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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
DOCETE
Most 200 é vvel ezelõtt, 1802. március 12-é n keltező dö tt a
Pannonhalmi Szent Benedek Rendnek oktat ási megbízatást
adó uralkodó i irat. Jeles bencé s ü nnep volt: Nagy Szent Gergely emlé knapja. Azé a bencé s pápáé , akinek elé vü lhetetlen
é rdeme liturgiánk megszervezé se, akinek nevé t viseli a gregoriá n, é s akinek kö szö nhetjü k mindazt, ami adatszerűsé get
tudunk a Szent Rendalapító é leté rő l.
A királyi rendelet a magyar bencé seknek tíz iskolát szánt.
Ebbő l nyolc hamarosan lé trejö tt, de a Szabadságharc bukása
után kettő (Pozsony é s Nagyszombat) megszűnt. A tö bbi hat
(Sopron, Kő szeg, Pápa, Győ r, Komárom, Esztergom) virágzó an műkö dö tt a XIX., majd a XX. században. Az utó bbi során
gyarapodtak három új alapítással: Budapesten (1923), Pannonhalmán (1939) é s Csepelen (1945). Lé tü ket az ateista,
egyházü ldö ző diktatúra 1948-ban nem tűrte tovább.
Ami azó ta ment vé gbe, már nem tö rté nelem, hanem nagyon
sokunknak a saját é lete, amelyrő l kö zvetlen emlé keink vannak. Az ü ldö zé s é vtizedei sorainkat megritkították. A Rend
szemé lyi állománya alig harmadára zsugorodott, iskoláinknak
csak egy tö redé ke műkö dik, bennü k jelentő s számban világi
tanárok oktatnak.
Így lé ptü nk be a XXI. századba, amelynek fő ké rdé se:
hogyan tovább? Mit tehetünk, és mit nem? Az utó bbira kö nynyebb a válaszadás: nem adhatjuk fö l! Voltak az elmúlt századokban a jelenleginé l is nehezebb, kilátástalanabbnak látszó helyzetek. Amit pedig lehet é s kell tennü nk: az imádság.
Ké t irányban: há lá t kell adnunk az elmúlt 200 esztendő é rt –
de az azt megelő ző 800 é vé rt is –, hiszen „é l magyar, áll Buda mé g”, é s é l Pannonhalma is. Ugyanakkor ne fukarkodjunk
konokul kérő kö nyö rgéseket kü ldeni az Egek Urához: támaszszon új hivatásokat, adjon új segé dcsapatokat, mert az aratnivaló sok, a munkáské z pedig egyre kevesebb.
Az elmúlt é vezredben hazánk é s a magyar Bencé s Rend
kö zö tt teljes lelki-szellemi együ tté lé s, ö sszefonó dás alakult ki.
Amikor országunk bajban volt, akkor a Rend is csak veget ált,
amikor viszont szerencsecsillagunk kedvez ő bb korba é rkezett, vele együ tt fejlő dö tt a Rend is. É s ez okot ad a derűlátásra. Ha a Németh Lá szló megfogalmazta „emelkedõ nemzet” a
Kö lcsey megálmodta „víg esztendő be” lé p, akkor bizton várhatjuk az új bencé s virágkort is.

Annál is inkább remé lhetjü k, mert nem gyö ké rtelenü l kellene bekö vetkeznie. Pannonhalma é l, é s 1000 esztendő megszentelt hagyományával tudja a XX. századi megnyesé s után
a XXI. századi újrazö ldü lé shez a másfé lezer é vesen is idő szerű benedeki regula táptalaját nyújtani. Így volt ez 1802-ben
is. Akkor sem gyö ké rtelenü l indult el az újjászü leté s. Akkor
800 é v megszentelt hagyományára lehetett visszatekinteni.
De volt mire visszatekinteni. Igaz, hogy Szent Benedek
atyánk nem a piaristáké hoz hasonló úgynevezett „tanító rendet” alapított, „csupán” olyan szerzetesi kö zö ssé get, amely
imá dkozik és dolgozik. De ezt a kö zö ssé get úgy gondolta el,
hogy az „az Ú r szolgálatának iskolá ja" (!!) legyen.
A tanítás a benedeki ima é s munka egymást kiegé szítõ
kö vetelmé nyé be nagyon is belefé r. A tanítás ugyanis annyira
kemé ny munka, hogy az ó korban rabszolgák vé gezté k. Mai
napig is „Isten rabjai” művelik a legmagasabb szinten. Mert
amit a ró maiak mé g úgy fogtak fö l, hogy „akit az istenek
gyűlö lnek, azt pedagó gussá teszik”, azt a nehé z munkát a
kereszté ny szeretet megszentelte. De azé rt kemé ny munka
maradt, amely áldozatot kö vetel mindké t ré szrő l. Mé ltán inti
Szent Benedek atyánk minden idő k minden tanítványát, hogy
„figyelemmel hallgassa a Mester tanítá sá t”.
A Rendalapító magyar házané pe minden tagja számára
Pannonhalma jelenti a családi otthont, a szellemi szü lő házat.
Bármely é gtáj felő l kö zelítü nk is a Szent Hegy felé , é s a távolbó l fokozatosan kibontakozik a Pannon t ájbó l a fő monostor
jellegzetes – é s számunkra oly becses – sziluettje, jó leső en
dobban meg a szívü nk: hazaé rtü nk.
A torony impozáns mozaikján az alapító levé l aláíró jának,
Szent Istvánnak a pasztorá ció t, nyolc é vszázaddal ké ső bb
pedig I. Ferenc királynak az oktatá st a Rendre bízó alakjai
látható k. Nekü nk bencé s diákoknak az utó bbit kifejezõ docete
felhívás kü lö nö sen is kedves, hiszen ennek kö vetkezté ben
váltunk a bencé s család tagjaivá. Jogilag csak „kü ltagjaivá”,
hiszen nem vagyunk beö ltö zö tt rendtagok, való jában azonban
é rzelmeinkben, ragaszkodásunkban, é lethosszig tartó elkö telezettsé gü nkben, odatartozásunk folyamatos vállalásával é s
megvallásával nagyon is „beltagokká” asszimiláló dva.
Faber Mikló s
a Bencés Diá kszö vetség elnö ke

„Má ria, Má ria, gyá szban is fényesség,
Á rva magyaroknak Te vagy az ékesség!”

Petőfiszállás – Szentkút
TAVASZI MÁ RIA-ZARÁ NDOKLATUNK – 2002. Á PRILIS 27.

A már hagyománnyá váló – ez lesz az ö tö dik – Mária-zarándoklatunkat ez é vben Pető fiszállás-szentkúton tartjuk 2002.
április 27-é n. A búcsújáró hely jelenleg pá los szerzetesek
kezelé se, irányítása alatt áll. Ő k é s a szervező k szeretettel
várnak, várunk titeket é s családtagjaitokat. A zarándoklatra
Asztrik fő apá t urat meghívjuk, é rtesü lé sü nk szerint ő is eljö n.
A kegyhely kö zúton kö nnyen megkö zelíthető: Budapest
felő l az M5-ö s autópályán Kiskunfé legyházát elhagyva kb.
10 kilomé ter után kell jobbra leté rni, é s onnan 8 kilomé teres
műúton é rjü k el a templomot, illetve a búcsújáró helyet.
A kegyhely vonattal is megkö zelíthető: a Nyugati pályaudvarró l 8.05-kor induló vonat 10.13-kor é rkezik Kiskunfé legyházára, itt átszállással 10.35-kor indul Pető fiszállásra
a kisvonat, é s 10.45-kor é rkezik oda. Mivel a vasútállomás a
kegyhelytő l ké t kilomé ternyire van, ezé rt a zarándoklatra
vonattal é rkező ket mi, szervező k az állomáson szemé lygé pkocsival várjuk.

A program:

É rkezé s, fogadás:
Kö zö s szentmise:
Elő adás, műsor:
Ebé d:
Zsolozsma (Nona)

10-11 ó ra
11-12 ó ra
12-30-13.30 ó ra
13.30-14.30 ó ra
15 ó ra

A programmal é s bármely hasznos tudnivaló val kapcsolatban
szívesen állunk rendelkezé setekre az alábbi címen, telefonszámokon, avagy e-mail-en:
Dr. Jobbá gy Lajos (Ph 69) Kecskemé t, Márton Áron u. 15.
Tel.:76/492-127, 76/495-440, 30/9552246
E-mail: ugyved6@mail.matav.hu , job-kov@freemail.hu
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Rá kos Gyula (Ph 54)
Dé lkelet-Magyarországi
szervezet vezető je

