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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
Ö RÜ LJETEK! –Újra mondom: Ö RÜ LJETEK!
Advent III. vasá rnapja örömliturgiá já t a sokkal régebbi nagyböjti
IV. vasá rnap mintá já ra alakította ki az Egyhá z. De miért örvendezzünk? Az Apostol így folytatja: Mert kö zel van az Ú r! Közel van,
mert eljö tt, eljö n és eljö vendő (v.ö. Jel. 1, 4.). Mondhatná nk: a
hozzá nk-közénk eljö vetel á llapotá ban van; de egyben itt is van,
mindörökkön, velünk. É ppen ezért ne aggódjatok semmiért, és a ti
lelki jósá gtokat ismerje meg mindenki (Fil. 4, 5.).
Lelki jó sá gtokat ismerje meg mindenki! Mert nem elég jó nak
lennünk, azt körülöttünk mindenkinek érzékelhetnie, tehá t nekünk
érzékeltetnünk is kell.
É rdemes idő nként kívülá lló k véleményét meghallanunk és meghallgatnunk. Ezért írom most le ide Ady Endre versét, teljes egészében (szövegében a kiemelések tő lem szá rmaznak).
AZ ISTEN HARSONÁ JA
Mikor az elnyomottak, a senkik
Jajdulva, fegyverkezve jönnek,
Az Isten jö n és millió á rnya
Méhébe halt erő nek és ö rö mnek,
Jajdulva, fegyverkezve jönnek.
Akik erő t és ö rö met ö lnek,
Nem lesz majd kegyelem azoknak.
Néhá ny ezer évig tűr az Isten,
De azutá n jaj a gyilkosoknak,
Nem lesz majd kegyelem azoknak.

Fil. 4, 4.

Mert Isten: az É let igazsá ga,
Parancsa ez: mindenki éljen.
Parancsa ez: mindenki ö rü ljö n.
Parancsa ez: ö rö m-gyilkos féljen,
Parancsa ez: mindenki éljen.
Jö nni fog az Isten, az ő s É let
S e fö ldö n szó l majd harsoná ja:
»Halottak, élő k és eljövendő k,
Ím, igazsá got teszek én má ma«
S e földön szó l majd harsoná ja.
Aki csak élt má sok kö nnye á rá n,
Rettenetes, rút véggel pusztul.
Sírban, má ban, á gyékban, ki zsarnok,
Dögként fog elhullni, csapatostul:
Rettenetes, rút véggel pusztul.
Nagy tehá t a mi felelő sségünk. Kará csonykor á téljük: ember is a
mi Istenünk, érző , fá zó , izzadó , tűrő , éhező ember. Aki hajlamos
szüleinek rettentő bá natot is okozni (tizenkét évesen; Lk 2, 41-50.).
Akinek – ellentétben a ró ká kkal – nincs hová fejét lehajtania (Mt 8,
20.). Akit édesanyja „ megszült, pó lyá ba takart és já szolba fektetett,
mert nem kaptak helyet a szá llá son” (Lk 2, 7.).
É nekeljük, éljük is tiszta szívvel népénekünk szavait: „ Mind a
vilá g örvendezzen Krisztus születésén” (SZVU 27, Túró ci Cantionale, XVII. sz.).
Dr. Kö nyves Tóth Ká lmá n (Ph 47)

Visszabö kni az ö kö r is tud… *
Má r megint elrontottunk valamit. Fittyet há nyva a naptá rnak,
megrekedtünk a huszadik szá zadná l, amely ahogy egyre
istentelenebb lett, úgy produká lt egyre tö bb hamis istent, s
ezzel egyenes ará nyban egyre tö bb vé rt, szenvedé st, halá lt,
függetlenül attól, hogy az istentelensé g mohó kapitalizmus,
á lszent szocializmus, színtelenítő globalizmus vagy vallá si
fanatizmus á lcá já ban jelent-e meg. Vagy eleve úgy vá gtunk
neki az új szá zadnak s ezrednek, hogy újra csak má sodhegedűsö k leszünk, kontrá sok, ahelyett, hogy vé gre bá tran
vá llalkozná nk valami gyö nyö rű dallam eljá tszá sá ra, hadd
á muljon a vilá g. De há t a vezé rszólamot megint csak má sok
fújjá k, most é ppen a terroristá k, mi meg visszavá gunk, adjuk
szé pen a kísé retet, „persze most má r nincs má s vá lasztá sunk”.
Milyen globá lis, milyen egyforma a halá l! Vagy talá n mé gsem? Hol jobb meghalni? A Szentfö ldö n, a kereszt hatalmá é rt küzdve, má glyá n é gve a hité rt, lö vé szá rokban vagy lebombá zott vá rosban? Meré nylet á ldozataké nt vagy keletre
exportá lt kö rnyezetszennyező vegyi gyá r robbaná sakor? Nagyobb szenvedé s-e gá zkamra mé rgé tő l halni, meztelenül
víztő l locsoltatni Szibé ria húszfokos fagyá ban, mint húsz tonna é gő kerozin elő l kiugrani a harmincadik emeletr ő l? Mi
jobb? Tá bori postá t kapni a Don mellő l: „Tudatom, jól
vagyok… ”, majd né há ny nap múlva lakonikusan: „Fia, fé rje,
szerelme hő si halá lt halt”, vagy SMS-t a pokoli toronyból?

Milyen tragé dia, sző nyegbombá zá s, sortűz, kö té l, bosszú,
politikai per, atomtá madá s, terrorcselekmé ny, kommandós
akció kö vetkezté ben jobb ö zvegyen, á rvá n, gyermek é s bará t
vesztetten maradni?
S mikor jobb gyilkosnak lenni? Ezreket, szá zezreket elpusztítani, nemzetek é leté t, nemzedé keken á t lehetetlenné tenni?
Ki kö nyvelhet el tö bb sikert: Haynau vagy Ká dá r? Tö rö k csá szá r, Habsburg-csá szá r, ná ci vezé r, orosz pá rttitká r? Jobb-e
Afriká ban ö letni egymá ssal a feketé ket – bá r megteszik ezt
maguktól is –, indiá nt lő ni tanítani, majd lelő ni, hindut kö tni
á gyú elé , gyereket nemzeni, majd elkapartatni, rabolt rep ülő gé ppel ö ldö kö lni, gyilkosokat íróasztal mö gül vagy betonbunker mé lyé rő l vezé nyelni?
Ez a gyilkossá g é s halá l szimfóniá ja, de hol a mi dallamunk? Istenem, micsoda gondolat: a huszonegyedik sz á zad
vagy kereszté ny lesz, vagy nem lesz. Né zzünk csak vissza a
tö rté nelemben: eddig is voltak szá zadok, szá mosan. S voltak
kereszté nyek is… , kereszté ny emberek. S ezutá n is lesznek … szá zadok. Remé ljük, kereszté nyek is. Bá torsá g! Most
indulhat az a gyö nyö rű dallam, most kell belé pnünk a fő szólammal, a karmester má r intett. Nekem, neked, mindannyiunknak. Itt é s most, ebben a pillanatban.
Szikora József (Ph 67)
* A cím – é desanyá m szavajá rá sa – é s a kiemelé sek tő lem, a cikk utá nkö zlé s az
Új Ember 2001. október 14-iki szá má ból. – (KTK)
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Montserrat hegyé n
Felhő t szúr csipkeszikla hegye.
Isten ké zimunká zó kedve
termé szet függö nyé t itt verte.
Alant ember vonta sző lő cserje
a má jusi eső á ldá st vá rja,
kínban kókad má r minden á ga.
Zö ld juhnyá jat bokrok sűrűje
rajzol, s azt is, mint legel ürüje.
Pá sztort is küldö tt a Teremtő ,
bencé sekre vá rt a hegytető .
Gondjuk lelket é s é rtelmet é rlel,
milliókat bé kítnek Istennel.
Katlan falá t szürke kígyóké nt
szerpentin keresztezi sokré t,
rajtuk a szá zszínű já rművek
tarká cska bogá rrá tö rpülnek.
Vö lgykatlan mé lyé n sarkos üstö k,
idefentrő l há zaknak tűntö k!
Nap tüze fé nyes zuhatagban
vigyá z rá tok s rá nk. A Halhatatlan
old fé lelmet, mit a mé ly é breszt,
s elűzi lelkünkbő l a ké test.
Itt nem csak a katalá n szív gyógyul:
de mind, ki Teremtő jé hez fordul.
Itt ké rjük hazá nk Nagyasszonyá t,
ké ré sünkkel esdje szent Fiá t:
Sok magyar jusson ide Montserratra,
tö bb spanyol, gyakran, el Pannonhalm á ra…
Montserrat, 2001. má jus 14.
Payer József (So 39)
Bará tunk, lá tjuk, má jusban eljutott Montserrat apá tsá gá ba.
Halá los á gyá n adta á t ezt a verset: „Talá n elé g jól sikerült,
megjelenhetne a hírlevé lben!” – Kedves Józsi bá tyá nk, imá dkozunk é rted, nyugodjá l bé ké ben!
Dr. Varga József (Gy 75)

