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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
Ké tszáz é ve unokatestvé rké nt szü letett ké t tudós bencé s,
a fizikus é s a költő-nyelvé sz
Dr. Jedlik Á nyos István OSB
Szimő , 1800. január 11. – Győ r, 1895. december 13.
Ké tszáz é vvel ezelőtt szü letett a felvidé ki Szimő közsé gben
Jedlik István. A csendes, jó ké pessé gű , de gyenge testalkatú
fiú t a kis családi birtokon gazdálkodó szü lei – „nem való ez a
gyerek parasztnak” meggondolásbó l – a nagyszombati gimnáziumba íratták. Itt tanulmányainak vé ge felé ú gy döntött,
belé p a bencé s szerzetes rendbe.
Századának egyik igen tehetsé ges, ké pzett feltaláló ja, ú jító ja, kísé rletező fizikatanára volt. Nevé hez fű ződik a szó davízgyártás, a dinamó , a villamos motor folyamatos forgását
biztosító áramváltó felfedezé se is. Az 1873. é vi bé csi világkiállításon kitü nteté st kapott a fél méteres elektromos szikrákat létrehozó , leydeni palackokbó l kialakított ké szü lé ké é rt.
Az esztergomi bencé s gimnáziumban nem tanított, de a
fizikaszertár leltárkönyveinek tanú sága szerint több kísé rleti
eszköz is kapcsolatos Jedlik Á nyos munkásságával. A bencé s rendi gimnázium 1855/56. é vi é rtesítőjé ben olvashatjuk,
hogy Jedlik professzor ú r nyolc darab optikai rácsot ajándé kozott a gimnázium szertárának. Sajnos, ezek a kis töré keny
ü veglapocskák nem vé szelté k át a törté nelem viharait, hogy
mi lett a sorsuk, nem tudjuk. Pedig val ó ságos mű remekek
voltak ezek a centimé terenké nt tizenké tezer (!) karcolást tartalmazó lapocskák, amelyeket Jedlik saját tervezé sű „vonalazó gé pe” ké szített. A ké szü lé k további é rdekessé ge, hogy
1860-ban (!) villamos motor hajtotta, é s a gé p teljesen önmű ködően dolgozott. Ez annak idejé n oly mé rté kben szokatlan
volt, hogy egyszer, amikor a gé p egyedü l zü mmögve vé ste a
vonalakat, a Jedliket kereső gazdasszonya a szobába lé pve
– nem látva ott senkit – rettenetesen megijedt é s Ievegőután
kapkodva kiabált, hogy az ördög van a laborató riumban.
A világ zajátó l távoli szertári csendben ü nnepé lyes pillanat
volt, amikor Jedlik bekapcsolta a „forgonyát” é s a tű hegyre
tett tekercs eleinte lassan, majd egyre sebesebben forogni
kezdett. Ez volt a világ eIsővillamos motorja. Az ebben alkalmazott áramváltó segítsé gé vel Jedlik már 1828-29-ben folyamatos forgó mozgást hozott lé tre. Ilyen technikai megoldás a
korabeli szakirodalomban nem tal álható !
Az elektromágneses indukció felfedezé sé nek 150. é vforduló ján, 1981-ben, iskolánk tanárai é s tanuló i másolatot ké szítettek Jedlik forgonyáró l, hogy ezt a híres technikatörté neti
eszközt, amely mé rföldkő volt a villamosipar fejlődé sé ben, a
tanuló k é s a Szent István Gimnázium fizika tantárgytörté neti
gyű jtemé nyé t látogató k megtekinthessé k, ké zbe vehessé k.
Ebben a gyű jtemé nyben található egy é rdekes generátor,
az ú n. Stö hrer-fé le villamos gé p. Ebből Jedlik hozatott az
országba öt darabot, egyenké nt 268 pengőforintba kerü ltek.
Ez igen jelentős összeg volt! Beszerzé sü khöz főigazgató i engedé ly kellett. A gé p alaptípusát Jedlik kissé átalakította, a
cé lnak megfelelően könnyebben kezelhetővé tette.
A ké szü lé knek van egy kalandos törté neti vonatkozása is!
Jedlik már nyugdíjaské nt é lt a győri rendházban, amikor ké t
rabló gyilkost halálra íté ltek é s a győri vármegyeháza hátsó
udvarán mindkettőt felakasztották. A halál beállt, állapította
meg a kirendelt főorvos. Jedlik egyik rendtársa, az ő határo-

zott tiltakozása ellené re elhatározta, hogy a kivé gzetteken
megpró bálja tanulmányozni a villamosáram hatását. Miután
dr. Sikor főorvos a halál beálltát megállapította, Bierbauer
Lipó t bencé s tanár dró tokat kapcsolt az egyik kivé gzett karjához é s lábához. Megforgatta a hajtó kart, é s a körü lálló k nagy
ré mü leté re a holttest megmozdult. Majd a további é leszté s
hatására a halott mozogni é s lé legezni kezdett. Az ü gyvé dek,
bírák tanácstalanok voltak. Kivé gezzé k mé g egyszer, vagy
hagyják é letben? A királyra bízták a dönté st. I. Ferenc Jó zsef
táviratilag közölte, hogy elé gsé ges, ha valakit egyszer kivé geznek. A nehé z helyzetnek maga az elíté lt vetett vé get: 24
ó rával ké sőbb „vé gé rvé nyesen” meghalt – tü dővizenyőben.
Sikor főorvost pedig felszínes szaké rtői munkájáé rt felelőssé gre vonták…
Bányai Mátyás (Eg 53) tanár
Szent István Gimnázium, Esztergom
Az előzőírás utánközlé s az Esztergom é s Vidé ke 2000. február 3-iki számábó l.

Czuczor Gergely István OSB
Andó d, 1800. szeptember 17. – Pest, 1866. szeptember 9.
Ké tszáz é vvel ezelőtt szü letett az É rsekú jvár melletti Andó d
közsé gben Czuczor István, Jedlik István unokatestvé re. Bár
Szimőé s Andó d nincs messze egymástó l, mé gis, nagyszombati diákoskodásukig csak kevé sszer találkoztak. Ugyanaznap, 1817. októ ber 25-é n öltöztek be Pannonhalmán.
A BDSZ budapesti szervezete több é vtizedes hagyományt követve idé n is
– októ ber 9-é n – elzarándokolt Czuczor Gergely
Kerepesi temetőbeli sírjához (29/1. parcella, jobbra Deák Ferenc mauzó leumátó l). Itt mé g ké t kü ldöttsé ggel találkoztunk: a
Magyar Író szövetsé gé vel, valamint a Felvidé kről (Szlovákiábó l) Andó d közsé g é s a Csemadok ké pviselőivel. A BDSZ
ré szé ről Faber Mikló s (Bp 48) elnök, az Író szövetsé gtől Czigány Gyö rgy (Gy 48) író , ny. főszerkesztő, a Felvidé kről
Plichta Tibor, az é rsekú jvári (Nové Zámky) Csemadok szervezet elnöke é s Vágvö lgyi Szilárd, az andó di Czuczor Gergely Társaság titkára helyezte el a síron – rövid beszé d kereté ben – emlé kezé sü nk koszorú it. Bú csú zásul – arra gondolva, hogy a közhiedelemmel ellenté tben Czuczor Gergely az a
költőnk, akinek a legtöbb verse (több mint negyven) vált né pdallá – közösen elé nekeltü k az általa írt Fú j, süvö lt a Mátra
szele kezdetű né pdal első versszakát. A ré sztvevők rövid,
kötetlen beszé lgeté se közben arró l is szó esett, hogy Czuczor hallatlanul nagy nyelvé szeti munkát is vé gzett. Ennek
egyik monumentális eredmé nye a hatkötetes Magyar nyelv
szó tára (az ú n. „Czuczor–Fogarasi” szó fejtő– é rtelmező szó tár, 1862– 1881.), mely mintegy 110 000 szó cikket tartalmaz
(a mi „hétkö tetes” é rtelmező szó tárunkban csak alig több,
mint felé nyi, kb. 64 000 a szó cikkek száma). – (Ké p: Czuczor
Gergely mellszobra Andó don.)
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
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„Ö t bencé s távozott Győrből”

