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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
Teoló gus a zsinat szellemé ben*
Szennay András főapát úr (Bp 39) nyolcvané ves
Bá r 1948 óta rendszeresen í
rt a katolikus sajtóban, igazá n
orszá gosan ismertté akkor vá lt, amikor 1965-ben Cserhá ti
pü spö k utódjaké nt a Hittudomá nyi Akadé mia professzorá vá
nevezté k ki. A jú nius 2-á n nyolcvanadik é leté vé t betö ltő
Szennay Andrá s igen gazdag é letművé nek ez a kulcsa:
1965, a II. vatiká ni zsinat zá róé ve. Amikor professzori munká já t kezdi, azt egé szen á tjá rja talá lkozá sa a II. vatiká ni zsinat szellemé vel. Elő tte é vekig a szá mkiveté s? Nem, felké szü lé s hittaná rké nt, lelkipá sztorké nt, kö nyvtá roské nt. Ő is, mint
sokan má sok is, nyitott volt má r a zsinat befogadá sá ra.
„É letpá lyá m legnehezebb é vei ké tsé gtelenü l azok voltak,
amelyek sorá n teljesen kilá tá stalannak tűnt, hogy legá lisan
papi munká t vé gezzek. Visszatekintve az elmú lt é vtizedekre,
a mélypontról az egé sz egyhá zat felrá zó é s a vilá g é rdeklő dé sé t is magá ra vonó esemé ny, a II. vatiká ni zsinat emelt ki.
A zsinat – Danté val szólva – az emberélet ú tjá nak felén adott
lendü letet a tová bbi munká ra” – í
rta é vekkel ezelő tt.
Egyike azon keveseknek, akik az elmú lt é vtizedekben a
teológia magyar művelő i kö zü l kü lfö ldö n is ismertté vá ltak.
Azé rt is, mert nem csak szaktudomá nyos kö nyveket í
rt, hanem a sajtóban is, szerkesztő ké nt is tudott taní
tani. Aká rcsak
rendtá rsa, Radó Poliká rp, ő sem tartotta professzorhoz mé ltatlannak, hogy ú jsá gba í
rjon, szé lesebb olvasókö zö nsé get
szólí
tson meg hazai é s kü lfö ldi (Diakonia) folyóiratokban,
kö ztü k a szerkeszté sé ben megjelenő Teológiá ban. Kitartóan
a hazai teológiai é rdeklő dé s nö vekedé sé ben.
Nem csak szemé lyes taní
tó munká já nak terhé t vá llalta, de
egé sz taní
tó rendjé nek felelő ssé gé t is, amikor 1973-ban fő apá t lett. Ké tszer kilenc é vig, megindí
tva é s irá nyí
tva a magyar iskolaü gy é s művelő dé s bö lcső jé nek, Pannonhalmá nak
megú julá sá t. Papi tová bbké pzé seken, teológiai konferenciá kon nehezebb volt vá llalni a megú juló teológia kö zvetí
té sé t,
mint kü lfö ldi elő adá sain, ahol má r akkor szé lesebb teret nyert
annak szellemisé ge.
Tudomá nyos munká já nak elismeré se volt, hogy magyar
szaké rtő lehetett a vatiká ni „Nem-hí
vő k Titká rsá gá n”, é s első
katolikus dí
szdoktorá vá avatta a budapesti Evangé likus Teológiai Akadé mia. De kö nyvein keresztü l alkotta a legmaradandóbbat. Teológia és élet (1966), Rejtő ző Istenség (1969),
Hitünk sodrá ban (1974), Nyitott kapuk egyhá za (1994) ma is
eligazodá st segí
tő olvasmá nyok.
Megé rhette az ú jra elismert vallá sszabadsá got. De az egyhá z tová bbra is á llandó kihí
vá s maradt tá rsadalmunkban. „A
tengeren há nyódó hajó ő si ké pe az egyhá znak – í
rta é vekkel
ezelő tt. – Egyhá zunk minden tagjá nak, minden papjá nak viharhelyzetei – csakú gy, mint az egé sz egyhá zé – belső szellemi-lelki té nyező kbő l é s kü lső adottsá gokból, szorongattatá sokból adódnak… De magam is megtapasztalhattam,
hogy a há borgó tengeren mindig velem volt, velü nk volt
Krisztus. Igaz, olykor ú gy tűnt, mintha á lmá ban nem venne
tudomá st semmirő l, a kellő idő ben azonban mindig bá torí
tá st
adott szava: Miért féltek, kicsinyhitű ek?”
Sajá t szavaival kí
vá njuk, hogy taní
tson minket vé gleg lehorgonyozni a szemé lyes Igazsá gban, Krisztusban, aki vé gleg
elűzi é letü nkbő l a kö dö s szü rkesé get, az é jszaká t!
(rosdy)
* Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2001. má jus 27-iki szá má ból. – Fő apá tké nt komoly politikai felelő ssé get is vá llalt 1981 óta a majd 1989-ben
ú jraé ledő BDSZ pannonhalmi elő talá lkozóinak engedé lyezé sé vel,
tá mogatá sá val. Isten é ltessen, Andrá s Atya! – (A szerkesztő k)

Ora et labora
Az vagyok é n ma is,
akinek szü lettem,
ö rö mö t talá ltam
istenes hitemben.
Belé m é gett igé k
terelnek a jóra:
ORA ET LABORA!
Utamat megóvta
nyolc é v tanulsá ga,
bencé s igazsá ga
elrejtett ké t szóba:
ORA ET LABORA!
Ez órá m rugója,
vé rem lü kteté se,
ez ké nyszerí
t té rdre
hosszú é vek óta:
ORA ET LABORA!
Minden napom sója
ez lett é vrő l é vre,
ez vezet a ré vbe,
ez sorsom hajója:
ORA ET LABORA!
É lni ember-módra,
tenni, nem csak lenni,
csak lenni az semmi,
fehé r folt a hóra:
ORA ET LABORA!
Majd ha ü t az óra,
s elszá molok vé gleg,
majd mint legfő bb é rvet
mondom szóról szóra:
ORA ET LABORA!
Az vagyok é n ma is,
akinek szü lettem,
ö rö mö t talá ltam
istenes hitemben.
Belé m é gett igé k
terelnek a jóra:
ORA ET LABORA!
Fülöp Ká lmá n (Gy 41)

80. születé snap
A Miskolci Egyetem é s a Magyar Tudomá nyos Akadé mia,
valamint má s hazai é s kü lfö ldi inté zmé nyek é s szervezetek
vezető i 2001. má jus 25-é n a Miskolci Akadé miai Bizottsá g
szé khá zá ban a „Fogaskeré k-bolygóművek, fogaskeré k-hajtóművek, hajtá sok” cí
mű tudomá nyos konferencia kereté ben
kö szö ntö tté k Prof.em. Dr.h.c.mult. Dr. Terplá n Zénó (Gy 39)
Szé chenyi Ö sztö ndí
jas akadé mikust nyolcvanadik szü leté snapja alkalmá val.
Terplá n Zénó a Miskolci Egyetem gé pé szmé rnö ki kará nak
alapí
tó professzora (1949), 39 é ven á t a gé pelemek tanszé k
vezető je, tö bb ciklusban rektorhelyettes, valamint a g é pé szmé rnö ki kar dé ká nja. A BDSZ nevé ben is kí
vá nok tová bbi
alkotó é veket, erő t, egé szsé get. Isten é ltesse!
Dr. Ková cs Ferenc (Ph 57)
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Tudó sítás az Á ltalános Káptalanró l

Lehetősé g é s felelőssé g*

A Magyar Bencé s Kongregá ció á ltalá nos ká ptalanja ismé t
ü lé sezett 2001. á prilis 26-á n. Győ ri é s pannonhalmi iskolá inkat é rintő hatá rozatai, javaslatai: ú tmutatá s a jö vő be.
I. Győri é s pannonhalmi iskoláinkró l
1. Feladatunk, hogy vilá gi munkatá rsainkkal együ tt vé gzett
oktató é s nevelő munká nkban megő rizzü k a bencé s é rté keket.
Ennek é rdeké ben:
– Az igazgatók jelö ljé k ki a tantestü let valamely szerzetes
tagjá t (pl. igazgatóhelyettes) arra a feladatra, hogy felelő sen
foglalkozzé k a vilá gi kollé gá kkal. A szemé lyes kapcsolattartá son tú l neki kell ü gyelnie arra is, hogy azok a monasztikus
é rté kek, amelyek é letü nk é s gondolkodá sunk lé nyegé t ké pezik, tudatossá vá ljanak munkatá rsainkban is.
– Legyen (lelkigyakorlattal egybekö tö tt) tová bbké pzé s (ké té vente 2 napos vagy é vente 1 napos) az egyes taná ri karok
szá má ra. Ennek gazdá ja az elő bb emlí
tett rendtá rs. A tová bbké pzé snek legyen elfogadott tematik á ja.
– Ké szü ljö n el azon művek bibliográ fiá ja, melyeket a bencé s nevelé srő l í
rtak.
– Az iskolai munká t ú gy kell szervezni, hogy a szerzetesek
jelenlé te a csö kkenő lé tszá m mellett is meghatá rozó (é rzé kelhető ) maradjon.
– Nyomaté kosan kell tö rekedni alkalmas hittaná rok ké pzé sé re é s arra, hogy a hittaná roknak legyen affinitá sa a bencé s
lelkisé gre.
– A fentiek kerü ljenek be az egyes iskolá k megú jí
tott Szervezeti é s Műkö dé si Szabá lyzatá ba.
2. Az iskolai é s diá kotthoni munka szervezé sé ben ú j utakat
kell keresni, nagy sú lyt helyezve a szemé lyes felelő ssé g nö velé sé re.
3. Tané v vé gé tő l az ú j tané v kezdeté ig az igazgatók szemé lyre szabottan, szemé lyes beszé lgeté s kereté ben é rté keljé k az egyes (bencé s é s vilá gi) taná rok tevé kenysé gé t. Ennek sorá n a taná r elmondja, ő maga hogyan é rté keli az
elmú lt tané vet (a tanórai é s tanórá n kí
vü li tevé kenysé gé t), é s
meghallgatja, hogy az igazgató miké nt vé lekedik munká já ról.
4. Fő apá t ú r kí
sé rje figyelemmel az iskolá k munká já t, alkalmanké nt vé gezzen óralá togatá st (kü lö nö sen az ú j taná rok
eseté ben). Alkalmanké nt talá lkozzé k az iskolá k taná ri kará val é s a kezdő osztá lyokkal. Fé lé venké nt hivatalosan is talá lkozzé k az igazgatókkal, hogy beszá moljanak az iskolá k é leté rő l.
5. A pannonhalmi igazgató a tané v vé gé ig ké rje ki a szü lő k, a
tantestü let é s a diá kö nkormá nyzat vé lemé nyé t az iskolaszerkezet megvá ltoztatá sá ról, hogy javaslatot tehessen az iskolafenntartónak az iskolaszerkezet tová bbi formá já ra (a haté vfolyamos ké pzé s megszü nteté sé re vagy megú jí
tá sá ra).
6. Az Á ltalá nos Ká ptalan kí
vá natosnak tartja, hogy a helyi
tanterv 2001-ben tö rté nő megú jí
tá sa sorá n beé pí
tsé k az egyes iskolá k mindazokat a lehető sé geket, amelyek sajá tosan
a helyi é rté kek kö zé tartoznak.
7. Az igazgatók adjanak megbí
zá st megfelelő szakembernek
pá lyá zatok figyelé sé re é s megí
rá sá ra.
8. Fontos feladatnak é rezzü k a kapcsolattartá st vé gzett diá kjainkkal egyetemista é veik alatt is. Ezé rt az á ltalá nos ká ptalan javasolja, hogy Fő apá t ú r bí
zzon meg rendtá rsat a lehető sé gek kidolgozá sá ra é s a kezdemé nyezé s megszervezé sé re.
Első lé pé ské nt Budapesten teremtsü k meg ennek tá rgyi
felté teleit.
II. Szerzetesé let é s oktató -nevelő munka
9. Az á ltalá nos ká ptalan javasolja, hogy az egyes há zak
elö ljá rói rendszeresen adjanak taní
tá st kö zö ssé gü k szá má ra,
Szent Benedek Regulá ja alapjá n.
10. Az Á ltalá nos Ká ptalan a II. pont megtá rgyalá sá t befejezni
nem tudta, munká já t 2001 ő szé n folytatja.
Hortobá gyi Cirill OSB (Ph 77)