Dr. Jobbá gy Lajos (Ph 69)
(Kecskemé t)
szervező
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Dr. Turchányi Gyö rgy (Bp 31) ravatalánál
(Farkasré t, 2002. január 11.)
„Dr. Turchá nyi Gyö rgy professzor a kristá lyfizika kivá ló művelő je volt. Gazdag életútja, hűséggel képviselt és vá llalt sokféle tá rsadalmi és emberi feladata kö vetkeztében a rá emlékező k kö re kiterjed csalá dja és kö zvetlen munkatá rsai mellett
a budapesti Bencés Gimná zium volt diá kjaira, a munká csi és
a budapesti Szent Istvá n Gimná zium volt taná raira és tanuló ira, a budapesti Semmelweis Egyetemen végzett, á ltala oktatott sok szá z orvos- és fogorvos-hallgató ra, azokra, akiket a
Kollégiumi Taná cs elnö keként vagy sajá t belső indíttatá sbó l
diá kként, fiatal kutató ként, kollégaként tá mogatott. Há lá s tanítvá nyai és munkatá rsai együtt gyá szoljá k csalá djá val: négy
gyermekével, tizenkét unoká já val, húgá val és rokonaival.”
Kedves jó Gyurka Bátyánk!
A Bencé s Diákszö vetsé g akkor alakult, amikor Te 1923-ban
beiratkoztál budapesti iskolánkba, é s ebbő l a legelső osztályunkbó l is egyik legelső ké nt lé pté l tagjaink sorába. Elfogadtad elvü nket: Szent Benedek atyánk családtagjának lenni
nem korlátozó dik az iskolapadban tö ltö tt é vekre, hanem é letre szó ló feladat, elkö telezettsé g, ö sszetartozás, egymást szeretetben számontartó szolidaritás.
Ennek a ma háromezer fő s kö zö ssé gnek a kö szö ntő szavait hozom ravatalodhoz. Te tudod jó l, mi nem búcsúzunk, mi
a viszontlátás tudatában é s remé nyé ben állunk kö rü l. Kö szö ntü nk é s megkö szö nü nk. Megkö szö njü k az Ú ristennek,
hogy ismerhettü nk é s szerethettü nk. Mert olyan voltál, akit
szeretni lehetett é s kellett.
Sűrű szemö ldö kö d aló l kitekintő hamiskás mosolyodra hatvanegy é vvel ezelő tt figyeltem fö l elő szö r. Számtalan ké ső bbi
találkozásunk kö zö s emlé ke marad sajátos mosolyod, amely
egy tiszta ember derűjé t tü krö zte. Kö szö njü k a mosolyodat!
Amikor a hetvenes é vekben puhulni látszott a diktatúra, é s
mi budapesti diáktársak elkezdtü nk ö sszejárni, Te kezdettő l
fogva velü nk voltál minden hó napban. Kapcsolataiddal pedig
nem fukarkodtál segíteni, ha valakinek szü ksé ge volt rá. Kö szö njü k a baráti jobbot, kö szö njü k segítő ké szsé gedet!
Te voltál a biztos pont, akire a bencé s család minden ü nnepé n számítani lehetett. Osztályfő nö kö d 100. szü leté snapján
rendezett emlé kü lé sü nkö n is Te vitted a szó t. Memó riád tárházábó l egymás után elevenítetted fö l a derűs tö rté neteket.
Nem volt ez máské ppen azon az ü nnepsé gen sem, amikor
iskolánk é s diákszö vetsé gü nk fennállásának 75. é vforduló ját
ü ltü k meg. Kö szö njü k anekdotázó jó kedé lyedet!
Szeretett Gyurka Bátyánk! Te most is elő ttü nk jársz. Elő re
sietté l kö zü lü nk az Örö k Hazába. Biztosak vagyunk benne,
hogy akiben annyi szeretet volt, mint Tebenned, azt oda át az
Ú risten jutalmazó szeretete várja. Ő áldjon meg, Te pedig
nyugodj az Ő szereteté nek bé ké jé ben.
Faber Mikló s (Bp 48)

Terplán Zé nó (Gy 39) halálára*
A 2001. é vben mé g ké t cikkel gazdagította az Ú j Ember szellemi anyagát – melynek rendszeres olvasó ja is volt – é s az új
é v elejé n é leté nek nyolcvanegyedik é vé ben elhunyt Terplá n
Zénó Szé chenyi-díjas akadé mikus, a Miskolci Nehé zipari Műszaki Egyetem alapító professzora, né gy é ven át dé kánja,
tö bb hazai é s kü lfö ldi kitü nteté s é s díj tulajdonosa.
A győ ri bencé s gimnáziumban 1939-ben é rettsé gizett fiatalember a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte meg pályáját.
Diplomájának megszerzé se után a híres Pattantyús-tanszé ken tanársegé d, ké ső bb adjunktus, ezt kö vető en 1954-tő l
negyven é ven át az idő kö zben megalapított miskolci egyetem
gé pelemek tanszé ké nek professzora. Egyike volt a legaktívabb vezető műszaki é rtelmisé gieknek, tö bb é vtizedes oktató
munkája mellett számos kö nyve, publikáció ja jelent meg itthon é s kü lfö ldö n. 1990-ben levelező tagjává, majd rendes
tagjává választotta a Magyar Tudományos Akadé mia. 1996tó l a professor emeritus címet is megkapta.
Az elkö telezetten kereszté ny-magyar szellemisé gű tudó s
szé les kö rű műveltsé ggel rendelkezett; az irodalom é s a zene
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é rtő barátja volt. A Miskolci Akadé miai Bizottság klubelnö keké nt komoly teret nyújtott az író kkal, művé szekkel való találkozásokra. Tö bb színvonalas műsoros dé lutánt, estet rendezett né pszerű, országosan ismert szemé lyek ré szvé telé vel.
Technikatö rté neti munkája hé zagpó tló kö tet, melyben színes, egyé nített portré kban mutatta be, miyen rendkívü li munkásságot fejtett ki a magyar műszaki é rtelmisé g a XIX. századtó l kezdve napjainkig. Terplán Zé nó szinte é leté nek utolsó
szakaszáig aktív maradt. A múlt esztendő ben mé g betegsé ge
ellené re né met nyelvű elő adásokat tartott kü lfö ldi hallgató knak a miskolci egyetemen, né gy é vtized kivé teles tapasztalatait é s tudását nyújtva át szeretett tanítványainak.
Dr. Szeghalmi Elemér (Bp 47)
* Utánkö zlé s az Ú j Ember 2002. február 3-i számábó l.

Tompos Imre (Ph 65) diáktársunkat
2002. január 3-án Zalaegerszegen temettü k. A dermesztő hidegben, de verő fé nyes é g alatt ó riási rokonság – kö ztü k számos egykori bencé s diák – kísé rte utolsó útjára. A szertartást
diáktársunk, Szalai Attila (Gy 92) vé gezte, é s a sírnál Major
Zsolt (Ph 77), zalaegerszegi csoportunk vezető je mondott
búcsúztató t.
Szalai Béla (Ph 58)

Dr. Farkas József (Gy 44) emlé ké re
Az OKGT (ma MOL) vezető jogtanácsosaké nt ismertem meg
1990-ben azt a csendes, szelíd é s bö lcs kollé gámat, akirő l
ké ső bb a BDSZ-ben diáktársaimtó l tudtam meg, hogy azonos
azzal, akit nagy szeretettel csak Farkas J ó skaké nt emlegettek.
Első találkozásunkkor feltűnt, hogy a szocialista nagyvállalat szé kházában nem sok nyoma volt mé g ekkor a rendszerváltásnak, de a jogtanácsos úr szobájában mintha polgári
lé gkö r uralkodott volna már ré gen. A cé g hasonló beosztású
embereinek tö rteté sé t látva elgondolkodtatott az a tisztessé ges magatartása, amellyel kollé ganő jé re bízta annak a feladatnak a felü gyeleté t, amelyben szemé lyesen é rdekelt volt.
Elismerő pillantással nyugtázta a bencé s jelvé nyt zakó m
hajtó káján. Ekkor mé g nem tudtam, hogy ő egyike volt azoknak az egykori győ rszentmártoni srácoknak, akik az ő si bencé s apátság tö vé ben naponta hajnalban vonatra szálltak,
hogy reggel nyolcra a győ ri bencé s atyák gimnáziumába é rjenek. Valami megfogott szemé lyé ben. É rezhető volt, hogy ő
tö bb é s más számomra, mint egy a kollé gák kö zü l, akikkel
egy-egy kö zö s ü gyem volt. 1992-ben azután találkoztunk a
BDSZ budapesti teadé lutánjain is. Bü szké n emlegette, hogy
„pannonhalmiké nt” győ ri bencé s diák volt. Ekkor é rtettem
meg, mié rt volt olyan mé rté kadó számomra.
Vé gtelenü l segítő ké sz diáktárské nt komoly munkát fejtett ki
a BDSZ-ben, amelynek újjáalakulásátó l 2001-ig elnö ksé gi
tagja is volt. Neki kö szö nhetjü k első alapszabályunkat, ső t az
ő felü gyelete mellett ké szü lt el 1993-ban annak átdolgozása
is. Az elnö ksé g ü lé sein nagy tekinté ly ö vezte, mert ritkán,
csendben szó lt, ám akkor igazán bö lcset é s fontosat. Kifinomult humorát is csak akkor é lvezhettü k, ha a viccelő dé sen túl
más é rtelme is volt szavának. A fiatalabb diáktársak számára
é lmé nynek számított, hogy mennyire a mai kornak megfelel ő
az a kö vetkezetes kereszté ny é letfelfogása, amelybe né ha
bepillantást engedett.
Nagy ö rö m, hogy Farkas Jó skát, mint diáktársat barátomnak, mint kollé gát szakmai pé ldaké pemnek tekinthettem. Fájó szívvel gondolok vissza arra, hogy 2001. novemberé ben
korára hivatkozva már nem vállalt tisztsé get a BDSZ-ben.
Remegő ké zzel é s hitetlenkedve forgattam a gyászjelenté st,
míg felfogtam, hogy az Ú r tervei teljesü ltek Farkas Jó ska
barátom elmenetelé vel. Az Ú r most fájdalmasan avatkozott
be az é letü nkbe, de hiszem, hogy Jó skát akkor szó lította
magához, amikor ő legkö zelebb volt hozzá.
Kedves Jó ska! Szó lj mellettü nk né hány szó t a Teremtő né l!
Nyugodjál bé ké ben!
Németh Szilá rd (Ph 81)
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Felhívás

Együtt ö rvendünk é s gratulálunk!