Ké zfogás 2000, Tihany *

címmel az Ú j Ember 2000. jú lius 9-i számában interjú jelent
meg Várszegi Asztrik pü spök-főapáttal. Az írásnak komoly
híré rté ke van, mivel nem valamifé le adminisztratív jellegű
belsőmozgásró l tájé koztat.
É rtetlenü l állok az esemé ny olvasásakor. „Jogilag”, formálisan azt is lehet mondani: mi k özöm hozzá, ez a rend belső
ü gye. É n azonban nyolc é vig voltam bencé s diák, Pannonhalmán é rettsé giztem, é s azó ta is kapcsolatot tartok volt iskolámmal, a bencé s tanárokkal, így a bencé s iskolákat, a bencé s nevelé s ü gyé t a sajátomnak is é rzem, sőt enné l sokkal
többnek: a magyar kereszté ny társadalom ü gyé nek. Ha valamikor szü ksé g volt kereszté ny szellemisé gű tanárokra, nevelőkre, kü lönösen paptanárokra, akkor ma kü lönösen. Itt említem meg, hogy Budapesten is számolni kellene egy nem
egyszerű en bencé s iskola, hanem bencé s gimnázium mű ködteté sé vel. Emlé kszem, amikor a II. Világháború után a
csepeli munkások bencé s gimnázium lé tesíté sé t szorgalmazták a rendtől, az akkori főapát, Kelemen Krizosztom tanárokat
kü ldött Csepelre a gimnázium beindítására. Mind az iskola,
mind a tanárok elhelyezé se sanyarú volt. Az ottani tanárok
viszont olyan eredmé nyes tevé kenysé get fejtettek ki, hogy a
gimnázium államosítása után az utó d (?) állami iskolavezeté s
nyíltan is hitet tett a bencé s tanárok mellett, amelyet az első
igazgató nak, Vályi Hugó nak a temeté sé n – de más alkalmakkor is – látványosan is kifejezé sre juttatott.* Az akkori bencé s
tanárok, az adott törté nelmi-társadalmi körü lmé nyek között
hősiesen helytálltak – é s a mai helyzet sem ró zsásabb.
Ö nmagában azt, hogy egyes rendtársak a szemlé lődőelmé lkedő é letmó d é s a fizikai munka irányába mutatnak
é rdeklődé st, nem lehet negatív mó don é rté kelni. Ugyancsak
szemé lyes é lmé nyem azonban, hogy a bencé s atyák, sőt az
általuk „befogadott” Mécs László premontrei szerzetespap
költőis komoly fizikai munkát is vé geztek az összezsugorított
„birtokon”, közvetlenü l a háború befejezé se után, de emellett
azé rt oktattak is, nem beszé lve a költőPannonhalmán szü letett verseiről. Ami azonban 2000-ben öt bencé snek a bencé s
gimnáziumbó l é s diákotthonbó l, a tanítástó l é s nevelé stől
való távozását jelenti, az é rtetlensé g mellett felveti az erkölcsi felelőssé g ké rdé sé t mind az é rintett tanárok, mind a rendi
vezeté s vonatkozásában.
Nem elfogadható magyarázat, hogy az öt bencé sből nem
lesz „kiugrott pap”, mivel ré szben bencé s plé bánián szerzeteské nt vé geznek lelkipásztori munkát, ré szben pedig ú n.
„világi papok” lesznek a győri egyházmegyé ben.
Ne feledjü k: szerzeteské nt tanári, nevelői munkára vállalkoztak é s erre is ké szítetté k fel őket. Ilyen nehé z helyzetben
nem szabadna elhagyniok a bencé s gimnáziumot az „ősi
é letforma megé lé se” cé ljábó l. Ha jó l emlé kszem, a főapátság
ebé dlője egyik freskó jának alján a következő felirat olvasható : „Aki az eke szarvára tette a kezé t, ne tekintsen vissza.”
Aggó dom a bencé s gimnáziumoké rt, kü lönösen ha a főapát
ú r is hangsú lyozza a „környezeti kihívások” megváltozását é s
a rendtagok összeté telé nek megváltozását.
Dr. Péter Béla (Ph 47)
2000. jú lius 19.

„Mié rt jövü nk össze? Mert jó együ tt lenni!” – kezdte megnyitó
beszé dé t Korzenszky Richárd (Ph 59) atya, az apátság perjele, a november 11-é n hatodik alkalommal megrendezett
„Ké zfogás”-on, amely a szerzetesi iskolákban vé gzett diákok
é s az egyházi inté zmé nyek pedagó gusainak találkozó ja.
A házigazda felidé zte az elmú lt alkalmak esemé nyeit, felvillantotta az előadó k – Mádl Ferenc, Andrásfalvy Bertalan
(So 50), Makovecz Imre, Kálmán Attila, Nemeskürty István –
nagyszerű előadásait, é s köszöntötte a nap vendé geit, Szokolay Sándor zeneszerzőt é s Erdélyi Balázs muzeoló gust.
Szokolay Sándor vallott magyarságáró l, Istenhez fű ződő
bensősé ges kapcsolatáró l. Lelkesen, ugyanakkor alázatosan
beszé lt legú jabb mű ve, Nagy Gáspár (Ph 67) „Symphonia
Ungarorum” című verse megzené síté sé ről. „A vers megzené síté sekor a zene a költé szet szolgáló jává válik” – vallotta.
Az ü nnepé lyes előadást szé p keretbe foglalta Halmos Eszter é neke. Az ebé dszü net kezdeté n Bő zsö ny Ferenc ezú ttal
nem „beharangozott”, hanem hú zhatta a harangot az apátság
megszé pü lt belsőudvarán.
A dé lutáni program a Kereszté ny Szü lők Alapítvány támogatásainak átadásával kezdődött. A Veszpré mi Főegyházmegye oktatási inté zmé nyei között az idé n több mint 1,6 millió
forint kerü lhetett felosztásra. Az ü nnepsé get a zalaszentlászló i Mindszenty Jó zsef Á ltalános Iskola növendé kei keretezté k. Az elhangzott versek a nevelők é s a magunk felelőssé gé re hívták föl a hallgató ság figyelmé t.
Ezt követően Erdélyi Balázs „Avar kereszté nyek – kereszté ny avarok” című előadását hallhattuk a kissé szű knek bizonyult tetőté rben; alighanem felü l kell vizsgálnunk törté nelmi
ismereteinket.
A napot szentmise zárta, melyen Borián Tibor SchP igazgató szentbeszé dé ben kiemelte a szeretet fontosságát é letü nkben, é s a legfőké ppen, gyermekeink é leté ben.
Krámli Péter (Gy 82)

* Lásd pl. Kovács Dezső (Cs 51) cikké t a 9. lapon. – A szerk.

A budapesti bencé s iskolát a Szent Benedek Kulturális Alapítvány számláján lehet (é s kell is) anyagilag támogatnunk.
Az alapítvány számlaszáma: 11712004–20183080, a devizaszámla: Bp. XII. ker. OTP, B 97433. – Az adó első1%-ának
diszponálásához 18052040-1-43 az alapítvány adó száma.
Hálás köszönet minden segítsé gé rt! – KTK
Kiadja a Bencé s Diákszövetsé g
Felelős kiadó Faber Mikló s, a BDSZ elnöke
Szerkesztődr. Scherer Norbert
Olvasó - é s technikai szerkesztődr. Kö nyves Tó th Kálmán
Nyomta a Komp Nyomda, Solymár. Tel.: 26/361-557

