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Útközben
özelít a nyár vége. Épphogy elkezdtünk
álmodozni, repülőjegyeket vásárolni,
szünidőt tervezgetni. A szabadság friss
lendületével, épp az imént rugaszkodtunk el a
családi kirándulások, az embert próbáló kerékpárutak, a túrák és a balatoni vitorlázások
kalandjaiba. Még javában „nyílnak a völgyben a
kerti virágok”, de ha nem ügyelünk, az idő gravitációjával – egy kis pátosszal élve – egekbe vágyott Ikaroszokként zuhanhatunk a kőkemény
tenger, a stresszes hétköznapok világába.

K

POMPEIUS mondta hajósainak, amikor velük
Szicíliából a viharos tengeren gabonát szállíttatott Rómába: „Navigare nesse est, sed vivere
non!” „Hajózni szükséges, de élni nem!” Pompeius mondását értem, hősies áldozatkészséget
idéz! De arra is gondolok, hogy azért nem mindig és feltétlenül annyira viharos a tenger, mint
ahogy féljük. Sőt! Hitünk szerint még Ikaroszok bukásának is értelme lehet. Azt hiszem, hogy nemcsak a
hajózás, az utazás, hanem az évszakok egymásutánja,
az életkorok egymásra sorjázása is, az élet útján való
járás-kelés is vélhető Krisztusi hittel kiteljesedésnek.
Aquinoi Szent Tamás eszes optimizmusával: célorientáltnak.
„Navigare necesse est...” Hajózni, haladni a nyár
üdesége után is szükséges, hogy a cél és a feladat –
esetlegesen még csillagos ég, irányfény híján is- ránk
akadhasson. Hogy a viharos tenger – köz- és gazdasági állapotok – dacára is partot érjünk!
Ha ugyan kétségek között vergődve is, mégis gyönyörűen, úgy érzem gyógyítón írta Weöres Sándor:
„Én keresem a célomat:
célom engem majd megtalál.
Én keresem a hitemet:
a hitem is majd megtalál.
Én keresem a szívemet:
a szívem is majd megtalál.
Keresem azt, aki az enyém:
ő is keres majd. Megtalál.
Én önmagamat keresem:
egyetlen lesz, ki nem talál.
Én keresem halálomat
és életem majd megtalál.