A Bencé s Diákszö vetsé g komoly múlttal é s jelennel, valamint tiszteletet parancsoló – 3000 fő fö lö tti – taglé tszámmal
rendelkező országos egyesü let. Egyesü letü nk az ilyen irányú
lehető sé gek megnyílása ó ta jogosult az SZJA civil szervezeteknek felajánlható 1%-ának fogadására. A korábbiakban ezzel a lehető sé ggel nem kívántunk é lni, kicsit fé lve attó l a bü rokratikus eljárástó l, amellyel a felajánlott ö sszegekhez a
címzett vé gü l 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 adó é vé nek lezárásakor kísé rleti jelleggel alternatívát
kínálunk tagjainknak a sok – é s a Diákszö vetsé g által is támogatni ajánlott – nemes cé l mellett. Így a 2001. é vi szemé lyi
jö vedelemadó bevallásakor az 1% kedvezmé nyezettjeké nt a
Bencé s Diákszö vetsé g is megjelö lhető.
A boríté kba helyezendő nyilatkozati nyomtatványra az
alábbiakat kell ráírni:
Bencé s Diákszö vetsé g, adószáma: 19113966-1-08
A nyilatkozatot ne felejtsé tek el aláírni!
Az elnö kség

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvá ny „Kodály Zoltán kö zművelő dé si díját” kapta Varga Má tyá s bencé s
szerzetes tanár a Pannonhalmi Szemle szerkeszté sé ben
é s a diákság kö ré ben vé gzett é rté kes kö zművelő dé si
munkájáé rt.
2001. július 13-án Domonkos Lá szló SVD (Kg 43) atya ü nnepelte é s újította meg 60 é ves szerzetesi fogadalmát Kő szegen rendtestvé rei é s barátai jelenlé té ben. Domonkos
atya dolgozott Kő szegen é s Kiskunfé legyházán. Egy é ven
át (1956-ban) tevé kenykedett St. Gabrielben (Ausztria) a
magyar menekü ltek lelki gondozásában é s utána 40 é ven
át volt misszionárius Argentínában. Aranymisé jé t már
ismé t Kö szegen ü nnepelte.
Az elnö kség

Magyar Fiatalok Határok Né lkül Alapítvány
Mint a Magyar Fiatalok Határok Né lkül Alapítvány alapító ja, segítsé get ké rek Önö ktő l.
Való ban, alapítványunknak segítsé gre é s munkatársakra
lenne szü ksé ge, lehető leg Magyarországon. Mivel nem tudom, mennyire tájé kozottak alapítványunkkal kapcsolatban,
rö viden leírom a lé nyeget. Bő vebb információ t a weblapunkró l szerezhetnek: http://www.mfhnalap.org/… .
Alapítványunkat alapvető en azé rt hoztuk lé tre, hogy a határon túli é s az anyaországi magyar fiatalság kapcsolatrendszeré t erő sítsü k. Itt erő teljesen hangsúlyozom, hogy nem
csak a tö rté nelmi Magyarország határain belü l é lő fiatalokat
cé loztuk meg, hanem az egé sz világon szé tszó ró dott, de
identitását megő rizni, ill. újra megtalálni szándé kozó kat. Így
talán már é rthető , hogy az alapító kurátorokat a nyugat-euró pai, amerikai é s ausztrál kontinensrő l hozta ö ssze a kö zö s
cé l. Alapvető en ez a meghatározó ja programjainknak is.
Ki-ki választott hazájában szervezi, toborozza a kö zö s programokra a fiatalságot. Alapítványunk maga fiatal, a kurátorok
azonban kivé tel né lkü l hosszú idő ó ta ré szt vesznek a
magyarság kulturális szervezé sé ben. Eddigi munkánkat egy
sikeres své dországi é s az idei ó pusztaszeri tábor fé mjelzi.
Hol lenne szü ksé gü nk a segítsé gre? Mivel mindannyian a
világ kü lö nbö ző sarkain é lü nk, elé g távol Magyarországtó l,
elé g nehé z azokat a kö telező ü gyinté zé si feladatokat ellátnunk, melyek né lkü l egy alapítvány nem műkö dik. Alapvető en
ezé rt keresü nk munkatársakat. Olyan embereket, akik seg ítsé gü nkre vannak ezek inté zé sé ben.
Ké rjü k mindazokat, akik é rzik az affinitást a kö zö s munkára,
jelentkezzenek, hogy a ré szleteket megbeszé lhessü k.
Ha talán ismerné nek fiatal embereket, akik szívesen aktívan ré szt venné nek az alapítvány munkájában, legyenek szívesek elkü ldeni nekik ezt a levelet. Fontos m é g tudni, hogy
1. az alapítványunk non-profit, a kurátorok nem nyeresé g
cé ljábó l hozták azt lé tre;
2. sem a kurátorok, sem az alapítvány támogató i nem kapnak fizeté st vagy bármifé le anyagi juttatást munkájuké rt;
3. csak komolyan é rdeklő dő ktő l várunk választ, akik aktívan
tudnának tenni az alapítvány fejlő dé sé é rt;
4. a kurató rium 2002. április 4-é n Budapesten tartja ü lé sé t.
Ha mé g tö bb információ t szeretne kapni, írjon Ifj. Szalay
Ró bertnek, ő az egyik kurató riumi tag. Amerikában é l. Tö bb
információ t tud adni arró l, hogy miben lehetne konkré tan
segíteni. Szalay Ró bert e-mail-címe: rszalay@hungarian.net
vagy szalayr@earthlink.net.
Ismeretlenü l é s barátsággal
Bajzá t Olivér (Svájc)
E-mail: obajzat@tiscalinet.ch

Kö zé rdekű kö zlemé nyek
– Egyre tö bb diáktársunk rendelkezik elektronikus postafi ó kkal, vagy „szé p” nevé n: e-mail címmel. Az információ k áramlása bizonyos esetben gyorsabb lehetne, ha ezeket a c ímeket a BDSZ nyilvántartása tartalmazná. Ké rü nk benneteket,
hogy akár terü leti szervezetetek vezető in, akár a már ismert
elé ré si csatornákon keresztü l, akár a lenti hasonló címen
adjátok meg elektronikus postafi ó kotok (e-mail) címé t.
– Jó ideje felmerü lt már a kiadványaink (Hírlevé l, Almanach)
kö rü li teendő k „társadalmasításának” szü ksé gessé ge, hogy
az egyre nagyobb szervezet tagságának informálása ne né hány ember terheit nö velje elviselhetetlen mé rté ben. Ezé rt
várjuk azoknak a diáktársaknak a jelentkezé sé t, akik sajtó nk
„elő állításában” szerző ké nt, leíró ké nt, lektorké nt vagy rovatfelelő ské nt, esetleg szerkesztő bizottság tagjaké nt szívesen
tevé kenykedné nek. A jelentkezé seket Németh Szilá rd ü gyvezető elnö k 06-1/466-9536-os telefonján é jjel-nappal, vagy a
pax981@freemail.hu elektronikus postafió kon várjuk.
üe