Németh Lá szló szerint: „A kultú ra nem tudá s, nem művé szi
produkció, hanem valami é letet szabá lyozó elv, amely egy
embercsoport minden tagjá nak belső má gnese, irá nyí
tója.”
(Molná r Albert zsoltá rai é s ritmiká juk, 1928)
Az iskola egyik legfontosabb feladata az í
gy é rtelmezett
kultú ra ő rzé se, frissí
té se, á tö rö kí
té se.
Az egyhá zi iskolá nak első sorban a kereszté ny/keresztyé n
é s a nemzeti kultú ra tová bbí
tá sá t kell vá llalnia, rá mutatva arra, hogy az elő bbiben az ö sszetartó erő egyetlen é lő szemé ly: Jé zus Krisztus, a magyar nemzeti kultú ra belső má gnese pedig: csodá latosan gazdag, é rté kes anyanyelvü nk é s
né pművé szetü nk.
Nyí
ltan vá llaljuk, hogy az egyhá zi iskola konzervatí
v inté zmé ny. Ez nem maradisá got jelent, hanem csupá n annyit,
hogy kipróbá lt ismereteket, é rté keket kö zvetí
t, bevá lt módszerekkel. Kö vetkezetes szigorral, igé nyessé ggel, de ugyanakkor kiszá mí
thatóan, krisztusi szeretettel. Nem lehet kevé sbé jól felszerelt, mint má s iskolá k, é s nem adhat kevesebbet
azokná l. Tö bbletet azonban nem tú lterhelé ssel vagy korai
szakosodá ssal biztosí
t, hanem sajá tos lé gkö ré vel, módszereivel, belső energiá k fö lszabadí
tá sá val, testi-lelki-szellemi
harmóniá ra tö rekvé ssel.
Azzal, ahogyan a taná rok beszé lnek egymá shoz é s egymá sról, a diá kokhoz é s a diá kokról, ahogy megszervezik taní
tvá nyaik munká já t, ellenő rzé sé t, szabadidejé t. Nem csupá n
a diá kjainktól kö vetelik meg a tiszteletet, hanem ő k is tisztelik
a rá juk bí
zott fiatalokat. Krisztusban testvé rnek tekintik ő ket.
A rendetlenkedő ket is. A legcsodá latosabb dolog, ha a diá kok kisebb-nagyobb csoportjá val ő szinte imakö zö ssé gbe tudunk kerü lni. Mert olyankor nyí
lnak meg igazá n é s szü letnek
a legfontosabb elhatá rozá sok, „pá lfordulá sok”. Igazolva, hogy
a mai fiatalok is csak bel ü lrő l formá lhatók.
Szá mukra hiteles emberek á ltal, szá mukra hiteles ismeretanyagon keresztü l é s szá mukra é rthető nyelven megszólí
tva.
Ma, amikor 6-8 é venké nt megké tszerező dik a Fö ldö n az
ismeretanyag, ké ptelensé g mindent megtaní
tani abból, amire
diá kjainknak 20-30 é v mú lva szü ksé gü k lesz. Igaza van
Szentgyö rgyi Albertnek, hogy felesleges a sok l é nyegtelen
né v, é vszá m é s egyé b adat megjegyzé se. Meg kell azonban
ő ket taní
tani logikusan gondolkodni, hogy ne legyenek manipulá lhatók. Fejleszteni kell az í
zlé sü ket, hogy kü lö nbsé get
tudjanak tenni szé p é s rú t, é rté kes é s talmi kö zö tt, edzeni kell
a testü ket é s a jellemü ket, hogy legyen tartá suk é s kitartá suk,
fejleszteni a kommuniká ciós ké szsé gü ket, hogy meg tudjanak é rteni má sokat é s meg tudjá k magukat é rtetni má sokkal,
s nekü nk, egyhá zi iskolá kban taní
tóknak az egyik legfontosabb feladatunk, hogy tö rő djü nk a lelkü kkel is.
Sokak szerint a hit nem ö rö kö lhető é s nem taní
tható. Az
azonban bizonyos, hogy nyú jthatók olyan ismeretek, tapasztalatok, é lmé nyek, amelyek elő segí
thetik azt, hogy diá kjaink
megkaphassá k a hit ajá ndé ká t. Rá talá ljanak é letü k igazi é rtelmé re: Istenü kre.
A missziói parancs („Elmenvé n tegyetek taní
tvá nyommá
minden né peket… ” Má té 28/19.) ma is mindnyá junknak szól.
Az utóbbi tí
z é vben megnő ttek a lehető sé geink, de ezzel
együ tt a felelő ssé gü nk is (azokkal a diá kokkal szemben is –
tö bb mint 90 %! –, akik nem jutnak el egyhá zi iskolá ba). A feladat é vrő l é vre nehezebbnek lá tszik, mert a ma óvodá ba,
iskolá ba kerü lő gyermekek tö bbsé gé nek má r nem csupá n a
szü lei, hanem a nagyszü lei sem kaptak inté zmé nyes egyhá zi
nevelé st. Ugyanakkor biztató, hogy lassan szü lő vé , pedagógussá é rnek azok a fiatalok, akik ism é t megkaphattá k ezt a
lehető sé get.
Pá l apostol a rómabeliekhez í
rott levelé ben (9/16.) í
gy
fogalmaz: „Nem azé , aki akarja, sem nem azé , aki fut, hanem
a kö nyö rü lő Istené .” Ez nem té tlensé gre í
té lé st jelent, hanem
azt, hogy a szá ntá s, a veté s é s az aratá s terhe é s felelő ssé ge a mié nk, de sohase felejtsü k el: a nö vekedé st az Ú r adja.
Dr. Ká lmá n Attila
* Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2001. jú nius 10-iki szá má ból. A szerző az
Antall-kormá ny oktatá si á llamtitká ra, most a pá pai reformá tus gimná zium igazgatója, reformá tus egyhá zkerü leti fő gondnok, doktorá tusá t
nemeuklideszi geometriá ból matematikataná rké nt szerezte. – (KTK)
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Iskola a(z é vezred) határon*
Az ezredforduló alkalmá ból szü ksé ges elgondolkozni: Mi az
é rtelme az egyhá zi iskolá nak?
Csaknem egy é vtized á ll má r az ú jjá szervező dő egyhá zi
iskolarendszer mö gö tt. Megtapasztalhattá k sokan, hogy iskolá ink olyan kincset birtokolnak, amellyel m á sok nem rendelkeznek. Kemé nyen meg kellett kü zdeni a fennmaradá sé rt, de
nem vagyunk má r idegen test a magyar oktatá sü gy egé szé ben.
Szü ksé g volt é s van á ldozatvá llalá sra, elkö telezett, szí
vvellé lekkel dolgozó munkatá rsakra: e né lkü l egyhá zi iskola nem
lé tezhet. Szü ksé g van szü lő kre, akik bizalommal adjá k iskolá inkba gyermekeiket, akik szeretn é nek emberré nő ni. Termé szetesen, szü ksé g van tá rsadalmi elfogadottsá gra é s megbecsü lé sre is.
Az ezredvé g arra ké sztet mindannyiunkat, hogy ne a ré gi
dicső sé gre tekintsü nk, hanem bá tran né zzü nk elő re a jö vő be.
Minden egyhá zi iskolá nak ké t lá bbal ezen a fö ldö n kell á llnia,
de tekinteté t az odafö nnvalókra kell emelnie. Gyermekeinket
ebben a tá rsadalomban neveljü k, de nem a vá lsá gban lé vő
tá rsadalom korlá tjai kö zé szorí
tva. Aminek meg kell kü lö nbö ztetnie bennü nket minden má s iskolá tól: az az emberrő l
vallott felfogá sunk. Emberké p né lkü l elké pzelhetetlen a nevelé s. Nevelé s né lkü l pedig nem lehet elké pzelni az iskolá t.
Taná rnak, szü lő nek szembe kell né znie a kö vetkező ké rdé ssel: vajon azt akarjuk-e, hogy gyermekeink belesimuljanak egy vá lsá gban lé vő tá rsadalomba (vagyis „é rvé nyesü ljenek” benne, bá rmi á ron is), vagy merjé k vá llalni azt,
hogy a kereszté ny é rté krend nem azonos ennek a vilá gnak
farkastö rvé nyek á ltal ké pviselt é rdekeivel. Tudom, kemé ny a
ké rdé s, é s nem egyszerű a vá lasztá s. Mire neveljü k ő ket?
Arra, hogy vagyonosabbak legyenek, vagy arra, hogy boldog
emberekké vá ljanak?
Manapsá g furcsa jelensé geknek lehetü nk tanú i: az iskola
szí
vesen há rí
taná á t a felelő ssé get a szü lő i há zra, a csalá d
pedig szí
vesen há rí
tja á t a felelő ssé get az iskolá ra.
A csalá dnak első sorban nevelnie kell, s hogy nevelhessen,
a csalá dnak valóban csalá dnak kell lennie. A kereszté ny é rté krend szá má ra a csalá d az é let kibontakoztatá sá nak első dleges helye. A csalá d a biztonsá got adó otthont kell, hogy
jelentse, ahol a felnö vekvő ember apá hoz é s anyá hoz igazodik. Joga van minden gyermeknek, hogy csal á dban nő jö n fel.
Az iskola pedig az a hely, ahol rendszerezett ismeretekkel
talá lkozik a vilá gról. Az a hely, ahol é rtelmi fejlettsé ge szintjé n
vilá gossá vá lik ré szé re, hol van az ő helye ebben a vilá gban.
Az iskola é s a csalá d kiegé szí
ti egymá st: nincsen csak nevelő csalá d, é s nincsen csak informá ciókat kö zvetí
tő iskola. A
csalá d is kö zö l ismereteket, az iskola is form á lja az é letet.
Jö vő nk csak akkor lesz, ha van vilá gos ké pü nk a vilá gról s
a vilá gban az emberrő l. Ha tisztá ban vagyunk azzal, hogy az
ember ré sze é s felelő se ennek a vilá gnak, nem pedig korlá tlan ura é s leigá zója. Jö vő nk csak akkor lesz, ha tudjuk tisztelni az é letet: az é let a legfő bb é rté k. Jö vő nk csak akkor lesz,
ha iskolá ink nem teszik tö nkre az embert, hanem lehető sé get
biztosí
tanak a gyermekek szá má ra, hogy valóban emberré
é rjenek. Ha nem ké nyszerí
tik bele iskolá ink a gyermekeinket
egy ö rdö gi kö rbe, amelyben a miné l tö bb ismeretanyag birtoklá sa a legfő bb cé l. Jö vő nk csak akkor lesz, ha gyermekeink szá má ra biztosí
tjá k iskolá ink, hogy é letkoruknak megfelelő gyermekek maradjanak, akikb ő l felnő majd a felelő sen
gondolkodó é s é rző ember.
Az ezredvé g iskolá ja ná lunk mé g mindig tú lsá gosan is politiká val terhelt iskola. Nekü nk, kereszté nyeknek, bá tran vá llalnunk kell é rté keinket, amelyek nem fü gghetnek né pszavazá stól, kö zvé lemé ny-kutatá stól, pillanatnyi é rdekektő l. Tudnunk
kell, hogy az ember nem vilá gpolgá r, hanem otthonra van
szü ksé ge. Az otthoné lmé nyt megadni a csalá d utá n első sorban az iskola ké pes. Vajon ké szek vagyunk-e rá ? Vajon
megvan-e bennü nk a ké szsé g, hogy elfogadjuk a gyermekeket, nemcsak a kivá lókat, hanem a szeré nyebbeket is, az elesettebbeket is. Az iskola szolgá lata a legkisebbek szolgá lata:
Amit pedig egynek a legkisebbek k özül tesznek…

2001. szeptember 1. 3.
XII. é vfolyam 2. szám

Az iskola nem a tantervektő l é s a tankö nyvektő l lesz iskolá vá . Nem az é pü let fö lszereltsé gé tő l fü gg, hogy egy iskola
jó-e vagy sem. Kellenek jó tantervek, tankö nyvek, kellenek jól
felszerelt, korszerű é pü letek, é s nem hiá nyozhat egyetlen
egyhá zi iskolá ból sem a korszerű tudomá nyossá g, a versenyké pes szaké rtelem. De mindezekné l sokkal fontosabb: kellenek igazi, elkö telezett, magukat szé tosztani ké sz emberek,
akik ké zen fogjá k a gyermekeket é s felvezetik ő ket az é letbe.
Akik segí
tik ő ket eligazodni nem csak a tudom á nyok vilá gá ban, hanem ami enné l sokkal fontosabb: az emberi kapcsolatok titkaiban is. Kellenek emberek, akik tudnak megel ő legezve szeretni, nem vá rva azonnal jutalmat é rte.
É rdemes volna egyszer alaposabban megvizsg á lni egyhá zi
iskolá inkat. Nem mentesek ezek az iskol á k sem a feszü ltsé gektő l. De mi a titka annak, hogy mé gis lé gkö rü k van ezeknek az iskolá knak?
Tudjuk jól, az egyhá zi iskola ö nmagá ban mé g nem jobb
má s iskolá ná l. De meggyő ző dé sü nk, hogy olyan lehető sé gek
birtoká ban vagyunk, amelyek fö lö tte á llnak minden anyagiakkal mé rhető felté telen. É lü nk-e ezekkel a lehető sé gekkel?
Hiá nyzik ebbő l a vilá gból a krisztusi ember. A má soké rt é lni
tudó, a magá t szé tosztani ké pes ember. Az ilyen emberekbő l
á lló kö zö ssé gek kontrasztot jelentenek ebben a t á rsadalomban. Figyelmeztető jelké nt lé teznek a má ské nt é lő k kö zö tt.
Jö vő t vá r mindenki az ezredfordulón. Iskolá ink egy emberibb vilá gnak a munkatá rsai lehetnek, ahol az ember nem ö nmagá é rt é l. Ennek a vilá gnak a munkatá rsai a szü lő k, a gyermekek, a pedagógusok. Ismerjü k fel a kihí
vá sokat! Tegyü nk
meg mindent az emberé rt! Miké nt Krisztus tette é rtü nk, aki
ö rö k figyelmeztető mindannyiunk szá má ra.
Dr. Korzenszky Richá rd OSB (Ph 59)
az MKPK Iskolabizottsá gá nak elnö ke
* Az Amicus 2000/2. szá má ból

Láthatatlan börtönök világa*
Egyszer menj be egy borozóba, é s telepedj le aká rmelyik
szé kre – a cigarettafüst meditá ciós légkörébe: van itt vá sá ri komédiá s, rejtő ző guru, ideggyógykezelés alatt á lló á polt –, s figyeld
meg az embereket – ide csak az ülhet le, aki fel van vértezve az
alattomos török ellen – é s ké szí
ts pillanatfelvé telt a lá thatatlan
bö rtö nö k vilá gá ról, ahol a lé lek lé lektelenné vá lik – a rabszolgá k mezítelensége lehetett ilyen a kő bá nyá kban, ólomkorbá cs és kő omlá s veszélyei közepette –, s meglá thatod, hogy egy óra alatt
há ny sá ncot hódí
tott meg az agyban az alkohol – itt a hadiszökevényeket kegyetlenül bekerítik –, az arcok redő iben ké t óra
eltelté vel, mennyit haladt elő re a nappal vagy é jszaka – kiá brá zolva a poros mélységekben lévő alakzatokat –; a szemek né gy
órá ja vö rö ses tűzben é gnek – a téboly tüzeinek, a valósá g irgalmatlan jelei –; é s vedd é szre, hogy a hatodik órá ban má r nem

beszé lget senki sem, de fé lnek egyedü l maradni, szembené zni mú ltjukkal – bá r van, aki má r megsejtette, hogy önmaga
megrablója és gyilkosa is –, aztá n á llj fel, egyenesedj fel egé szen az é gig, é s higgy abban, hogy – a tudatalatti gomolygá sban – egy fé nysugá r mé g remé nykedik az ember megvá lthatósá gá ban.
Leleszi Balá zs Ká roly
* A Fedél nélkül – hajléktalanok lapja 2001.06.28-i szá má ból