* Utánközlé s az Ú j Ember 2000. november 26-i számábó l

Emlé kezzü nk csak, Tihanyban szé p előadásban ez az é nek
is elhangzott. Talán tudjuk: Wolf Péter zené je, de szinte senki
nem tudja, hogy szövegé t Fülö p Kálmán (Gy 41) diáktársunk
írta. Levelé ben így vall erről: „Mellé kelem ezt az Ave Máriát,
mely Sass Szilvia é s Tokody Ilona lemezein é vek ó ta szerepel. Sőt kó rusokkal feldolgozva itthon é s kü lföldön is szé p
számmal szerzett elismeré st. (… ) É n 1941-ben Győrött é rettsé giztem a bencé sekné l. Több mint 40 é ve é lek csak az írásbó l. Eddig 34 zené sjáté k, musical stb. premierjé t é lhettem
meg. Ezenkívü l több sanzon, kuplé é s slágerem vált ismertté .
Hogy ne feledjem, bevallom, 1941-ben az é rettsé gi előtt ké t
hé ttel verseskötetem jelent meg, é s az Elmegyek, elmegyek
dallamára osztályfőnököm felké ré sé re az általam írt szövegekre ballagtunk. A felejthetetlen gimista é veink emlé ke miatt
hosszú é vek ó ta már nem csak 5 é vente, hanem minden
é vben találkozunk. (… ) Laudetur Jesus Christus! ”
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
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A Bencé s Diákszövetsé g 2000. é vi
kü ldöttgyűlé se
November 25-é n volt a BDSZ ez é vi kü ldöttgyű lé se. Faber
Mikló s (Bp 48) elnöki megnyitó ja után a kü ldöttek dr. Jobbágy Lajost (Ph 69) választották meg levezető elnöknek é s
Kajtor Jánost (Ph 76) jegyzőkönyv-vezetőnek. Az elnöksé g
beszámoló ját az ezé vi munkáró l Szalai Béla (Ph 58) ismertette. A számvizsgáló bizottság elnöke, dr. Muzsay Géza
(Gy 49) az 1999. é v pé nzü gyi beszámoló ját, Horányi Márton
(Ph 83), az ellenőrző bizottság tagja, a 2000. é vi pé nzü gyi
helyzetet é s a 2001. é vi költsé gveté s tervezeté t ismertette. A
tagdíjfizeté s fegyelmezettebbé vált, a Diákszövetsé g a pé nzü gyi é veket megtakarításokkal zárja. A kü ldöttek a beszámoló kat elfogadták, a költsé gveté st pedig a terü leti szervezetek
támogatási előirányzatának megváltoztatásával jó váhagyták.
Ezután a ké t ú jonnan választott terü leti szervezeti elnök
mutatkozott be. Rákos Gyulát (Ph 54) a Szűcs László (Ph 74)
halála miatt megü resedett dé lkelet-magyarországi szervezet
választotta elnöké vé , Benkő Zoltán (Gy 84) pedig a né gy é vi
elnöksé g után lemondott dr. Szelestei Tamás (Ptl) utó dja lett
a keszthelyi szervezet é lé n. A keszthelyi terü leti szervezet a
„nyugdíjba vonuló ” dr. Szelestei Tamást örökös tiszteletbeli
elnökké választotta. Mindké t ú j elnök kifejtette, hogy munkájában városi kiscentrumok lé trehozását tartja fontosnak.
Dr. Németh Szilárd (Ph 81) ü gyvezető elnök az elnöksé g
munkájának jobbítására javasolta, hogy az elnöksé gi ü lé seken a terü leti szervezetek elnökei, akadályoztatásuk eseté n,
helyettesíttethessé k magukat. A kü ldöttgyű lé s a javaslatot
határozattal elfogadta. Az ü gyvezető elnök ezután a jövő é vi
tisztú jító kü ldöttgyű lé s előké szíté seké nt előterjesztette a jelölő bizottság lé trehozására vonatkozó javaslatot. A kü ldöttgyű lé s a terü leti szempontokat figyelembe vé ve Ember Károlyt (Bp 51, Budapest), Gondos Lajost (Ph 57, Nyíregyháza),
dr. Hanis Bélát (Gy 75, Eger), dr. Szelestei Tamást (Ptl,
Keszthely) é s dr. Varga Jó zsefet (Gy 75, Sopron) választotta
a jelölőbizottságba.
A kü ldöttgyű lé s jó váhagyta az ú j adminisztráció s központ
Hűvö svö lgyi Dokumentáció s Helyi Szervezet-ké nt való mű ködé sé t é s meghatározta feladatait. Szalai Béla főtitkár ismertette Keller Péter (Ph 74) diáktársunk javaslatát egy olyan
alapítvány lé trehozására, amelynek rendelteté se tragikusan
megváltozott sorsú diáktársaink é s családjuk megsegíté se. A
kü ldöttgyű lé s felhatalmazta az elnöksé get az alapítvány megszervezé sé re. A kü ldöttgyű lé s befejezé ské nt tájé koztatást
kapott dr. Kö nyves Tó th Kálmántó l (Ph 47) a kiadványainkkal kapcsolatos elk é pzelé sekről.
A jövő é vi tisztú jító kü ldöttgyű lé sre 2001. november 24-é n,
a hó utolsó szombatján kerü l sor.
Szalai Béla (Ph 58) főtitkár
Kedves Barátaim!
Tagdíjak, terü leti szervezetek támogatása… Ö rökzöld, viszsza-visszaté rőté ma. A kü ldöttgyű lé sen ké szü letlenü l szó ltam
a felvetődött javaslatokhoz, szeretné m vé lemé nyemet kissé
átgondoltabban megfogalmazni.
Mindnyájunkban é l az igé ny, hogy szű kebb, családi, baráti
közössé geinken kívü l egy nagyobb, esetü nkben – a bencé s
nevelteté sü nk okán – ehhez a tágabb közössé ghez is tartozzunk. Ahhoz, hogy a közössé ghez tartozhassunk, ennek a
közössé gnek meg kell teremtődnie, lé teznie, mű ködnie kell,
országos é s terü leti szinten egyaránt. Az országos egyesü lethez azon közössé gek – terü leti szervezetek – tartoznak,
amelyek már lé teznek, legalábbis megszü lettek, a keresztsé gü k/né vválasztásuk után számon tartjuk őket.
Az utó bbi ké t-három é vben több ú j terü leti csoport szü letett,
lé trejöttü kben az egyé nenké nti belső ké szteté s, indíttatás
mellett a már lé tezők pé ldája, de az országos ü gyvezető
elnöksé g fáradhatatlan, segítőbiztatásának is jelentős szerepe volt. A lassan háromezer tagot számláló országos egyesü letü nkhöz hú sznál több terü leti szervezet tartozik a legkü lön-
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fé lé bb adottságokkal, é s azok kedvező vagy kedvezőtlen
volta mellett termé szetszerű az igen elté rő mű ködé si forma.
Egy jó általános támogatási rendszer kidolgozása – amely,
ú gymond, alanyi jogon juttatná vissza a terü leti szervezetekhez a központi tagdíj (pontosabban tartalé k) egy ré szé t –
csaknem lehetetlen feladat. De vajon szü ksé g van-e erre?
Azt gondolom, hogy egy közössé g megalakítása az abban
é rintett szemé lyek egyé ni dönté se. Feltehetően azé rt jön lé tre, mert ez az alapító k é rdeké ben áll. Terü leti szervezeteinkné l is így van ez. E kis sejtjeinknek meg kell hat ározniuk
mű ködé sü k mó dját, é s ehhez a szü ksé ges eszközöket elő
kell teremteniü k. Nekik, saját maguknak. A saját maguk szabta programjuk költsé geit nekik kell viselniü k. Jó , ha ezt mindjárt az elejé n sikerü l tisztába tenni, kü lönösen akkor, ha a
megválasztott vezető nem engedheti meg magának, hogy
hosszabb időre meghitelezze a mű ködé s (fé nymásolás, posta, telefon, utazás stb.) költsé geit.
Nagyon ridegen hangzik ez számomra is, de higgyé tek el,
jó l van ez így. Kiderü l, hogy áldozatot kell hozni valamié rt.
Valamié rt, amit fontosnak gondolunk. É s lehet, hogy jobban
fogunk ragaszkodni hozzá, ha áldozatot hoztunk é rte. (Az
egyházközsé gü nké rt talán ezer forint „áldozatvállalást” mer
ké rni – általános esetben, egy é vre!!!, de ezt mindnyájan
tudjátok – az egyházunk… ) Az anyagiakat be kell vallani, é s
be kell vasalni – gyorsan, köntörfalazás é s pironkodás né lkü l.
É s nem hó napró l hó napra, mert akkor mindig erről lesz szó ,
hanem, mondjuk, legalább egy é vre. É s ha ezen költsé gek
kifizeté se valakinek gondot jelent, biztos vagyok benne, hogy
egy kis közössé g ezt jó l tudja kezelni.
Ennyit az anyagiakró l. De van itt más valami is. Legyü nk
őszinté k: ha nem sikerü l egy közössé g é lé re kellően elszánt
egyé nt választani, vagy sikerü l, de egyedü l hagyjuk, nos, ott
nem lesz közössé g. É s nem azé rt, mert nincs meg a mű ködé s anyagi fedezete. Az a szervező munka, az a töprengé s,
az az erőfeszíté s, ami szü ksé ges a közössé g é leté nek megalapozásához é s é letben tartásához, az csak másod-, vagy
harmadsorban pé nzké rdé s. Ezt nem szoktuk hangoztatni,
mé rni mé g kevé sbé . Ha mé rné nk, alighanem egy nagyságrenddel nagyobb tagdíjakat kellene szedni, mind országos,
mind terü leti szervezeti szinten. (Igaz, akkor nem is akarn ánk
annyira ehhez az egyesü lethez tartozni… )
Szó val, Fiú k! Javaslom, határozzuk meg az országos szervezetü nk számára, mit tegyen annak é rdeké ben, hogy a
vé geken jobban é rezzü k magunkat, hogy könnyebben megtaláljuk egymást, é rtesü ljü nk fontos hírekről, hogy legyenek
közös, országos vagy regionális találkozásaink, hogy hány
Hírlevé lre é s Almanachra é s milyen egyé b „szolgáltatásra”
van szü ksé gü nk. Ezen elvárások költsé geit tagdíj formájában
be kell fizetni, é s azzal „odafönt” jó l kell gazdálkodni. É s ha
alkalom kínálkozik rá, innen-onnan ki is lehet egé szíteni,
ahogy sikerü lt is az utó bbi időben. De a mű ködé sü nket ne
ezekre a máshonnan szerzett, talált pé nzekre alapozzuk. A
magunk szabta programot tudnunk kell magunknak finansz írozni. Mind országos, mind terü leti szervezeti szinten.
Jó lenne ugyanakkor, ha ehhez a fránya, kikerü lhetetlen –
fentiekből következően – kettős tagdíjnak nem csak költsé gjellege lenne, hanem kifejeződne megfizeté sé vel a befizető
ré szé ről a közössé gvállalás, annak é venké nti megú jításának
igé nye, ha becsü letbeli ü ggyé válna: ehhez a közössé ghez
akarok tartozni, ré szt akarok vállalni a terhek viselé sé ben is.
Bischof Péter (Ph 75)