Rendszeres baráti ö sszejö veteleink
Az ö sszejö veteleknek alkalmanké nt más-más a programja:
egy-egy elő adás, megbeszé lé s, kö tetlen együ ttlé t stb. A ré szletekrő l a rendező szervezet saját tagjainak pontos é rtesíté st
kü ld. De a konkré t meghívó tó l fü ggetlenü l:
Minden meghirdetett programunkra minden bencé s diákot
é s minden ismerőst szeretettel várunk, függetlenül attól,
hogy melyik terü leti szervezetü nkhö z tartozol, vagy hogy
egyáltalán tagja vagy-e szö vetsé gü nknek.
Budapesti szervezet: július–augusztus kivé telé vel havonta a
2. hé tfőn 17.00 ó rakor a Szent Benedek Iskola dísztermé ben, Budapest, I. ker. Fő u. 30.
„ Bencé s sö rö zé s” Budapesten: Az 1940-estő l a 2000-es
é vekig vé gzett diáktársak kö zü l már mintegy 30 fő vesz
ré szt alkalmanké nt a havonta megtartott sö rö zé sen, de
legalább a né gyszerese ígé ri kitartó an a megjelené sé t a
kö vetkező alkalomra. Az é rettsé gi é vé tő l fü ggetlenü l bármelyik diáktársunkat szívesen várjuk. A találkozó k általában minden hó nap 3. hétfő jén – má rc. 18., á pr. 15.,
má j. 20., jú n. 10.(!), júliusban igény szerint!, szept. 16.,
okt. 21., nov. 18. és dec. 16.(!) – 19 ó rá tó l kb. 23 ó rá ig
tartanak a Budapest, XI. ker. Villányi út 34. sz. alatti
Kisvigadó é tteremben (nagyobb lé tszám eseté n a kü lö n
teremben). Akár fé l ó rára is gyere el é s hozd magaddal
osztálytársaidat! A „dr. Né meth” né ven foglalt hosszú
asztalhoz bátran ü ljetek le.
Keszthelyi szervezet: havonta az 1. hé tfőn este Keszthelyen
a Margaré ta vendé glő ben; az utolsó vasárnapon pedig
Zalaegerszegen
Somogy megyei szervezet: Minden hó nap 2. pé nteké n este
Kaposváron a Borostyán é tteremben
Veszpré mi szervezet: havonta a 2. csütö rtö k Veszpré mben.
Az elnö kség
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„ Kö nyvesház”
Kühn Rajmund (Kg–Gy 1847) OSB – A „Tudó s tanárok –
tanár tudó sok” sorozatban megjelent kö nyvecske bevezető
tanulmányát írta é s a szö vegeket válogatta Bá nyai Má tyá s
(Eg 53). – Országos Pedagó giai Kö nyvtár é s Múzeum,
[Budapest, 2001.] 94 oldal + 6 tábla
Kühn Rajmund, egykori diáktársunk, bencé s, az esztergomi
gimnázium fizikatanára, tanítványa majd kollé gája a ké ső bb
fő apáttá választott Kruesz Krizosztom bencé s fizikatanárnak.
Bá nyai Má tyá s, ugyancsak esztergomi fizikatanár (a volt bencé s gimnáziumban!) diáktársunk é rtő szívvel írt bevezető tanulmányt az általa válogatott anyaghoz. Ezek: Dr. Matytyasovszky Kassziá n (Eg 1897) OSB-nek (szinté n fizikatanár,
volt diáktárs) ré szletes tanulmánya elő djé rő l, Kü hn Rajmundró l; az esztergomi „museum physicum” szé p darabjainak
(Kü hn Rajmund saját kezű alkotásainak?!) művé szi fotó i, s
magának Kü hn Rajmundnak né hány írása. – (KTK [Ph 47],
szintén volt fizikataná r a kő szegi volt bencés gimná ziumban)
Harsá nyi Lá szló (Pp 43): Eladó az egé sz (szocialista) világ.
Negyedszázad a kü lkereskedelemben. – Kairosz Kiadó ,
[Budapest, 2001.] 243 oldal
Diáktársunk negyyedszázadon át belü lrő l látta a kü lkereskedelemben az alapvető folyamatokat. Olvasmányosan számol
be emlé keirő l, megvilágítja a tö rté né seket, okokat é s eredmé nyeket. Ú ti é lmé nyeivel is megismerkedhetü nk, olyan egzotikus országokkal, mint pl. India, Algé ria é s Szíria. – (KTK)
Szalai Béla (Ph 58): Magyar várak, városok, falvak metszeteken 1515–1800. – Szalai, [Budapest, 2002.] 154 oldal +
334 tábla.*
Hó napok ó ta meglehető s sikerrel fut az interneten az a beszé lgető fó rum, ahol várakró l lehet eszmé t cseré lni. A ré sztvevő k úti cé lokat é s szakmunkákat ajánlanak egymásnak, ső t
találó s ké rdé seket is feltesznek. Van, akinek m ár egy kü lö nleges boltozat vagy akár a lepusztult romon nő tt gö csö rtö s fa
is elegendő a helyszín azonosításához. Nagy tanulság ez
másoknak, akik korábban azt hitté k, viszonylag messzire jutottak az ország megismeré sé ben.
A világháló buzgó várdokumentátorai azonban egyszerű
hobbistáknak tűnnek Szalai Bélá hoz ké pest, aki nemré giben
kezdte meg kö zreadni tö bb é vtizedes gyűjtő munkája eredmé nyé t. A Magyar vá rak, vá rosok, falvak metszeteken 1515–
1800 című munka első kö teté t veheti most ké zbe az olvasó :
ebben azt a 2100 metszetet kö zli a szerző , amelyek a mai
Magyarország terü leté n lé vő telepü lé seket ábrázolják. A gyűjté s kezdő dátumát az első metszetek megjelené se, a vé gé t
pedig az új technika, a litográfia elterjedé se jelö lte ki.
A lexikonok alaposságával – é s velü k vetekedő mé retben –
elké szített kö nyvet lapozva az embert ámulatra ké szteti, milyen rendkívü li munkát vé gzett Szalai Bé la. A korábbi kiadványokat é s a kö zgyűjtemé nyek metszetanyagát átvizsgálva
nemcsak katalogizálta, hanem elemezte is a kora újkori
városábrázolásokat.
Bevezető je segítsé gé vel betekinté st nyerhetü nk abba a korba, amikor ezek a ké pek az információ szerzé st, a hírek továbbítását szolgálták. Távoli tájak megismeré sé nek szinte
egyedü li eszkö zei voltak mé g akkor is, ha – derü l ki a szerző
kutatásaibó l – a rajzoló k jó ré sze a kö zelé ben sem járt az ábrázolt vidé knek. (Így eshetett, hogy Debrecent pé ldául vadregé nyes hegyek karé jában álló városnak mutatta 1699-ben
egy olasz művé sz.)
A kö nyv kataló gusré sze telepü lé sek szerint kö zli a metszetek adatait (Budapest hiányzik a sorbó l, mert a fő város ábrázolásait korábban alaposan feldolgozták). A mintegy kilencven várró l, városró l é s faluró l ké szü lt rajzokat idő rendbe rendezte a szerző , é s a ké pek adatai mellett arra is utalt, a t áblák melyiké n kell keresni magát a metszetet. Az ábrázolások
sora azonban így is meghö kkentő látvány: aki ráismer bennü k a telepü lé sek mai ké pé re, javaslom, menten nevezzen
be az internetes vártopikba. – N. Kó sa Judit
* A kö nyvismertető utánkö zlé s a Népszabadsá g 2002. január 26-i számábó l
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Polniczky Jó zsef (Ph 55): Káptalanfü red é vtizedei 1930–2000
– Káptalanfü redi Fü rdő egyesü let, Káptalanfü red, 2001.
158 oldal + fé nyké pek é s mellé kletek, té rké ppel 80 oldalon.
Kapható a káptalanfü redi É va Panzió ban, ill. a szerző né l:
8175 Balatonfűzfő , Balaton krt. 100. tel.: 88/451-988.
Ez a helytö rté neti ö ssszeállítás tö bb é ves, gondos kutató munka eredmé nye. Helytálló ságát dokumentumok, ott é lő
megbízható szemé lyek hiteles kö zlé se, valamint helyi szü leté sembő l eredő ismereteim támasztják alá. Felö leli az ü dü lő telep né hány é vtizedes tö rté neté t, fejlő dé sé t.
Káptalanfü red ü dü lő helyké nt az 1930-as é vek elejé n jelenik
meg, amikor a Veszpré mi Szé keskáptalan a 101 katasztrális
hold terü letet parcellázta, Zala é s Veszpré m megye határán.
Ezzel párhuzamosan kié pü ltek a fö ldutak, a strand é s a vasúti megálló hely. A mintegy 500 telek folyamatos é rté kesíté se
során megjelentek az első villatulajdonosok, ké ső bb az állandó lakosok.
1937-ben megalakult a Fü rdő egyesü let, az ingatlantulajdonosok é rdekeit ké pviselve Alsó ö rsö n, majd a tanácsi rendszer kialakulásával Balatonalmádiban. – A 40-es é vek elejé n
megé pü lt a Ferences Rend kápolnája, kialakult a vendé glátó ipar é s a kiskereskedelem. A II. világháború esemé nyei é s az
azt kö vető é vek során a fejlő dé s megtorpant.
Az 50-es é vek elejé tő l helyi postahivatal műkö dik, az é vtized vé gé n megindul az ivó vízháló zat tervezé se, kivitelezé se.
Né hány államosított ház ü dü lő ké nt ü zemel. – A 60-as é vek
második felé ben megszűnik az 1948 ó ta műkö dő alsó tagozatos általános iskola é s az 1909 ó ta ü zemelő Veszpré m–Alsó ö rs vasútvonal Káptalanfü redig terjedő szakasza. – A 70-es
é vekben a telkek beé pü lnek, a kü lterü leten ifjúsági táborok
lé tesü lnek, megindul az autó buszforgalom. – A 80-as é vekre
tehető az utcák elnevezé se, korszerűsíté se. A Balaton-kö rnyé ki é píté si tilalom miatt csak csal ádi házak é pü lhetnek.
A 90-es é vek új lendü letet hoznak az ü dü lő telep é leté be.
Ú jjáalakult a Fü rdő egyesü let, helyi szemé lyek kerü lnek a Balatonalmádi Önkormányzat Ké pviselő testü leté be. Folytató dik
a kö zművesíté s, úgymint a csatorna-, gáz- é s telefonháló zat
kié píté se. Megszűnik a postahivatal.
Ezen é vtizedek helytö rté neté bő l nem hiányozhatnak nevek,
szemé lyek, családok, akik megvaló sító i é s szereplő i voltak
helyi inté zmé nyeknek, illetve esemé nyeknek. Az ü dü lő telep
jelenleg Balatonalmádi város „kertvárosa”, leendő kerü lete,
mely erdő s, ligetes zö ldö vezetké nt nyújt pihené st a csendre
é s kikapcsoló dásra vágyó egyé neknek.
Polniczky Jó zsef (Ph 55)
Horvá th Zoltá n (Ph 80): Megé rintetted a lelkemet… Kazetta
gitáros é nekekkel. – Szent Imre Örö ksé ge Ifjúsági é s
Szociális Alapítvány, Kaposvár
A kazettán tizenkilenc dal hallható , Horvá th Zoltá n diáktársunk szerzemé nyei Dienes Valéria, Ná dasdy Ká lmá n, Loyolai
Szent Igná c é s Pucz Andrá s szö vegeire. A felvé tel a Szent
Imre templom énekes-gitá ros csoportjá nak elő adásában
Bajó ton ké szü lt. A kazettát Korzenszky Richá rd OSB (Ph 58)
tihanyi perjel egy művé szi fotó ja díszíti. A fotó a „pannonhalmi apátságot ábrázolja, mert é n is Pannonhalmán jártam,
é s a gregorián falak kö zö tt kezdő dö tt gitáros ‘pályafutásom’,
– vallja diáktársunk. – Belekó stoltam a gitárjáté kba, é s szolgálat lett belő le. A lelkem mé lyé n ott é l a gregorián dallamvilág. Abbó l merítkezem.” – (Az Ú j Ember cikke nyomá n)