Fohász
Az ember az é let mesgyé jé n ú gy mozog,
Ahogy a szé l fú jja a levelet:
Hol ide hull, hol oda tá ntorog,
Né ha meg elő re megy, amí
g lehet.
De meddig, hol a hatá r, Istenem?…
Má r jól tudom, Te megszabhatod:
Ha Te akarod, megá ll a szí
vem.
Há t legyen meg a Te akaratod!
Kibédy Ervin (Bp 43; +1997.)
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KELEMEN KRIZOSZTOM – 1884–1950
Kelemen Krizosztom fő apá t nekrológjá ban azt olvassuk: „igen nehé z idő kben
á llt Rendje é lé n”. Az „igen nehé z idő k”
megjelö lé st nemcsak fő apá ti é veire kell
vonatkoztatnunk, hanem egé sz é leté re
is. Kevé s, fordulatokban olyan gazdag
tö rté nelmi korszakot é rt meg hazá nk,
mint a XX. szá zad első ö tven esztendeje. Akik, mint Kelemen Ferenc, a késő bbi Krizosztom fő apá t, mé g a Monarchiá ban szü lettek, á té lté k annak szé thullá sá t, a ké t forradalmat, Horthy Miklós
kormá nyzatá nak 25 é vé t, mé g egy vilá ghá ború t é s né pü nk é leté nek olyan gyö keres á talakulá sá t, mint amely a má sodik vilá ghá ború t kö vető é vekben elkezdő dö tt. Az egyhá z é leté t é rzé kenyen
é rintette a há ború , de leginká bb a forradalmak: ezek lé té t é s tevé kenysé gé t veszé lyeztetté k. Első alkalommal talá lkozott a katolikus egyhá z ebben a té rsé gben olyan erő vel, mely tekinté lyé t é s
kivá ltsá gait nem respektá lta. A forradalmak utá n hatalmá t é s befolyá sá t mentve szoros kapcsolatra lé pett az á llamhatalommal. A kö lcsö nö s tá mogatá s mindké t fé l ré szé re elő nyö s volt, ugyanakkor
kapcsolatuk egyike volt a tö rté nelmi fejlő dé st visszatartó erő knek. A má sodik
vilá ghá ború utá n mindaz elpusztult, ami
a korá bbi hatalmi struktú rá hoz é s ideológiá hoz tartozott. Az egyhá z azóta is
tanulja a kü lö nlé t ú tjá t. Ú jra fel kell fedeznie sajá t lé nyegé t é s kü ldeté sé t.
A fentebb vá zolt tö rté neti há tté r szü ksé ges ahhoz, hogy rá vilá gí
tson a kisebb
egysé g, a bencé s Rend belső é s kü lső
é leté nek problé má ira. A 20-as é vek dereká ra a Rend anyagilag vá lsá gos helyzetbe kerü l. Ha anyagi bá zisa nem szilá rd, akkor munká ja is ké rdé sessé vá lik.
Gyö keres gazdasá gi reformra van szü ksé g, tová bbá az idő k kö vetelmé nyeinek
megfelelő en ú jtí
pusú szerzetestaná rokra is. Ennek a feladatnak megold á sá t

vá llalja Kelemen Krizosztom, amikor Róma koadjutorrá , majd
fő apá ttá nevezi ki.
Róma szá ndé ka szerint, a magyar katolikus tá rsadalom javá ra
szorgalmazza a kö zö ssé g lelki megú julá sá t. Így akarja elé rni,
hogy Rendje iskolá i
ré vé n nagyobb hatá st gyakoroljon az
ifjú sá gra, a magyar tá rsadalomra.
Tudja, hogy „megindult a fö ld”, hogy a
feudá lis korszaknak vé ge, de az adott
kö rü lmé nyek kö zö tt a feudá lis bá zis
menté sé vel lehet csak az egé sz Rendet
é s az iskolá kat is megmenteni. Így lesznek ezek az inté zmé nyek a kultú ra hordozói. Arra gondol, hogy tehermentesí
ti
a fö ldbirtokot, majd parcellá zva é rté kesí
ti, a befolyó pé nzt pedig interná tusos
iskolá kba invesztá lja. Az interná tusos iskola alkalmas lehet, hogy – ha munká jukat é rté kelik é s honorá ljá k – fenntartsa
az egé sz Rendet. De a Rend tová bbé lé sé nek tervé hez szü ksé ge van az á llamhatalom tá mogatá sá ra. Tevé kenysé gé ben ez a legkritikusabb pont. Egyhá za
é s bencé s kö zö ssé ge tapasztalatá ból
tudnia kellett volna, hogy hol a hatá rmezsgye. Jóhiszeműsé ge é s politikai tapasztalatlansá ga tö bbszö r megcsalta.
Sok erő feszí
té s é s szí
vós kü zdelem,
tö bbszö ri megfutamodá s (hat alkalommal mondott le fő apá ti tiszté rő l) utá n
mé gis elé rte, hogy Rendje konszolidá lt
gazdasá gi helyzeté vel, kilenc műkö dő
kö zé piskolá já val, hittudomá nyi é s taná rké pző fõiskolá já val a magyar tá rsadalom egyik legtekinté lyesebb, ní
vót ké pviselő kultú rté nyező je lett. Munká ja gyü mö lcseit rö vid ideig mé g lá thatta. A há ború vé gé n a Nemzetkö zi Vö rö skereszt
vé delmé nek megszerzé sé vel Pannon-

halma é pü letegyü ttesé t, annak lakóit é s
menekü ltjeit megmenti. De nemcsak
embereket ment, hanem a nemzet kincseit is a magyar né p szá má ra. Az ú j
tá rsadalom felé pí
té sé ben is ré szt kí
vá n
venni egy ú j iskola, a csepeli gimná zium
vá llalá sá val.
Eszmé inek korhoz kö tö tt elemei (unió,
a magyarsá g lelki egysé ge) erő sen módosulva é lnek tová bb. Szociá lis gondolatá nak realizá lá sá ban egyedü l marad.
Ú j korszaknak kellett jö nnie, hogy a
„fö ldreform” valósá g lehessen.
É letműve a má sodik vilá ghá ború vé gé vel teljessé ggel elveszni lá tszott. Kelemen Krizosztom „politikus” fõapá t volt,
politikus sajá tos é rtelemben. Pro memoria lejegyzé sé ben ismé telve í
rja sajá t
magatartá sá ról: „Ú jra hangsú lyozom,
csak egy politiká t folytattam, é s ez: Rendem politiká ja… A felelő ssé get mindig
minden cselekedetemé rt szá zpercentig
vá llalom. S ha hiba tö rté nt, azt nem há rí
tom Rendemre: a kö vetkezmé nyeknek
magammal szemben a legvé gső levoná sá ra bá rmikor ké szen á llok. Isten é s
lelkiismeretem megnyugtat, hogy igazat
í
rtam é s mindenkor jó szá ndé kkal cselekedtem.”
A kö vetkezmé nyeket levonta, vá llalta
ö nké ntes szá műzeté sé t, é s ezt is Rendje é rdeké ben tette. Pannonhalma é s az
olasz gimná zium, valamint Győ r (szé khá z é s gimná zium) 1950-ben megmaradhatott. Pannonhalmá t az idetelepí
tett
iskola menti meg. Ha Kelemen Krizosztom munká ssá gá ból a legnagyobb ré sz
el is pusztult, Rendje, melyé rt minden
á ldozatra ké sz volt, megmaradt. A bencé s kö zö ssé g pedig, ha mú ltjá nak lelkiszellemi é s erkö lcsi é rté ké t tudatosan é li
é s megvalósí
tja, hozzá já rul az emberibb
magyar tá rsadalom felé pí
té sé hez.
(Forrá s: dr. Vá rszegi Asztrik OSB: Kelemen Krizosztom, Budapest, 1990)

Ember az embertelensé gben

Kelemen Krizosztom, az igaz ember

Ez a mottó olvasható a Kelemen Krizosztom (1884–1950) né hai panonhalmi fő apá t halá lá nak 50. é vfordulója alkalmá ból
emelt emlé kkö vö n. Az emlé kmű Pannonhalma vá ros kö zpontjá ban kapott helyet, é s a Bencé s Diá kszö vetsé g ö regdiá k-talá lkozójá nak napjá n (má jus 26-á n) avattá k fel.
Az ü nnepsé g kereté ben Hortobá gyi Cirill (Ph 77) bencé s
perjel á ldotta meg a né hai fő apá t bronzból ké szü lt portré já t is
tartalmazó emlé kkö vet. Emlé kbeszé det Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47) tartott, aki a Kelemen Krizosztom á ltal é pí
ttetett
Bencé s Gimná zium első vé gző s osztá lyá nak diá kja volt, í
gy
szemé lyesen ismerte a szociá lis lelkűnek is nevezett é s nemzeti elkö telezettsé gé rő l hí
ressé vá lt fő papot.
A zalai Hahóton szü letett fő pá sztor a magyar katolikus
ellená llá s kimagasló alakja volt. A má sodik vilá gé gé s idejé n
egyike azoknak a fő papoknak, akik a harcok beszü nteté sé t
kö vetelté k, hogy megmentsenek á rtatlan é leteket.
Az emlé kműá llí
tá st a Panonhalmi Pá ndzsa klub loká lpatrióta egyesü let kezdemé nyezte. Siska Gá bor (Ph 82), az egyesü let alapí
tó elnö ke sajá t nemzedé ke nevé ben meg is kö szö nte a bencé s rend egykori é s mai ké pviselő inek, hogy
Kelemen Krizosztom az egyetemes é rté kek mellett szü lő fö ldjü ket is megmentette a há ború borzalmaitól.
A Bencé s Diá kszö vetsé g a pá pai é s budapesti taná rt, a
győ ri iskola igazgatójá t, a pannonhalmi iskola é pí
tő jé t é s a

Hí
rek terjedtek el arról*, hogy Kelemen Krizosztom pannonhalmi fő apá tot is boldoggá avathatja az egyhá z – tö bbek kö zö tt azé rt a bá tor embermenté sé rt, amelyet 1944-ben az
ü ldö zö tt zsidók rejtegeté sé vel tett.
A jeruzsá lemi Yad Vashem Inté zet nemré g vette fel ő t az
Igazak kö zé . 1953 óta a 33 nemzet 13 500 regisztrá lt „igaz
embere” kö zü l ő a legidő sebb katolikus pap. 17 lengyel n ő vé r
é s ké t lengyel pap, egy ukrá n gö rö g katolikus é s né há ny
nyugat-európai katolikus pap van kö ztü k. Most vetté k fel
Albin Malysiak nyugalmazott lengyel segé dpü spö k nevé t is
az Igazak kö zé . (The Tablet)
* Utá nkö zlé s az Ú j Ember 1999. Szt. Benedek-napi szá má ból.

Krizosztom fő apá t ú r, könyörögj velünk és értünk!

csepeli gimná zium megteremtő jé t tiszteli Kelemen Krizosztomban. Ő ké nyszerű emigrá cióban az Egyesü lt Á llamokban
hunyt el, de ma má r a fő apá tsá g tornyá nak tö vé ben vá rja a
feltá madá st. Pannonhalma vá ros pedig (az egykori Győ rszentmá rton) bü szke arra, hogy mé g mindig magá n viseli
Kelemen Krizosztom keze nyomá t.
Az emlé kkő alkotói: Borbély Ká roly festő művé sz, Horvá th
György keramikusművé sz é s Papp Lá szlóé pí
tő mester.
Siska Gá bor (Ph 82)
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Budapest, 2001. jú nius 12.
Tisztelt Elnök Ú r,
kedves Barátom é s Iskolatársam!

Kedves Tagtársaink!