„Ré ztábla a kapu alatt”
Lekerült egy ré ztá bla Johannesburg egyik legkedvesebb kertvá rosá nak, Norwoodnak csendes utcá já ban lé vő há z bejá ratá ról, dr. Horvá th Tibor (Gy 38) rendelő jé rő l. A Doktor ú r
ö tvenö t é vig tartó orvosi pá lyafutá sa befejező dö tt, nyugalomba, nyugdíjba vonult.
Ö tvenö t é vig szolgá lta, gyógyította nagy odaadá ssal, szeretettel, szaktudá ssal, mé lysé ges humanitá sá val Johannesburg
é s kö rnyé ke magyarsá gá t. Az angol orvostá rsadalmat oly
reá lisan á brá zoló Cronin-regé nyek orvos fő hő sei sem külö nbö ztek a Doktor ú rtól. Valamennyien eleget tettek a hippokraté szi eskünek: gyógyítá snak, emberi szenvedé sek enyhíté sé nek szentelté k é letüket. Ő k – a cronini orvostá rsadalom
é s a Doktor ú r is – nem a meggazdagodá st tekintetté k é letük
cé ljá nak, hanem az emberi kö nnyek letö rlé sé t, a gyógyítá st.
Hosszú utat tett meg a győ ri bencé sek gimná ziumá tól Norwoodig. 1939-ben iratkozott be a budapesti P á zmá ny Pé ter
Tudomá nyegyetem orvosi szaká ra. Bá r – esküjé hez híven –
egé sz é leté ben apolitikus volt, ő t sem hagytá k hatá s né lkül
az 1939–41-es é vek csodá latos esemé nyei. Szemtanúja volt
a hazaté ré snek: Felvidé k, Ká rpá talja, Erdé ly, Dé lvidé k magyarlakta területei visszaté ré sé nek. Az orvosi egyetem padjai
megteltek a visszaté rt orszá gré szek tanulóival: kassai, rozsnyói, kolozsvá ri, zilahi, szabadkai orvostanhallgat ókkal.
A há ború mindent elsodort: 1944–45-ben katonaorvoské nt
tette meg kö telessé gé t. A há borúveszté s utá n orosz fogsá gba került, de szerencsé s, kalandos kö rülmé nyek kö zö tt megszö kö tt a Szibé ria felé induló marhavagonokból. Orvosi tanul-
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má nyait 1945-ben cum laude fejezte be Budapesten. A kommunista ré muralom, az orosz megszá llá s, a kereszté ny é rté kek megsemmisíté se miatt 1949-ben elhagyta az orszá got
szinté n orvos felesé gé vel, Margittal (Dudi né nivel) együtt.
Dé lafriká t vá lasztotta új hazá já nak, ahol nem ismerté k el
magyar orvosi vé gzettsé gé t. Elő szö r egy missziós kórhá zban
tö ltö tt el né há ny é vet, majd beiratkozott a pretoriai orvosi
egyetemre. Tanulmá nyait csak úgy tudta befejezni, hogy felesé ge – feladva orvosi hivatá sá t, ő az orvosi egyetem adjunktusaké nt hagyta el az orszá got – munká já val teremtette meg
a tanulá s felté teleit. 1954-ben avattá k ismé t orvossá Pretoriá ban, é s má r 1955-ben magá npraxist nyitott egy olasz
kollé gá já val. Azóta a betegek ezrei emlé keznek vissza há lá val a szavakkal ki nem fejezhető , odaadó gyógyítá sé rt.
A jó Isten á ldá sá t ké rjük a Doktor ú rra é s Dudi né nire, é s
hosszú, egé szsé gben gazdag é letet kívá nunk nekik gyermekeik, unoká ik kö ré ben. Doktor Úr: „we salute You”!
Kö zli: Cső sz Já nos (Cs 53)
egy johannesburgi magyar újsá gból

Madarász Gyuszi barátom halálára
Mié rt talá lná m kö nnyen a szavakat, amikor ö tven é vre kell
emlé keznem é s egy ö tven é ven á t tartó igaz, ő szinte bará tsá gra, melyet soha egyetlen pillanatra sem zavart meg
semmi? Szinte hihetetlen, ugye?
Ugyanazon tudtunk ugyanúgy nevetni vagy mé rgelő dni,
ugyanúgy é rté keltük az é let kisebb-nagyobb rezdülé seit ö tven é ven á t. Nem voltunk szomorúak akkor sem, amikor elké pzelé sünket, melyet 17–18 é ves korunkban dé delgettünk,
keresztülhúzta az akkori „sors”. Azutá n Te ügyvé d letté l, é n
pedig patikus.
1951 ő sze volt, amikor belé pté l az osztá lyba. Szürke zakó
volt rajtad (Istenem, mire tud emlé kezni az ember!), felső
zsebé ben csillogott egy tö ltő toll. Kissé zavartan mosolyogtá l,
helyedre ülve elő vetted zsebórá dat(!) é s megné zted, há ny
óra. Errő l a zsebórá ról kiderült (legnagyobb ö rö münkre), hogy
csö rö gni tud a beá llított idő ben… Ettő l kezdve – elé g pimaszul – negyedórá nké nt ké rdeztük: „Lenné l olyan szíves megmondani, hogy há ny óra?” Elő vetted az órá t é s megmondtad.
Má r tudom: nem akartad elrontani a kedv ünket. Bö lcs
voltá l. Pillanatok alatt „befogadtunk” mind a huszonegyen.
Á llítom, ezt kevesen tudtá k volna utá nad csiná lni.
Aztá n a versek (reá l osztá ly!!). Dá vid atya: „Sok verselő
diá kom volt, de egy sem volt ilyen tehets é ges.”
Decemberben betlehemes já té k. Te írtad. Az istá llóból elő került egy suba, amely borzasztó szagot á rasztott. Titok marad, mit é rezhettek Makk Verá é k é s Radda Gyurká é k, amikor
elhagytuk a laká st…
Hans Sachs: A fünsingi lótolvaj. A nyers fordítá st pará dé san versbe ö ntö tted. Nagy siker volt a tornateremben! Ú gy
emlé kszem, Fő apá t úr is ott volt.
A „ballagónóta”, ahogyan Te beszé lté l róla: az is a tied. –
Az ő bú csú zójá t é neklitek 1954 óta, fiú k!
Né gyünk é vente egyszeri garantá lt talá lkozá sa („né gyek
bandá ja”) legutoljá ra Balatonfüreden volt… Ki gondolta volna
tavasszal, hogy ez „úgy” má r soha nem lesz? Aztá n a reggeli
telefon. Olgi: „Gyuszi az é jjel meghalt.” Október má sodika
volt. Nyolc óra húsz perc.
Azóta is gyá szolok, é s ez így lesz, amíg é lek.
Ö lelje á t az Ú r a lelkedet, drá ga Bará tom!
Rá kos Gyula (Ph 54)

Hobartban

(Ausztrá lia, Tasmania) 2001. má rcius 5-é n
elhunyt Hegedű s Lá szló (Bp 36) osztá lytá rsunk. A há borúban
mint a honvé d lé gierő szá zadosa vett ré szt, tö bb kitünteté st
kapott. A vilá ghá ború befejezé se utá n Ausztrá liá ba emigrá lt.
A helyi kö zé letben – mint egy ügyvé di iroda tá rstulajdonosa –
kö ztiszteletnek ö rvendett. A hobarti Szűz Má ria szé kesegyhá zból temetté k. Nyugodjé k bé ké ben!
Dr. Vigh Bé la (Bp 36)
osztá lytitká r
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Pesti Srácok Ü zenete
Október 21-é n, vasá rnap, a Los Angeles-i Mindszenty té ren
magyarul, majd október 23-á n dé lelő tt a Vatiká n rá diójá n é s
dé lutá n a New York-i Magyar Konzulá tuson angolul beszé ltem arról a csodá ról, amit mi magyarok 45 é ve megé ltünk
Budapesten, é s amit idé n az A Testament of Revolution című
kö nyvemben felidé ztem.
Mié rt is írtam ezt a kö nyvet?
Valójá ban azé rt, mert nagyapá mat 52 é vesen, é desapá mat
60 é ves korá ban temettük el, é s é n ma 65 vagyok, illetve
talá n tö bb is amiatt, hogy mellkasomban nem a magam sz ívbillentyűje, hanem csak egy szarvasmarhá tól kö lcsö nzö tt dobog. Ilyenkor bizony elgondolkozik az ember, hogy az anyagiakon kívül mi má st hagyhatna a gyerekekre, unoká kra. Mi
az az é lmé ny, mely engem azzá tett, aki vagyok? Mi az az
egé sz é letemet á tformá ló, engem egy é letre hittel é s optimizmussal feltö ltő emlé k, melyet csak é n oszthatok meg velük,
melynek tanulsá gaiból csak akkor gazdagodhatnak, ha azt
é n á tadom nekik?
Pá r hónappal azutá n, hogy a texasi kiadónak beküldtem
56-os naplómat, telefonhívá st kaptam az egyik szerkesztő nő jüktő l. Elmondta, hogy mikö zben a ké ziratot olvasta, folytak a
kö nnyei. Ekkor dö bbentem rá , hogy há tha má snak is, a vilá g
tö bbi fiataljá nak is üzenhetnek az á ltalam írtak? Há tha ma, a
gyűlö lkö dé s é s ö nzé s, nihilizmus é s anyagelvűsé g korá ban,
igenis é rdemes egymá st emlé keztetnünk arra, hogy ké pes az
ember má smilyen is lenni? Há tha optimistá bban tekintünk
majd a jö vő be, ha tudatosodik bennünk, hogy a cinikusnak
tűnő mai ember is ké pes lehet humá nus é s idealista, hő si é s
nemes tettekre, ha hisz egy ügyben é s bízik vezető iben!
Ez az optimizmus, ez a jö vő be é s az á tlagemberbe vetett
hit volt szerintem 1956-nak legfontosabb üzenete! Errő l a
„nemes lelkű” emberrő l tanúskodtak a pesti utcasarkokon ő rizetlenül á lló é s papírpé nzzel tö mö tt írószö vetsé gi gyűjtő lá dá k, errő l a lelkületrő l beszé ltek a betö rt ablakú kirakatok
é rintetlen órá i é s fé nyké pező gé pei, ez a lelkület ké sztette a
magyar falvak né pé t, hogy a fő vá ros utcá in ingyen osztogassá k az é lelmet. Bizony ugyanúgy, ahogy a francia vagy amerikai forradalmak lelkületé tő l, a mienké tő l is tanulhat a vilá g,
de tanulhatna abból a mai magyar tá rsadalom is!
Bizony, amikor a magyar rá dióban elhangzott, hogy „Hazudtunk é jjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hull á mhosszon!” – akkor azzal vé get is é rt a hazudozá s. Erre lenne
ma is szüksé g! Bizony szüksé g lenne az olyan tá jé koztatá sra, mely semmi má st nem szolgá l, mint a nemzet é rdekeit, é s
azt igazsá ggal! Bizony, szolgá lná a magyar kibontakozá st é s
lelki gyógyulá st annak az 56-os jelszónak a megé rté se é s
gyakorlá sa, hogy: „Aki magyar, velünk tart!” Bizony úgy,
ahogy 45 é ve a pesti utcá n nem szá mított az osztá ly vagy faj,
a vallá s vagy pá rtá llá s, úgy ma sem kellene megengedni,
hogy azok fontosabbak legyenek, mint ami ö sszekö t bennünket. Bizony úgy, ahogy 1956-ban egysé ges tudott lenni a
nemzet, úgy kellene ma is ö sszefognunk.
Michael Korda, a Simon and Schuster f ő szerkesztő je, a
Wall Street Journal-ban írt ismerteté sé ben kihangsúlyozta,
hogy ketten írtuk az 1956-ról szóló naplómat: Ö csi, a 20 é ves
magyar diá k é s Bé la, a 65 é ves amerikai nagyapa. Nagyon
külö nbö zik egymá stól ez a ké t ember: Bé la, a nagyapa má r
100%-os amerikai is, de olyan amerikai, aki meg ő rizte magá ban a 20 é ves diá knak, Ö csinek 100%-os magyarsá gá t is.
Egyszerűen csak 200%-os ember! Azé rt van ez így, mert a
lojalitá s, a hűsé g nem má s, mint a szeretetnek egy formá ja,
é s a szeretet kimeríthetetlen! Attól mé g nem szereti kevé sbé
az ember az anyjá t, mert beleszeretett egy kislá nyba! Csak a
beteg lelkű ember „cseré l” lojalitá st, az egé szsé ges lelkű
ember egy é leten á t gyűjti a hűsé geket é s ezé rt lesz majd a
21. szá zad új emberideá lja a 200 meg a 300%-os ember!