Jó hír a Bencé s Diákok Győri Egyesü lete tagjainak
Megállapodás szü letett az ez é vi kü ldöttgyű lé s során, hogy a
közeljövőben egyeztetik az országos szervezet é s a győri
szervezet tag- é s tagdíjfizeté si nyilvántartásait, é s ezzel vé get
é rhet az a bosszantó helyzet, hogy tagdíjaikat tisztessé gesen
fizető diáktársaink té ves egyenlegeket kapnak. Győri diáktársaik, Balogh Gyula (Gy 48) é s dr. Jakab Zoltán (Gy 48)
vállalták ezt a korán sem egyszerű feladatot, amelyben Horányi Márton é s Szalai Béla lesz segítsé gü kre. – Az elnö kség
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Tájé kozató a BDSZ soproni szervezeté nek
é s a Bencé s Háznak é leté ről 2000 vé gé n
A mú lt é vekhez hasonló an közös összejövetelt tartott a BDSZ
soproni szervezete, a Bencé s Ház Alapítvány Kurató riuma é s
a Szt. Benedek Idősek Háza Alapítvány Kurató riumának kü ldöttsé ge. Íme egy kis ízelítőaz ott elhangzottakbó l.
1.Bencé s Ház Alapítvány
Venesz Ernő (Ph 49) házgondnok 1999. szeptemberé től kettős feladatot lát el: a hé t nagyobbik felé ben Pannonhalmán
tartó zkodik, a perjeli hivatal munkatársa. A hé t vé gé n van
Sopronban, gondnoki feladatait ekkor l átja el. Telefonszáma
változatlan (99/338-843), de ü zenetrögzítős, melyet időnké nt
Pannonhalmáró l is lehallgat. Ké ri tü relmü nket, ha nem „azonnal” oldó dnak meg a dolgok. Ezzel kapcsolatos k é ré sü nk: ha
valaki belső indíttatást é rez e gondnoki szolgálat betölté sé re
a jövőben, jelentkezzé k, mert Ernőú tmutatásai alapján erre a
jövőé vben sor kerü lhet. Ide tartozik mé g: Ernő pannonhalmi
szolgálata miatt a hittanó ra megszű nt a Bencé s Házban.
Vendégforgalom: a káptalanterem látogatottsága csökkent
(mint minden soproni mú zeumé ), így termé szetesen az adományokbó l származó bevé telü nk is. A rekonstrukció s munkák
vé gzé se miatt csökkent a vendé gszobák kihasználtsága is.
Jó hír, hogy jövőre a ház ezen ré szé n nem terveznek munkálatokat, a szobák előzetes egyezteté s alapján igé nybe vehetők (1 db 4 ágyas, 1 db 2 ágyas szoba; a folyosó n tusoló ,
toalett). Adományokat elfogadunk.
Bács Tamás (So 54) beszámolt a pé nzü gyi helyzetről, ez a
fentiek ellené re a tavalyinál biztató bb. A számlán az é v vé gi
záráskor kb. 600 E Ft várható . Az 1%-bó l 250 E Ft-ot kaptunk. A templom munkálatait 320 E Ft-tal, a hencidai ó voda
é hezőgyerekeit 30 E Ft-tal, a gyermeké tkezteté si alapítványt
25 E Ft-tal támogattuk. – Bács Tamás 10 é ves szolgálata
után ké rni fogja felmenté sé t a gazdasági feladatok ellátása
aló l. Ha valaki 2001-től ezt elvállalná (esetleg diáktárs felesé ge), Tamás szívesen rendelkezé sre bocsátaná tapasztalatait.
Megjegyzé s: Venesz Ernő é s Bács Tamás eddigi munkáját
is köszönjü k!
2.Szent Benedek Idősek Háza Alapítvány
Az eddig vé gzett beruházásokra fordított összeg (1998–99)
23 M Ft. Bankszámlán lekötve 22 M Ft, további lehívható
összeg 7 M Ft. Beruházások:
– Tető tér: Kolostor u. szárny tetőszerkezete elké szü lt, a barokk fedé lszé k felú jításra kerü lt; a kazánház tervezett helyé n
a födé m megerősíté se megtörté nt.
– II. emelet: A tavaly már megírt bontások után elké szü ltek
a válaszfalak é s az aljzatbetonozás (a Bencé s Ház Alapítvány szobái fölött is).
– I. emelet: Válaszfalak é s aljzatbetonozás.
– Fö ldszint: Konyha elfalazása, a Kolostor utcai bejárat
megnyitásához szü ksé ges összes munka elvé gzé se.
– Pince: Az é tterem kialakításához szü ksé ges bontások é s
a padló szint sü llyeszté se megtörté nt; helyi megerősíté sek.
2000-ben folyó munkálatok:
– A kazánház kié píté se, kazán beü zemelé se
– A szintenké nti 5 szoba kié píté se; szakipari munkák
– A liftakna kié píté se
– A Kolostor utcai szárnyban ablakcsere
– A barokk tetőszerkezet további é píté se
– A kvadratú ra homlokzatának felú jítása
Pé nzforrások felkutatása, pályázati pé nzek elnyeré se
további bővíté st tesznek lehetővé . Várjuk adományaitokat, az
adakozó k meggyőzé sé t, az adakozó ké rt való imádságot!
3.Bencé s Diákszövetsé g Soproni Szervezete
Mint látjátok a szövetsé g é s a ké t alapítvány szorosan együ ttmű ködik, a tervezők, a kivitelezők, a szolgáló k é s persze a
kritikusok is a szövetsé g tagjaibó l kerü lnek ki. Itt említjü k meg
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a teremőrök, a számító gé pes szakemberek, a nyomdászok
é s ú jságíró k munkáját is. Köszönet é rte!
Az elmú lt é v kiemelkedő esemé nyei a fehé rasztalos találkozó kon kívü l:
2000.03.18. – „Azt keressü k, ami összeköt” címmel
ökumenikus összejövetelt rendeztü nk az evangé likus líceum
ú j dísztermé ben. Dr. Vladár Sándor református, dr. Szabó
Lajos evangé likus é s dr. Sulyok Elemér katolikus rektorok
tartottak előadást arró l, mit szeretnek a másikban.
2000.03.25. – „2000 é v kereszté nysé ge – Isten ajándé kai”
címmel ké peslapkiállítást rendeztü nk. Közremű ködött dr. Korzenszky Richárd (Ph 59) atya, dr. Kubinszky Mihály (Bp 45)
egyetemi tanár é s dr. Rédly Elemér (Ph 53) atya városplé bános. A kiállítást Andrássy Péter (Ptl) barátunk szervezte.
2000.06.04. – Vasárnap a kőszegieket fogadtuk. Szé ppé
varázsolták szentmisé nket, remé ljü k, ők is jó emlé keket vittek
haza magukkal.
2000.06.10-11. – Keszthelyen voltunk, talán nem hagytunk
rossz emlé keket. Tőlü nk megkapják az ISO 9001 minősé gbiztosítási tanú sítványt: vendé gké nt é s vendé glátó ké nt is
kiváló ak.
2000.10.20. – A soproni gimnázium né vadó jára emlé keztü nk (mint minden é vben). Idé n a szentmisé t Szalay Ferenc
(So 50) diáktársunk celebrálta.
2000.11.13. – A Megyei Közgyű lé s komoly anyagi segítsé gé vel Millenniumi Fó rumot rendeztü nk. – Az első ré szben
Horváth Endre kiállítását nyitotta meg dr. Kubinszky Mihály
(Bp 45) ny. egyetemi tanár. A kiállítás címe: Nyugatmagyarországi templomok az Á rpád kortó l napjainkig. A kiállítás
ké peiből ké szü lt könyv jelenleg is kapható a Bencé s Házban.
A fó rum második ré szé ben „A törté nelmi egyházak szerepe
az ezeré ves magyar állam é leté ben” címmel Csó ka Gáspár
győri házfőnök-igazgató , dr. Haraszti Gyö rgy, az Országos
Rabbiké pző Inté zet tanára é s dr.Vladár Gábor, a Pápai Református Teoló giai Akadé mia főigazgató ja tartottak előadást.
Erre az alkalomra megtelt az Evangé likus Líceum díszterme.
Ha bencé s diákok más tájról keresik fel Sopront, a
Bencé s Házon kívü l megtalálható ak vagyunk a Szé chenyi té ren a Perkovátz Házban (angol söröző) törzsasztalunknál
vasárnap mise után dé lig. A mise kezdé se változatlan: fé l 10
ó ra a bencé s (Kecske) templomban. Itt jelenleg is zajlik a rekonstrukció , az orgona felú jítása átmenetileg szü netel a körü lötte zajló munkálatok miatt. A pé nzt változatlanul gyű jtjü k, a
2001. é vi őszi koncert lé trejötté ben csak remé nykedü nk.
Ismé telten ké rjü k az adatok változásának bejelenté sé t!
Ezen kívü l kü lön ké ré sem is van: aki rendelkezik E-mail
címmel, ké rem, felté tlenü l írja meg, mert kiadást é s energiát
spó rolunk meg a számító gé pes kü ldé ssel. A tagdíjakkal kapcsolatos álláspontunk nem változott: szeretné nk, ha nálunk
fizetné tek Sopronban. Változatlanul ígé rem, hogy a kü lföldiek
tagdíját minden é v vé gé n rendezzü k, de ké rjü k, ha Sopronban jártok, ne feledkezzetek meg ró lunk.
2001. első fé l é vé re tervezett programunk
2001.01.07. 14.30 – Láttam Uram hegyeidet… Fotó kiállítás.
Előadó k: dr. Korzenszky Richárd (Ph 59) tihanyi perjel é s
Andrássy Péter (Ptl) tanár.
A januári hé tvé gé ken további előadások lesznek hegyekről,
hegymászásró l, a kiállítás ezalatt látogatható . Helyszín:
Bán János Közössé gi Ház Sopron, Halász u. 38.
2001.02.09. 18.00 – Fehé rasztalos találkozó a Juventus
é tteremben
2001.04.28. – Házigazdái vagyunk a 4. Országos Mária
Zarándoklatnak. MINDENKIT SZERETTEL VÁ RUNK! (Az
előzetes meghívó t lásd a 10. lapon.)
2001.06.08–10. – Kirándulás (Eger, Tokaj)
Ora et labora!
Sopron, 2000. december 3.
Dr. Varga Jó zsef (Gy 75)
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TÁ JÉKOZTATÁ SUL, hogy mindenki jól é rtelmezhesse a minden é vben megkü ldött kimutatást
egyé ni
azonosító

é rettsé gi helye, ideje.
Ha ismert !

né v,
lakcím

„Tartozik” = tagdíj
kötelezettsé g előírás

Fekete Pé ter Pál

„Követel”=
tagok által
befizetett
összegek

Amelyik
é vre a tagdíj kötelezettsé g
vonatkozik
pl: 94, 95,
96 é vek

„Egyenleg” = a tag számlapozíció ja
azaz
„Tartozik” = tagdíj elmaradás van nyilvántartva, a mellé kelt csekken ké rjü k
befizetni a hiányzó összeget
Befizeté sek dátuma:
pl. 1998.05.30
1997.12.22

„Követel” = tagdíj tú lfizeté s van nyilvántartva
Jelen esetben 800 Ft tú lfizeté s van kimutatva!

Kedves Diáktársam! A fenti formátumú folyó számla kimutatást tájé koztató jelleggel kü ldjü k el ré szedre. A jobb
é rtelmezé s kedvé é rt megpró báljuk bemutatni az egyes adatok konkr é t tartalmát. Amennyiben elté ré st tapasztalsz,
ké rü nk, hogy levé lben vagy az alábbi telefon, fax számokon illetve e-mail címeken jelezd ré szü nkre.
Ké rü nk, hogy felté tlenü l ellenőrizd azonosító adataidat, azaz a NÉ V, LAKCÍM, É RETTSÉ GI HELYE, IDEJE.
Amennyiben rossz alapadatokat tartunk nyilv án ró lad, ké rjü k ennek mielőbbi jelzé sé t a megadott címeken, telefonokon.
* Bencé s Diákszövetsé g 2083 Solymár Terstyánszky u. 10.
* Bencé s Diákszövetsé g 1011 Budapest Főu. 30. 205. szoba
(
06-26/360-810 (ü zenetrögzítő+fax); 06-1/212-2371 (munkaidőben); 06-1/212-2321;
(
06-1/212-2320 (fax)
(
06-30/964-6632 (mobil)

e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
Horányi Márton (Ph 83)
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Ismé t „eltűnt” tizenhé t tagtársunk

Nagyobb összeggel támogatták szövetsé gü nket

Szeptember 1-i számunkban 104 diáktársunk címé t hiányoltuk. Közremű ködé stekkel – hála Istennek – 25 címet megtudtunk, de mára ú jabb 17 barátunk veszett el. Így ú j listánk 96
nevet tartalmaz. A hibás címekről – nem mindig! – visszajön
a posta. Külfö ldrő l talán jó címekrő l is visszajön, a címzé snek „nem ottani szokás szerinti” (vagyis gé pi feldolgozásra
alkalmatlan) formája miatt. Külfö ldi címekkel együtt a címzés
ottanian helyes formáját is kérem (sorrend, tagolás stb.).
További segítsé geteket, közremű ködé steket ké rem tehát
társaink „való diságának”, hollé té nek felderíté sé hez. Szeretettel é s köszönettel
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b.
Tel.: 00/36/1/262-5071; ú j e-mail címem: drktk@freemail.hu