A má jus vé gi pannonhalmi talá lkozó alkalmá val tartott elnö ksé gi ü lé sen vé glegesí
tettü k azokat a feladatokat, amelyeket
az elnö ksé gnek a 2001. november vé gé n esedé kes tisztú jí
tó
kü ldö ttgyűlé s elő ké szí
té seké nt el kell vé geznie. Ezek kö zö tt
szerepel az elnö ksé g né gyé ves beszá molója szö vetsé gü nk
é leté rő l. A beszá moló ö sszeá llí
tá sa a mindenkori fő titká r feladata, é s ennek lelkiismeretes elk é szí
té sé hez ké rem segí
tsé gedet.
A BDSZ é lete a terü leti szervezetek é leté ben valósul meg,
í
gy az elnö ksé g beszá molójá nak tö bbsé ge csak a terü leti
szervezetekrő l szóló, ö sszegző informá cióadá s lehet. Ezé rt
ké rnem kell Té ged arra, ké szí
tsé l ö sszefoglalót terü leti szervezetetek elmú lt né gy é vé rő l. Szü ksé ges ebben kité rni arra,
volt-e é s milyen formá ban tisztú jí
tá s a szervezetetekben, hogyan alakult lé tszá motok, melyek voltak a fontosabb rendezvé nyeitek, van-e rendszeresí
tett talá lkozá si formá tok, í
rá sos
formá ban tö rté nő hí
radá sotok (mint pé ldá ul az Amicus, az
Ü zenet vagy a keszthelyiek kö rlevé l-gyakorlata), vagy milyen
má s módszerrel tartja a terü leti szervezet tagsá ga egymá ssal
a kapcsolatot. Hasznos lenne az á ltalatok sikeresnek í
té lt
meghí
vott elő adókat is megnevezni. Szóval mindenrő l í
rjá l,
ami szerinted fontos é s jellemző rá tok. Bevallom, az já r az
eszemben, hogy a megkapott terü leti beszá molókat egy kis
fü zetben ö sszefoglalva kará csonyi Hí
rlevelü nkkel együ tt minden tagunknak megkü ldené nk.
A beszá molódat legké ső bb szeptember kö zepé ig ké rem,
hiszen mé g rengeteg tová bbi munká m lesz vele. É s mé g ké t
dolog. Németh Szilá rd ü gyvezető elnö kü nk szinté n megkeres
a kö zeljö vő ben a tisztú jí
tá s-jelö ltá llí
tá s ü gyeiben. Vé gü l: ne
feledd, Kö nyves Tóth Ká lmá n jú lius vé gé ig vá rja hí
radá sod
ő szi programjaitokról az augusztusi Hí
rlevé lhez. Ne hagyjá tok
cserben!!!
Remé lem é s kí
vá nom, mindezek mellett mé g legyen kellemes nyaralá sra is idő d.
Bará tsá ggal kö szö ntelek
Szalai Béla

Nagyobb összeggel támogatták
szövetsé günket

Iskola
Ph 55
So 50
Gy 91
Ph 65
????
Gy 47
Ph 68
Ph 74
Ph 57
Ph 60
Gy ??
Bp 37
Gy 77
Bp 45
Ph 56

Né v
Magyar Sá ndor
Magyaros Ferenc dr.
Mé szá ros Ká roly dr.
Miszlai József
Ó dor Tamá s
Póta Gyö rgy
Richter Vladimir
Rosenstingel Antal
Schmidt Lajos dr.
Schmidt Pé ter dr.
Szarka Lá szló József
Szeyffert Ö dö n
Ternyá k Csaba dr.
Ulbing Istvá n dr.

Ezt a két levelet azért közöljük, hogy kérjük: éljetek alapszabá lyunkban is rögzített hozzá szólá si jogotokkal (5.§ 2.) mind
a BDSZ mindennapi életére, mind a tisztségviselő kre, aká r a
mú ltra, aká r a jövő re vonatkozóan. Hogy hová juttassá tok javaslataitokat? Hírlevelünk tizedik lapjá n felsoroljuk összes területi szervezetünket, azok vezető jét és címét, telefonszá má t.
Az elnökség bá rmely tagjá t közvetlenül is megkereshetitek,
szeretettel vá rjuk jelentkezésteket, javaslataitokat.
Végül: Nem bosszantásotokra küldjük ismét „Folyószá mla
kimutatá s”-otokat, de ú gy érezzük, a tisztú jító küldöttgyű lés
alkalmá ból illik rendbetennünk anyagi oldalról is a dolgainkat.
Az elnökség
Budapest, 2001. jú lius 3.
Tisztelt Elnök Ú r,
kedves Barátom é s Iskolatársam!
A pannonhalmi má jus vé gi talá lkozó alkalmá val tartott elnö ksé gi ü lé sen vé glegesí
tettü k azokat a feladatokat, amelyeket
az elnö ksé gnek a 2001. november vé gé n esedé kes tisztú jí
tó
kü ldö ttgyűlé s elő ké szí
té seké nt el kell vé geznie. Ezek kö zö tt
é rtelemszerűen egyik legfontosabb feladat a vá lasztott tisztsé gekre tö rté nő jelö ltá llí
tá s. Emlé keztetlek arra, hogy ennek
é rdeké ben jelö lő bizottsá got vá lasztottunk. Tagjai: Ember
Ká roly (Budapest), Gondos Lajos (Nyí
regyhá za), dr. Hanis
Béla (Eger), dr. Szelestei Tamá s (Keszthely) é s dr. Varga József (Sopron). A jelö lő bizottsá g munká já t dr. Szelestei Tamá s é s dr. Varga József fogja ö ssze.
Alapszabá lyunk pontosan felsorolja a vá lasztott tisztsé geket: elnö k, alelnö kö k, ü gyvezető elnö k, fő titká r, elnö ksé gi tagok é s a szá mvizsgá ló bizottsá g elnö ke, tagjai. Mai tisztsé gviselő ink né vsora megtalá lható idei Almanachunkban.
Ezt a kö rlevelü nket a legkö zelebbi Hí
rlevé lben is megjelentetjü k annak é rdeké ben, hogy a Bencé s Diá kszö vetsé g valamennyi tagja, ha kí
vá n é lni jelö lé si javaslattal, azt a jelö lő bizottsá g valamelyik tagjá hoz eljuttathassa.
Bará tsá ggal kö szö ntelek
Szalai Béla

Diáktársaink kitünteté se

Elő ző szá munkban azon bará taink á ldozatké szsé gé t kö szö ntü k meg, akik 2000.11.10-tő l 2001.02.20-ig nagyobb (legalá bb 5000 Ft-os) adomá nyt kü ldtek. Most azoknak mondunk
kö szö netet (ABC-rendben), akik azóta 2001.06.28-ig tetté k
ezt. Kereken 260 ezer forintot kaptunk tő lü k. Isten fizesse
meg! – Az elnökség
Né v
Alex Lá szló dr.
Baumann Tibor dr.
Bé li Lá szló dr.
Bobok Tivadar
Czikó Ká roly dr.
Denk Stefan
Hí
r József
Já noki Miklós
Ková cs Ferenc dr.
Ková cs Ferenc Lá szló
Krigler Ferenc
Laborcz Ivá n
Lé gli Ottó
Leimeter Istvá n dr.
Liptá k Bé la
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Iskola
Ph 85
Ph 74
????
Ph 64
Ph 78
Ph 64
Bp 37
Ph 62
Bp 38
Gy 70
Ph 53
????
Gy 72
Cs 52

Keressük legidő sebb – nem csak tagtá rs – é lő diá ktá rsunkat/diá ktá rsainkat. Nyilvá ntartá sunkban ma Karlovitz Bé la
(Pp 23) diá ktá rsunk a legkevé sbé fiatal. Kedves Bará tunk,
Isten é ltessen, á ldjon! – Vá rjuk tová bbi jelentkezé seteket,
bejelenté seiteket. – Az elnökség (KTK cí
mé n)

A Debreceni Egyetem orvostudomá nyi kara 2001. jú nius 2-á n
tiszteletbeli doktorrá (dr. honoris causa) avatta Sir George K.
Radda (Ph 54) diá ktá rsunkat, aki az oxfordi egyetem bioké mikus professzora, a Royal Society tagja, az angliai Medical Research Council ü gyvezető igazgatója. Az ü nnepsé gen
megjelent dr. Sója Szabolcs (Ph 58), a BDSZ é szak-magyarorszá gi szervezete elnö ke, é s kö szö ntö tte a kitü ntetettet.
Dr. Ková cs Ferenc (Ph 57)
Szeretettel kö szö ntjü k Kovács József (Ph 63) diá ktá rsunkat,
a Herendi Porcelá nmanufaktú ra Rt. elnö k-vezé rigazgatójá t
abból az alkalomból, hogy a manufaktú ra alapí
tá sá nak 175.
é vfordulójá n Má dl Ferenc kö ztá rsasá gi elnö k ú r a Magyar
Kö ztá rsasá g É rdemrend Tisztikeresztjé t adomá nyozta neki,
é s hogy ő t ugyanekkor Rieth Ná ndor polgá rmester ú r Herend
vá ros dí
szpolgá rá vá avatta. (Ková cs József bará tunkról szóló
cikket má r a BDSZ Almanach 1995–1998. é vi kö tete 130–
132. lapjá n kö zö ltü nk. – A szerk.)
Az elnökség
A kormá nyfő kezé bő l az ú jra alapí
tott Corvin Má tyá s kitü nteté s első hat jelö ltje kö zö tt Lámfalussy Sándor (So 47)
diá ktá rsunk is á tvette a megtisztelő Corvin-lá ncot. A kitü nteté st olyan szemé ly – egyszerre csak tizenkettő – birtokolhatja, aki a magyar tudomá nynak, a művé szetnek vagy az oktatá s é s a művelő dé s fellendí
té sé nek teré n kimagasló é rdemet
szerzett. – Veled ö rü lü nk, é s gratulá lunk, kedves Bará tunk!
Az elnökség
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Visszatekinté s*

Galamb a templomban*

Nyugat-Magyarorszá gon nő ttem fel, elemi é s kö zé piskolá imat
is ott vé geztem. Győ rö tt é rettsé giztem, a bencé s gimná ziumban – má svallá sú ként. Ez csak annyit jelentett, hogy anyá m
katolikus volt, apá m velem együ tt evangé likus. Így tehá t a
hazá nkban ma a tö rté nelmi egyhá zak kö zé sorolt ké t vallá skö zö ssé gben nő ttem fel. Anyá m rokonsá gá val a katolikus
templomok misé it, hangversenyeit, apá m hozzá tartozóival az
evangé likus istentiszteleteket vagy má s rendezvé nyeket lá togattam. Nem tettem kü lö nbsé get abban sem, hogy az adott
esemé ny magyar vagy né met nyelven hangzik-e el. Mindezekhez hozzá adódott a nyolcosztá lyos bencé s gimná ziumok
(Kő szeg é s Győ r) szervezett, kö vetkezetes, pé ldamutató nevelé se – nagyon jó taná ri testü lettel é s szé lső sé gektő l mentes, hittel magalapozott csalá dokból szá rmazó, kiegyensú lyozott tanulmá nyi á tlagot teljesí
tő osztá lytá rsakkal.
Ilyen alapozá ssal iratkoztam be Budapesten a J ózsef Ná dor Műszaki é s Gazdasá gtudomá nyi Egyetemre, é s szereztem gé pé szmé rnö ki oklevelet, majd lettem asszisztens Pattantyú s-Á brahá m Géza, ké ső bbi Kossuth-dí
jas akadé mikus
professzor mellett, akirő l kö ztudott volt katolikus hithűsé ge.
Persze a mindennapi tanszé ki é letben nem esett szó hitrő l,
vallá sról, vallá sossá gról, vilá gné zetrő l sem a há ború é vei
alatt, sem a politikai „fordulat é ve” elő tt vagy utá n. De a gyermekké nt belé nk oltott kereszté ny erkö lcs alapjai szilá rdak
maradtak ekkor is, meg amikor 28 é vesen hirtelen Miskolcra
helyeztek á t, hogy ré szt vá llaljak egy ú j egyetem alapí
tá sá ban, ú j kar (fakultá s) é s ú j tanszé k szervezé sé ben, vezeté sé ben, a tudomá nyos kutatá s alapjainak megteremté sé ben.
Az é let azutá n ú gy alakult, hogy – há la Istennek, a nehé z
é vtizedek buktatóit szerencsé sen tú lé lve – Miskolcon ö regedtem meg, itt é rtem el sikereket é s innen kerü ltem nyugá llomá nyba, amikor elé rkezett a 70. szü leté snapom.
Mint 39 tané ven á t tanszé kvezető , nyolc é ven keresztü l rektorhelyettes é s né gy é ven á t a miskolci gé pé szmé rnö ki kar
dé ká nja, igyekeztem mindig lelkiismeretem szerint d ö nteni,
mé g a gyakran adódó ké nyes esetekben, helyzetekben is.
Valószí
nűleg kö vettem el hibá kat ké nyszerkö rü lmé nyek kö zö tt, de sú lyosakat biztosan nem, mert ö nké ntelenü l a há trá nyban lé vő ket igyekeztem tá mogatni, segí
teni.
Kö zben folyamatosan visszajá rtam a győ ri gimná ziumba
é rettsé gi talá lkozókra, elő bb felesé gemmel, majd má r fiunkkal, egyszer az akkor mé g iskolá ba se já ró nagyobbik unoká nkkal. Ezeken az ö sszejö veteleken – amí
g é lt – volt osztá lyfő nö kü nk imá dkozott hol latinul, hol magyarul.
Sikerü lt tartanom a bará tsá ggá nemesedett kapcsolatot
egykori taná raimmal, ré gi osztá lytá rsaimmal, é s figyelemmel
tudtam kí
sé rni azokat a tehetsé ges taní
tvá nyaimat is, akik
tö rté netesen egyhá zi iskolá kban é rettsé giztek. Ő k ezé rt ma is
há lá sak leveleikben.
Habá r gimnazistaké nt soha nem é reztem semmifé le megkü lö nbö zteté st azé rt, mert „má svallá sú ” vagyok, mé gis az
utóbbi é vekben nagyon ö rü lö k a katolikus é s az evangé likus,
á ltalá ban a kereszté ny egyhá zak vilá gmé retű kö zeledé sé nek,
amelyet fiatalké nt a mi csalá dunkban má r megvalósí
tottam.
Visszaemlé kezé seimhez hozzá tartozik az is, hogy amikor
módomban volt, el-elolvastam az Ú j Ember szá mait, tö bbek
kö zö tt azé rt, mert az alapí
tó fő szerkesztő , Pénzes Balduin
bencé s valaha Győ rö tt taní
tott engem.