Jö vő re lesz Kossuth amerikai kö rútjá nak 150. (születé sé nek 200.) é vfordulója. Szerintem 1956 gondolatvilá gá nak ő ,
az „ö reg” Kossuth volt az egyik legfontosabb forrá sa. Ő fogalmazta meg azt is, hogy az elmúlt é vezredben csak akkor volt
bé ke Kö zé p-Európá ban, amikor valódi hatalom honolt a Ká rpá t-Medencé ben, é s azt is, hogy Amerika é s a vilá g é rdeke,
hogy ilyen hatalom újra kialakuljon, mert egy idő utá n az idegenek, a tá volról jö ttek mindig hazamennek, é s csak a helyi
hatalom adhat a té rsé gnek stabilitá st. Az a 100 milliós (Lengyelorszá gtól Horvá torszá gig húzódó) gazdasá gi é s politikai
egysé g, melyet Kossuth „Dunai Konfederá ciónak” nevezett,
nem csak a gazdasá gi kizsá kmá nyolá s gyarmati sorsá tól vé dené meg Kö zé p-Európá t, de csö kkentené a magyar nemzetet nyolc á llamba szé tdaraboló hatá rok jelentő sé gé t is. Az pedig, hogy a konfederá ció parlamentje egy minden tagá llamra
é rvé nyes „stá tus tö rvé nyben” garantá lná a kisebbsé gek autonómiá já t, minden kisebbsé gnek – így a magyarnak is! –
garantá lná a hatá roktól független fennmaradá st.
1956 jö vő be mutató hatá sá ról é s a Dunai Konfederá cióról
beszé lve mindig megemlítem azt is, hogy eljö tt az ideje
visszaté rni a Há gai Bírósá ghoz egy „má sodik kö rre”. Itt az
ideje, hogy a bírósá g helybenhagyja a nemzetkö zi NGO-k
(Non-Governmental Organizations) á ltal a Duna visszaterelé sé re kidolgozott Kiegyezé si Tervet. Szüksé ge van erre nem
csak a Szigetkö z kiszá radt kútjainak, megrepedt há zfalainak,
szüksé ge van erre nem csak a né hai Pannon Tenger deltá já ban mé g é lő (é s a vilá gon egyedülá lló) é lő lé nyeknek, de
szüksé ge van erre a szlová k szomszé dainkkal (kik kö zül é n
is szá rmazom) való ő szinte megbé ké lé snek, ö sszefogá snak.
Vé gül pedig szüksé ge van erre az egé sz Fö ldnek is, mert a
„mestersé ges szorost”, a mederzá r né lküli vízszintemelé s
módszeré t a vilá gon elő szö r a Kiegyezé si Terv alkalmazná , s
erre nem csak a Duná n lenne szüksé g. Ezé rt hiszem, hogy
az a pá rt, mely zá szlójá ra tűzi a „há gai má sodik kö rt”, megnyeri a 2002-es magyar vá lasztá st.
A Magyar Szabadsá gharc 45. é vfordulójá n okunk van vé gre
az optimizmusra. Az elektronikus vilá ghá ló ma má r azt is lehető vé teszi, hogy ö t kontinens magyarsá ga á llandó kapcsolatban, ö sszehangolt tettekkel vé dje az elszakított területeken
é lő testvé reinket. Okunk van az optimizmusra azé rt is, mert
vé gre kezd megfordulni a kivá ndorlá sok irá nya, vé gre gyermekeink generá ciójá ból má r egyre tö bben té rnek vissza a
Ká rpá t-Medencé be s viszik oda magukkal nem csak a tiszta
é s ö nzetlen hazaszeretetet, de a nyugati kapcsolatokat é s
szaké rtelmet is. Én Bibó Istvá nnal é s Angyal Pistá val együtt
úgy gondolom, hogy az első é s halá los dö fé st a kommunizmus szö rnyetege a „Pesti Srá ctól” kapta, é s Szé chenyi Istvá nnal á llítom, hogy „Magyarorszá g nem volt, hanem lesz.!"
Liptá k Bé la (Ph 56)

A Sas halála
A Sas a fö ldre hullott,
Ö sszetö rt büszke szá rnya,
Vigadjatok cinkosok,
Ujjongjatok saká lok,
Elindult a halá lba!

A Sas a fö ldre hullott,
De hű maradt halá lig,
Lé gy büszke á rva magyar,
Szé gyenkezz vé res zsarnok,
Sírja fé nylő n vilá gít!

A Sas a fö ldre hullott,
Megtö rt szemé nek fé nye,
Sírj szegé ny magyar Nemzet,
Tá ncolj á rulók hada,
Lelke felszá llt az é gbe!

A Sas a fö ldre hullott,
De óriá s lett a lelke,
Ujjongj magyar, fé lj zsarnok,
Kezé ben ott tündö kö l
A győ zelem keresztje!