Márciusi számunkban né v szerint köszöntü k meg azon barátaink áldozatké szsé gé t, akik 1999.11.04-től 2000.02.16-ig
nagyobb (legalább 5000 Ft-os) adományt kü ldtek. Most
azoknak mondunk köszönetet – a befizeté sek idősorrendjé ben – , akik azó ta 2000.11.09-ig tetté k ezt. Kereken 360 ezer
forintot kaptunk tőlü k. Isten fizesse meg. – Az elnö kség

Né v, vé lt gimn., é v, szervezet
Bácskay Mikló s
Gy 52 Bp
Bandinter Tamás
…
Bánsági Bé la
…
Baross Gábor dr.
Bp
Bp
Batkay László
…
Bé kány Tamás
…
Zc
Beőthe Tamás Zsolt Ph 91
Berecz Loránd
Ph 88 Se
Berta László
Ph 74 Kh
Bitskey Gábor
Ph 80 Bp
Bodnár László
Ph 67 Ny
Bonta Kálmán
…
Boross Dé nes dr.
…
Bp
Boross Kálmán
So 51 So
Bujdos Bé la
Gy 86
Bü kkfalvy János
Ph 65 Bp
Czömpöly Tamás
…
Cserháti Balázs
…
Csermely Szabolcs Ph 74 Se
É dl Medárd
Pp 39 Vp
Fü löp Gé za
Gy 57 Pe
Gábor Bé la
Bp 31 Bp
Gleisza István
Ko
Bp
Gü nter Tamás
…
Pe
Györgyi János
Ph 75 Ny
Halmos Imre
Gy
Gy
Halmosi Ró bert dr.
Ph 91
Herszé nyi Imre
Ph 68 Gy
Horváth Imre
Bp 32 Bp
Horváth Jó zsef
Eg 41 Bp
Horváth Sándor
Gy 94 Sz
Ivanich Mikló s
Ph 50 Gy
Kámán Attila
Ph 82
Kardos Jó zsef
…
Kassai Gábor
Ph 86
Kende György
Ph 64 Se
Kerekes László
Ph 56 Bp
Keszthelyi Gyula
Gy 64 Gy
Kis Norbert dr.
Ph 94
Kiss Sándor
Kg 40 Sz
Kocsis András
Ph 70 Bp
Komán Bé la
Eg 41 Fk
Komáromi Zsolt
Ph 98 Bp
Koppány András
Ptl
Vp
Kulcsár László
So
Gy
László G. Farkas dr. Ko 34 Fk
Lelkes Pé ter
…
Lé nárd György dr.
Bp 43 Dm

Né v, vé lt gimn., é v, szervezet
Makay László
Bp 48 Bp
Markovits Ferenc dr. Ph 65 Gy
Mersei Gyula
Pp 46 Bp
MezőGyörgy
Ph 84 Ny
Molnár Mikló s
Gy 50 Se
Morvay Imre sac.
…
Mosolygó Bé la
Ph 72 Ny
Mosolygó Dé nes
Ph 72 Ny
Mosolygó Dé nes ifj. Ph 98 Bp
Murányi Mihály
…
Né meth Barnabás
…
Né meth Csaba
Gy 89
Ohetring Pál
Ptl
Gy
Ő sz István
…
Pálinkás Attila dr.
Ph 80 Pe
Paló cz András
…
Gy
Papp György Mag.
Ph 74 Gy
Patkó Márton
Ph 58
Pé ch Bé la
Ph 61 Bp
Pé ry László
…
PethőIstván
Ph 65 Gy
PetőKlára
…
Pinezich Á kos
So 50 So
Rácz Mikló s
Gy 93 Gy
Radziwon András
Gy 88 Tb
Rentenher I dr.
…
Ruzsics Balázs
…
Sallai Gé za
Gy 85 Bp
Sasvári György
Ph 53 Gy
Silinger Tamás dr.
Gy 83 Pe
Solté sz László
Ptl
Ny
Somogyi Tivadar Tibor Gy 50 Gy
Somogyi Vince
Gy
Kh
Sticzay Rezső
Cs 54 Fk
Szabó László
Ph 83 Fk
Szalay Bé la dr.
Ph 64 Gy
Szatmári Ferenc
Gy 47 Gy
Szerdahelyi László
Bp 35 Bp
Szerdahelyi László ifj. Bp 64 Bp
Szíjjártó János
Gy 74 So
Szó rád Antal
Ko 41 Bp
Sztankay Á rpád dr. Ph 74 Ny
Tihanyi Sándor
Gy 79 Fe
Török Lajos Sándor Ph 57 Gy
Trombitas Andreas dr. Bp 38 Bp
Varga Barnabás
Gy 81 Pp
Zelecsé nyi Bé la
…
Zseli Mikló s dr.
Ph 94

Ké rjü k, hogy esedé kes tagdíjatokat (aktívak 1000 Ft/é v,
nyugdíjasok 300 Ft/é v, 75 é v felett: nem ké rünk, de megkö szö njük), ha nem terü leti szervezetetekné l rendezitek,
csekkszámlánkra fizessé tek be. Írjátok rá a címzé steken
lé vő nyolcjegyű számot, iskolátokat é s az é rettsé gi é vé t.
Csekkszámlaszámunk:
10403356–33500155–00000000 Bencé s Diákszövetsé g

Né v
Dr. Fejes Antal
L. F. Thomay
Dr. Csú cs László
Kovács Pé ter
Dr. Fedina László
Faber Mikló s
Dr. Komló ssy Attila
Kovács F. László
Soó s Gé za
Ú jj Írisz
Szeyffert Ö dön
Radda István
Dr. Kovács Ferenc
Maró th János
Richter Vladimir
Szárnyas Tibor
Dr. Alex László
Deák Mihály
Pataki András
Ö lbei László
Csillag Kristó f
Dr. Schőnweitz Tivadar
Ódor Tamás
Faber Mikló s
Krú dyné Szű cs Teré z
Dr. Schmidt Lajos
Stipsicz István

Iskola
Ph 63
Kg 43
Ph 60
Gy 80
Cs 52
Bp 48
Ph 67
Ph 60
Ph 81
Pártoló
Ph 66
Ph 57
Ph 57
Ph 76
Bp 37
Pártoló
Ph 55
Ph 85
Ph 75
Ph 76
Ph 78
Ph 62
Ph 78
Bp 48
Bp 38
Ph 56

Né v
Dr. Tibor Baumann
Forbáth László né
Pó ta György
Eggenhofer Tamás
Kovács F. László
Tomka Jó zsef dr.
Fend Ferenc
Lengyel Antal
Horváth Pál
Kiss Zsolt
Dr. Horváth Bé la
Dr. Csé ri Tamás
Nó grádi László
Petőfalvi István
Dr. Schmidt Lajos
Kü nnle Tamás
Ódor Tamás
Fischer G. Tamás
Eggenhofer Tamás
Dr. Blazovich Á goston
Dr. Pap János
Scitovszky Thomas
Zsinkó Gábor
Gotthárd Dezső
Kalmár Gáspár
Dr. Bíró Vilmos

Iskola
So 50
(Bp 38)
Ph 64
Gy
Ph 60
Ph 64
Ph 62
Ph 62
Gy 66
Ph 87
Ph 66
Ph 86
Ph 66
So 51
Bp 38
Ph 58
Ph 78
Bp 49
Gy
Kg 40
Gy 79
Bp 44
Ph 75
Ph 55
Gy 62
Ph 55

Felsoroljuk né hány alapítvány adó számát, ezekből kedvü nkre válogathatunk adónk első 1 %-ával való támogatásra.
18606292-1-11 Szent Márton Alapítvány (Bencé s rend)
19113007-1-08 Budincsevits Alapítvány (Pannonhalmi
Bencé s Gimnázium javára)
18052040-1-43 Szent Benedek Kulturális Alapítvány
(BDSZ, budapesti iskolánk javára)
18083086-1-41 Építsü nk Együ tt Alapítvány (Szt. Benedek
Á ltalános Iskola é s Gimnázium, Budapest)
19150402-1-11 Freskó Alapítvány (Esztergomi Gimnázium)
19115944-1-08 Acsay Ferenc Alapítvány (Győri szervezet)
18955242-1-20 Bencé s Szellemisé gé rt Alapítvány
(Keszthelyi terü leti szervezet)
19111902-1-08 Soproni Bencé s Ház Alapítvány (Sopron)
19248099-1-18 Bencé s Közössé g é s Diákárvák Alapítvány
(Szombathelyi terü leti szervezet)
18917884-1-19 Kereszté ny Szü lők Alapítványa a Veszpré m
Megyei Diákoké rt (Veszpré mi szervezet)
18790342-1-15 A kereszté ny Ifjú ságé rt, a Jövőé rt Alapítvány
(Nyíregyháza)
18792038-1-15 Szent Imre Katolikus Alap ítvány
(Nyíregyháza)
19636027-2-13 Katolikus Egyetemi Alap ítvány (PPKE)
19666275-1-43 Magyar Karitász Alapítvány
18064632-1-41 Katolikus Központi Alapítvány
18041411-1-43 Szellemi Sé rü lt Testvé reinké rt Alapítvány
A második 1 % felajánlásához a Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011.
Keressü k legidősebb – nem csak tagtárs – é lő diáktársunkat/diáktársainkat. Nyilvántartásunkban ma Karlovitz Bé la
(Pp 23) diáktársunk a legkevé sbé fiatal. Kedves Barátunk,
Isten é ltessen, áldjon! – Várjuk további jelentkezé seteket,
bejelenté seiteket. – Az elnö kség (KTK címé n)
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Budapesti szervezet