Gyö nyö rű barokk templomba já runk vasá rnaponké nt, ré szben B. atya kedvé é rt is, aki igen szé p, felemelő , s egyú ttal jó
humorú szentbeszé deket ké pes tartani, mintegy jelezvé n az
egyhá z eredeti szá ndé ká t az egybegyűlt kö zö ssé g ü nneplé sé vel kapcsolatban: legyen az a Jó Hí
r, az Evangé lium csalá dias, szelí
d, felhő tlen ö rö mü nnepe.
Mert valljuk be, legtö bb ü nnepü nk nemcsak mé ltósá gteljesen csendes, de szomor ú is, mintha csak a gyá sz komorsá gá val lehetne imá dkozni, Istent é s embertá sainkat szeretni. Igaz, a szé p templomban a freskók é s szobrok is csupa
fancsali ké pű szentet á brá zolnak, talá n csak Szűz Má ria é s a
kisded Jé zus arcá n bujká l né mi derű.
Á llí
tólag pogá ny ő seink is nehezen tö rő dtek bele, hogy
ilyen bá natos vallá st, nehé z keresztet kell felvenniü k, nem is
szólvá n a ré gi gö rö gö krő l é s rómaiakról, akiknek istenei
ugyancsak emberszerűek voltak, mindenfé le vé tkeikkel é s
gyö ngesé geikkel.
Nos há t, B. atya ezen a vasá rnapon tá vol maradt, nem tudni, mié rt, s aki helyette a szentmisé t celebrá lta, bizony olyan
halkan beszé lt, hogy mé g a mikrofon is csak minden harmadik szavá t tudta elkapni. A hí
vő k tompa á hí
tatba merü ltek –
ú gy nagyjá ból ezé rt sejteni lehetett, mirő l beszé l a B. atyá t
helyettesí
tő tisztelendő ú r –, á m ekkor, ki tudja, honnan, berepü lt egy galamb s hangos szá rnycsattogá ssal mé rte fel a
terepet a templom magasá ban, a mennyezeti freskók bodor
felhő i alatt.
A szunyóká lók ö sszerezzentek, az udvariasan unatkozók
vagy a magukba mé lyedő k há lá s tekintettel próbá ltá k feltűné s né lkü l kö vetni a madá r rö pté nek zegzugos pá lyá já t. A
galamb valószí
nűleg egy tö rö tt ablakon á t keveredett be, s
most nem talá lt ki, idő rő l idő re nekirepü lt az ü vegnek, illetlenü l csapdosva-verdesve sorban minden ablakot. Vagyis a
galamb egé szen kö znapi, oktondi madá rké nt viselkedett, egy
pillanatra sem hagyta magá t azonosí
tani sajá t jelké pes
é rtelmé vel, a szeretettel.
A galamb mé g né há nyszor vé gigszá llt a templom hajójá ban, majd magasan a fő oltá r felett megpihent az Isten szemé bő l szé tá gazó aranyozott sugarak egyiké n. Olyan mozdulatlanul ü lt ott, hogy alakja valósá ggal belesimult a há tté r homá lyos foltjai kö zé .
A madá r a kinti, szabad termé szetbő l vé letlenü l keveredett
bele abba a szertartá sba, melynek sorá n egy lá thatatlan,
vé gtelen lé ny, a Teremtő talá lkozik lá tható é s vé ges teremtmé nyeivel, az emberekkel. Isten madara, a szabads á g é s
szelí
dsé g jelké pe, akirő l az é gi Atya gondoskodik, most testi
valójá ban a szemtelenü l szapora, tolakodó, piszkos, betegsé geket terjesztő vá rosi galambok pé ldá nyaké nt egyszerre keltett já mbor é s kellemetlen gondolatokat. A templom m ú zeumi, vitrinszerű nyugalmá ba é s rendezettsé gé be valósá ggal
betö rt a termé szet, a maga oktalan evilá gisá gá val é s rendezetlensé gé vel, ahogyan a hí
vek is, kitódulvá n a templomból a
szé p, napsü té ses vasá rnapon, egyszerre az é gbolt vé gtelen
karé já nak ö rö k templomá ba lé pnek á t, melyben minden Istenre emlé keztet, mé gis csak kevesen figyelnek rá .
Má sré szt viszont, ha egyszer mi té vedü nk be a madarak
templomá ba, lehető leg ne csapjunk zajt – s ne is keressü k a
kijá ratot. Hiszen megé rkeztü nk – otthon vagyunk.
Szentmihá lyi SzabóPéter (Ph 63)

Terplá n Zénó(Gy 39)
* Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2001. jú lius 15-iki szá má ból. – A szerző
akadé mikus, Szé chenyi-dí
jas egyetemi taná r. Ezen cikke kö zlé sé vel
is kö szö ntjü k 80 é ves diá ktá rsunkat. – A szerkesztő k

Minden meghirdetett programunkra minden bencé s diá kot
é s minden ismerő st szeretettel vá runk, függetlenül attó l,
hogy melyik terü leti szervezetü nkhö z tartozol, vagy hogy
egyá ltalá n tagja vagy-e szö vetsé gü nknek.

* Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2001. jú lius 15-iki szá má ból

Ké rjük, hogy esedé kes tagdíjatokat (aktí
vak 1000 Ft/é v,
nyugdí
jasok 300 Ft/é v, 75 é v felett: nem ké rü nk, de megköszönjük), ha nem terü leti szervezetetekné l rendezitek,
csekkszámlánkra fizessé tek be. Írjá tok rá a cí
mzé steken
lé vő nyolcjegyű szá mot (egyé ni azonosí
tótokat), iskolá tokat
é s az é rettsé gi é vé t. Csekkszámlaszámunk:
10403356–33500155–00000000 Bencé s Diákszövetsé g
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Bencé s Diákok Győri Egyesülete

Túra Holló kőre

2001. őszi é vi programunk
Szabadegyetemi előadássorozatunk folytatása – az elő adá sok helye mindig a Rómer Flóris-terem
Szeptember 19. szerda, 17.00 – Pfannl Tamá s é pí
té sz:
Pfannl Egon (Gy 29) Ybl-dí
jas é pí
té sz é s grafikus é lete é s
munká ssá ga, é letművé nek győ ri vonatkozá sai
Októ ber 16. kedd, 17.00 – Bá nhegyi Miksa OSB, a pannonhalmi fő apá tsá g levé ltá rosa: A bencé sek 1802-tő l 1900-ig
(A Bencések Magyarorszá gon c. sorozat 3. ré sze)
November 14. szerda, 17.00 – Dr. Sulyok Elemér OSB,
teológus: A kereszté nysé ggel szembeni kihí
vá sok a 3. é vezred kü szö bé n
December 12. szerda, 17.00 – Grá bics Frigyes (Gy 43) taná r
beszé lgető partnere Villá nyi Lá szló (Gy 60) kö ltő , a
Mű hely cí
mű kulturá lis folyóirat fő szerkesztő je: Irodalmi
est – vá logatá s volt bencé s diá k kö ltő k, í
rók műveibő l.
Ő szi zarándoklat: szeptember–október hó. A konkré t programot szervezzü k, arról idő ben tá jé koztatá st adunk.

A Pannonhalmá n 1973-ban vé gzett „A” osztá ly ez é vi gyalogtú rá ja á prilis 30-á n, hé tfő n reggel Nógrá dmegyerbő l indult
Hollókő re a Szalonta-vö lgyö n á t. A vá r é s az ófalu megtekinté se utá n Apá capusztá n volt az ebé d, majd a Vá rad-vö lgyö n
keresztü l visszamentü nk Nógrá dmegyerbe.
Az igen jól sikerü lt ö sszejö vetelt (mely vasá rnap esté tő l
kedd reggelig tartott) dr. Domasz Imre (Ph 73) szervezte,
megjelent az osztá ly tö bb mint fele, csalá dtagokkal együ tt
kö zel hetvenen voltunk. Termé szetesen jelen volt osztá lyfő nö kü nk, Polá n Hildebrand (So 48) atya is.
A tavalyi gyalogtú ra a Pilisben volt, a jö vő é vi a tervek szerint Tihanyban lesz, 2003-ban a harminc é ves osztá lytalá lkozó
pedig Pannonhalmá n.
Kuti József (Ph 73)

Előké születek a 2002. é vre
1. A bencé s rend Győrött (1802–2002)
Ismeretes, hogy I. Ferenc 1802-ben adta vissza a benc é s
rendnek, í
gy a győ ri bencé s gimná ziumnak is a II. József á ltal
eltö rö lt műkö dé si jogait. A 2002. é v tehá t jubileumi esztendő .
Fontosnak tartjuk, hogy a mé ltó megemlé kezé s elő ké szí
té se idő ben elkezdő djé k. A Bencés Diá kok Győ ri Egyesülete a
jeles é vfordulóra jeles taná rok, tudósok és jeles növendékeik
életrajzi lexikonja-szerű kö tet kiadá sá t kezdemé nyezi. Javasoljuk, az illeté kes szemé lyek ennek lehető sé geit vizsgá ljá k
meg, hogy a szerkeszté s mielő bb megkezdő dhessé k.
Kérjük ezért, kedves diá ktá saink, hogy tervü nkkel kapcsolatos javaslataitokat ez év október 30-ig í
rá sban juttassá tok el
egyesü letü nk cí
mé re (9022 Győ r, Szé ché nyi té r 9.).

A kő szegi Jé zus Szí
ve templom kórusá t immá r kezdik nem
csak itthon ismerni. Korá bban Sopronban, jú nius 10-é n pedig
Keszthelyen szerepeltek-szolgá ltak a vasá rnapi misé n Isten
dicső sé gé re é s a ré sztvevő hí
vek gyö nyö rűsé gé re.
Mind a ké t helyre a Bencé s Diá kszö vetsé g ottani szervezete hí
vta meg é s lá tta vendé gü l a kő szegieket. Ő k pedig mit is
vihettek volna má st a szé p dallamokon kí
vü l, mint dr. Bariska
Istvá n nagysikerű Kő szeg-ú tikö nyvé t – ezzel is kí
vá ncsisá got,
kedvet é bresztve vagy a má r amú gy is meglé vő szimpá tiá t
fokozva vá rosunk irá nt.
Ú tjuk azonban tö bb lé vé n kirá ndulá sná l, templomi szereplé sü k is nagy sikert aratott dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43) elnö kü nk vezé nyleté vel. Az egé sz misé t vé gigé nekelté k latinul é s
magyarul gregoriá n, klasszikus (Beethoven) é s modern (Halmos Lá szló) szá mokkal, a liturgiá val tö ké letes ö sszhangban.
Mise vé gé n is ugyanolyan tisztá n é s erő teljesen szólt a
kórus, mint az elejé n.
Kí
vü lá llóké nt jó é rzé s é s né mi bü szkesé g is volt hallgatni
ő ket, mert nem kis mé rté kben já rultak hozzá a szertartá s
á hí
tatá nak, magasztossá gá nak emelé sé hez. Ezt kö szö nte
meg dr. Léber Mihá ly (Ph 66) plé bá nos ú r, kissé irigyelve is
é rte Kő szeget é s hasonlóra biztatva a keszthelyieket. A
szentmisé n jelen lé vő hí
vek kö zü l is sokan gratulá ltak.
A dé lutá n vá rosné zé ssel, Balaton-parti pihené ssel, egyesek fü rdő zé sé vel telt. A kellemes emlé keké rt itthonról is há lá san gondolunk plé bá nos ú rra é s dr. Szelestei Tamá sra (Ptl),
aki a Bencé s Diá kszö vetsé g ré szé rő l gondoskodott rólunk.
Bí
zunk benne, hogy keszthelyi vendé gszereplé sü k, sikerü k
is hozzá já rult idé n a Vá ros Napjá n rendezendő hangversenyü kre való felké szü lé sü khö z.
Greguss Lá szló(Ptl)

2. Második világháborús emlé ktábla felállítása a győri
bencé s gimnáziumban
A té má t az é pü let felú jí
tá sakor megszü ntetett, helyre nem
á llí
tott emlé ktá bla kapcsá n joggal vetette fel egy diá ktá rsunk.
A javaslat megvalósí
tá sa mé ltó jele lehet a II. vilá ghá ború ban
elesett bencé s taná rok é s diá kok irá nti kegyeletü nknek.
A vé ghezvitelnek szervezé si é s anyagi vonzatai vannak. Az
elő ző ponthoz hasonlóan ké rü nk benneteket, hogy az elhunytak né vsorá nak ö sszeá llí
tá sá ban é s az emlé ktá bla kivitelezé si felté teleinek megteremté sé ben javaslataitokkal legyetek a
vezető sé g segí
tsé gé re.
Dr. Tamasits Ernő (Gy 60)
elnö k

Balogh Gyula (Ph 54)
titká r

Budapesti szervezet
A hónapok második hé tfőjé n 17 ó rakor vá rjuk szeretettel a
volt bencé s diá kokat é s é rdeklő dő vendé geket a Szent Benedek Iskola dí
sztermé ben (Budapest, I. ker. Fő utca 30.).
Programunk:
2001. szept. 10. – Dr. Tóth Ferenc: A XXI. szá zad tudomá nyos ismeretei é s kereszté ny hitü nk
2001. okt. 8. – Stifner Gá bor (Ph 73, a Kossuth Rá dió belpolitikai fő szerkesztő je): Október 23-a 45 é v tá vlatá ból
2001. nov. 12. – Cs. Varga Istvá n (Gy 64) fő iskolai taná r:
Etikum é s spiritualitá s Né meth Lá szló műveiben
2001. nov. 17. 17.00 – Requiem elhunyt taná rainké rt é s
diá ktá rsainké rt a Bp. Margit kö rú ti ferences templomban,
utá na Agapé a Tamá s Alajos kö zö ssé gi há zban
Advent vasárnapjain „bencé s” gyertyagyú jtá s:
– 17.00 (gyerekek!) – a baziliká ban (Szent Jobb ká polna)
– 19.30-as szentmise után – az egyetemi templomban
2001. dec. 10. – Gereben Ferenc (Ph 60): Vallá sossá g é s
művelő dé s az ezredforduló magyarsá gá ban
2002. jan. 14. – Visontai-Ková ch Zoltá n (Ph 63): A Fő utcai
iskola helyzete. A budapesti Szent Benedek Á ltalá nos
Iskola é s Gimná zium é lete
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. József krt. 43. tel.: 266-6750