Dr. Nedeczky György (Bp 36) *
* A vers eredeti ajá nlá sa: „Apor Vilmos emlé ké re” – (A szerk.)
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Beszámoló a BDSZ Küldö ttgyűlé sé rő l
Tisztújító küldö ttgyűlé st tartott a BDSZ 2001. november 24é n a budapesti Szent Benedek Á ltalá nos Iskola é s Gimná zium dísztermé ben. A mandá tummal rendelkező küldö ttek
szá ma 52 fő , akik kö zül 39 fő (75%) vett ré szt a küldö ttgyűlé sen é s a szavazá sokban, így a küldö ttgyűlé s hatá rozatké pes volt. Sajnos, a Bencé s Diá kok Pé csi Egyesülete nem
jelö lte meg küldö tteit, így az ő 3 mandá tumuk jelenleg betö ltetlen, a szé kesfehé rvá ri, szentendrei é s piliscsabai területi
szervezetek küldö ttei pedig nem jelentek meg az esem é nyen.
A gyűlé st Faber Miklós, a BDSZ elnö ke nyitotta meg, majd
levezető elnö kké nt Cirill atya rendi alelnö k tevé kenykedett.
1. A napirend megszavazá sa utá n az elnö ksé g beszá molója sorá n első ké nt Faber Miklós beszé lt a BDSZ legutóbbi
né gy é vé rő l. Mondanivalójá t a há rmas jelszó – Vivat, crescat,
floreat: azaz É ljen, növekedjé k, virá gozzé k – kö ré csoportosítva szá molt be szö vetsé günk sokré tű tevé kenysé gé rő l.
Az elnö k beszá molójá t Szalai Bé la fő titká r kiegé szítő je kö vette. Ő tiszté bő l kö vetkező en az elnö ksé g né gy é vvel ezelő tt
vá llalt feladatainak teljesíté sé t tartotta szem elő tt, s mivel
elő tte a pozitívumokról hallhattunk, ő inká bb a negatívumokról villantott fel ő szinte ké pet. Nem sikerült pé ldá ul rendezni a ké toldalú együttműkö dé s gyakorlati problé má it az
ö ná lló jogi szemé lyké nt műkö dő Bencé s Diá kok Pé csi Egyesületé vel. – Az elnö ksé g beszá molójá t dr. Né meth Szilá rd
ügyvezető elnö k szavai tetté k teljessé .
2. A szá mvizsgá ló bizottsá g beszá molójá t dr. Muzsay Gé za,
bizottsá gi elnö k, valamint Horá nyi Má rton, a bizottsá g tagja
terjesztette elő . Elmondtá k é s vetített grafikonokkal be is mutattá k, hogy gazdasá gi helyzetünk az utolsó né gy é v folyamá n stabillá vá lt. Rendező dö tt a tagdíjfizeté sek lemaradá sá nak gondja, sikerült lelkes szponzorokra akadnunk, az á llami
tá mogatá sokkal is rendszeresen szá molhattunk. Biztonsá gi
tartalé kunk megfelelő mé rté kűre nö vekedett. A jö vő t tekintve
azonban a tá mogatá sok – fő leg, ami az á llamiakat illeti – teré n radiká lis csö kkené sre kell szá mítanunk, ezé rt stabilitá sunk megtartá sa é rdeké ben komolyan fel kell vetnünk az
egyé ni tagdíj ö sszegé nek megemelé sé t. (A kö ltsé gveté si
beszá molót lá sd az 5. lapon!)
3. A beszá molókat a küldö ttgyűlé s egyhangú hatá rozattal
elfogadta, utá na az elnö k bejelentette, hogy az elnö ksé g
mandá tuma lejá rt, majd a jelö lő bizottsá g elnö ke, dr. Szelestei Tamá s ismertette a tisztsé gre jelö ltek listá já t s a szavazá s miké ntjé t. Tová bbi szemé lyeket a küldö ttek nem jelö ltek,
így a szavazá st meg lehetett ejteni.
4. A megvá lasztott tisztsé gviselő k
elnök
Faber Miklós (Bp 48)
ügyvezető elnök
Né meth Szilá rd dr. (Ph 81)
rendi alelnök
Hortobá gyi Cirill OSB (Ph 77)
alelnökök
Bischof Pé ter (Ph 75)
Harangozó Bertalan (Gy 73)
Sója Szabolcs dr. (Ph 58)
fő titká r
Szalai Bé la (Ph 58)
elnöksé gi tagok
Abé rt Já nos (Ph 98)
Horá nyi Má rton (Ph 83)
Korzenszky Richá rd dr. OSB (Ph 59)
Szikora József (Ph 67)
szá mvizsgá ló bizottsá g Muzsay Gé za dr. (Gy 49) elnö k
Laczus Pé ter (Gy 89) tag
Né meth Lá szló (Ph 84) tag
tová bbi elnöksé gi tagok a területi szervezetek vezető i (8. lap)
Az elnö ksé g a BDSZ tagjai kö zül meghatá rozott feladatok
folyamatos ellá tá sá ra tová bbi tagokat kooptá lhat. Ez alkalommal, rendkívüli módon, a Küldö ttgyűlé sen kooptá lta az új elnö ksé g dr. Eszes Istvá nt (Ph 70) az internetes megjelené s
gondozá sá ra.
5. Az új elnö ksé g bemutatkozá sa utá n az Alapszabá ly
módosítá sá ra té rtünk á t. A módosítá si javaslatot, amelyet
írá sban is ké zbe kaptak a küldö ttek, szóban dr. Né meth Szilá rd ügyvezető elnö k terjesztette elő . A javasoltakat a küldö ttgyűlé s elfogadta. Ezek tö bbnyire jogi pontosítá sok voltak, de
egy jelentő s módosítá ssal é s egy kiemelt jelentő sé gű kiegé szíté ssel is vá ltozott az Alapszabá lyunk (lá sd az 5. lapon).
A küldö ttek egyhangúlag helyesnek íté lté k, ha a tagdíj fizeté se alóli automatikus mentessé gek kö ré t szűkítjük. Ez azt
jelenti, hogy a jö vő ben a diá koknak – kivé ve a bencé s inté z-
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mé nyben tanulókat – é s a sorkatoná knak is a 75 é vné l fiatalabb nyugdíjasokra megá llapított tagdíjat kell fizetniük. Erre
az inté zkedé sre hangsúlyozottan nem a bevé telek nö velé se
é rdeké ben került sor, hanem azé rt, hogy fiatalabb tá rsainkban ennek a jelké pes ö sszegnek é venké nti rendszeres megfizeté se is tudatosítsa é s mé lyítse a BDSZ-hez való tartozá st.
Ugyanezt az ö sszetartozá st hangsúlyoztá k a küldö ttek az
Alapszabá ly 15. §-á nak kiegé szíté sé re tett javaslat vitá já ban.
Ez a kiegé szíté s inté zkedik arról, hogy „A Szövetsé g nehé z
sorsú tagjai é s csalá djaik anyagi megsegíté sé re a Szövetsé g
tartalé kolt pé nzeszközeibő l a Küldöttgyű lé s á ltal meghatá rozott mé rté kű , elkülönítetten kezelt pé nzügyi alapot hoz lé tre”.
Ez az alap, amelynek jö vő beni forrá sa a tagdíjbevé telek legalá bb 20%-a, valamint az alap cé ljaira kö zvetlenül befizetett
adomá nyok, 500 eFt-tal jö tt lé tre. Az alap műkö dé sé nek szabá lyzatá t az elnö ksé g á llapítja meg, műkö dé sé rő l az ügyvezető elnö ksé g é vente tá jé koztatá st ad a pannonhalmi bará ti
talá lkozón, é s beszá mol a küldö ttgyűlé snek.
6. Az alapszabá ly-módosítá st kö vető en a BDSZ tagdíjá nak
mé rté ké rő l dö ntö ttek a küldö ttek. Né gy é ve volt az utolsó tagdíjemelé s, ami ré szben a tagsá g hihetetlenül megnö vekedett
fizeté si fegyelmé nek is kö szö nhető , hiszen 1997-tő l a korá bbi
é vekben felhalmozott má sfé l milliós „tartozá st” má ra gyakorlatilag befizetté k a tagok. Ez termé szetesen nem azt jelenti,
hogy egyé nileg ne lenné nek kisebb-nagyobb elmaradá sok,
de má sok nagyvonalú túlfizeté se miatt a BDSZ egyenlege ma
má r pozitív. Az elnö ksé g az aktív dolgozókná l é vi 2000 Ft-os
tagdíjra tett javaslatot azzal, hogy a nyugdíjasok – é s ezentúl
a diá kok é s a sorkatoná k – tagdíja vá ltozatlan maradjon.
A küldö ttek kö zül tö bben kifejtetté k, hogy a tagdíjnak olyan
mé rté kűnek kell lenni, amely biztonsá gos fedezetet nyújt a
BDSZ cé ljainak megvalósítá sá ra akkor is, ha külső anyagi
segítsé g netá n nem é rkezik. Ennek megfelelő en tö bben javasoltá k, hogy az elő terjesztettné l magasabb ö sszegben á llapítsá k meg a jö vő é vi tagdíjat, külö nö s tekintettel arra, hogy
annak legalá bb 20%-a a segé lyezé sre lé trehozott elkülö nített
alap bevé tele lesz.
A Küldö ttgyűlé s vé gül úgy hatá rozott, hogy az é vi tagdíj
csak aktív kereső tagjainkra né zve módosul é vi 2500 Ft/fő
ö sszegre, míg a 75 é vesné l fiatalabb nyugdíjasok – valamint
most má r a diá kok é s sorkatoná k tagdíja – 300 Ft/fő /é v. Tová bbra is tagdíjmentesek azok a tagjaink is, akik ugyan nem
esnek az automatikusan mentes ülő k kö ré be, de anyagi vagy
szemé lyi problé má ikra hivatkozva az elnö ksé gtő l felmenté st
ké rnek tagdíjfizeté si kö telezettsé gük alól. Tudjuk é s nagy é rté kké nt kö nyveljük el, hogy minden diá ktá rsunk, aki anyagilag arra ké pes, rendszeresen fizeti, ső t sokszor túlfizeti a tagdíjat. Isten fizesse meg!
7. A BDSZ Küldö ttgyűlé se utolsó napirendi pontké nt új kezdemé nyezé srő l hallhatott. Az elnö ksé gi tagnak megvá lasztott
Abé rt Já nos (Ph 98, PPKE jogi kar 4. é vf.) é s ké t volt osztá lytá rsa, Horvá th Gellé rt (PPKE jogi kar 3. é vf.) é s Kemé ny
Gá bor (BKÁ E 4. é vf.) ismertetté k elké pzelé süket egy jö vendő
alapítvá nyról, amelynek cé lja „a volt bencé s diá kok é rettsé gi
utá ni segíté se é s segé lyezé se az alapítvá ny rendelkezé sé re
á lló minden anyagi é s termé szetbeni eszközzel, az alapítvá ny
kapcsolatainak, informá ciós há lózatá nak felhaszná lá sá val”, –
az orszá g bá rmely szegleté ben is tanulnak tová bb.
A tervek szerint az alapítvá ny neve Medium Pro Educatione
lenne, alapítói pedig Csóka Gá spá r atya, a győ ri bencé s gimná zium igazgatója é s Vilá ghy Andrá s (Ph 98). A gyűlé sen,
sajnos, nem lehetett jelen Komá romi Zsolt (PPKE jogi kar 4.
é vf.), Deli Gergely (ELTE jogi kar 3. é vf.) é s Hauberl Gergely
(Kereskedelmi é s Vendé glá tóipari Fő iskola), ő k is ré szesei a
kezdemé nyezé snek, é s szinté n osztá lytá rsai Abé rt Já nosnak.
A küldö ttgyűlé s nagy ö rö mmel fogadta a javaslatot, é s tá mogatá sá ról biztosította a kezdemé nyezé st.
8. Kiegé szíté sül a küldö ttek megkaptá k a területi szervezetek beszá molóiból ö sszeá llított füzetet é s dr. Eszes Istvá n –
ez alkalommal kooptá lt elnö ksé gi tag – bará tunk javaslatá t a
BDSZ internetes honlapjá nak tartalmi é s formai megújítá sá ra. A javaslat ké szíté sé ben kö zreműkö dö tt Subert Pé ter
(Ph 81) é s Veress Dá vid (Ph 89) diá ktá rsunk is. A javaslatra
vá laszokat 2002 januá rjá ban vá rnak (cím: ieszes@vnet.hu).
9. A hivatalos ré sz utá n a jól vé gzett munka ö rö mé vel szemé lyes beszé lgeté sek kö zepette fogyasztottuk el virsliebé dünket a kö ríté ssel (üdítő , kis sö r, ká vé stb.) együtt.
(KTK)
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Kö szö net