Latin lecke nem kezdőknek
Ismerü nk tré fás magyarításokat, disztichonban írva.
1. Vajon mibő l fordították ezt (vagy magyarul írták?), apó somtó l (nyugodjé k bé ké ben!) hallottam sok-sok é vvel ezelő tt:
Egyszer egy ró ka nagyehetnám lyukba bebújta.
Dombos az oldala lett, nem lehet ám gyere ki!
2. Hogyan fordíthatnánk le, ugyancsak disztichonban, az
ó kori fogorvosi reklámot? Diáktársunktó l, dr. Olty Ede (Ph 48)
fogorvostó l tanultam Martialis kö vetkező epigrammáját:
Thais habet nigros, niveos Laecania dentes.
Quae ratio est? Emptos haec habet, illa suos.
Kö nyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)
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Kedves Barátunk!
Most, amikor ké szíted a 2001. é vi SZJA, illetve társasági
adó bevallásodat, ismé t ké rjü k segítsé gedet: támogasd a
Fő apátság cé lkitűzé seit azzal, hogy adó d 1%-át a Szent
Márton Alapítványnak ajánlod fel.
A SZJA-ró l rendelkező tö bbszö r mó dosított 1995. é vi
CXVII. tö rvé ny szerint Te határozhatod meg, hogy szemé lyi
jö vedelemadód 1+1%-a milyen cé lt szolgáljon.
Adó d első 1%-ával kö zhasznú társadalmi szervezetet támogathatsz, a másik 1%-ot valamelyik egyház ré szé re adhatod.
Tisztelettel ké rü nk, hogy szemé lyi jö vedelemadód első
1%-ával a Fő apátság cé lkitűzé seit támogasd.
A Bábolna Rt. hozta lé tre 1990-ben a Pannonhalmi Fő apátság „oktató -nevelő , nemzeti kultúrát é s az euró pai é rté keket
ápoló kü ldeté se támogatására” a Szent Márton Alapítványt.
Az alapítvány mindenben megfelel a tö rvé nyi kö vetelmé nyeknek, é s kurató riuma garancia arra, hogy a befizetett ö sszeg a
fenti cé lkitűzé sre fordíttatik.
Támogatásoddal lehető vé teszed lelkipásztori szolgálatunkat egyházmegyé nkben, oktató é s nevelő munkánkat gimnáziumainkban é s fő iskolánkon, szociális tevé kenysé gü nket
ö regotthonainkban.
Amikor tehát adó bevallásodat ké szíted – ha cé lkitűzé seinkkel egyeté rtesz – a nyilatkozaton a
Szent Márton Alapítvány 18606292-1-08 adószámát
tü ntesd fel!
A Magyar Katolikus Pü spö ki Kar felhívásához társulva minden katolikusnak keresztelt embert k é rü nk, hogy szemé lyi
jö vedelemadója másik 1%-ával támogassa a magyarorszá gi Katolikus Egyház cé lkitűzé seit.
Ké rü nk, hogy a második rendelkező nyilatkozaton a
Magyar Katolikus Egyház 0011 technikai számát
tü ntesd fel.
Támogatásodat hálásan kö szö njü k.
Pannonhalma, 2002. január 25.
Dr. Vá rszegi Asztrik OSB sk.
pü spö k, pannonhalmi fő apát
Felsoroljuk né hány alapítvány adó számát, ezekbő l kedvü nkre válogathatunk adónk első 1%-ával való támogatásra.
18606292-1-08 Szent Márton Alapítvány (Bencé s rend)
18052040-1-43 Szent Benedek Kulturális Alapítvány (BDSZ,
budapesti iskolánk javára)
19113007-1-08 Budincsevits Alapítvány (Pannonhalmi Bencé s
Gimnázium javára)
18083086-1-41 É pítsü nk Együ tt Alapítvány (Szt. Benedek Általános
Iskola é s Gimnázium, Budapest)
19150402-1-11 Freskó Alapítvány (Esztergomi Gimnázium)
19115944-1-08 Acsay Ferenc Alapítvány (Győ ri szervezet)
18955242-1-20 Bencé s Szellemisé gé rt Alapítvány (Keszthelyi terü leti
szervezet)
19111902-1-08 Soproni Bencé s Ház Alapítvány (Sopron)
18535442-2-08 „Szent Benedek” Idő sek Háza Alapítvány (Sopron)
19248099-1-18 Bencé s Kö zö ssé g é s Diákárvák Alapítvány
(Szombathelyi terü leti szervezet)
18917884-1-19 Kereszté ny Szü lő k Alapítványa a Veszpré m Megyei
Diákoké rt (Veszpré mi szervezet)
18790342-1-15 A kereszté ny Ifjúságé rt, a Jö vő é rt Alapítvány
(Nyíregyháza)
18792038-1-15 Szent Imre Katolikus Alapítvány (Nyíregyháza)
19636027-2-13 Katolikus Egyetemi Alapítvány (PPKE)
19666275-1-43 Magyar Karitász Alapítvány
18064632-1-41 Katolikus Kö zponti Alapítvány
18041411-1-43 Szellemi Sé rü lt Testvé reinké rt Alapítvány
A második 1% felajánlásához a Magyar Katolikus Egyház technikai
száma: 0011.

Ké rjü k, hogy tagdíjatokat (2002-ben már aktívaknak 2500 Ft/é v,
nyugdíjasoknak 300 Ft/é v, 75 é v felett: nem kérünk, de megkö szö njük), ha nem terü leti szervezetetekné l rendezitek,
csekkszámlánkra fizessé tek be. Írjátok rá a címzé steken lé vő
nyolcjegyű számot (egyé ni azonosító tokat), iskolátokat é s az
é rettsé gi é vé t. Csekkszámlaszámunk:
10403356– 33500155– 00000000 Bencé s Diákszö vetsé g
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Hivatalos címünk megváltozott!!!
A BDSZ hivatalos címe ezideig budapesti iskolánk címe volt.
Ezentúl Hűvö svö lgyi Dokumentációs Helyi Szervezetünk
címé re ké rjü k MINDEN nekü nk (azaz a BDSZ-nek, elnö ksé gé nek, adminisztráció jának stb.) szánt küldemé nyeteket:
BDSZ Hűvö svö lgyi Dokumentációs Helyi Szervezete
2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
Horá nyi Má rton (Ph 83): 30/964-6632, 26/360-810 (fax is)
Bogná r Melinda ü gyvivő : 1/391-1413 (fax is)
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu

Budapesti szervezet
A hónapok második hé tfőjé n 17 órakor várjuk szeretettel a
volt bencé s diákokat é s é rdeklő dő vendé geket a Szent Benedek Iskola dísztermé ben (Budapest, I. ker. Fő utca 30.).
Márc. 11. – Rostá s Á kos (Ph 57): Tapasztalatok a Fő városi
Kö zgyűlé sben
Márc. 21. 18.00 – Szent Benedek napján szentmise a Fő
utcai kapucinus templomban
Á pr. 8. – Dr. Já vor Béla: Kereszté nysé g é s kö zé letü nk
Á pr. 27. – V. Mária-zarándoklatunk: Pető fiszállás-Szentkút
búcsújáró helyen. Meghívó információ kkal az 1. lapon
Máj. 13. – P. Halá sz Lajos SVD (Kg 43): A Fü lö p-szigetek
magyar szemmel (40 é ves ottani misszionáriusi munkám)
Máj. 25. – Pannonhalmi országos találkozó . Idei találkozó nk
díszvendé ge dr. Lá mfalussy Sá ndor (So 47), Sopron díszpolgára, Corvin-lánccal kitü ntetett kö zgazdász professzor.
Jún. 10. – Dr. Tó th Ferenc: A XXI. század tudományos ismeretei é s kereszté ny hitü nk
Szept. 9. – Dr. Kiszely Istvá n (Bp 50): Mit adott a magyarság
a világnak
További alkalmaink: okt. 14., nov. 11., dec. 9.
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. tel.: 266-6750

