley Tibor
Pp 39 Gy
Silinger Tamá s dr.
Gy 83 Pe
Simon György dr.
Gy 48 Gy
Soltész Lá szló
Prtl
Ny
Somogyi Tiv. Tibor Gy 50 Gy
Staszny Pá l
Eg 45 Bp
Szabó Lá szló
Ph 83 Fk
Szalay Béla dr.
Ph 64 Gy
Szatmá ri Ferenc
Gy 47 Gy
Szeifert Ferenc dr.
Eg 49
Szepesi Lá szló dr.
Bp 33 Bp
Szíjjá rtó Já nos
Gy 74 So
Szomor Bá lint
Eg 43 Bp
Szó rá d Antal
Ko 41 Bp
Sztankay Á rpá d dr. Ph 74 Ny
Tarnai Imre
Bp 31 Bp
Tihanyi Sá ndor
Gy 79 Fe
Tó th Á kos
Dm
Tó th Zsolt
Ph 86
Török Lajos Sá ndor Ph 57 Gy
Török Mikló s
Gy 50 Gy
Trabert György dr.
Ph 63 Bp
Turner Ká lmá n
Pp 32 Gy
Ujfalussy Mikló s
Ph 74 Bp
Vadá sz Jenő
Pp 39 Gy
Vadkerty György
Pp 42 Bp
Vá rady Géza
Ph 54 Bp
Varga Mikló s dr.
Gy 85 Sz
Végvá ri Gyula
Bp 33 Bp
Völgyi Balá zs
Ph 89
Zelecsényi Béla
Zseli Mikló s
Zsiga Já nos
Eg 45 Fk

Keressük legidő sebb – nem csak tagtá rs – élő diá ktá rsunkat/diá ktá rsainkat. Tagjaink sorá ban jelenleg Kecské s László
(Ko 22) a legkevésbé fiatal, de címét nem ismerjü k. Vá rjuk
jelentkezéseteket, bejelentéseiteket. – Az elnöksé g
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A Bencé s Diákszövetsé g Szombathelyi Szervezete
é s a Celldömölki Római Katolikus Egyházközsé g
szervezé sé ben a Bencé s Diákszövetsé g

2000. április 8-án (szombaton) tartja
III. Országos Mária-zarándoklatát,
melyre szeretettel meghívunk.
9,45 – É rkezés (a közelebbrő l érkező knek, a tá volró l jövő k
10,30 vagy 11 ó rá ra)
10,00 – A bencés rendhá z megtekintése – Makkos István
polgá rmester
10,35 – Zará ndokok köszöntése a kegytemplomban – Nagy
Pé ter plébá nos
– Ifjúsá gi énekek – A Celldömölki Szent Benedek Á ltalános Iskola kó rusa
11,00 – Szentmise – Koncelebrá l dr. Várszegi Asztrik fő apá t
úr, dr.Konkoly István megyéspü spök úr és jelen lévő pap
diá ktá rsaink
12,15 – Emléktá bla szentelés Holló sy Jusztinián dömölki apá t
tiszteletére – Köszöntő t mond: dr. Várszegi Asztrik fő apá t
13,00 – Ebéd a Szent Má rton Otthonban
15,00 – A kegyhely története – Dr. Só lymos Szilveszter OSB
– A Kegytemplom-Tá rhá z bemutatá sa – dr. Koltay Jenő
(Gy 62) alsó sá gi plébá nos diá ktá rsunk
15,45 – Litá nia – Elbocsá tá s – Nagy Pé ter plébá nos
16,00 – Zará ndoklat a dömölki romtemplomhoz
A terü leti szervezetekhez tartozó diá ktá rsak részvételi szá ndékukat helyi szervezetü k vezető jének jelezzék. Kérjü k, hogy
az elnökök a résztvevő k létszá má t legkéső bb március 24-ig
legyenek szívesek a szervező knek megkü ldeni (Harangozó
Bertalan 9700 Szombathely Deá k F. u. 51).
Szá llá s foglalá sá ra közvetlenü l a Hotel Vasvirá gban van
lehető ség. A Hotel 14 kétá gyas zuhanyozó s szobá t tart fenn
azon zará ndokok szá má ra, akik szá llá st igényelnek. A kétá gyas szobaá r: 4000 Ft/szoba (2000 Ft/fő ). Szá llá sfoglalá s:
„Hotel Vasvirá g” Celldömölk, Sá gi u. 56. Tel: 95/424-125,
95/424-124, Heté nyiné Tó th Mária.
Harangozó Bertalan (Gy 73)