Az Alapszabály legfontosabb módosításai *

A BDSZ elnö ksé ge az egé sz tagsá g nevé ben szemé ly szerint
is megkö szö ni dr. Bíró Lá szló (Gy 69) püspö k úrnak, dr. Farkas József (Gy 44) úrnak, Kajtor Já nos (Ph 76) úrnak, Kozma
Imre (Gy 58) atyá nak, dr. Könyves Tóth Ká lmá n (Ph 47) úrnak, dr. Né meth Ferenc (Gy 43) úrnak, Nógrá di Lá szló
(Ph 66) úrnak é s dr. Szelestei Tamá s (Ptl 53.) úrnak, mint az
elő ző elnö ksé g tagjainak azt az á ldozatos munká t, amellyel
az elmúlt ciklusban segítetté k a Bencé s Diá kszö vetsé g munká já t. Isten á ldá sá t ké rjük mindannyiukra é s tová bbra is szá mítunk tá mogató segítsé gükre!
A BDSZ elnöksé ge

* Ké rjük, innen kivá gva csatoljá tok az Alapszabá ly szeptemberben
küldött szövegé hez.– (A szerk.)

Szívbő l gratulálunk
Tirnitz József (So 44) levé ltá rosi tevé kenysé gé é rt nyert
Pauler Gyula-díjá hoz,
Mé szá ros Istvá n dr. (Eg 45) tö bb é vtizedes egyhá ztö rté neti
kutatómunká já é rt kapott Fraknói Vilmos-díjá hoz,
Já ki Teodóz OSB (Ph 47) gazdag csá ngó nyelv- é s é letmentő
tevé kenysé gé é rt a Szé chenyi Tá rsasá gtól kapott díjá hoz,
Korzenszky Richá rd dr. OSB (Ph 59) tihanyi perjelké nt kifejtett jelentő s művelő dé si é s kulturá lis tevé kenysé gé é rt a
Veszpré m Megyei Kö zgyűlé stő l kapott „Pro Comitatu ~ A
Megyé é rt”-díjá hoz,
melyek – nagy ö rö münkre – tudomá sunkra jutottak. Együtt
ö rvendünk veletek, é s a díj mellé Isten bő sé ges á ldá sá t ké rjük rá tok é s tová bbi munká lkodá sotokra.
Az elnöksé g

A 2001.10.31-i kö ltsé gveté si beszámoló
I. Kö ltsé gveté s
Bevé telek:
tagdíj bevé tel tá rgyidő szakban
1.880 eFt
adomá ny címé n
107 eFt
jelvé ny eladá s bevé tele
8 eFt
á llami tá mogatá s
440 eFt
é rté kpapír eladá s á rf.nyeresé g
295 eFt
kamat + á rfolyamnyeresé g bevé tele
4 eFt
Ö sszes 2001. I–X. havi bevé tel
2.734 eFt
Termé szetben kapott tá mogatá sok
337 eFt
Kiadások:
Műkö dé si kö ltsé gek:
172 eFt
nyomtatvá ny, irodaszer
37 eFt
levelezé s ügyinté zé se
135 eFt
Technikai kiadá sok:
1.045 eFt
posta kö ltsé g
415 eFt
boríté k ké szíté s
129 eFt
csekk ké szíté s
127 eFt
oklevé l ké szíté s
34 eFt
jelvé ny ké szíté s
187 eFt
bank kö ltsé g:
125 eFt
rendezvé nyek kö ltsé gei
28 eFt
Kiadványok:
986 eFt
Bencé s Hírlevé l
320 eFt
Almanach
666 eFt
Támogatások:
185 eFt
tagszervezetek tá mogatá sa
130 eFt
Krizosztom-emlé kmű tá mogatá sa
50 eFt
Egyé b tá mogatá s
5 eFt
Ö sszes kiadás:
2.388 eFt
A szponzorok á ltal fizetett kö ltsé gek:
337 eFt
A 2001. I–X. hó alatt realizált pü. eredmé ny:
346 eFt
Maradvány ö sszesen:
4.918 eFt
ebbő l ké szpé nzben rendelkezé sre á llt
380 eFt
é rté kpapírba fektetve
4.382 eFt
jelvé nyekkel kapcs. é s egyé b elsz.-ra kiadva 156 eFt
II. Egyé b pé nzügyi információk, megjegyzé sek:
A BDSZ nyilvá ntartott tagjainak szá ma 3000 fő .
A BDSZ mé rlege, adóbevallá sa beadá sra került, egyé b
hatósá gi kapcsolatai rendezettek.
Budapest, a küldö ttgyűlé sen, 2001.11.24-é n.
Horá nyi Má rton (Ph 83)

5. § A tagok jogai é s kö telezettsé gei
1. A Szö vetsé g rendes é s pá rtoló tagjait egyenlő jogok
illetik meg, é s kö telezettsé gek terhelik.
2. A tagok jogai:
– jogosultak ré szt venni a Szö vetsé g tevé kenysé gé ben;
– javaslatot tehetnek, vé lemé nyt nyilvá níthatnak a Szö vetsé g vagy annak szervei műkö dé sé t é rintő ké rdé sben;
– ré szt vehetnek az é vi ünnepé lyes bará ti talá lkozón é s
taná cskozá si joggal a Küldö ttgyűlé sen;
– szavazati é s taná cskozá si joggal vesznek ré szt a területi
szervezetek, valamint egyetemi-fő iskolai tagozat, szakmai
kö rö k é s iskolai csoportok munk á já ban
– küldö ttet vá laszthatnak é s küldö ttké nt vá laszthatók;
– tisztsé get viselhetnek a Szö vetsé gben;
– javaslatot tehetnek a Szö vetsé g tisztsé gviselő ire;
– ö ná lló területi szervezet, egyetemi-fő iskolai tagozat é s
szakmai kö r lé trehozá sá t kezdemé nyezhetik é s megvalósítá sá t szervezhetik,
– anyagi tá mogatá sban ré szesülhet az erre a cé lra lé tesült
alapból, tová bbá ilyen tá mogatá s odaíté lé sé re javaslatot tehet az ügyvezető elnöksé gnek;
3. A tagok kö telezettsé gei:
– tá mogatni a Szö vetsé get cé ljai megvalósítá sá ban;
– kö zé leti tevé kenysé gük sorá n a Szö vetsé g szellemisé gé vel ö sszeegyeztethető magatartá st tanúsítani;
– magá né letükben a bencé s nevelé s szellemé t ké pviselni;
– a tagdíjat – a 4. pontban foglalt kivé telekkel – é vente
megfizetni.
4. A 75. é leté vüket betö ltö tt tagok, a bencé s iskolá ban tanuló diá kok, a tiszteletbeli tagok, a tiszteletbeli eln ö ksé gi tagok, a Szent Benedek Rend beö ltö zö tt tagjai, tová bbá akiket
az elnö ksé g írá sban elő terjesztett ké relmükre ideiglenesen
mentesít, mentesek a tagdíjfizeté si kö telezettsé g alól.
5. A tiszteletbeli tagokat – az operatív tisztsé g viselé sé nek
kivé telé vel – a rendes tagokkal azonos jogok illetik é s kö telezettsé gek terhelik.
6. A pá rtoló tag vé lemé nyt nyilvá níthat é s javaslatot tehet a
Szö vetsé g műkö dé sé vel kapcsolatban.
15. § A Szö vetsé g gazdálkodása
1. A Szö vetsé g vagyoná t a tagdíjakból befolyt ö sszeg, a
pá rtoló é s tiszteletbeli tagok hozzá já rulá sai, adomá nyok,
alapítvá nyok é s egyé b bevé telek ké pezik.
2. A Szö vetsé g anyagi ügyeinek kezelé sé é rt a szá mvevő a
felelő s: gondoskodik a tagdíjak é s egyé b forrá sból szá rmazó
befizeté sek nyilvá ntartá sá ról, valamint a kö telezettsé gek teljesíté sé rő l; egyúttal arról is, hogy a Szö vetsé g gazdá lkodá sa
ö sszhangban legyen az é rvé nyes jogszabá lyokkal.
3. A Szövetsé g nehé z sorsú tagjai é s csalá djaik anyagi
megsegíté sé re a Szövetsé g tartalé kolt pé nzeszközeibő l a
Küldöttgyű lé s á ltal meghatá rozott mé rté kű , elkülönített pé nzügyi alapot hoz lé tre.
4. Az elkülönített pé nzügyi alap forrá sa a mindenkori tagdíjbevé telek legalá bb 20 %-a, tová bbá az alap cé ljaira befizetett
adomá nyok.
5. Az elkülönített alap pé nzeszközeit a Szövetsé g mű ködé sé t szolgá ló pé nzeszközöktő l külön kell kezelni.
6. Az elkülönített alap kezelé sé re é s felhaszná lá sá ra vonatkozó szabá lyzatot a Bencé s Diá kszövetsé g Elnöksé ge alkotja
meg é s fogadja el.
7. Az elkülönített alapból tá mogatá st az é rintett területi szervezetek javaslatá ra, vagy egyé ni javaslat eseté n a területi
szervezet vé lemé nyé nek kiké ré se utá n, a Szövetsé g Elnöksé ge á ltal felké rt, legalá bb öt tagú bizottsá g tagjainak ké tharmados tá mogatá sá val meghozott hatá rozata alapjá n nyú jthat,
amely a Szövetsé g ügyvezető elnöksé ge jóvá hagyá sá val
utalható ki.
8. Az alap mű ködé sé rő l az ügyvezető elnöksé g é vente tá jé koztatá st ad a bará ti talá lkozón é s beszá mol a Küldöttgyű lé snek.
Keressük legidő sebb é lő diá ktá rsainkat. Nyilvá ntartá sunkban
Karlovitz Bé la (Pp 23) a legkevé sbé fiatal. Kedves Bará tunk,
Isten é ltessen, á ldjon! – Mindannyiotoktól vá rjuk ez ügyben
újabb bejelenté seiteket.
Az elnöksé g (KTK címé n)
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Dé lkelet-magyarországi szervezet