Dé lkelet-magyarországi szervezet
Baján az ö reg bencé s diákok legkö zelebbi baráti ö sszejö vetele 2002. március 18-án az esti ó rákban lesz. A ré szletes
programró l Vancsura Lá szló (Ph 84) diáktársunk ad felvilágosítást a 06/30/488-0470 telefonon. – Szalai Béla (Ph 58)

Nagyobb adományt küldtek
Legutó bb azon barátaink áldozatké szsé gé t kö szö ntü k meg,
akik 2001.06.28-tó l 2001.11.22-ig nagyobb (legalább 5000
Ft-os) adományt kü ldtek. Most azoknak mondunk kö szö netet,
akik azó ta 2001.12.31-ig tetté k ezt. Kereken 110 ezer forintot
kaptunk tő lü k. Isten fizesse meg! – Az elnö kség
Né v
Csé falvay Gyula
Csuka Pál
Fehé r János dr.
Fertsek Mikló s C.
Jezsó Bé la

Iskola
Ph 74
Gy 83
Gy 52
Bp 42
?

Né v
Juhász András
Karsai Márton
Kepler László J.
Osztrosits László
Schmidt Lajos dr.

Iskola
Ph 55
Ph 69
Bp 37
Gy 83
Bp 38

Kedvezmé nyes üdülé s Balatonszárszón
A 140 fő s ü dü lő t a vasút választja el a Balatontó l. Elhelyezé s
víz kö zeli 2–5 ágyas fa-, ill. kő házakban, kö zö s zuhanyozó k.
Teljes ellátás, helyben fő zü nk magyaros, házias jellegű é teleket. – Lehető sé get biztosítunk focihoz, asztaliteniszhez,
rö plabdához, továbbá halászlé fő zé shez é s szalonnasü té shez. – Kezdé s júniusban, 1, ill. 2 hetes turnusokban.
7 nap (hat é jszaka) 19250,– Ft/fő + ü dü lő helyi díj.
Az ü dü lő megkö zelíthető az M7-es útró l: a balatonfö ldvári
benzinkút után a 2. bekö tő út jobbra (tábla jelzi). GANZ
Üdü lő , 8624 Balatonszárszó , Kü ltelek utca. Helyfoglalás:
Firisz Imre (tel.: 06/20/924-4596)
Kiss Elemér Vilmos (Bp 39)
H-1024 Budapest Lö vő ház u. 27/a
Tel.: 316-0180

Szak

Adamovich Károly dr.
csecsemő -gyermekgy., neonatoló gia; adjunktus
Antal László dr.
ált. orvos, sebé sz, traumat.; háziorv., polgármester
Baján Gyö rgy dr.
ált. orvos, uroló gus; fő orvos
Balogh Gyula
gyó gyszeré sz
Benkő András dr.
ált. orvos; oszt. orvos
Beregi Attila dr.
állatorvos, egyetemi adjunktus
Besenyei Pál
mentő szakápoló
Breglovics Tamás
gyó gyszeré sz
Csiba László dr.
ált. orvos, neuroló gia, psycholó gia; vez. fő orvos
Csontai Ágoston
ált. orvos, patholó gus, gyermek-uroló gus
Csuka Pál
csop. vez. konduktor-tanító
Czeglé dy Ferenc dr.
ált. orvos, sebé sz, háziorvos
Fedina László dr.
ált. orvos, fizioló gus; fő oszt. vez.
Fodor László dr.
ált. orvos
Fornet Bé la dr.
oszt. vez. fő orvos
Gádory Elemé r dr.
ált. orvos, belgyó gyász; háziorvos
Gara István
gyó gyszeré sz
Gara István dr.
ált. orvos; alorvos
Gimesi István Mikló s
kö zegé szsé g- é s járványü gyi felü gyelő
H. Szendrő Katalin dr.
ált. orvos, ü zemi szakorvos, ü zemi fő orvos, ig. fő o.h.
Hanis Bé la dr.
ált. orvos, belgy., kardioló gus; adjunktus
Horvát Gyula dr.
ált. orvos, belgy., gastroenteroló gus; adjunktus
Horváth Jó zsef dr.
ált. orvos, vállalkozó háziorvos
Jeviczki Simon dr.
szü lé sz-nő gyó gyász é s háziorvos szakorvos
Kapp Pál dr.
állatorvos, egyetemi tanár
Kelé nyi Gábor dr.
ált. orvos, patholó gia; egyetemi tanár
Kolonics Gyula dr.
csecsemő -gyermek szakfő orvos; házi gyermekorvos
Komló ssy Attila dr.
ált. orvos, sebé sz, fogszakorvos
Korzenszky Emő d dr.
igazgató fő állatorvos
Kovács Attila dr.
fogorvos, szájsebé sz
Kovács István dr.
orvos
Kovács Jó zsef Ferenc
gyó gyszeré sz
Kö rmendy Szabolcs dr. ált. orvos, tü dő gyó gyászat; alorvos
Kuncz Elemé r dr.
ált. orvos, pszichiátria, neuroló gia; fő orvos
Lei Attila dr.
ált. orvos, csecsemő - é s gyermekgyó gyász
Lö vey Jó zsef dr.
ált. orvos, onkoló gus; alorvos
Major Zoltán dr.
ált. orvos, belgyó gyász; háziorvos
Molnár Zoltán vité z dr.
ált. orvos, rö ntgenorvos; orvos fő tanácsos
Nagy Bé la dr.
Né meth Jó zsef dr.
fogorvos, fog- é s szájbetegsé gek, szájsebé szet
Niederland Vikmos dr.
ált. orvos, belgyó gyász, igazságü gyi orvosszaké rtő
Oberling Antal
mentő , műtő s szakápoló ; szaktanácsadó
Oberling János dr.
ált. orvos, háziorvos
Pállinger dr.-né Thierry É .gyó gyszeré sz
Papp Károly
idő sek otthona, Poroszló , inté zmé nyvezető
Patonai Attila dr.
ált. orvos, patholó gia; egy. tanársegé d
Pé ley Iván dr.
ált. orvos, gyermekorvos, infektoló gus; fő orvos
Prugberger Emil dr.
ált. orvos, tü dő gyó gyászat; fő orvos
Simkó Elemé r dr.
nyugd. orvos
Só ja Szabolcs dr.
ált. orvos; háziorvos
Somogyi Szilveszter dr. ált. orvos, sebé sz, baleseti sebé sz; o. v. fő orvos
Suskó Mihály
szü lé sz-nő gyó gyász
Szántay Gyö rgy L. dr.
fogorvos
Szelestei Gábor dr.
ált. orvos
Szelestei Tamás dr.
uroló gus
Szelestei Tamás Ottó dr. belgyó gyász
Tolnay Lajos dr.
Ulbing István dr.
ált. orvos, belgy., társadalomorvostan; o. v. fő orvos
Varga Jó zsef dr.
ált. orvos, sebé sz, gastroenteroló gus; adjunktus
Világi Gyula dr.
ált. orvos, belgy., kardioló gus; egy. docens
Vö lgyi Balázs dr.
gyermekgyó gyász, háziorvos, ü zemorvos
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2459
7500
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3300
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1011
7635
8800
3530
7100
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6345
7000
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1118
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3907
1118
3231
1118
8360
8360
7624
1137
1026
9400
1034
6500
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Lakástelefon/mobil