Felsoroljuk néhá ny alapítvá ny adó szá má t, ezekbő l kedvü nkre vá logathatunk adónk első 1 %-á val való tá mogatá sra.
18606292-1-11 Szent Márton Alapítvány (Bencé s rend)
19113007-1-08 Budincsevits Alapítvány (Pannonhalmi
Bencés Gimná zium javá ra)
18052040-1-43 Szent Benedek Kulturális Alapítvány
(BDSZ, budapesti iskolá nk javá ra)
18083086-1-41 Építsünk Együtt Alapítvány (Szt. Benedek
Á ltalá nos Iskola és Gimná zium, Budapest)
19150402-1-11 Freskó Alapítvá ny (Esztergomi Gimná zium)
19115944-1-08 Acsay Ferenc Alapítvány (Győ ri szervezet)
18955242-1-20 Bencés Szellemiségért Alapítvá ny (Keszthelyi sz.)
19111902-1-08 Soproni Bencés Há z Alapítvá ny (Sopron)
19248099-1-18 Bencés Közösség és Diá ká rvá k Alapítvá ny
(Szombathelyi terü leti szervezet)
18917884-1-19 Keresztény Szü lő k Alapítvá nya a Veszprém
Megyei Diá kokért (Veszprémi szervezet)
18790342-1-15 A keresztény Ifjúsá gért, a Jövő ért Alapítvá ny
(Nyíregyhá za)
18792038-1-15 Szent Imre Katolikus Alapítvá ny (Nyíregyhá za)
19636027-2-13 Katolikus Egyetemi Alap ítvá ny (PPKE)
19666275-1-43 Magyar Karitá sz Alapítvá ny
18064632-1-41 Katolikus Központi Alapítvá ny
18041411-1-43 Szellemi Sérü lt Testvéreinkért Alapítvá ny
A második 1 % felajá nlá sá hoz a Magyar Katolikus Egyház
technikai szá ma: 0011.

GP
GAUDIUM
GX

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

Kolostor – Iskola – Haza
Egyházi iskolák öregdiákjainak millenniumi rendezvé nye
Kongresszusi Központ, Budapest, 2000. május 28.
10.00 –
10.30 –
10.45 –
12.00 –
13.00 –
14.00 –

Gyü lekező – helyfoglalá s – közös éneklés
A résztvevő k köszöntése
Koncelebrá ció s szentmise (alba és fehér stó la kell)
Ebéd (étkezést – szendvics, ü dítő – biztosítunk)
Közös zenei program
Sík Sándor: Istvá n kirá ly (Evangé liumi Színház)

A rendezvényt a Magyar Piarista Diákszövetsé g (elnöke:
Szű cs Ervin) szervezi. A BDSZ elnöksé ge ké ri tagjait, minél
többen vegyü nk részt a rendezvényen. Vidé ki tagtársaink,
ha jönnek, útiköltség-térítést igényelhetnek (ennek részleteirő l dr. Né meth Szilárd ü .v. elnök ad bő vebb felvilá gosítá st).

Szent Balázs püspök mosolya
Balá zsá ldá s. Figyelem az á ldá sbó l jövő arcokat: mosolyognak. Ez a mosoly azonban nem a gúny, a hitetlenség vagy a
megvetés mosolya. Ellenkező leg: igazi belső öröm, ami az
életü nkbő l annyira hiá nyzik. Mosolyog a pap is, és egyben
komolyan is veszi. Mindkettő t lá tom a szemén, hiá ba hadar, –
Istenem, ember ő is.
Talá lkozá s megy végbe itt. Szent Balá zs utá n a hívei a börtönbe is bementek. Valamit á rasztott maga körü l, ami vonzotta az embereket: „Isten orszá ga köztetek van.” Ez a „miközöttü nk” a halá lon is á tívelő egység. Ennek jele a mosoly. Titkos
elő vételezés.
A balá zsá ldá s így Mindenszentekre rímel. Arra a titokzatos
egységre, amit a dogma a „szentek egyességének” nevez. A
mosoly a jele: mi is a lényege ennek az egységnek. A lényeg
a ková sz, a szeretet.
Zichy Mihály (Ph 77)

Ö römmel az é leté rt
a Boldogasszony oltalmában
Katolikus nő k jubileumi zará ndoklata
a Magyar szentek templomá ban 2000. má rcius 25-én
9.30 – Megnyitó – Bíró László (Gy 69) pü spök
9.45 – Magyar nő k a Boldogasszony körü l –
Puskely Mária SSND
10.30 – Nő i szívvel szeretni a vilá got, az embert, az Istent –
Lothringer É va SSS
Szünet
12.00 – Ü nnepi Úrangyala
12.15 – Ö römmel a közéletért – Dávid Ibolya miniszter
13.00 – Szentmise – Bíró László pü spök
Ebé dszünet (piknik alapon, meleg teá t készítü nk)
14.30 – Szekció k:
1. „termékeny útkeresés”
2. „termékeny szeretet – nő i kü ldetés… ”
3. „egyedü l, de nem magá nyosan”
4. „élet és lélekvédelem”
15.50 – Ö sszegzés – Hogyan tová bb?
16.00 – Zá rszó , á ldá s – Bíró László pü spök
Gyü mölcsoltó Boldogasszony, Má ria, a szűz és édesanya
ü nnepére hívjuk és vá rjuk a katolikus lá nyokat, asszonyokat,
egyedü lá lló kat, hogy nő i és keresztény identitá sunkban megerő södve, bizalommal és reménnyel vá llaljuk kü ldetésü nket
mindenü tt, ahová Isten Lelke vezet bennü nket.
Sztrilich Á gnes SSS

É kes Ilona

Ulrich Magdolna

Kat. Nő k Fó ruma

Kat. Csalá degyesü let.