Látogatás a Felvidé ken

Ez é vi ő szi talá lkozónkat október 13-á n tartottuk Szegeden.
Talá lkozónkat megtisztelte jelenlé té vel dr. Né meth Szilá rd, a
BDSZ ügyvezető elnö ke.
A Má tyá s té ri ferences plé bá niá n talá lkozhattunk a plé bá nos, Achilles testvé r szíves engedelmé vel, ezt ezúton is há lá san kö szö njük. Programunk a dr. Laurinyecz Mihá ly (Gy 81)
bará tunk á ltal celebrá lt szentmisé vel kezdő dö tt. Utá na ugyancsak ő tartott elő adá st „Aktuá lis erkö lcsteológiai ké rdé sek”
címmel. Az elő adá st é lé nk é rdeklő dé ssel kísé rtük.
Az elő adá st kö vető en dr. Né meth Szilá rd tá jé koztatta a
megjelenteket szervezeti é letünkrő l. Ezutá n – a november
ben esedé kes BDSZ-vezető sé gvá lasztá s elő ké születeké nt
szavazá sra került sor, ahol voksoltunk a kö zeljö vő ben munká ba lé pő új vezető sé g tagjaira. A szavazá s egyhangú volt,
ellenjelö ltet nem á llítottunk.
Befejezé sül megtekintettük a Hő sök kapuja restaurá lt freskójá t (festette: Aba Nová k Vilmos, Pannonhalmá n a millenniumi emlé kmű freskója is az ő munká ja), melyet Gimesi
Istvá n pá rtoló tag bará tunk ismertetett. Ő ugyanis fő foglalkozá sa mellett egyben szakké pzett idegenvezető , így aztá n a
tudnivalókat szakember szá já ból hallhattuk. Kö szö net é rte!
Rá kos Gyula (Ph 54)

Né hai é desanyá m jóvoltá ból, aki a Felvidé ken, a Pozsony
megyei Zsigá rd kö zsé gben született, é vente lá togatá st teszek
rokonaimná l. Istennek há la, nagy szá mú rokonsá ggal dicsekedhetem: nagyapá mnak nyolc gyermeke volt. Zsigá rd kö zsé g hírneves szülö tte dr. Erdé lyi Lá szló bencé s pap, akadé mikus. Vé gre 2000-ben megtö rté nhetett,
hogy emlé ktá blá já t az ott é lő ő shonos magyarok – akik tö bbsé gben vannak a kö zsé gben – elhelyezzé k a templom falá n.
Ellá togathattam Andódra, Czuczor Gergely
OSB születé si helyé re. Itt az első vilá ghá borús emlé kmű kö vé n a felsorolt 38 kö zö tt
14 Czuczor csalá di nevet talá lunk. Sajnos, a
postá n sem a kö zsé grő l, sem a tudósról
ké peslapot nem kaptam.
Szimő re is eljutottam, Jedlik Á nyos OSB
szülő falujá ba, itt megtekinthettük az emlé kszobá t. Há la Istennek, unokatestvé rem mindig lehető vé teszi, hogy felvidé ki
lá togatá som sorá n valamilyen magyar vonatkozá sú é lmé nyben legyen ré szem.
Ková cs Dezsõ (Cs 51)

Volt egy komáromi bencé s gimnázium…
Kedves Bará taim!
Rossz lé pcső já rá som miatt nem tudok megjelenni az ö sszejö veteleken, á m anná l nagyobb é rdeklő dé ssel olvasom az é vi
é s é vkö zi almanachokat é s hírleveleket. A feltehető en nagy
munká val ö sszeá llított tagné vjegyzé ket is – miutá n a nyugdíjasnak sok ideje van – á tbö ngé sztem. Lé vé n komá romi,
külö nö ské ppen ezeket az adatokat né ztem vé gig.
Komá romban az utolsó, bencé s é rettsé git az é n osztá lyom
tette 1944-ben. Tehá t minden ké ső bbi komá romi dá tum nem
helytá lló. Az 1945-ö s é rettsé git mé g Hites Kristóf szervezé se
alatt Dé l-Komá romban vagy valahol má sutt tette le az aktuá lis é vfolyam, á mbá r Dé l-Komá romban 1945-ig nem volt gimná zium (pontosabban alsó osztá lyokkal indult leá nygimná zium volt). A kö zelben Tata vagy Győ r lehetett a helyszín.
A né vsorban vannak olyanok, akik bá r nem ott é rettsé giztek, szívük oda húzott, így szegé ny Rá dy Má rti (Ko 44),
Bodor Bandi (Bp 39) felesé ge. Volt má smilyen megható kö tő dé s is: 1943 ő szé n a ké ső n induló tané v miatt ké t hónapon á t
heti há rom dé lelő tt elő ké szítő volt az é rettsé gi tantá rgyakból.
Ide bejö hettek olyanok is, akik pl. Esztergomban voltak di á kok. Egy ilyen lá ny minden é rettsé gi talá lkozónkra Kaliforniá ból ide utazik a pá r órá s beszé lgeté sre. Mé g csak nem is volt
az iskola beiratkozott tanulója…
Jó né há ny é vkö nyv é s a komá romi gimná zium 350 é ves
jubileumi é vkö nyve birtokomban van, így az adatokat onnan
tudom venni. A ’44 utá ni dá tumok (é vszá m) nyilvá n szemé lyi
kö tő dé st jelentenek, vagy a 45–46-os é vek „ké nyszerbő l
feketé n” letett é rettsé gi idő pontjai. Ezek má r a gimná zium
anyakö nyvé ben nem szerepelnek. (A mienk mé g megvan,
azt utoljá ra a 40 é ves talá lkozóra be is hoztá k).
Né há ny egyedi adat: Gleisza Istvá n Ko 35; Juba Ferenc:
úgy tudom, meghalt; 1944-ben Lacska Gé za VI. osztá lyos,
Fű ri Ferenc VI. o.; Csuká s Hilda Annaké nt kitűnő tanuló, szinté n hatodikos. Palinay Gyula 1930-ban, ö ccse Laci 1933-ban
é rettsé gizett. Vé gül Vans Ayre Ko 52 biztosan té vedé s.
Elné zé steket ké rem, hogy ilyen jelenté ktelen dolgokkal zavarok, de kivesző fé lben vagyunk, akik mé g ezekre az idő kre
emlé kezünk. Az említett nevek tulajdonosait ismer(t)em, f é lő ,
hogy né há nyan nem é lnek má r.
Dr. Somogyi Szilveszter (Ko 44)

Kö szö njük, Bará tunk, pontosan emlé kező soraid: úgy igaz, ahogyan
írod; mindezt így is tudnunk kell. – Az osztá lyok kö zö tti eligazodá s
cé ljá ból tagjaink elvi é rettsé gi é vszá má t „jegyezzük”; pl. az 52 é vszá m azt jelzi, hogy az 1944/45-ben első s osztá lyba já rt valamikor
valameddig az illető . (Ké ső bb má r né gy é ves a gimná zium!) – (KTK)