Kőszegi iskolaszervezet
Szereplé s – szolgálat

A BDSZ kő szegi iskolaszervezete a 2001. második fé l é vi
programjá t az iskolaszervezet-jelleg kidomborí
tá sá nak figyelembe vé telé vel hatá rozta meg.
Szeptemberben Bá sthy Béla (Ptl) ö sszeá llí
tá sá ban tá jé koztató hangzik el a vá rosi cserké szmozgalom é leté rő l é s
á ltalá ban a kereszté ny ifjú sá got foglalkoztató ké rdé sekrő l.
Októ berban szervezetü nk eleget tesz a Jurisich Miklós (a
valamikori bencé s) Gimná zium meghí
vá sá nak, ahol megismerkedü nk az inté zmé ny é leté vel.
Novemberben a Domonkos rend á ltal fenntartott Szent Margit Á ltalá nos Iskola műkö dé sé rő l kapunk tá jé koztatót.
December hónapban egy lelki nap lé trehozá sá t tervezzü k, é s
a kö vetkező é v feladatait hatá rozzuk majd meg.
Az ö sszejö veteleket az é rintett szervezetekkel egyeztetve a
helyszí
neken kí
vá njuk lebonyolí
tani. Ezé rt a vé gleges idő pontokat majd kü lö n jelezzü k.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
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Mozzanatok a fővároskörnyé ki szervezet,
ill. a csepeli iskolaszervezet é leté ből
Jelen é v július 8-án ré szt vettü nk a csobá nka-szentkú ti zará ndoklaton. Ezen má r esztendő k óta, é vrő l é vre jelen vagyunk. Ennek a zará ndokhelynek felvirá goztatója ugyanis a
boldog emlé kű Kapcsá ndi Zsigmond OSB atya. Ő ezt megelő ző en a csepeli Jedlik Á nyos bencé s gimná ziumban taná runk volt. E zará ndoklattal a Szűzanya irá nti tiszteletü nk mellett egyben az ő emlé ké nek is adózunk. Ö rö mmel emlí
tem,
hogy a Gondviselé s kitűnő idő já rá st biztosí
tott a zará ndoklathoz.
Emlí
té sre mé ltó mé g, hogy június 30-án tartottuk 50 é ves
é rettsé gi találkozó nkat. Mi ugyan az é rettsé git má r az á llamosí
tott Jedlik Á nyos Gimná ziumban tettü k, tá rsaink kö zö tt
vannak, akiket má r nem neveltek bencé sek, de ö rö mü nkre
szolgá lt, hogy a jubileumi talá lkozón egykori bencé s taná rainkra is szeretettel emlé keztü nk az iskolá ban.
Ková cs Dezsõ (Cs 51)

A BDSZ fontosabb dátumai 2001-ben
Szeptember 14. – Ügyvezető elnö ksé gi ü lé s
Októ ber 12. – Elnö ksé gi ü lé s
November 9. – Ügyvezető elnö ksé gi ü lé s
November 10. – Kézfogá s – Tihany
November 17. 17.00 – Közös requiem elhunyt taná rainké rt,
diá ktá rsainké rt a Margit kö rú ti ferences templomban. A
requiemre é s utá na a Kö zö ssé gi Há zba mindenkit szeretettel vá r a ferences diá kszö vetsé g az immá r hagyomá nyos agapéra (Pax Hungarica).
November utolsó szombatja (24.) – A BDSZ tisztú jí
tó
kü ldö ttgyűlé se
December 7. – Az ú j elnö ksé g ü lé se
A testü leti ü lé sekre a tagok minden alkalommal k ü lö n meghí
vót is kapnak (levé lben, faxon, e-mail-en). Igyekszü nk a
kö zzé tett idő pontokat nem megvá ltoztatni, tehá t az é rintettek
naptá rukba má r most beí
rhatjá k.
Advent vasárnapjain „bencé s” gyertyagyú jtá s:
d.u. 5-kor (gyerekek!) a baziliká ban (Szent Jobb ká polna).
az esti ½ 8-as szentmise utá n az egyetemi templomban.
Dr. Németh Szilá rd ü gyvezető elnö k
Tel.: 06//1/466-9536, e-mail: pax981@freemail.hu

Tíz mondat a katasztró fákró l*
A kapruni hegyivasú t tűzesete, borzalmas baleste utá n egy jó
szá ndé kú pré diká tor – nem tú l szerencsé sen – azon tűnő dö tt:
a vá ratlan tragé diá ban megé gettek kö zü l vajon há nyan ká rhoztak el?
Hiszen nem sejtetté k a vidá m szórakozá sra indulók, hogy e
szé p reggelen szö rnyű vé g vá r rá juk. Kö nnyen lehet, hogy
ké szü letlenek voltak, s kö zü lü k tö bben sú lyos bűnö ket, lelki
terheket hordoztak magukban kö nnyedé n, cinikusan.
Szent dolog a vé rtanú sá g: ö nké nt, Istené rt vá llalt szenvedé s, halá l az. Az á ldozatok eseté ben azonban nincs szó testilelki hő siessé grő l, csak a menekü lé st kereső , ké tsé gbeesett
á llati kiszolgá ltatottsá gról. De a szenvedé snek mindenké ppen lehet megszentelő ereje. Mé g inká bb bí
zhatunk Isten
ré szvé té ben, szá nalmá ban é s irgalmá ban. Aki a katasztrófá kat nem bü nteté sü l rendeli, bá r az ember bűntudatá ban ezt
gyakran jogosnak é s logikusnak sejtheti. Az emberi é sszel,
iszonyodó é rzé keinkkel fel sem fogható tragé diá k Isten
kezé ben mé gis gyógyulá st tartogatnak szá munkra. Ha nem
gyermeki é sszel, de gyermeki szí
vvel gondolunk arra, aki
megment mindnyá -junkat az irgalom miszté riuma á ltal.
Czigá ny György (Gy 48)
* Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2001. jú lius 8-iki szá má ból.

2001. szeptember 1. 8.
XII. é vfolyam 2. szám

Dé lkelet-magyarországi szervezet
Szeretettel meghívunk mindenkit, első sorban persze szervezetü nk minden tagjá t, de a Bencé s Diá kszö vetsé ghez
tartozó ö sszes bará tunkat, ső t ezen kö rö n kí
vü li kedves ismerő seinket, szeretteinket é s má s é rdeklő dő ket is 2001. é vi
őszi találkozó nkra. É s nem csak a szegediekre szá mí
tunk
á m, hanem a tá volabb lakókat is szeretettel hí
vjuk é s vá rjuk.
Talá lkozónk ideje: 2001. októ ber 13. (szombat) 9.45 ó ra,
a gyü lekezé s helye pedig: Szeged, a püspöki palota felőli
bejárat a Dó m té rre.
Tervezett programunk:
1. A Pantheon megtekinté se
2. Aba-Nová k Vilmos helyreá llított freskói a Hő sö k kapujá ban
A ké t első programpontot Gimesi Istvá n (Ptl) ferences
ö regdiá k tagtá rsunk, hivatá sos idegenvezető celebrálja,
majd pedig ezeket kö vető en
3. az alsó városi templomban a Mátyás té ren Laurinyecz
Mihá ly dr. (Gy 81) diá ktá rsunk a közös szentmisé t.
4. A lé lek ö rö mei utá n nem feledkezhetü nk meg ugyanott, a
ferences rendhá zban ekkor kö vetkező szeré ny agapé ró l
sem, s nem is té rhetü nk ki elő le.
Ké rem, ré szvé teli szá ndé kotokat egyetlen szóval: „Megyek!”
s nevetekkel rö vid ú ton jelezzé tek (ha lehet, pá r nappal
korá bban) nekem.
Rá kos Gyula (Ph 54)
6722 Szeged, Boldogasszony sugá rú t 13. Tel.: 62/310-753

Bencé s Diákok
Veszpré m Megyei Egyesülete
2001. II. fé lé vi programjaink:
Szeptember 8. szombat 15.00: KÖ NYÖ RGÉ S A MAGYARSÁ GÉ RT 2001, Tihany. Az igehirdeté s szolgá latá t Ittzés
Já nos duná ntú li evangé likus pü spö k ú r vé gzi, imá dsá got
mond Ková cs Sá ndor fő esperes ú r Szé kelyudvarhelyrő l.
Vendé geink a kö rnyé kbeli é nekkarok é s a székelyudvarhelyi egyhá zközség énekkara. Szeretettel hí
vunk é s
vá runk mindenkit. – Dr. Korzenszky Richá rd OSB perjel
Szeptember 13. csütörtök 18.00: Ajká n, a Kauker-korcsmá ban talá lkozunk. Kauker Jóska (Ph 54) é s ajkai diá ktá rsaink jóvoltá ból szeretettel vá rjuk ide – tagjainkon kí
vü l
– a tagsá gi jogviszonyt mé g csak fontolgató diá ktá rsainkat is!
Októ ber 11. csütörtök 18.00: Veszpré m, Deutschhaus
(Thö kö ly u. 11.)
November 8. csütörtök 17.30: szentmisé n emlé kezü nk meg
elhunyt taná rainkról é s diá ktá rsainkról
November 10. szombat: KÉ ZFOGÁ S 2001, Tihany – hetedszer; dí
szvendé gü nk dr. Pap Lajos szí
vsebé sz. Szeretettel vá rjuk 9.30-tó l az apá tsá gi templomba a szerzetesi
iskolá kban vé gzett ö regdiá kokat, a zá rószentmise 15.00kor kezdő dik.
December 13. csütörtök 17.30: Veszpré m, Deutschhaus
Bischof Péter (Ph 75)

Szombathelyi szervezet
2001. második fé l é vé re tervezett programunk:
Szeptember 8. (szombat): – Egynapos autóbuszos kirá ndulá s Burgenlandba. Ú ticé lok: Mariasdorf/Má riafalva, Maria
Weinberg/Pinkakertes, Gűssing/Né metú jvá r: sző lő hegyé s bormú zeum-lá togatá s borkóstolóval egybekö tve.
Októ ber 8. (hé tfő) 17.00: – Megemlé kezé s az 1956. é vi
forradalom é s szabadsá gharc 45. é vfordulója alkalmá ból,
mé ltatva a forradalom szombathelyi vonatkozá sait. A
megemlé kezé st Feiszt György (Gy 68) diá ktá rsunk tartja.
November 5. (hé tfő) 17.00: – Dr. Mugits Ká roly (Gy 71)
há ziorvos bará tunk elő adá sa: Egé szsé gpolitika, há ziorvosi rendszer a rendszervá ltá s utá n.
December 19. (szerda) 17.00: – É vzá ró talá lkozó, matú raemlé klapok á tadá sa.
HarangozóBertalan (Gy 73)
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Fiúk, emlé kezzünk!

Beszámoló a Komárom-Esztergom megyei
szervezet eddigi é leté ről
A megyé ben é lő „öreg” bencé s diá kok „összegyű jtését” (felkutatá s, nyilvá ntartá sba vé tel) má r 1995-ben kezdtem azzal a
cé llal, hogy a magyarorszá gi bencé s rend 1000 é ves jubileuma alkalmá ból egy nagy megyei ö sszejö vetelen megemlé kezzü nk a rendrő l, taná rainkról, iskolá inkról, – egyá ltalá n,
hogy lá ssuk, megismerjü k egymá st egy csalá dias, szemé lyes
talá lkozá s alkalmá val.
Az első talá lkozóra 1996. november 16-á n kerü lt sor Tatabá nya legnagyobb plé bá niá já n, Bá nhidá n, ahol maga a há zigazda, Nagy Lá szlóplé bá nos is bencé s diá k volt (Ph 54).
Nagy ö rö mö mre é s ö rö mü nkre Zénó atya vá llalta, hogy
eljö n kö zé nk é s együ tt ü nnepel velü nk. Ö sszejö vetelü nk –
termé szetesen – szentmisé vel kezdő dö tt, melyet Zé nó atya
mutatott be, majd a plé bá nia nagy kö zö ssé gi termé ben
terí
tett asztalok mellett folyt a beszé lgeté s 47 ö regdiá k
ré szvé telé vel. Zö mé ben tatabá nyaiak voltunk: 36-an, Tatá ról
7, Komá romból 3, Oroszlá nyból 1 diá k jö tt el. (Az ö sszejö vetelrő l Hí
rlevelü nk 1999. é vi má rciusi szá munkban emlé keztü nk meg. – A szerk.)
Az ö regdiá kok ö sszehí
vá sá t 1998-ban ismé teltem meg, s
erre december 5-é n kerü lt sor. Pannonhalmá ról ezú ttal Ambrus atya tudta elfogadni meghí
vá sunkat, negyvenen jö ttü nk
ö ssze (Tatabá nya 35, Tata 1, Komá rom 5 fő ).
Jelenlegi ismereteim szerint
– Tatabá nyá n é s kö rnyé ké n (Tata, Oroszlá ny stb.) 120 ö regdiá k lakik, kö zü lü k BDSZ-tag: 20,
– Komá romban é s kö rnyé ké n 25, ill. 11,
– Komarnoban 12, ill. 10,
– Esztergomban é s kö rnyé ké n 35, ill. 30.
A há rom vá ros (Tatabá nya, Komá rom, Esztergom) egymá stól
való tá volsá ga é s a kö zlekedé s nehé zsé gei nem teszik lehető vé , hogy egy helyen gyü lekezhessü nk ö ssze. Ezé rt megfontolandó é s cé lszerű lenne, ha kü lö n-kü lö n szervezet
lé tesü lne a há rom vá rosban, hogy elevenebb lehessen a
kö zö ssé gi é let.
Tatabá nya, 2001. augusztus 10.
Domnanovich Tamá s (Kg 49)