Esztergomi gimnázium

Tagságunkat é s vendé geket – kü lön é rtesíté s né lkü l –
havonta, a hónap második hé tfőjé n 17 órakor várjuk (a ké t
nyári hó nap kivé telé vel) a Szent Benedek Á ltalános Iskola
é s Gimnázium dísztermé ben (1011 Budapest, Főu. 30.).
Programunk:
2001.01.08. – Visontay-Kovách ZoItán (Ph 63): A Fő utcai
iskola helyzete
2001.01.27. 17.00 – Pax Hungarica-bál (közös öregdiákbál) a
Tamás Alajos (ferences) közössé gi házban (II. ker. Ró mer Fló ris u. 2-4.). Nagyon jó l szokott sikerü lni, gyertek el
miné l többen! Szeretettel várnak mindannyiunkat családostul (felesé gek, gyerekek, unokák… ).
2001.02.12. – Dr. Erdélyi Zsuzsanna: „Megőrizte a né pi emlé kezet”
2001.03.12. – A budapesti terü leti szervezetnek a 2001. é vi
tisztú jító kü ldöttgyű lé s kü ldöttei szemé lyé re való jelölé sei.
– Dr. Korzenszky Richárd OSB (Ph 59): Mi törté nik
Tihanyban?
2001.04.09. – Dr. Gö rö mbei András (Gy 66) Kossuth-díjas
barátunk: Né meth László mai szemmel
2001.05.14. – Erdélyi Balázs: Az Á rpádok é s az „avar
kereszté nyek”
2001.05.26. – Pannonhalmi országos bencé sdiák találkozó
2001.06.11. – Dr. Rieger László : Az Euró pai Unió é s a
magyar mezőgazdaság
Ember Károly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. Ú j tel.: 266-6750

Már csak egy iskolai freskó
restaurálásához ké rü nk ú jabb
segítsé get. Ezen az utolsó
freskó n előtű nik Mattyasovszky Kasszián OSB neve is (az
itt közölt ké p Márton Lajos ró la ké szü lt festmé nye). Nem
pé nzt ké rü nk elsősorban, hanem legalább adó tok 1%-át.
Tudom, legtöbben nyugdíjasok vagytok, de gyermekeitek
é s talán unokáitok is dolgoznak. Ké rjé tek meg őket é s
ismerőseiteket is erre az 1%os támogatásra. Kü lönösen
fontos ez most ebben az
é vben, hogy a már meglé vő
kevé s pé nzt kiegé szíthessü k a szü ksé ges összegre.
Címü nk: Freskó Alapítvány – 2500 Esztergom Főapát u. 1.
Adószámunk: 19150402-1-11.
Esetleges pé nztámogatást a Budapest Bank fió kjainál lehet
befizetni, számlaszámunk: 10103661-0524533200-000008.
A BDSZ elnöksé ge kezdemé nyezé sé re már 1998 vé gé n
megalakult Tatabányán a szövetsé g terü leti szervezete. Esztergomi szervezet, sajnos, mé g nincs. A BDSZ vezetősé ge
szeretné , ha lenne, de ez az esztergomi öregdiákokon mú lik!
Szoleczky Ferenc (Eg 46)

Dé lkelet-magyarországi szervezet

Keszthely–Hé víz–zalai szervezet

Szervezetü nk szeptember 22-é n Baján tartott baráti összejövetelt, melyet jelenlé té vel megtisztelt Faber Mikló s (Bp 48),
szövetsé gü nk elnöke, é s a főtitkár, Szalai Béla (Ph 58) is.
Megbeszé lve a Szűcs Laci (Ph 74) halála utáni tennivaló kat
é s ismé telten megemlé kezve ró la, vezetőválasztásra kerü lt
sor. Dr. Jobbágy Lajos (Ph 69) volt az ideiglenes ü gyvivő, az
ú j vezetőRákos Gyula (Ph 54) lett. – Kö szö nö m a bizalmat!
A második „napirendi” pont a bajai halászlé elfogyasztása
volt. Ha szabad, mint szegedinek, revideálnom (té v)hitemet,
hogy csak a szegedi az igazi, bevallom – té vedtem! Ismé telt
köszönet mindazoknak, így Jobbágy Lajosnak é s akik asztalunkra tetté k a költemé nyt!
Nagyszerű dé lutánt töltöttü nk egymás társaságában.
Egyben megragadom az alkalmat, hogy a j övőről is szó
essé k: Az elkövetkező é v programjainak összeállításához
ké rné m javaslataitokat, tanácsaitokat (belföldi, esetleg kü lföldi ú t stb.).
Segítsé geteket előre is köszönöm, dé lmagyarországiak!
Rákos Gyula (Ph 54)
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 13.
Telefon: 06/62/310-753

Szombathelyi szervezet
2001. elsõ fé lé vre tervezett programunk (a programok
pontos idejé rõl levé l megy)
Február – Major Zsolt (Ph 77) é s kollé gája, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház mű vé szei farsangi estje
Március 9. – Vendé gü nk Korzenszky Richárd OSB (Ph 59),
tihanyi perjel
Március 21. – Szent Benedek, Euró pa vé dõszentje napján
szentmise a dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43) vezette kõszegi egyházi é nekkar közremű ködé sé vel.
Á prilis 28. – A BDSZ 4. országos Mária zarándoklata Asztrik
fõapát vezeté sé vel Sopronban
Május 26.: Pannonhalmi találkozó
Harangozó Bertalan (Gy 73)

Kedves Diáktársak!
November 18-án Keszthelyen megtartottuk tisztú jító közgyű lé sü nket, amelyen a tagság közel egyharmada szemé lyesen ré szt vett.
Bánhegyi Miksa OSB atya színes előadása után sor kerü lt
az ú j elnöksé g é s a tisztsé gviselők, illetve az ú j elnök megválasztására, amely az alábbi eredmé nnyel zárult:
– Elnök: Benkő Zoltán (Gy 84, Keszthely)
– Tiszteletbeli elnök: Dr. Szelestei Tamás (Ptl, Keszthely)
– Á ltalános alelnök: Major Zsolt (Ph 77, Zalaegerszeg)
– Gazdasági alelnök: Fentő s Attila (Gy 85, Keszthely)
– Elnöksé gi tagok: Kiss László (
, Hé víz), Kránitz Ferenc
(Ph 60, Keszthely), Dr. Kolonics Gyula (Ph 61, Nagykanizsa)
A tagság egyhangú lag ú gy határozott, hogy az elnöksé gben állandó ré szvé telt biztosít Müller Imre (Ph 60, Kaposvár)
é s dr. Marosy Gyö rgy (Gy 73, Balatonederics) diáktársainknak, akik folyamatosan kapcsolatot tartanak a szomsz é dos
megyé k diákszövetsé geivel.
Egyhangú dönté s szü letett, hogy eddigi munkája elismeré seké nt leköszönőelnökü nk, dr. Szelestei Tamás ezentú l örökös tiszteletbeli elnök lesz.
A folytonosság fenntartása mellett mindenké ppen szeretné nk né hány ú j kezdemé nyezé st elindítani, ú j programokat
bevezetni é s a diákszövetsé gi esemé nyeket színesebbé tenni. Cé lunk a tagság azon ré szé nek aktivizálása, akik eddig
nem vettek szemé lyesen ré szt programjainkon.
Aki a megyé ben olyan bencé s öregdiákró l tud, aki nem tagja a BDSZ-nek ké rjü k jelezze az elnöksé gnek, illetve pró bálja
a programjainkra „elcsalni”.
Diáktársi ü dvözlettel
Keszthely, 2000. december. 5.
Benkő Zoltán (Gy 84)
elnök
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Debreceni szervezet

Kőszegi iskolaszervezet

Szervezetü nk közeli programjaké nt decemberben a millennium kapcsán szeretné nk egé sz tagságunkat színházi előadásra invitálni. Mé gpedig Taar Ferenc debreceni író darabjának, a Jö jjö n el a Te országod című egyfelvonásos drámának az előadására.

Pártoló tagjaink szervezetü nk é leté ben
A Bencé s Diákszövetsé g elnöksé ge 1999. január 8-i ü lé sé n
az általunk javasolt tizenké t szemé lyt egyhangú an pártoló
tagké nt elfogadta. Taglé tszámunkhoz viszonyítva ez a keret
elé g magasnak bizonyult, é s jogosnak látszott azon aggály,
hogy a bencé s szellemisé g felhígul. Ké rdé ské nt merü lhetett
fel, hogy milyen okok tetté k szü ksé gessé elhatározásunkat.
Kőszegen 134 é ven át áldásos tevé kenysé get fejtett ki a
bencé s rend. Nemcsak az oktatás é s nevelé s terü leté n tevé kenykedtek. Bekapcsoló dtak a város szellerni é s kulturális
é leté be, é s mintegy irányító szerepet töltöttek be. Vé dnöksé gü k alatt jött lé tre a Bencé s Diákszövetsé g, mely szinte beháló zta a telepü lé s minden megnyilvánulási formáját. E körü lmé nyek, az idők távlatában is, olyan hagyományt teremtettek, mely jelenleg is é l é s követelmé nyeket támaszt az 1994ben megú jult szövetsé ggel szemben.
Sajnálatunkra jelenleg a rend városunkban nem ké pviselteti
magát, így számunkra adó dik a nem könnyű feladat, hogy a
bencé s szellemisé get é s hagyományt tovább ápoljuk.
A fentiekből következik, hogy szervezetü nknek szé leskörű
feladatokat kell ellátnia, hogy az igé nyeknek meg tudjunk
felelni. Törekvé sü nket tü krözik munkaterveink: a cé lok megvaló sítása nem cseké ly erőfeszíté st igé nyel. E mellett szü ksé gessé vált a szervezet belsőarányainak megerősíté se is.
A pártoló tagságra javasoltaknál elsőrendű szempontké nt
vettü k figyelembe szeIlemisé gü ket: a megú juló általános
kereszté ny tanokat a gyakorlatban hogyan való sítják meg.
Nem tapasztaltunk náluk e té ren nehé zsé get, sőt, az elkötelezettsé get örömmel vállalták. Előnyü kre szolgál, hogy
é lethivatásuk alapján a városban meghatározó szemé lyisé gké nt tartják őket nyilván. A közigazgatásban, gyermeknevelé sben dolgoznak, é s vannak váIlalkozó ink is. Találunk országgyű lé si ké pviselőt, polgármestert é s alpolgármestert is.
Most, amikor pártoló tagjaink közel másfé l é ves tevé kenysé gé t é rté keljü k, ké t szempontot vettü nk alapul. Egyré szt,
saját munkaterü leté n hogyan é rvé nyesíti a vállalt szellemisé get, másré szt, miké nt segítette a mi elké pzelé seinket.
Megelé gedé ssel nyugtázzuk, hogy hivatásukkal járó feladataikat a lakosság egyeté rté sé vel teljesítik, ami ré szü kről komoly felké szü ltsé get igé nyel. Szervezetü nkbe való beilleszkedé sü k nem jelentett problé mát. Vitaké szsé gü k é s az é let
minden terü leté ről hozott tapasztalatuk színesítette é letü nket.
Rendes tagságunk azonnal befogadta őket, é s ú gy é rté kelik,
így vált egysé gessé é s hatható sabbá iskolaszervezetü nk.
Az előző Hírlevé lben ré szletesen vázoltuk munkásságunkat. Á lláspontunk az, hogy pártoló tagjaink közremű ködé se
né lkü l nem tudtuk volna a vállaltakat megvaló sítani.
Ö sszegezé ské nt elmondhatjuk, hogy elké pzelé sü nk helyesnek bizonyult, szervezetü nk izmosodott, é s remé ny van arra,
hogy a jövő feladatait egysé ges bencé s szellemben é s az
elvárásoknak megfelelően tudjuk megvaló sítani.