Bencé s diáktalálkozó Baján
2001. november 16-á n – megismé telve tavaly ő szi talá lkozónkat – ismé t Bajá n tartottuk bará ti ö sszejö vetelünket. A
nagy tá volsá gok ellené re is kö zel negyvenen jö ttünk ö ssze.
Érkeztek volt diá ktá rsak Kalocsá ról, Szegedrő l é s Kecskemé trő l is, ső t az esemé ny egyik há zigazdá ja, Szalai Bé la fő titká runk Budapestrő l autózott le Bajá ra.
Jó ö tlet volt egy é vvel ezelő tt vá rosunkat is bevonni a dé lkelet-magyarorszá gi szervezet munká já ba, mivel elő tte szinte
ismeretlen volt a BDSZ Bá cská ban. Nekünk túl messze volt
Szeged é s viszont, de tavaly Rá kos Gyula (Ph 54) bará tunk
„há zhoz hozta” a diá kszö vetsé get. Kö szö net é rte! (Tipikusan
a hegy é s Mohamed esete… )
A program dé lutá n 4-kor kezdő dö tt a bará tok templomá ban
tartott szentmisé vel, melyet Schindler Má tyá s (Ph 77), a
templom plé bá nosa, é s Lé ber Miklós (Ph 58) kalocsai
plé bá nos diá ktá rsaink koncelebrá ltak. A szentmise vé gé n a
Szent Benedek himnuszt é nekeltük hosszan…
Ezt kö vető en a Bá cs Volá n üdülő jé ben került sor a területi
szervezet ülé sé re, melyet területi vezető nk, Rá kos Gyula
vezé nyelt le. Ö sszegezte a ré giónkat é rintő ké rdé seket, szót
ejtett a kö zelgő tisztújító küldö ttgyűlé s elő ké születeirő l, é s
megemlé kezett egy bará tunkról, akinek a helye az idé n má r,
sajnos, üresen maradt…
A hivatalos aktus utá n „termé szetesen” a vilá g legjobb
halá szlé je, a bajai halá szlé kö vetkezett, melyet é jszaká ba
nyúló kö tetlen beszé lgeté s zá rt. Jellemző , hogy hajnali 3
órakor mé g 12, fő ké nt helybeli ö regdiá k ülte kö rül az asztalt,
bizonyíté ká ul annak, hogy té nylegesen is nagy az igé ny arra,
hogy a Diá kszö vetsé g tová bb erő sö djö n vá rosunkban, é s
ezek a talá lkozók ne csak é vi egy alkalomra korlá tozódjanak.
Tehá t: „Folyt. kö v.”!
Vancsura Lá szló (Ph 84)

Budapesti szervezet
A hónapok második hé tfő jé n 17 órakor vá rjuk szeretettel a
volt bencé s diá kokat é s é rdeklő dő vendé geket a Szent Benedek Iskola dísztermé ben (Budapest, I. ker. Fő utca 30.).
Programunk:
Advent szombatjain – 17.00 (gyerekek!) – a baziliká ban
(Szent Jobb ká polna)
Advent vasárnapjain „bencé s” gyertyagyújtá s: – 18.45-kor,
az esti szentmise elő tt – az egyetemi templomban
2002. jan. 14. – Lucza Endre (Ph 87) igazgató: A Fő utcai
iskola helyzete. A budapesti Szent Benedek Á ltalá nos
Iskola é s Gimná zium é lete
Febr. 11. – Dr. Borókai Ká roly: Helyzetké p a vá lasztá sok elő tt
Márc. 11. – Dr. Cs. Varga Istvá n (Gy 64): Etikum é s spiritualitá s Né meth Lá szló műveiben
További alkalmaink: á prilis 8., má jus 13., június 10. –
Elő adók is lesznek!
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. József krt. 43. tel.: 266-6750
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Felhívás

„Kö nyvesház”

A Bencé s Diá kszö vetsé g komoly múlttal é s jelennel, valamint
tiszteletet parancsoló – 3000 fő fö lö tti – taglé tszá mmal rendelkező orszá gos egyesület. Egyesületünk az ilyen irá nyú
lehető sé gek megnyílá sa óta jogosult az SZJA civil szervezeteknek felajá nlható 1%-á nak fogadá sá ra. A korá bbiakban
ezzel a lehető sé ggel nem kívá ntunk é lni, kicsit fé lve attól a
bürokratikus eljá rá stól, amellyel a felajá nlott ö sszegekhez a
címzett vé gül hozzá tud jutni az é v vé gé n. November elejé n
úgy dö ntö tt az elnö ksé g, hogy a 3. é vezred első adóé vé nek
lezá rá sakor kísé rleti jelleggel alternatívá t kíná lunk tagjainknak a sok – é s a Diá kszö vetsé g á ltal is tá mogatni ajá nlott –
nemes cé l mellett. Í
gy a 2001. é vi szemé lyi jö vedelemadó
bevallá sakor az 1% kedvezmé nyezettjeké nt a Bencé s Diá kszö vetsé g is megjelö lhető . A boríté kba helyezendő nyilatkozati nyomtatvá nyra az alá bbiakat kell rá írni:
Bencé s Diákszö vetsé g, adószáma: 19113966-1-08
A nyilatkozatot ne felejtsé tek el alá írni!

Kedves Diá ktá rsaink!
Alkalmanké nt eddig is kö zö ltünk „kö reinkben é rdeklő dé sre
szá mot tartónak íté lt” kö nyvekrő l hosszabb-rö videbb tudósítá sokat. Szeretné nk ezt a „szolgá ltatá sunkat” rendszeressé
tenni. Ké rünk ezé rt Mindannyiotokat, ha ilyen, aká r ré gebben,
aká r újonnan megjelent kö nyv(ek)rő l tudomá st szereztek,
fő leg, ha kisebb-nagyobb „kö zö tö k” van a kö nyvhö z (netá n
magatok írtá tok), adjatok róla rö vid szö veges ismertető t. „Bemelegíté sül” szá njuk az alá bbiakat. Vá rjuk soraitokat!
A szerkesztő k
Boksay György (Ph 47): Pá rbaj a Balaton jegé n – Tö rté nelemmorzsá k a Balaton é s a Bakony vidé ké rő l. Somogyi
Győ ző festő művé sz színes műmellé kleteivel. – Kollá zs
Kiadó, Veszpré m, 2001.
Ré szlet dr. Korzenszky Richá rd OSB elő szavá ból: „Elbeszé lni
a históriá t, megeleveníteni ré gmúlt idő k hő seit, nem hagyni,
hogy szűkebb pá triá nk tö rté netei feledé sbe menjenek: mindez hozzá segít ahhoz, hogy jobban é rezzük magunkat, é s
hogy mi magunk is mesé lő kké vá ljunk… ”
Szalai Bé la (Ph 58) – Szabó Flóris OSB: Pannonhalma né gy
é vszá zad ké pein. – Publikus Bt. Budapest, 1999.
Tartalmazza a magyar bencé s rend rö vid tö rté neté t é s Pannonhalma á brá zolá stö rté neté t. Katalógusszerűen tá rgyalja é s
mutatja be 1569–1859-ig a meglé vő 88 (ebbő l 16 színes
műmellé kleten) ké pet. – Ré szlet dr. Szennay Andrá s ny.
fő apá t ú r elő szavá ból: „Ö rülö k, mint mindannyiszor, ha egy
szé p kö nyvet veszek a kezembe, amikor az olvasnivaló
mellett szemet gyö nyö rkö dtető ek az á brá zolá sok is.”
Harsá nyi Lá szló (Pp 43): Gallfö ldö n, rabsá gban (Hadifogolyemlé kezé sek) – Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2000.
A kö nyv olvastá n óhatatlanul, „nagyirodalmi” pá rhuzamké nt,
Kuncz Aladá r Fekete kolostor-ja jut eszünkbe, de míg emez
fiktív elemekkel vegyített regé ny, Harsá nyi Lá szló írá sa mindvé gig buzgó é lettel teli sajá t tapasztalat, emlé kirat. Rá adá sul
bará tunk is jól ír…
(KTK)

Felsoroljuk né há ny alapítvá ny adószá má t, ezekbő l kedvünkre vá logathatunk adónk első 1%-á val való tá mogatá sra.
19113966-1-08 Bencé s Diá kszö vetsé g
18606292-1-08 Szent Má rton Alapítvá ny (Bencé s rend)
19113007-1-08 Budincsevits Alapítvá ny (Pannonhalmi Bencé s
Gimná zium javá ra)
18083086-1-41 Építsünk Együtt Alapítvá ny (Szt. Benedek Á ltalá nos
Iskola é s Gimná zium, Budapest)
19150402-1-11 Freskó Alapítvá ny (Esztergomi Gimná zium)
19115944-1-08 Acsay Ferenc Alapítvá ny (Győ ri szervezet)
18955242-1-20 Bencé s Szellemisé gé rt Alapítvá ny (Keszthelyi területi
szervezet)
19111902-1-08 Soproni Bencé s Há z Alapítvá ny (Sopron)
19248099-1-18 Bencé s Kö zö ssé g é s Diá ká rvá k Alapítvá ny
(Szombathelyi területi szervezet)
18917884-1-19 Kereszté ny Szülő k Alapítvá nya a Veszpré m Megyei
Diá koké rt (Veszpré mi szervezet)
18790342-1-15 A kereszté ny Ifjúsá gé rt, a Jö vő é rt Alapítvá ny
(Nyíregyhá za)
18792038-1-15 Szent Imre Katolikus Alapítvá ny (Nyíregyhá za)
19636027-2-13 Katolikus Egyetemi Alapítvá ny (PPKE)
19666275-1-43 Magyar Karitá sz Alapítvá ny
18064632-1-41 Katolikus Kö zponti Alapítvá ny
18041411-1-43 Szellemi Sé rült Testvé reinké rt Alapítvá ny
A második 1% felajá nlá sá hoz a Magyar Katolikus Egyház technikai
szá ma: 0011.