Pé cs, Rákó czi u. 73/c.
72/312274
Kaposfő , Kossuth u 163.
82/477187, 30/9793109
Gö d, Szeder u. 24/2.
27/336377
Nyírmada, Ady E. u. 5.
45/492022
Kaposvár, Biczó F. kö z 4.
82/411558
Budapest, Farkasfog u. 42.
1/4070194, 20/9549793
Eger, Darvas u. 35.
36/321260
Szombathely, Bem Jó zsef u. 31/c. II. 8.
Debrecen, Soó R. u. 35,
52/350528
Budapest, Vö rö smarty té r 3.
1/3183750
Pilisvö rö svár, Hunyadi u. 79.
26/331055, 20/9268579
Szombathely, Barátság u. 19.
94/318320
Bugapest, Kiss Ernő u. 3.
1/2843510
Váralja, Kossuth u. 72.
74/458457
Budapest, Mohai u. 2/B.
1/2035569
Rácalmás, Korányi té r 4.
25/340042
Nagyatád, Jó kai u. 2/c.
82/454444
Nagyatád, Korányi S. u. 4. II.8.
Szeged, Bokor u. 12/b.
62/321003
Budapest, Bé rc u. 19-21. B/5
386-4256
Eger, Hadnagy u. 11.
36/310441
Eger, Szé kelyudvarhelyi u. 13.
36/410924, 20/9650290
Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 6.
Sajó szentpé ter, Pető fi u. 30.
48/343005
Budapest, Vám u. 1/b.
1/2012451
Pé cs, Puskin u. 9.
72/323910
Nagykanizsa, Bajza u. 4.
93/312661
Miskolc, Szemere u. 6.
46/355531
Szekszárd, Tartsay ltp. 47. I/6.
74/313001
Keszthely, Bem Jó zsef u. 13.
83/318407
Nemesnádudvar, Hunyadi u. 46.
79/478-390,30/903-1103
Sárbogárd, Attila u. 12. III/9.
25/361843
Kalocsa, Csalogány u. 12.
I/5.78/466559
Budapest, Mé nesi út 28.
1/3853016
Nagybaracska, Szabadság té r 38.
79/361421, 30/9452080
Budapest, Agárdi u. 18.
1/2144168
Dunafö ldvár, Sző lő skertek u. 2.
75/342658
Szombathely, Mártírok tere 5/a. I/5.
94/312390
Nyírbátor, Kossuth u. 6.
Szeged, Tábor u. 6/A
62/322069, 30/2055898
Győ r, Batthyány té r 12/b.
96/312206
Pé cs, Tompa Mihály u. 37/1.
72/318916
Magyarhertelend, Pető fi u. 26.
72/390795, 20/9389411
Fehé rvári út 145.
204-9935
Borsodivánka, Jó zsef Attila út 8.
30/2185160
Budapest, Százados út 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, Andrássy út 99. I.8.
3210610, siel@matavnet.hu
Tállya, Rákó czi u. 37.
47/398118
Budapest, Elő patak u. 33.
1/3195209
Gyö ngyö ssolymos, Tihanyi u. 8.
37/370759, 30/9959404
Budapest, Kelenhegyi út 12-14.
1/3658827, 20/9776345
Keszthely, Ró zsa u. 13.
Keszthely, Vak Bottyán u. 56.
83/311972
Pé cs, Veres Pé ter u. 24. III.12.
Budapest, Szent István park 21/a.
1/3298341
Budapest, Pasaré ti út 111. fsz. 1.
1/2008073
Sopron, Zsilip u. 17.
99/312725
Budapest, Viador u. 11.
1/3886221
Baja, Deszkás u. 8.
79/426824, 30/3807502

Helysé g, utca

99/312120
1/3504760

83/311060

37/312491
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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

Fő utcai iskolánk
Mert igenis, a mi iskolánk. A Bencé s Diákszö vetsé g Szent
Benedek Kulturális Alapítványa hozta lé tre a Magyar Bencé s Kongregáció (kö zelebbrő l dr. Vá rszegi Asztrik fő apát úr),
a Máltai Szeretetszolgálat (kö zelebbrő l Kozma Imre [Gy 58]
atya) é s a kapucinus rend (kö zelebbrő l Fidél atya é s társai)
kö zreműkö dé sé vel. Egy é vig nem volt igazgató , ekkor Siminszky Fedor (Bp 50) diáktársunk vezette az iskola ü gyeinek inté zé sé t, egy é vig Varga Ká roly (Ph 80), ö t é vig Visontai
Ková ch Zoltá n (Ph 63) volt, jelenleg Lucza Endre (Ph 87) az
igazgató . Iskolánk ún. tizenké tosztályos iskola: általános iskola é s (nyolcosztályos) gimnázium. Az iskolát indító első
általános iskolás é vfolyam most tizedikes (hatodik gimnazista), a kö vetkező é vben első gimnazistaké nt indult é vfolyam
ma tizenegyedikes (hetedik gimnazista).
Iskolánknak kezdettő l fogva a Fő utcai kapucinus rendhá z
ad otthont. Ma már ké ptelensé g oda tö bb osztálytermet elhelyezni, így iskolánk fizikai nagyobbodása gyakorlatilag lehetetlenné vált. S ekkor mé g nem is beszé ltü nk arró l, hogy az
é pü let maga szinte „antitalentum” iskolaé pü letké nt. De nem
is úgy ké pzeltü k, hogy itt maradjon az iskola! Arra számítottunk, hogy az első né hány é v után sikerü l való di megoldást
találnunk, de eddig mé gsem sikerü lt…
Az iskola anyagi háttere pedig… Ez a másik nagy problé ma. Az ún. állami „fejkvó ta” – Pannonhalma kö zvetíté sé vel
kapjuk – csak szűkö sen, alig elegendő az iskola ü zemelteté sé re; felújításra, bő víté sre, befekteté sre egy fillé r sem marad.
Az Alapítvány pedig, minden erő feszíté se mellett sem tud
annyit ö sszegyűjteni, hogy csak a legszü ksé gesebbekre is
elegendő legyen (a SZJA 1%-ához adó szám: 18052040-1-43).
Né zzü nk meg egy (átlagos) havi pé nzforgalmat:
Bevé tel:
– havi normatíva
4 711 000 Ft
– kiegé szítő támogatá
1 984 000 Ft
Összesen
6 695 000 Ft
Kiadás:
– a havi bé r
4 950 000 Ft
– kö zü zemi díjak
1 500 000 Ft
Összesen
6 450 000 Ft
Nagyon kevé s marad tehát műkö dé si kö ltsé gekre.
Mennyit é s mibő l kö ltö ttek a legutó bbi nyári felújításra?
Bevé tel (amerikai támogatás diáktársaktó l
+ banki kamat + biztosítás):
27 543 645 Ft
Kiadás:
25 565 508 Ft
Maradvány:
1 978 137 Ft
Látszik, hogy sok millió t kaptunk kü lfö ldi diáktársaink kö zreműkö dé se ré vé n, az Alapítvány belső számláján is meg-megjelenik é vente né hány millió (pl. a SZJA 1%-aibó l mintegy 2
millió forint, felté ve, hogy sikerü l hozzájutnunk; egyszer-ké tszer bizony „elszalajtottuk”, s nem kaptuk meg… ).
Tervek az iskola jö vőjé t illetően
A Magyar Bencé s Kongregáció Általános Káptalanja olyan
dö nté st hozott, hogy egyelő re fejlesszü k vissza az iskolát az
é vfolyamonké nt ké t-ké t párhuzamos osztályosbó l egyetlen
osztályossá. Így az egé sz iskola ö sszesen tizenké t osztálya
elfé r a jelenlegi helyen, ahol pillanatnyilag enn é l tö bb osztály
műkö dik. Ezen kívü l megpró bálnak más egyházi fenntartó t
keresni iskolánk patronálására.
Diákjaink száma a mostani tané vben 397, é vfolyamaink
majdnem mind ké tosztályosak. A szü lő k ragaszkodnak az
iskolához, esetenké nt anyagi áldozatokat is hoznak é rte.
Pé nzü gyi szempontbó l az é vfolyamonké nt egyetlen osztályos
iskola finanszírozhatatlan, s a szakos tanítás ellátásával nem
lehet a tanárok kö telező ó raszámát kitö lteni. Ebbő l a szempontbó l jobb lenne nyolcosztályos általános iskolát műkö dtetni, ké t-ké t osztállyal; így azonban elveszítené nk a gimnáziumi osztályokat é s a magasabb gimnáziumi fejkvó tát is…
Az ö sszefoglaló t – dokumentumok alapján –
dr. Kö nyves Tó th Ká lmá n (Ph 47) ké szítette.
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A BDSZ ismert fontosabb dátumai
2002-ben
február 22. – Az ü gyvezető elnö ksé g ü lé se. (A tavaszi hírlevé l lapzártája.)
március 9. – Elnö ksé gi ü lé s
március 21., 22., 23. – Szent Benedek ü nnepek a terü leti
szervezetekné l
április 12. – Az ü gyvezető elnö ksé g ü lé se
április 27. – A BDSZ V. Országos Mária zarándoklata Pető fiszállás-Szentkúton. Meghívó é s információ k az 1. lapon.
(Kihelyezett ü gyvezető elnö ksé gi, esetleg elnö ksé gi ü lé s.)
május 10. – Az ü gyvezető elnö ksé g ü lé se
május utolsó szombatja (25.) – Baráti találkozó Pannonhalmán. Díszvendé gü nk dr. Lá mfalussy Sá ndor (So 47)
kö zgazdász professzor, aki Sopron díszpolgára é s az
egyetlen, Corvin-lánccal kitü ntetett diáktársunk. (Elnö ksé gi ü lé s.)
július 11. – Szent Benedek ü nnep – Tihany. (Esetleg kihelyezett ü gyvezető elnö ksé gi ü lé s).
július 15. – Az ő szi hírlevé l lapzártája
augusztus 20. – A BDSZ a Szent Jobb kö rmeneten
szeptember 13. – Az ü gyvezető elnö ksé g ü lé se
október 12. – Elnö ksé gi ü lé s
november második szombatja (9.) – Ké zfogás – Tihany
november 15. – Az ü gyvezető elnö ksé g ü lé se
november utolsó szombatja (30.) – Kü ldö ttgyűlé s. (A karácsonyi hírlevé l lapzártája.)
december 13. – Az ü gyvezető elnö ksé g ü lé se
Advent minden vasárnapján az este ½ 8-as szentmisé hez
kapcsoló dó an „bencé s” gyertyagyújtás kezdő dik a budapesti Egyetemi templomban
(ü.e.)