Mint tudjátok, az országalapítás már Gé za fejedelem zseniális politikája kapcsán megkezdődött. Ő idejé ben felismerte, hogy Bizánc már a hanyatlás szakaszába kerü lt. Ezzel
szemben I. Ottó né met-ró mai császár lé nyegé ben megteremtette az egysé ges kereszté ny Euró pát. Gé za számára nem
volt ké tsé ges: a ró mai-latin-kereszté nysé get miné l hamarabb
föl kell vennü nk. Erre ösztönözte fiát, Vajkot is, aki a kereszté nysé ggel, ill. megkeresztelkedé sé vel mutatta az irányt né pé nek. Való igaz, hogy Gé za fejedelem erős központi hatalmat é s katonai hátteret é pített ki, megalapozva ezzel a
nyugati-feudális államot, de az igazi é rdem a ké sőbb szentté
avatott István királyunké . A darab való s törté nelmi hátté rrel
mutatja be Szent István erőfeszíté seit é s a nehé zsé geket,
mellyekkel meg kellett birk ó znia.
Amennyiben é rdekel Benneteket is darabunk, önköltsé gi
áron el tudom inté zni utaztatását: 75 000 Ft Á FA + 3 szemé lygé pkocsi benzinköltsé ge. Koreografált, jelmezes a produkció ; bemutatható tornateremben, imateremben, kult ú rotthonban stb. A bevé tellel Ti rendelkeztek, annyi belé pődíjat
szabhattok, ami kifizetődő.
Krajczár Pongrác (Ph 65)
Csokonai Színház, szervezé si osztályvezető
4024 Debrecen, Kossuth u. 10. Tel.: 52/413-565

Bencé s Diákok Győri Egyesü lete
Ez é v ősszel a tervezett né gy szabadegyetemi összejövetelt
megtartottuk. A ré szvé tel 40– 80 fővolt.
1. Dr. Olofsson Placid OSB (Bp 33): É let a gulágon. Ezen
mé g kb. 60 diák is ré szt vett.
2. Dr. Bánhegyi Miksa OSB: Bencé s monostorok Magyarországon 1802 előtt. Ez egy sorozat ré sze a bencé sek viszszatelepíté sé nek 200 é ves é vforduló jára. Egy é ve kezdtü k el
a Szent István-kori bencé sekkel, folytatása lenne 2001-ben
1802-től Trianonig. É s az é vforduló é vé ben (2002.) Trianontó l
napjainkig.
3. Dr. Jordán László (Gy 36): Czuczor Gergely szü leté sé nek é vforduló jára emlé kü lé s az iskola né vadó jának irodalmi,
költői é s a szabadságharccal kapcsolatos é leté ről.
4. Varga László (Gy 48) ny. gimnáziumi tanár: Mit jelentett a
magyar nyelv a törté nelem viharaiban magyarságunk fennmaradásában.
A szabadegyetemen kívü l ré szt vettü nk a gimnáziumban
msg. Varga Béla (Gy 22) é s dr. Békés Gellért OSB (Bp 32)
emlé ké re rendezett, szentmisé vel egybekötött ü nnepsé gen.
Terveink 2001 első fé l é vé re
Ismé t né gy szabadegyetemi előadás, amelyben szeretné nk
szerepeltetni egy Vö rö smarty-emlé kü lé st, mivel ez az idé n
elmaradt Jedlik é s Czuczor é vforduló ja miatt. Ezen kívü l
egyet az ifjú ságot fenyegető drogveszedelemről, egyet Győr
törté neté ből, a negyedik mé g megbeszé lé s tárgyát ké pezi.
Május 19-é n tartjuk az immár hagyományos győri közös
találkozó t. Itt is felhívjuk tagjaink figyelmet az ezt egy hé ttel
követő, május 26-i pannonhalmi országos találkozó ra.
Kegyelemteljes karácsonyt é s áldásos, boldog ú j esztendőt
kívánok minden bencé s diáktársnak, bencé s ölelé ssel
Győr, 2000. november 30.
Dr. Németh Ferenc (Gy 43)

Programunk 2001. első fé l é vé re
Január 10. – Találkozó az Á rpádházi Szent Margit domonkosrendi iskola vezetősé gé vel
Február 13. – Farsangi összejövetel
Március 21. – A szombathelyi szervezettel együ tt lelki nap é s
Szent Benedek mise a szalé zi templomban Szombathelyen, a kőszegi Jé zus Szíve templom é nekkarának
közremű ködé sé vel
Á prilis 10. – Básthy Tamás (Ptl) országgyű lé si ké pviselő
tájé koztató ja az ország é s a város helyzeté ről
Május 26. – Országos BDSZ találkozó Pannonhalmán
Jú nius 10. – Kirándulás Keszthelyre, ott szentmisé vel
A helyi összejöveteleket a bencé s szé kházban (Kőszeg,
Rajnis u. 1.) tartjuk.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
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Mi Iesz veletek, gyerekek?

70 é ves találkozó

Az é vek szállnak, mint a felhők,
Az ú j század már integet.
Hajó ját vé res szé l sodorja,
Mi Iesz veletek, gyerekek?

Az 1938-ban vé gzett osztályunk egy kedves tagjának bú csú ztatása után – a Szent Mihály templom előtt – gondoltunk arra,
hogy jó lenne miné l előbb találkoznunk, mert 2003, a 65 é ves
é rettsé gi találkozó é ve – kü lönösen nekü nk – mé g nagyon
messze van. A gondolatot tett követte, így az első, 1930. é vi
Veni Sancte 70 é ves é vforduló ján kilencen össze is jöttü nk.
Boldogan köszöntöttü k egymást é s elbeszé lgettü nk gondjainkró l, örömeinkről, bánatainkró l é s szeretteinkről. Szó ba
kerü lt a Rend é s a budapesti iskola helyzete is. Hálatelt szívvel emlé keztü nk arra, milyen áldást, erőt é s tudást kaptunk a
bencé s atyáktó l, amit nagyapákké nt igyekszü nk a mára megváltozott világban gyermekeinkbe é s unokáinkba átü ltetni.
A találkozó után né hányan ré szt vettü nk a Szent Imre
templomban tartott ü nnepi Veni Sancté n.
Budapest, 2000. szeptember 9-é n.
Dr. Iváskó János (Bp 38)

Mi vár rátok, öröm vagy bánat?
É n ú gy fé ltelek titeket,
Riaszt Madáchnak vízió ja,
Mi Iesz veletek, gyerekek?
A gé pek rabszolgái Iesztek,
Nem Iesz álom é s szeretet,
Nem Iesz szerelem é s barátság,
Mi Iesz veletek, gyerekek?
Az aranyborjú Iesz az Isten,
Nőnek a nyomortelepek,
TemetőIesz anyák mé he,
Mi Iesz veletek, gyerekek?
Elsorvadnak a szé p családok,
Ki mesé l álmotok felett?
Imádkozni ki tanít este,
Mi Iesz veletek, gyerekek?
Hű társatok vár-e majd rátok,
Hogy Ietörölje könnyetek
É s dicsé rjen, vagy vigasztaljon,
Mi Iesz veletek, gyerekek?
A Iakásotok otthon Iesz-e,
Vagy csak szobák, rideg helyek?
HoI sírni sem Iesz é rdemes már,
Mi Iesz veletek, gyerekek?
Lesznek-e erdők, tiszta ré tek,
Óriás folyó k é s csermelyek,
Lesz-e zene é s szé p madárdal,
Mi Iesz veletek, gyerekek?
Lesz-e é let e drága Földön,
Lesznek-e ú j é vezredek?
Vagy elpusztítja majd az ember,
Mi Iesz veletek, gyerekek?
KöItőIé tem Iassan Iejár már,
É gi dalnoknak elmegyek.
De ott fenn is vigyázok rátok,
Ahogy a Földön, gyerekek!
Dr. Nedeczky Gyö rgy (Bp 36)
Nedeczky Gyö rgy költő diáktársunk mé g mindig aktívan, immár 62
é ve dolgozik a Gyámhivatalban. Isten é ltessen é s áldjon, kedves
Barátunk! – KTK

Minden hónap 3. (né ha 2. vagy 4.) hé tfőjé n
„bencé s” sörözé s Budapesten
Az összejövetelek szigorú an önké ntesek, ahová bármelyik
diáktársunkat, függetlenül az é rettsé gi é vé től, szívesen
várják. Az időpontok: 2000. dec. 11., 2001. jan. 15.,
febr. 19., márc. 19., ápr. 23.(!), máj. 21., jú n. 11.(!), szept 17.,
okt. 15., nov. 19., dec. 17. – 19 ó rá tó l kb. 23 ó ráig. A
helyszín: Budapest XI. ker. Villányi ú t 34. sz. alatti Kisvigadó é tteremben (nagyobb lé tszám eseté n a kü lön teremben). Akár fé l ó rára is gyere el é s hozd magaddal osztálytársaidat!
Dr. Németh Szilárd (Ph 81)