KALÁ SZ

Ké rlek Benneteket, címvá ltozá sotokat azonnal jelentsétek,
ha lehet, ná lam. Jelenleg 138 diá ktá rsunk címe hibá s a
nyilvá ntartá sban (nevü k a 7. lapon!), nekik nem postá zunk. A
listát folyamatosan helyesbítem, mégis minden postá zá s
utá n (kb. 2500 cím) 40-50 újabbat elköltözé s stb. miatt
visszahoz a posta, így a hiba á llandó an „újratermelő dik”.
Dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47)
Új címem: H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Új telefonszá mom: 262-5071 – e-mail: kta@freemail.c3.hu
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Meghívó
A Bencés Diá kszövetség
Északkelet-magyarországi Szervezete
a Miskolci Akadémia Bizottsá g (MAB)
székhá za (Miskolc, Erzsébet tér 3.sz.) dísztermében

Szent Benedek napja é s
a 2000. é vi millennium alkalmából
országos é s regionális ünnepi megemlé kezé st tart

2000. március 23-án 16 órakor,
melyre szeretettel meghívjuk Ö nt és csalá djá t,
valamint volt taná rainkat és diá ktá rsainkat.
Ü nnepi beszédet dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi fő apá t úr
mond. Megemlékezü nk bencés taná rainkró l és diá ktá rsainkró l, akik az elmúlt fél évszá zad sorá n az oktatá sban, a nevelésben, a kulturá lis és művészeti életben, a tudomá nynak,
valamint a gazdasá gnak a terü letén tevékenykedtek.
Dr. Só ja Szabolcs
a BDSz alelnöke

Bencé s Diákok
Veszpré m Megyei Egyesülete
Szent Benedek napját március 21-é n Tihanyban ü nnepeljü k, ahol (kedden) este 6 órakor ü nnepi szentmisét és
vesperá st mondunk, majd az Apá tsá g tető terében folytatjuk
az ü nneplést. A szentmisére és utá na a fogadá sra szeretettel
hívjuk és vá rjuk diá ktá rsainkat – a szomszéd vá rakbó l is…
Borá szaink, – lá ssuk a termést!
A veszprémi szervezet márciusi (9-é n, csütörtökön este 6
órakor, Veszprém Thököly u. 11.) összejövetelé n tartja –
immá r ötödik alkalommal – „ évi rendes” borversenyét.
Nevezé s: 2 db 0,75 l-es, dugó val lezá rt palack; fajta, évjá rat,
termő hely, termelő megnevezésével; é rté kelé s: 20 pontos;
bíráló bizottság: mindenki, aki vá llalja; díjazás: „Bá lint II”
vá ndordíj – ha Varga Ottó visszahozza..., tová bbá az első
helyezett diktá rsunk mó dot kap arra, hogy az ő szi Ké zfogáson szélesebb közönség elő tt is bemutassa pincéjének
bü szkeségét… Vá rjuk a tá volabbi vidékek borait is – gazdá jukkal együ tt, ha elég bá tor…
Igyá l! Emeld fel poharad a Holdra!
Csillagfény szá rnya vergő dik a borban.
Ö leld szerelmed, kedvesed – ha van,
ha nincs, bará ttal koccints cinkosan.
Igyá l! Akkor is, hogyha nem kívá nod;
ha á tkozod a vilá got, vagy á ldod.
Igyá l, s pró bá lj – talá n így emberi –
minden embertelent megérteni.
Á prilis 13. csütörtök 17.30: egyesü leti közgyűlés, Tihany
Bischof Pé ter (Ph 75)

Rendhagyó diáktalálkozó Fehé rváron
Szent Benedek Atyá nk közelgő ü nnepére rendkívü li öregdiá k talá lkozó t szerveztü nk. A fehé rvári ciszterci gimnáziumba hívjuk a veszprémi diá ktá rsakat, valamint a fehérvá ri
és a megyei ferences és ciszterci öregdiá k bará tainkat.
Talá lkozó nk vendége Eperjes Károly. A beszélgetés témá ja
a há rom konzervatív érték, az igaz, a szé p és jó lesz.
Szeretnénk öregdiá k-tá rsainknak maradandó élményt nyújtani, és beindítani Fehérvá ron a szerzetesgimná ziumok volt
tanuló inak rendszeres talá lkozó já t (sport, elő adá s stb.).
Mivel Fehérvá ron a Ciszterci Gimná zium visszakapta régi
nevét és rangjá t, összejöveteleink helyszíne Gyó ni András
(Gy 73) igazgató úr segítségével biztosítottnak lá tszik.
Szeretettel vá runk minden diá ktá rsunkat és érdeklő dő t a
székesfehérvá ri ciszterci gimná ziumban, 2000. március 23án 18 órakor.
Kuslits Ferenc (Gy 69) 20/9163-286, 22/323-650