Nagyobb adományt küldtek
Legutóbb azon bará taink á ldozatké szsé gé t kö szö ntük meg,
akik 2001.02.20-tól 2001.06.28-ig nagyobb (legalá bb 5000
Ft-os) adomá nyt küldtek. Most azoknak mondunk kö szö netet,
akik azóta 2001.11.22-ig tetté k ezt. Kereken 340 ezer forintot
kaptunk tő lük. Isten fizesse meg! – Az elnöksé g
Né v
Andrónyi Balá zs
Aradi Istvá n
Balá zs Bé la
Bá rczy Zoltá n
Bíró Vilmos dr.
Borsos József
Csaná dy Zsolt
Csillag Kristóf
Diós Istvá n dr.
Dóczy Lajos
Domokos Zsolt
Faber Miklós
Gebauer Bé la dr.
Horvá th Zoltá n
Jankovits Gyula
Kasza L. Lá szló
Keller Pé ter
Kósa Andrá s
Laurinyecz Mihá ly dr.
Lö vey József dr.
Major Ferenc dr.
Marosy Andrá s

Iskola
Ph 89
Ph 88
Kg 50
Ph 67
Ph 55
Ph 84
Ph 67
Ph 78
Ph 61
So 39
Ph 85
Bp 48
Ph 67
Ph 58
Ph 65
Ph 55
Ph 74
Ph 49
Gy 81
Ph 86
Ph 65
Gy 76

Né v
Nagy Imre dr. sac.
Orosz Ká roly
Pattantyús Á . Tamá s
Pető falvi Istvá n
Prokopp Sá ndor
Prugberger Emil dr.
Ré sz Albert dr.
Rónaszé ki Gá bor sac.
Sarlós Gé za dr.
Scsaurszki Pé ter
Sipos Lá szló
Szabó József Bé la
Szekré nyes Andrá s
Szelencsik Gá bor
Szepes Bé la
Tomka Pé ter
Tóth Imre
Udvardi Pá l
Ú jj Í
risz dr.
Valler József
Vá rhelyi Endre dr.
Zsindely Ottó

Iskola
Eg 53
Ph 81
Gy 51
So 51
Bp 46
Ph 57
Ko 43
Ph 81
Kg 36
Ph 65
Ph 67
Ph 64
Gy 69
Gy 88
Gy 72
Ph 64
Ph 58
Ph 64
Pá rtoló
Ph 74
Ph 81
So 40

Rendszeres baráti ö sszejö veteleink
Az ö sszejö veteleknek alkalmanké nt má s-má s a programja:
egy-egy elő adá s, megbeszé lé s, kö tetlen együttlé t stb. A ré szletekrő l a rendező szervezet sajá t tagjainak pontos é rtesíté st
küld. De a konkré t meghívótól függetlenül:
Minden meghirdetett programunkra minden bencé s diá kot
é s minden ismerő st szeretettel vá runk, függetlenül attól,
hogy melyik területi szervezetünkhö z tartozol, vagy hogy
egyá ltalá n tagja vagy-e szö vetsé günknek.
Budapesti szervezet: július–augusztus kivé telé vel havonta a
2. hé tfő n 17.00 órakor a Szent Benedek Iskola dísztermé ben, Budapest, I. ker. Fő u. 30.
„Bencé s sö rö zé s” Budapesten: a nyá ri hónapok kivé telé vel
havonta a 3. (né ha 2. vagy 4.) hé tfő n 19.00–23.00 órá ig
a Kisvigadó Étteremben (nagyobb lé tszá m eseté n a külö n
teremben), Budapest, XI. Villá nyi út 34. Az ö sszejö vetelek
szigorúan ö nké ntesek, ahová bá rmelyik diá ktá rsunkat,
függetlenül az é rettsé gi é vé tő l, szívesen vá rjá k. Idei
utolsó idő pont: dec. 17., majd 2002. jan. 21., febr. 18.,
má rc. 18., á pr. 15., má j. 20., jú n. 17. – Aká r fé l órá ra is
gyere el é s hozd magaddal osztá lytá rsaidat!
Keszthelyi szervezet: havonta az 1. hé tfő n este Keszthelyen
a Margaré ta vendé glő ben; az utolsó vasárnapon pedig
Zalaegerszegen
Somogy megyei szervezet: Minden hónap 2. pé nteké n este
Kaposváron a Borostyá n é tteremben
Veszpré mi szervezet: havonta a 2. csütö rtö k Veszpré mben.
Az elnöksé g
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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

Ké rjük diáktársainkat, segítsetek jó nevet talá lni a Küldö ttgyűlé sen lé trehozott segé lyalapnak. A né v lehető leg a bencé s szellemisé ghez kö zel á lló szemé lyné v vagy kifejezé s legyen, é s ö nmagá ban is utaljon az alap cé ljaira. A javaslatokat a BDSZ elnö ksé gé nek januá ri ülé sé n szeretné nk megvitatni. – Kö zvetve vagy kö zvetlenül küldjé tek ö tleteteket
Né meth Szilá rd üv. elnö knek (üzenet: 06/1/466-9536, fax:
06/1/279-1477, e-mail-cím: pax981@freemail.hu).

„Vajh hol van lakásuk?”
Aki tud róluk, szóljon. Sajá t címvá ltozá sotokat azonnal jelentsé tek. Kö szö nö m! – Könyves Tóth Ká lmá n (1103 Bp. Salamon u. 11/b; tel.:262-5071, e-mail: drktk@freemail.hu)
Né v, vé lt gimn., é v é s 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
Berecz Lorá nd
Ph 88 Vá c
Beregi Istvá n
Ptl
Km
Berta Lá szló
Ph 74 Kh
Bitskey Gá bor
Ph 80 Bp
Bodor Lá szló
Ph 67 Db
Bonta Ká lmá n
…
Boros Já nos
Sm
Borsos Lá szló
Ptl
Kh
Bö rö cz Lá szló
Ph 98
Breglovics Tamá s
Gy 67 Sz
Bundics Antal sac.
Gy 76 Sz
Bükkfalvy Já nos
Ph 65 Bp
Czé má n Miklós
Gy 80 Kh
Czö mpö ly Tamá s
…
Csala Benedek
Gy 56 Gy
Cserhá ti Balá zs
…
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
Gaá l Lá szló
Gy 70 Sz
Gá bor Bé la
Bp 31 Bp
Gleisza Istvá n
Ko 35 Bp
Glóner Csaba
Gy 89 Km
Günter Tamá s
…
Pe
Gyö rgyi Já nos
Ph 75 Ny
Há ry Antal
Ph 77 Kh
Hauberl Gergely Lá szló Ph 98 Bp
Hegedűs Já nos
…
So
Hittner dr.-né Ivá ndy Ágota Ko 41 Bp
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
Jaczkó József dr.
Ph 85 Ny
Ká má n Attila
Ph 82
Kassai Gá bor
Ph 86
Kende Gyö rgy
Ph 64 Se
Kerekes Lá szló
Ph 56 Bp
Keszthelyi Gyula
Gy 64 Gy
Kis Norbert dr.
Ph 94
Kiss Sá ndor
Kg 40 Sz
Kocsis Andrá s
Ph 76 Bp
Komá n Bé la
Eg 41 Fk
Krá mli Pé ter
Gy 82 Vp
Kulcsá r Lá szló
So
Gy
Lá szló G. Farkas dr. Ko 34 Fk
Lelkes Pé ter
…
Zc
Makay Lá szló
Bp 48 Bp

Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet
Markovits Ferenc dr. Ph 65 Gy
Má thé Antal
Pp 39 Gy
Maurer Gyö rgy
Gy 83 Kh
Melegh Attila Lá szló Pp 46 Vp
Menyhá rt Ká roly
Ph 89 Sm
Mersei Gyula
Pp 46 Bp
Mező Gyö rgy
Ph 84 Db
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
Patkó Má rton
Ph 58
Pé ch Bé la
Ph 61 Bp
Pethő Istvá n
Ph 65 Gy
Rá cz Miklós
Gy 93 Gy
Rentenher I dr.
…
Zc
Ruzsics Balá zs
…
Sallai Gé za
Gy 85 Bp
Sasvá ri Gyö rgy
Ph 53 Gy
Schindler Má tyá s
Ph 77 Dm
Silinger (Sillinger?) Gy 83 Pe
Tamá sAndrá
dr. s
Sinka
Ph 68 Sz
Solté sz Lá szló
Ptl
Db
Gy 50 Gy
Somogyi Tivadar
Tibor
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
Szíjá rtó Zoltá n
Ph 82 So
Szórá d Antal
Ko 41 Bp
Szö kendy Tamá s
Sm
Sztankay Á rpá d dr. Ph 74 Db
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
Tö rö k Miklós
Gy 50 Gy
Trombitas Andreas dr. Bp 38 Bp
Vá mossy Bé la
Gy 82 Bp
Varga Barnabá s
Gy 81 Pp
Varga Konstantin
Ph 88 Fk
Varga Lá szló dr. sac. Gy 70 Pe
Veszeley József dr. Gy 65 Pe
Wachsler Gyö rgy
Ph 85 Bp
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. [Rö vidíté s]

BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, József krt. 43.
1/266-6750
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 rút 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 Fő városkö rnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Ková cs Dezső (CS 51)
*BENCÉS DIÁ KOK Győ ri Egyesülete [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 Kő szegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kő szeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyhá za, Tompa M. út 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
*BENCÉS DIÁ KOK Pé csi Egyesülete [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 út 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)
*BENCÉS DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesülete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
88/425-933, 401-366 este
Bischof Pé ter (Ph 75)
BDSZ Hűvö svö lgyi Dokumentációs 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