55 é ves jubileum Csepelen
A millennium tiszteleté re é s a csepeli Jedlik Á nyos Gimnázium alapításának 55. é vforduló ja alkalmábó l szeptember 23án dé lelőtt ü nnepé ly volt az iskola tornatermé ben. Az önkormányzati megbízottak mellett megjelent dr. Galambos Iréneusz OSB (Bp 38), az iskola egykori bencé s tanára, valamint
Kó sa Sándor (Kg 43) karnagy, az iskola egykori é nektanára,
aki maga is bencé s diák volt Kőszegen. Sokan megjelentek
az iskola egykori, valamint jelenlegi di ákjai közü l, megtöltve a
tornatermet. Az iskola igazgató ja arany é rettsé gi bizonyítványt nyú jtott át az elsőké nt, ötven esztendővel ezelőtt é rettsé gizett egykori diákoknak. Az ü nnepsé gnek a jelenlegi diákok által produkált rövid mű sor adott mé ltó keretet.
Ö rvendetes jelensé g, hogy a gimnázium vezetősé ge fé l é vszázad mú ltán is gondol arra, hogy az iskola a Pannonhalmi
Bencé s Rend vezeté sé vel é s az akkori közsé gi elöljáró ság
támogatásával jött lé tre.
Kovács Dezső (Cs 51)
Ö tvené ves é rettsé gi találkozó Budapesten: előző Hírlevelü nk
7. lapján közöltü k ezt a beszámoló t. A szerzők, Siminszky Fedor é s
Villányi István (Bp 50) diáktársaink pontosítást é s helyesbíté st ké rtek:
1. A Fazekas Gimnáziumban való megjelené sü kkel ú j hagyományt
szándé koznak indítani. – 2. Osztálytársuk, Félix atya nem a vendé glátó Fazekas Gimnázium jelvé nyeit, hanem a bencé s jelvé nyeket
áldotta meg a szentmisé n. – (A szerk.)

25 é ves é vforduló
Ünnepi megemlé kezé s volt 2000. május 15-é n Máriacellben
abbó l az alkalombó l, hogy 25 é vvel azelőtt temetté k itt el a
tragikus sorsú Mindszenty Jó zsef bíboros hercegprímást.
Pontosabban vé ve, a megemlé kezé s már az előző napon,
vasárnap megkezdődött a Franz Kő nig bíboros ú r által celebrált szentmisé vel é s a dé lutáni „Ünnepi Mindszenty-egyetem”mel. Ennek előadó i Franz Kűberl (az osztrák karitász volt
elnöke), Fritz Csoklich (a „Kleine Zeitung” egykori szerkesztője) é s Lukács László piarista atya (a magyar pü spöki konferencia sajtó szó vivője) voltak.
Hé tfőn, a „magyarok napján” dr. Szendi Jó zsef veszpré mi
é rsek celebrálta 16 magyar pappal Magyarok Nagyasszonya
tiszteleté re az ü nnepi szentmisé t. Előtte a zarándokokat (kb.
800-an voltak) Karl Schauer OSB házfőnök atya köszöntötte;
felszó lalt mé g Habsburg Mihály főherceg, Habsburg Ottó
felsé g é s Semjén Zsolt h. államtitkár is. Szentbeszé det az
é rsek atya mondott. Ünnepsé gü nket é neké vel a jáki é nekkar
tette mé g szebbé . Ké k-fehé r egyenruhájukkal is magukra
vonták a zarándokok é s Máriacell lakó inak a figyelmé t.
Kühár Ede OSB (Ph 47)
máriacelli magyar gyó ntató
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Előzetes meghívó Sopronba
4. országos Mária zarándoklatunkra
MINDENKIT SZERETTEL VÁ RUNK!
Hú své t után ké t hé ttel, 2000. április 28-án házigazdái
vagyunk a 4. Országos Mária Zarándoklatnak.
Az é rdeklődők a terü leti szervezetek elnökei ré vé n
kaphatnak majd információ kat, legké sőbb április elejé n
té rké ppel ellátott meghívó kat kü ldü nk. Szállásigé nyeiteket
a Bencé s Ház ü zenetrögzítőjé re (99/338-843) jelezzé tek,
é s jelöljé tek meg lehetősé geiteket is. Tájé koztatásul: Sopronban a szállás ára szemé lyenké nt kb. 4000 forint/é j.
Helyszín: Kertvárosi templom (Kármelhegyi Boldogasszony).
A ré szletes program kialakuló ban van, a gyü lekezé s előző
esté től, illetve szombaton 10 órától a templomnál.
Parkolási lehetősé g a közeli Hajnal té ren.
10.30. – Szentmise; az Á rpád kori kápolna megtekinté se
12.00-14.00 – Ebé d
14.00 – Előadások
15.00 – Litánia a Bencé s Templomban (elbocsátás). Utána a
bencé s Ház é s az é pü lő Szent Benedek Idősek Háza
megtekinté se.
Ora et labora!
Sopron, 2000. december 3.
Dr. Varga Jó zsef (Gy 75)

A BDSz fontosabb dátumai 2001-ben
2000. advent minden vasárnapján
– dé lután 17 ó rakor „bencé s” gyertyagyú jtás a budapesti
Szt. István Bazilika Szent Jobb kápolnájában
– a budapesti Egyetemi templomban az esti ½ 8-as szentmise után kezdődik a „bencé s” gyertyagyú jtás
2001. január 12. – Ügyvezetőelnöksé gi ü lé s
Január 27. 17.00 – Pax Hungarica-bál (közös öregdiákbál) a
Tamás Alajos (ferences) közössé gi házban (II. ker. Ró mer Fló ris u. 2-4.). Nagyon jó l szokott sikerü lni, gyertek el
miné l többen! Szeretettel várnak mindannyiunkat családostul (felesé gek, gyerekek, unokák… ).
Február 16. – Elnöksé gi ü lé s (a tavaszi hírlevé l lapzártája)
Március 18-25. – Szent Benedek ü nnepek a terü leti szervezetekné l
Március 30. – Ügyvezetőelnöksé gi ü lé s
Á prilis 28. – BDSZ 4. országos Mária zarándoklat Sopronban. Kihelyezett ü gyvezetőelnöksé gi, ill. elnöksé gi ü lé s.
Május 11. – Ügyvezetőelnöksé gi ü lé s
Május utolsó szombatja (26.) – Baráti találkozó Pannonhalmán (elnöksé gi ü lé s)
Jú nius 8. Ügyvezetőelnöksé gi ü lé s
Augusztus 20. – A BDSZ a Szent Jobb körmeneten
Szeptember 14. – Ügyvezetőelnöksé gi ü lé s
Október 12. – Elnöksé gi ü lé s
November 9. – Ügyvezetőelnöksé gi ü lé s
November 10. – Kézfogás – Tihany
November 17. 17.00 – Kö zö s Requiem elhunyt tanárainké rt,
diáktársainké rt a Margit körú ti ferences templomban. A
requiemre é s utána a Közössé gi Házba mindenkit szeretettel vár a ferences diákszövetsé g az immár hagyományos agapéra (Pax Hungarica).
November utolsó szombatja (24.) – A BDSZ tisztú jító
kü ldöttgyű lé se
December 7. – Az ú j elnöksé g ü lé se
2001. advent vasárnapjain „bencé s” gyertyagyú jtás az esti
½ 8-as szentmise után az Egyetemi templomban
A testü leti ü lé sekre a tagok minden alkalommal k ü lön meghívó t is kapnak. (levé lben, faxon, e-mail-en). Igyekszü nk a
közzé tett időpontokat nem megváltoztatni, tehát az é rintettek
a jövőé vi naptárukba már most beírhatják.
Dr. Németh Szilárd ü gyvezetőelnök
Tel.: 06//1/466-9536, e-mail: pax981@freemail.hu
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Terü leti szervezeteink
A * - gal jelölt szervezetek önálló jogi szemé lyek. [Rövidíté s]
BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, Jó zsef krt. 43.
Ú j szám: 1/266-6750
Ember Károly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jó kai u. 22.
52/446-186
Dr. Surányi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6722 Szeged, Boldogasszony sugárú t 13.
62/310-753
Rákos Gyula (Ph 54)
BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
36/310-441
Dr. Hanis Bé la (Gy 75)
BDSZ Északkelet-magyarországi Szervezete [Km]
3907 Tállya, Rákó czi u. 37.
47/398-118
Dr. Só ja Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fővároskörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Kovács Dezső(CS 51)
*BENCÉ S DIÁ KOK Győri Egyesü lete [Gy]
9022 Győr, Molnár F. u. 1.
96/317-520
Dr. Né meth Ferenc (Gy 43)
BDSZ Keszthelyi Szervezete [Kh]
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84.
83/
BenkőZoltán (Gy 84)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabánya, Bé la király krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamás (Kg 49)
BDSZ Kőszegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyiregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyháza, Tompa M. ú t 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
*BENCÉ S DIÁ KOK Pé csi Egyesü lete [Pe]
7621 Pé cs, Perczel M. u. 35.
72/326-768
Hábel János (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Mátyás király ú t 47.
1/466-7615
Dr. Maró th Mikló s (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7400 Kaposvár, Biczó Ferenc köz 4. II.e. 1.
82/411-558
Dr. BenkőAndrás (Gy 86)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/338-843
Dr. Varga Jó zsef (Gy 75)
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
7013 Cece, Deák F. u. 30.
25/235-020
Kovács János (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/310-911, 310-318 fax Dr. Kovács Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deák F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvárad, Plé bánia
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vác, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesü lete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
88/425-933, este: 401-366
Bischof Pé ter (Ph 75)

BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentációs Helyi Szervezete [HD]
2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
26/360-810 este (fax is), 30/964-6632 Horányi Márton (Ph 83)
1/391-1413 (fax is)
Bognár Melinda

Minden meghirdetett programunkra minden bencé s diákot,
jó ismerőst szeretettel várunk, fü ggetlenü l attól, hogy melyik
terü leti szervezetü nkhöz tartozol, vagy hogy egyáltalán tagja
vagy-e szövetsé gü nknek.