Gyö ngyivel álmodtam ma é jjel…
Szeretett kislá nyom, dr. Nedeczky Gyö ngyvér emlékére
Gyö ngyivel álmodtam ma é jjel,
Mellettem ü lt az ö reg szé ken,
Rámmosolygott szé p kedves arca.
Kezé vel hajam simogatta.
Fü lembe csengett tiszta hangja,
Mint egy kis templom harangja:
Szívetek é rettem ne fájjon,
Oly jó itt fenn a másvilágon!
Itt Jó ság van é s igaz Bé ke,
Senki sem tö r más é leté re,
Itt nem robbannak gyilkos bomb ák,
A Halált repü lő k nem hozzák.
Ne fé ljetek, vigyázok rátok.
Hálás gyermekké nt é n ott járok,
Hol Anyu, te ringattál engem,
S Apuval vé dté l szeretetben.
A Gyuri is nagyon hiányzik…
Né ha emlé kezzé k rám is,
A balatonfenyvesi nyárra,
Az együ tt hallott muzsikákra…
Tudom, a múlt vissza nem té rhet,
Mint vihar, elsuhan az é let.
De egyszer, talán nemsokára,
A Család egymást megtalálja.
S akkor, ott fenn, az é gi honba’,
Mint ré gen, együ tt leszü nk újra,
S tö bbé egymást el nem hagyjuk,
Hogy ö rö k é letben maradjunk!
Budapest, 2001. októ ber 3.
Dr. Nedeczky Gyö rgy (Bp 36)
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„ Vajh hol van lakásuk?”
Aki tud ró luk, szó ljon. Ké rem, címváltozásotokat azonnal
jelentsé tek. Jelenleg 108 cím hibás. A listát folyamatosan
helyesbítem, mé gis minden alkalommal sokat – legutó bb
vagy 25-ö t – elkö ltö zés stb. miatt visszahoz a posta, így a
hiba mindig „újratermelő dik”. – Kö szö nö m az eddig is sok
visszajelzé st!
Dr. Kö nyves Tó th 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 é s szervezet
Bácskay Mikló s
Gy 52 Bp
Bálint Aladár
Gy 48 Gy
Balogh Pál
Gy 62 Gy
Bandinter Tamás
…
Bánsági Bé la
…
Bata Nándor
Sm
Batkay László
…
kü lf.
Bé kány Tamás
…
kü lf.
Beő the Tamás Zsolt dr. Ph 91
Berecz Loránd
Ph 88 Vác
Beregi István
Ptl
Km
Berta László
Ph 74 Kh
Bitskey Gábor
Ph 80 Bp
Bonta Kálmán
…
Boros János
Sm
Borsos László
Ptl
Kh
Bö rö cz László
Ph 98
Breglovics Tamás
Gy 67 Sz
Bundics Antal sac.
Gy 76 Sz
Bü kkfalvy János
Ph 65 Bp
Czö mpö ly Tamás
…
Csala Benedek
Gy 56 Gy
Dovicsák Tamás
Ph 82 Vp
É dl Medárd
Pp 39 Vp
Eggenhofer Tamás
Gy
Sz
Gaál László
Gy 70 Sz
Gábor Bé la
Bp 31 Bp
Gleisza István
Ko 35 Bp
Gló ner Csaba
Gy 89 Km
Gü nter Tamás
…
Pe
Gyö rgyi János
Ph 75 Db
Hauberl Gergely László Ph 98 Bp
Hegedűs János
…
So
Horváth Imre
Bp 32 Bp
Horváth István
Gy 33 Gy
Horváth Jó zsef
Eg 41 Bp
Horváth Jó zsef dr.
Gy 76 Gy
Horváth Sándor
Gy 94 Sz
Horváth Tivadar dr.
Ph 75 So
Jaczkó Jó zsef dr.
Ph 85 Gy
Kámán Attila
Ph 82
Kassai Gábor
Ph 86
Kende Gyö rgy
Ph 64 Se
Kerekes László
Ph 56 Bp
Ké ri Ferenc
Ph 76 Db
Keszthelyi Gyula
Gy 64 Gy
Kis Norbert dr.
Ph 94
Kiss Sándor
Kg 40 Sz
Kocsis András
Ph 76 Bp
Kovács Ferenc
Kg 38 Gy
Kovács János
Ph 86 Fe
Kovács Jó zsef Ferenc …
Fe
Kulcsár László
So
Gy
László Ferenc dr.
Ko 41 Bp

Né v, vé lt gimn., é v é s szervezet
László G. Farkas dr. Ko 34 Fk
Lelkes Pé ter
…
kü lf.
Makay László
Bp 48 Bp
Markovits Ferenc dr. Ph 65 Gy
Máthé Antal
Pp 39 Gy
Melegh Attila László
Pp 46 Vp
Menyhárt Károly
Ph 89 Sm
Mersei Gyula
Pp 46 Bp
Mező Gyö rgy
Ph 84 Db
Mihályi Levente
Ph 93 Ny
Molnár Mikló s
Gy 50 Se
Mó ri János
Bp 36 Bp
Murányi Mihály
…
Nagy Iván (Fehé rtó i) Ph 89 Bp
Né meth András
…
Né meth Barnabás
…
Ohetring Pál
Ptl
Gy
Osztermayer László
Gy 89 Pe
Paiger István
Gy 77 Pe
Pálhegyi Sándor
Gy 87 Sz
Paló cz András
…
Gy
Palotás Tibor
Ph 64 Kh
Pap Gyula
…
Gy
Pé ch Bé la
Ph 61 Bp
Pethő István
Ph 65 Gy
Rácz Mikló s
Gy 93 Gy
Rentenher I dr.
…
kü lf.
Ruzsics Balázs
…
Sallai Gé za
Gy 85 Bp
Seszták Oszkár
Gy 83 Ny
Sinka András
Ph 68 Sz
Sticzay Rezső
Cs 54 Fk
Szabó Imre
Pp 42 Vp
Szabó László
Ph 83 Fk
Szalay Bé la dr.
Ph 64 Gy
Szatmári Ferenc
Gy 47 Gy
Szeké r Mikló s
Gy 69 Fe
Szíjártó Zoltán
Ph 82 So
Szó rád Antal
Ko 41 Bp
Sztankay Árpád dr.
Ph 74 Db
Takáts János
So 50 Sz
Tihanyi Sándor
Gy 79 Fe
Timár Bé la
Ph 57 Bp
Tó th János
…
Vp
Tó th Jó zsef
Gy 86 Sz
Tö rö k Lajos Sándor
Ph 57 Gy
Tö rö k Mikló s
Gy 50 Gy
Trombitas Andreas dr. Bp 38 Bp
Vámossy Bé la
Gy 82 Bp
Varga Barnabás
Gy 81 Pp
Varga Konstantin
Ph 88 Fk
Wolleszky Tibor
Ph 75 Pe
Zelecsé nyi Bé la
…
Zseli Mikló s dr.
Ph 94
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Területi szervezeteink
A * - gal jelö lt szervezetek ö nálló jogi szemé lyek. [Rö vidíté s]

BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, Jó zsef krt. 43.
1/266-6750
Ember Károly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jó kai u. 22.
52/446-186
Dr. Surányi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 13.
62/310-753
Rákos Gyula (Ph 54)
BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
36/310-441
Dr. Hanis Bé la (Gy 75)
BDSZ Északkelet-magyarországi Szervezete [Km]
3907 Tállya, Rákó czi u. 37.
47/398-118
Dr. Só ja Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fővároskö rnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Kovács Dezső (CS 51)
*BENCÉ S DIÁKOK Győri Egyesü lete [Gy]
9021 Győ r, Árpád 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 Zoltán (Gy 84)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabánya, Bé la király krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamás (Kg 49)
BDSZ Kőszegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kő szeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
BDSZ Nyíregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyháza, Tompa M. út 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
*BENCÉ S DIÁKOK Pé csi Egyesü lete [Pe]
7621 Pé cs, Perczel M. u. 35.
72/326-768
Hábel János (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Mátyás király út 47.
1/466-7615
Dr. Maró th Mikló s (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7400 Kaposvár, Biczó Ferenc kö z 4. II.e. 1.
82/411-558
Dr. Benkő András (Gy 86)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/338-843
Dr. Varga Jó zsef (Gy 75)
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
7013 Cece, Deák F. u. 30.
25/235-020
Kovács János (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/310-911, 310-318 fax Dr. Kovács Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deák F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvárad, Plé bánia
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vác, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁKOK 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 Hűvö svö lgyi Dokumentációs Helyi Szervezete [HD]
2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
26/360-810 este (fax is), 30/964-6632 Horányi Márton (Ph 83)
1/391-1413 (fax is)
Bognár Melinda
e-mail: auditkft@mail.datanet.hu
Kiadja a Bencé s Diákszö vetsé g
Felelő s kiadó Faber Mikló s, a BDSZ elnö ke
Szerkesztő dr. Scherer Norbert
Olvasó - é s technikai szerkesztő dr. Kö nyves Tó th Ká lmá n
Nyomta a Komp Nyomda, Solymár. Tel.: 26/361-557