Wilhelm Rö pke má r a negyvenes é vekben kidolgozott egy
tá rsadalmi-gazdasá gi reformprogramot. Mivel szá má ra az
alternatí
va nem a fasizmus-kommunizmus, hanem a totalitarizmus-szabadsá g volt, gondolatai mintegy ö tven esztendő
utá n is idő szerűek maradtak. Egykori pannonhalmi di á ktá rsunk, J. Horvá th Tamá s (Ph 49) tö bb, Rö pké vel foglalkozó
tanulmá nya kö zzé té tele utá n 1995-ben a Krá ter, 2000-ben az
Aula Kiadóná l Civitas humana: Emberséges tá rsadalom –
emberséges gazdasá g cí
men Rö pke műveibő l vett vá logatá st
jelentetett meg.
Mivel egy 1943/44-ben magyarul is megjelent R ö pke-mű (A
harmadik ú t) utá n e szerző tő l semmi nem jelenhetett meg
Magyarorszá gon, a vá logató-fordí
tó bő magyará zattal lá tta el
a fordí
tá sgyűjtemé nyt.
Kö nyvé t mindazoknak szá nta, akik emberarcú tá rsadalomra
é s gazdasá gra vá gynak. Nem csoda tehá t, ha az olvasó szá mos kereszté ny ihleté sű gondolatot talá l a kö nyvben. Azt
sem nehé z a ké pzettebb olvasónak felfedezni, hogy Rö pke
az 1948 utá n Né metorszá gban lé trejö tt szociá lis piacgazdasá g elmé leti megalapozói kö zö tt elő kelő helyet foglal el. A
volt bencé sdiá k olvasónak kü lö nö sen vonzó lehet az evangé likus Rö pke pá patisztelete é s rokonszenve a katolicizmussal
szemben.
A kilencvenes é vekben J. Horvá th Tamá s má s terü letre
meré szkedett. Kezdemé nyezé sé re é s kö zreműkö dé sé vel
szü letett meg a 2001-ben a Szent Istvá n Tá rsulatná l megjelent Magyarorszá g virá ga cí
mű, Á rpá dhá zi Szent Erzsé bettel foglalkozó 13. szá zadi latin í
rá sok magyar fordí
tá sa. (KTK)

2001. szeptember 1. 9.
XII. é vfolyam 2. szám

Érettségink 65. évfordulójá ra
Milyen kevesen maradtunk má r,
Hogy szé thullott a ré gi osztá ly,
Remé nyeinket, á lmainkat
Szé tzú zta má r az é letorká n!
Amikor hittel elindultunk
Sorsunk gö rö ngyö s, kö dö s ú tjá n,
Csodá latos terveket sző ttü nk
Ottan az ö reg Baross utcá n.
De jö tt a há ború Molochja,
Sokan idegen sí
rba té rtek,
Má sokat messze vert a Vé gzet,
Kik maradtak, rabsá gban é ltek.
De megmaradtunk jó magyarnak,
Gaz á rulók sohasem lettü nk,
Mit bencé ské nt jól megtanultunk,
Semmi taní
tá st nem feledtü nk!
Most itt vagyunk í
m együ tt ú jra,
Visszaté rnek a ré gi á lmok,
Ö nké pző kö r, kirá ndulá sok
É s dohá nygyá ri dé lutá nok.
Elment taná rok, osztá lytá rsak,
E napon ú jra velü nk vannak,
Vé ndiá k szemü nk kö nnybe lá bad,
É s é gi kezek simogatnak.
Fiú k, egymá st most á tö lelve,
Szent eskü vel fogadjuk ismé t,
Hogy amí
g é lü nk é s remé lü nk
Nem feledjü k Krisztus keresztjé t!
Dr. Nedeczky György (Bp 36)

A BDSZ küldöttei
Alapszabá lyunk 8. §-a rendelkezik a kö zgyűlé st helyettesí
tő
kü ldö ttgyűlé s é venké nti megtartá sá ról, é s a gyűlé s integrá ns
ré sztvevő irő l, a kü ldö ttekrő l. Az Alapszabá ly hatá lyos szö vegé t hí
rlevelü nk jelen szá ma mellé kleteké nt minden tagtá rsunknak megkü ldjü k.
A kü ldö tteket az emlí
tett 8. § 2. é s 3. bekezdé se szerint
né gy é vre, minden terü leti szervezetben, ará nyosan kell megvá lasztani az elnö ksé g á ltal meghatá rozott szá mban.
Ez a „meghatá rozott szá m” jelenleg a kö vetkező :
a küldöttek száma: k =
2 + „ahány száz” a szervezet 1-gyel csökkentett lé tszáma
Pé ldául:
ha a lé tszá m
ha a lé tszá m
ha a lé tszá m
ha a lé tszá m
ha a lé tszá m

137, 137-1 =
67, 67-1 =
500, 500-1 =
100, 100-1 =
301, 301-1 =

136,
066,
499,
099,
300,

k=2+
k=2+
k=2+
k=2+
k=2+

1 = 3,
0 = 2,
4 = 6 (!),
0 = 2,
3 = 5 stb.

Az idei kü ldö ttgyűlé s november 24-é n lesz, szeretettel vá rjuk
mind az ú jra-, mind az ú jonnan né gy é vre megvá lasztott kü ldö tteinket. Egyben felhí
vjuk figyelmeteket a tisztú jí
tá s fontossá gá ra, errő l ré szletesebben az 5. lapon í
rtunk.
Az elnökség

Minden hó nap 3. (né ha 2. vagy 4.) hé tfő jé n
„bencé s sö rö zé s” Budapesten
Az ö sszejö vetelek szigorú an ö nké ntesek, ahová bá rmelyik
diá ktá rsunkat, fü ggetlenü l az é rettsé gi é vé tő l, szí
vesen
vá rjá k. Az időpontok: szept 17., okt. 15., nov. 19., dec. 17. –
19 órától kb. 23 órá ig. A helyszín: Budapest, XI. ker.
Villányi út 34., Kis Vigadó Falatozó (nagyobb lé tszá m eseté n a kü lö n teremben). Aká r fé l órá ra is gyere el é s hozd
magaddal osztá lytá rsaidat!
Dr. Németh Szilá rd (Ph 81)
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Ki tud ró luk?
Ké rem, cí
mvá ltozá sotokat azonnal jelentsé tek. Jelenleg 129
cí
m hibá s. A listát folyamatosan helyesbítem, mé gis minden alkalommal – legutóbb 47-et – elköltözés stb. miatt viszszahoz a posta, í
gy a hiba mindig „ú jratermelő dik”.
Dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)
H–1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Tel.: 00/36/1/262-5071 –
E-mail: drktk@freemail.hu
Né v, vé lt gimn., é v, szervezet
Bá cskay Miklós
Gy 52 Bp
Balogh Pá l
Gy 62 Gy
Bandinter Tamá s
…
Bá nsá gi Bé la
…
Baross Gá bor dr.
Bp
Bp
Bata Ná ndor
Sm
Batkay Lá szló
…
Zc
Becsei Lajos
Ph 72 Fe
Bé ká ny Tamá s
…
Zc
Beő the Tamá s Zsolt Ph 91
Berecz Lorá nd
Ph 88 Vá c
Berta Lá szló
Ph 74 Kh
Bitskey Gá bor
Ph 80 Bp
Bodor Lá szló
Ph 67 Ny
Bonta Ká lmá n
…
Boros Já nos
Sm
Boross Dé nes dr.
…
Bp
Boross Ká lmá n
So 51 So
Borsos Lá szló
Ptl
Kh
Bö rö cz Lá szló
Ph 98
Breglovics Tamá s
Gy 67 Sz
Bü kkfalvy Já nos
Ph 65 Bp
Czé má n Miklós
Gy 80 Kh
Czö mpö ly Tamá s
…
Cserhá ti Balá zs
…
Csermely Szabolcs Ph 74 Vá c
Dovicsá k Tamá s
Ph 82 Vp
É dl Medá rd
Pp 39 Vp
Eggenhofer Tamá s Gy
Sz
Farsang Lá szló
Gy 74 Kh
Fischer G. Tamá s
Bp 49 Bp
Gá bor Bé la
Bp 31 Bp
Gleisza Istvá n
Ko
Bp
Glóner Csaba
Gy 89 Km
Gü nter Tamá s
…
Pe
Gyö rgyi Já nos
Ph 75 Ny
Halmos Imre
Gy
Gy
Halmosi Róbert dr.
Ph 91
Há ry Antal
Ph 77 Kh
Hauberl Gergely
Ph 98 Bp
Hegedűs Já nos
…
So
Horvá th Imre
Bp 32 Bp
Horvá th Istvá n
Gy 33 Gy
Horvá th József
Eg 41 Bp
Horvá th József dr.
Gy 76 Gy
Horvá th Sá ndor
Gy 94 Sz
Ivanich Miklós
Ph 50 Gy
Janka Ferenc dr. sac.
Ny
Janka Gyö rgy dr. sac. Ph
Ny
Ká má n Attila
Ph 82
Kassai Gá bor
Ph 86
Kende Gyö rgy
Ph 64 Se
Kerekes Lá szló
Ph 56 Bp
Kertesy Endre dr.
Bp 45 Kh
Keszthelyi Gyula
Gy 64 Gy
Kis Norbert dr.
Ph 94
Kiss Lá szló
Gy 69 Kh
Kiss Sá ndor
Kg 40 Sz
Kocsis Andrá s
Ph 76 Bp
Komá n Bé la
Eg 41 Fk
Komá romi Zsolt
Ph 98 Bp
Koppá ny Andrá s (c/o Ptl
Vp
Kő rö si Tamá s dr.
Ph 73 Ny
Kulcsá r Lá szló
So
Gy
Kuntz Zoltá n
Ph 74 So

Né v, vé lt gimn., é v, szervezet
Lackovits Emő ke dr. Ptl
Vp
Lajkó Ká roly
Ph 66 Dm
Lá szló G. Farkas dr. Ko 34 Fk
Lelkes Pé ter
…
Zc
Makay Lá szló
Bp 48 Bp
Maklá ry Á kos
Ph 90 Km
Markovits Ferenc dr. Ph 65 Gy
Má thé Antal
Pp 39 Gy
Melegh Attila Lá szló Pp 46 Vp
Menyhá rt Ká roly
Ph 89 Sm
Mersei Gyula
Pp 46 Bp
Mezei Andrá s dr. sac. Ph 64 Ny
Mező Gyö rgy
Ph 84 Ny
Mihá lyi Levente
Ph 93 Ny
Molná r Miklós
Gy 50 Se
Murá nyi Mihá ly
…
Nagy Ivá n (Fehé rtói) Ph 89 Bp
Nagy József dr.
Ph 60 Gy
Né meth Andrá s
…
Né meth Barnabá s
…
Ohetring Pá l
Ptl
Gy
Osztermayer Lá szló Gy 89 Pe
Paiger Istvá n
Gy 77 Pe
Pá lhegyi Sá ndor
Gy 87 Sz
Palócz Andrá s
…
Gy
Pap Gyula
…
Gy
Pé ch Bé la
Ph 61 Bp
Pé ry Lá szló
…
Pethő Istvá n
Ph 65 Gy
Pető Klá ra
…
Pozsgai Jenő dr.
Ph 67 So
Rá cz Miklós
Gy 93 Gy
Radics Já nos dr.
Ph 58 Dm
Rentenher I dr.
…
Zc
Rózsa Antal
Sm
Ruzsics Balá zs
…
Sallai Gé za
Gy 85 Bp
Sasvá ri Gyö rgy
Ph 53 Gy
Silinger (Sillinger?) Gy 83 Pe
Sinka Andrá s
Ph 68 Sz
Solté sz Lá szló
Ptl
Ny
Somogyi Tivadar
Gy 50 Gy
Somogyi Vince
Gy
Kh
Sticzay Rezső
Cs 54 Fk
Szabó Lá szló
Ph 83 Fk
Szalay Bé la dr.
Ph 64 Gy
Szatmá ri Ferenc
Gy 47 Gy
Szeké r Miklós
Gy 69 Fe
Szerdahelyi Lá szló ifj. Bp 64 Bp
Szí
já rtó Zoltá n
Ph 82 So
Szórá d Antal
Ko 41 Bp
Szö kendy Tamá s
Sm
Sztankay Á rpá d dr. Ph 74 Ny
Taká ts Já nos
So 50 Sz
Tihanyi Sá ndor
Gy 79 Fe
Timá r Bé la
Ph 57 Bp
Tóth Já nos
…
Vp
Tö rö k Lajos Sá ndor Ph 57 Gy
Vá mossy Bé la
Gy 82 Bp
Varga Barnabá s
Gy 81 Pp
Veszeley József dr. Gy 65 Pe
Wolleszky Tibor
Ph 75 Pe
Zelecsé nyi Bé la
…
Zseli Miklós dr.
Ph 94
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Területi szervezeteink
A * - gal jelö lt szervezetek ö ná lló jogi szemé lyek. [Rövidíté s]

BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, József krt. 43.
1/318-7562
Ember Ká roly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jókai u. 22.
52/446-186
Dr. Surá nyi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6722 Szeged, Boldogasszony sugá rú t 13.
62/310-753
Rá kos 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 Tá llya, Rá kóczi u. 37.
47/398-118
Dr. Sója Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fővároskörnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Ková cs Dezső (CS 51)
*BENCÉ S DIÁ KOK Győri Egyesü lete [Gy]
9021 Győ r, Á rpá d u. 41.
96/310-156, 96/317-148 Dr. Tamasits Ernő (Gy 55)
BDSZ Keszthelyi Szervezete [Kh]
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84.
83/515-113, 515-110
Benkő Zoltá n (Gy 84)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabá nya, Bé la kirá ly krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamá s (Kg 49)
BDSZ Kőszegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kő szeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyiregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyí
regyhá za, 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
Há bel Já nos (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Má tyá s kirá ly ú t 47.
1/466-7615
Dr. Maróth Miklós (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7400 Kaposvá r, Biczó Ferenc kö z 4. II.e. 1.
82/411-558
Dr. Benkő Andrá s (Gy 86)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/338-843
Dr. Varga József (Gy 75)
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
7013 Cece, Deá k F. u. 30.
25/235-020
Ková cs Já nos (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/310-911, 310-318 fax Dr. Ková cs Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deá k F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvá rad, Plé bá nia
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vá c, 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, 401-366 este
Bischof Pé ter (Ph 75)
BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentáció s Helyi Szervezete [HD]
2083 Solymá r, Terstyá nszky u. 10.
26/360-810 este (fax is), 30/964-6632 Horá nyi Má rton (Ph 83)
1/391-1413 (fax is)
Bogná r Melinda
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
Kiadja a Bencé s Diá kszö vetsé g
Felelő s kiadó Faber Miklós, a BDSZ elnö ke
Szerkesztő dr. Scherer Norbert
Olvasó- é s technikai szerkesztő dr. Könyves Tóth Ká lmá n
Nyomta a Komp Nyomda, Solymá r. Tel.: 26/361-557

csecsemő -gyermekgy., neonatológia; adjunktus
á lt. orvos, sebé sz, traumat.; há ziorv., polgá rmester
á lt. orvos, urológus; fő orvos
gyógyszeré sz
á lt. orvos; oszt. orvos
á llatorvos, egyetemi adjunktus
mentő szaká poló
gyógyszeré sz
á lt. orvos, neurológia, psychológia; vez. fő orvos
á lt. orvos, pathológus, gyermek-urológus
csop. vez. konduktor-taní
tó
á lt. orvos, sebé sz, há ziorvos
á lt. orvos, fiziológus; fő oszt. vez.
á lt. orvos
oszt. vez. fő orvos
á lt. orvos, belgyógyá sz; há ziorvos
gyógyszeré sz
á lt. orvos; alorvos
kö zegé szsé g- é s já rvá nyü gyi felü gyelő
á lt. orvos, belgy., kardiológus; adjunktus
á lt. orvos, belgy., gastroenterológus; adjunktus
szü lé sz-nő gyógyá sz é s há ziorvos szakorvos
á llatorvos, egyetemi taná r
á lt. orvos, pathológia; egyetemi taná r
á lt. orvos, sebé sz, fogszakorvos
á lt. orvos, tü dő gyógyá szat; alorvos
igazgató fő á llatorvos
fogorvos, szá jsebé sz
gyógyszeré sz
á lt. orvos, pszichiá tria, neurológia; fő orvos
á lt. orvos, csecsemő - é s gyermekgyógyá sz
á lt. orvos, onkológus; alorvos
á lt. orvos, belgyógyá sz; há ziorvos
á lt. orvos, rö ntgenorvos; orvos fő taná csos

Adamovich Ká roly dr.
Antal Lá szló dr.
Bajá n Gyö rgy dr.
Balogh Gyula
Benkő Andrá s dr.
Beregi Attila dr.
Besenyei Pá l
Breglovics Tamá s
Csiba Lá szló dr.
Csontai Á goston
Csuka Pá l
Czeglé dy Ferenc dr.
Fedina Lá szló dr.
Fodor Lá szló dr.
Fornet Bé la dr.
Gá dory Elemé r dr.
Gara Istvá n
Gara Istvá n dr.
Gimesi Istvá n Miklós
Hanis Bé la dr.
Horvá t Gyula dr.
Jeviczki Simon dr.
Kapp Pá l dr.
Kelé nyi Gá bor dr.
Komlóssy Attila dr.
Kö rmendy Szabolcs dr.
Korzenszky Emő d dr.
Ková cs Attila dr.
Ková cs József Ferenc
Kuncz Elemé r dr.
Lei Attila dr.
Lö vey József dr.
Major Zoltá n dr.
Molná r Zoltá n vité z dr.
Nagy Bé la dr.
Né meth József dr.
Niederland Vikmos dr.
Oberling Antal
Oberling Já nos dr.
Papp Ká roly
Patonai Attila dr.
Pé ley Ivá n dr.
Prugberger Emil dr.
Simkó Elemé r dr.
Sója Szabolcs dr.
Somogyi Szilveszter dr.
Suskó Mihá ly
Szá ntay Gyö rgy L. dr.
Szelestei Gá bor dr.
Szelestei Tamá s dr.
Szelestei Tamá s Ottó dr.
Tolnay Lajos dr.
Ulbing Istvá n dr.
Varga József dr.
Vilá gi Gyula dr.

7626
7523
2132
4564
7400
1165
3300
9700
4032
1051
2085
9700
1202
7354
1115
2459
7500
7500
6722
3300
3300
3770
1011
7635
3530
6300
7100
8360
7000
1118
6527
1126
7020
9700
4300
6722
9022
7623
7394
3462
1087
7624
9700
1062
3907
1118
3231
1118
8360
8360
7624
1137
1026
9400
1034

Isz.

Lakástelefon/mobil

Pé cs, Rá kóczi u. 73/c.
72/312274
Kaposfő , Kossuth u 163.
82/477187, 30/9793109
Gö d, Szeder u. 24/2.
27/336377
Nyí
rmada, Ady E. u. 5.
45/492022
Kaposvá r, Biczó F. kö z 4.
82/411558
Budapest, Farkasfog u. 42.
1/4070194, 20/9549793
Eger, Darvas u. 35.
36/321260
Szombathely, Bem József u. 31/c. II. 8.
Debrecen, Soó R. u. 35,
52/350528
Budapest, Vö rö smarty té r 3.
1/3183750
Pilisvö rö svá r, Hunyadi u. 79.
26/331055, 20/9268579
Szombathely, Bará tsá g u. 19.
94/318320
Bugapest, Kiss Ernő u. 3.
1/2843510
Vá ralja, Kossuth u. 72.
74/458457
Budapest, Mohai u. 2/B.
1/2035569
Rá calmá s, Korá nyi té r 4.
25/340042
Nagyatá d, Jókai u. 2/c.
82/454444
Nagyatá d, Korá nyi S. u. 4. II.8.
Szeged, Bokor u. 12/b.
62/321003
Eger, Hadnagy u. 11.
36/310441
Eger, Szé kelyudvarhelyi u. 13.
36/410924, 20/9650290
Sajószentpé ter, Pető fi u. 30.
48/343005
Budapest, Vá m u. 1/b.
1/2012451
Pé cs, Puskin u. 9.
72/323910
Miskolc, Szemere u. 6.
46/355531
Kalocsa, Csalogá ny u. 12.
I/5.78/466559
Szekszá rd, Tartsay ltp. 47. I/6.
74/313001
Keszthely, Bem József u. 13.
83/318407
Sá rbogá rd, Attila u. 12. III/9.
25/361843
Budapest, Mé nesi ú t 28.
1/3853016
Nagybaracska, Szabadsá g té r 38.
79/361421, 30/9452080
Budapest, Agá rdi u. 18.
1/2144168
Dunafö ldvá r, Sző lő skertek u. 2.
75/342658
Szombathely, Má rtí
rok tere 5/a. I/5.
94/312390
Nyí
rbá tor, Kossuth u. 6.
Szeged, Tá bor u. 6/A
62/322069, 30/2055898
Győ r, Batthyá ny té r 12/b.
96/312206
Pé cs, Tompa Mihá ly u. 37/1.
72/318916
Magyarhertelend, Pető fi u. 26.
72/390795, 20/9389411
Borsodivá nka, József Attila ú t 8.
30/2185160
Budapest, Szá zados ú t 20/B. II/9.
1/3335791
Pé cs, Nagy J. u. 18.
72/323341
Szombathely, Thö kö ly u. 45. II/6.
94/312296, 30/9275969
Budapest, Andrá ssy ú t 99. I.8.
3210610, siel@matavnet.hu
Tá llya, Rá kóczi u. 37.
47/398118
Budapest, Elő patak u. 33.
1/3195209
Gyö ngyö ssolymos, Tihanyi u. 8.
37/370759, 30/9959404
Budapest, Kelenhegyi ú t 12-14.
1/3658827, 20/9776345
Keszthely, Rózsa u. 13.
Keszthely, Vak Bottyá n u. 56.
83/311972
Pé cs, Veres Pé ter u. 24. III.12.
Budapest, Szent Istvá n park 21/a.
1/3298341
Budapest, Pasaré ti ú t 111. fsz. 1.
1/2008073
Sopron, Zsilip u. 17.
99/312725
Budapest, Viador u. 11.
1/3886221

Helysé g, utca

99/312120
1/3504760

83/311060

37/312491

47/398398

95/320104

72/390795
36/353207
1/2661698

43/11711
62/545283

79/362136
1/2248600

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

36/411444
48/352120

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

72/310144
82/477187
1/2091300
45/492022
82/377300
1/4784138
36/411644
Gy/67
52/415176
1/3212200
1/2241577

Gy/47
Ph/84
Ph/86
Ph/72
So/32
Ph/61
Ph/88
Gy/48
Gy/83
Gy/79
Ph/62
Ph/86
Ko/44
Ph/56
Bp/50
Ph/58
Ko/44
Ph/81
Ph/84
Ph/88
Pá rtoló
Ph/85
Gy/48
Cs/48
Gy/75
Ko/44

Ph/57
Gy/66
Gy/89
Pt./70
Gy/75
Gy/78
Gy/68
Gy/43
Bp/44
Ph/67
Ph/89
Ph/66
Gy/83

Ph/72
Ph/73
Ph/59
Ph/55
Gy/86
Ph/81
Gy/78
SOTE
Ph/70
Bp/50
Gy/83
Ph/69
Cs/52
Bp/37

M.helytel. Gimn.

SOTE
SOTE, HIETE
SOTE

SOTE
SOTE
SOTE
POTE

POTE
Gyógyped.
SOTE, HIETE
POTE
POTE
SOTE
DOTE, TF
SOTE

SZOTE
SZOTE

SZOTE
Á OTE
POTE
SOTE
SOTE
SZOTE
SOTE
SZOTE
PPTE

Á OTE
SOTE, POTE

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

DOTE
SOTE
Pető Int.
SOTE
SOTE
SOTE

SZOTE
POTE
SOTE
SZOTE
POTE
Á OTE
Eü . szki.

Iskola

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

á lt. orvos, belgy., tá rsadalomorvostan; o. v. fő orvos
á lt. orvos, sebé sz, gastroenterológus; adjunktus
á lt. orvos, belgy., kardiológus; egy. docens

fogorvos, fog- é s szá jbetegsé gek, szá jsebé szet
á lt. orvos, belgyógyá sz, igazsá gü gyi orvosszaké rtő
mentő , műtő s szaká poló; szaktaná csadó
á lt. orvos, há ziorvos
idő sek otthona, Poroszló, inté zmé nyvezető
á lt. orvos, pathológia; egy. taná rsegé d
á lt. orvos, gyermekorvos, infektológus; fő orvos
á lt. orvos, tü dő gyógyá szat; fő orvos
nyugd. orvos
á lt. orvos; há ziorvos
á lt. orvos, sebé sz, baleseti sebé sz; o. v. fő orvos
szü lé sz-nő gyógyá sz
fogorvos
á lt. orvos
urológus
belgyógyá sz

Szak
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TÁ JÉKOZTATÁ SUL, hogy mindenki jó l é rtelmezhesse a minden é vben megküldött kimutatást
egyé ni
azonosító

é rettsé gi helye, ideje.
Ha ismert !

né v,
lakcí
m

„Tartozik” = tagdí
j
kö telezettsé g elő í
rá s

Fekete Pé ter Pá l

„Kö vetel”=
tagok á ltal
befizetett
ö sszegek

Amelyik
é vre a tagdí
j kö telezettsé g
vonatkozik
pl: 94, 95,
96 é vek

„Egyenleg” = a tag szá mlapozí
ciója
azaz
„Tartozik” = tagdí
j elmaradás van nyilvá ntartva, a mellé kelt csekken ké rjü k
befizetni a hiá nyzó ö sszeget
Befizeté sek dá tuma:
pl. 1998.05.30
1997.12.22

„Kö vetel” = tagdí
j túlfizeté s van nyilvá ntartva
Jelen esetben 800 Ft tú lfizeté s van kimutatva!

Kedves Diáktársam! A fenti formá tumú folyószá mla-kimutatá st tájé koztató jelleggel kü ldjü k. A jobb é rtelmezé s
kedvé é rt bemutatjuk az egyes adatok konkr é t tartalmá t. Amennyiben elté ré st tapasztalsz, ké rünk, ne haragudj, é s
hogy levé lben vagy az alá bbi telefon vagy fax szá mok, illetve e-mail cí
m egyiké n jelezd azt nekü nk.
Ké rünk, felté tlenül ellenőrizd azonosító adataidat: NÉ V, LAKCÍM, É RETTSÉ GI HELYE, IDEJE. Amennyiben rossz
alapadatokat tartunk nyilvá n rólad, ké rjü k ennek mielő bbi jelzé sé t a megadott cí
meken, telefonokon.
Egyé ni azonosító dat, ké rjü k, minden kü ldemé nyeden tü ntesd fel, í
gy azt biztosabban azonosí
tjuk é ppen veled, s nem
kerü l té veszté sü nkbő l teljesen ú j lapra vagy valaki má s nevé re (bizony, né ha sokan vagytok azonos nevűek!).
*
*
(
(
(
(

Bencé s Diá kszö vetsé g
2083 Solymá r Terstyá nszky u. 10.
Bencé s Diá kszö vetsé g
1011 Budapest Fő u. 30. 205. szoba
06-26/360-810 (ü zenetrö gzí
tő +fax); 06-1/212-2371 (munkaidő ben); 06-1/212-2321;
06-1/212-2320 (fax)
06-30/964-6632 (mobil)
1/391-1413 (fax is, BDSZ Hűvö svö lgyi Dokumentá ciós Helyi Szervezet, Bogná r Melinda)

e-mail: auditkft@mail.datanet.hu vagy marci@auditservice.hu
Horá nyi Má rton (Ph 83)