Az emberhez képest minden élőlény „jól érzi” magát
azon a helyen, ahol van. Felhasználja a megélhetéshez
szükséges anyagokat és gondtalanul szaporodik.
Az embernek fokozottan más a természete... Az
ember keresi a helyét a világban, kíváncsi arra, hogy
„mi végre” van itt a földön, mi az értelme életének. És
értelmet akar! Mindenre magyarázatot akar, számára
a dolgok egyáltalán nem maguktól értetődő valóságok.
Oknyomozó alkat, legszívesebben használt jele: a kérdőjel. Legjellemzőbb tulajdonsága: hite. Az, hogy létezik a part, vagy jézusi szóval: a „szántóföldbe rejtett
kincs”. Alapvetően arról szól az egész evangélium,
hogy „van kincs”! Hogy az embernek az életben van
keresnivalója. Hogy soha ne féljünk keresni!
Eszembe jut egy régi olvasmányom, az 1822-ben
született német régészről, HEINRICH SCHLIEMANNRÓL.
Német lelkész gyermekeként látta meg a napvilágot,
és már kisiskolás korában elhatározta – mert olvasta
Homérosztól a talán a Kr. e. 8. században élt görög
költőtől az Iliászt és az Odüsszeiát –, hogy meg fogja
keresni a két híres várost: Tróját, és Mükénét.
Heinrich Schliemannt, aki előbb kereskedősegéd volt,
aztán Oroszországban és Amerikában milliomos lett, a
kor akkori komoly régészei szertelen fantasztának tartották. Jól-rosszul megtanult vagy fél tucat nyelvet, és
mert pénze már volt, sok minden mellett Homérosz
(Folytatás a köv. oldalon)
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2800 éves írásait is komolyba véve kiásta Tróját, megtalálta – a maga hite szerinti – Priamosz király kincsét,
és Mükéné városát.
Valóságos történet! IRVING STONE Heinrich Schliemannról szóló olvasmányos, és izgalmas regénye évtizedekkel ezelőtt jelent meg magyarul. Rabul ejtett. Pedig
Schliemann megítélése mind a mai napig ellentmondásos. Voltak nagyon rossz tulajdonságai, nyilvánvaló,
hogy még csalt is! Rettenetesen sokáig lehetne gyarlóságait sorolni, de volt egy nagyon jó tulajdonsága!
Hitte, hogy létezik a kincs! És mert hitte, megtalálta!
Milyen kincsek léteznek, mi az a minden, ami megtalálható, és felfedezhető?
Minap egy családdal az egyik bajai temetőben egy
sírt álltunk körül. A család emlékezni gyűlt egybe, egy
2o évvel ezelőtt elhunyt édesanyára. Úgy tízen lehettünk. Bevezető szavakat, imádságot mondtam, majd a
gyerekek és az unokák hosszabban-rövidebben elmondták azt, hogy mit jelentett számukra a sírban
nyugvó édesanya, a nagymama. Arról meséltek, milyen felszabadultan játszadozhattak nyári szünetben a
nagymama kötője mellett. A legmegrázóbb mégis a
még élő férj három rövid, de annál lényegbevágóbb
mondata volt. Végtelenül higgadt és nyugodt hangon,
rezzenéstelen arccal csak annyit mondott: „Leéltünk
egymás mellett harminc évet. Becsülettel felneveltünk
három gyermeket. Én csak ezt akarom mondani!” Egy
pillanatra mindenki megdöbbent! Ez az ember elérte
azt, amit akart! Egy családot akart becsülettel felnevelni és megtartani, és mert igazán akarta és hitte,
sikerrel járt. Tudom az élet buktatóit is. Láttam ikaroszi és rosszabb sorsokat is. De azt is tudom, hogy
nagyon nagy a felelősségünk! Még pontosabban, hogy
igen szép lehetőségünk, hogy mosolyunkkal, szeretetünkkel életünk útjain, már kisgyermekeinket is, de
másokat is hinni tanítsunk arra, hogy már itt ebben a
világban is létezhet az, amit Jézus is hitt, és amiről az
úton járó embernek úgy beszélt, hogy van szántóföldbe rejtett kincs. Hogy lehetünk jó gyermekkísérők,
pedagógusok.

A kincskeresés útja-módja Izaiásnál többek között
így fogalmazódik:
„Törd össze a jogtalan bilincseket,
és oldd meg az iga köteleit!
Bocsásd szabadon az elnyomottakat,
törj össze minden igát!
Törd meg az éhezőnek a kenyeredet,
és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba.
Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl,
és ne fordulj el embertársad elől!
Akkor majd fölragyog világosságod,
mint a hajnal,
és a rajtad esett seb gyorsan beheged.
Előtted halad majd igazságod,
és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.”
Már csak Jézus szava követelőzik tollam hegyére:
„Szeresd embertársadat, mint önmagadat. Mint
önmagadat, hisz Te is kincs vagy!
Nyári szabadságaink után ezt a kincsbe vetett hitet
kívánom minden bencés öregdiáknak!
SCHINDLER MÁTYÁS SAC (Ph 77)
plébános, Baja

Készül az Almanach!
Az újkori BDSZ 20 éves fennállására,
karácsonyra megjelentetni kívánt, ünnepi
kiadványunkba szívesen fogadjuk a BDSz
alakulásáról, a kezdeti időkről szóló Híreket, dokumentumokat. (A veszprémi szervezet postacímén illetve saját elérhetőségeim
bármelyikén - lásd 20. oldal)
A kiadvány lapzártája: október 15.
A kiadvány elnökségi jóváhagyása a BDSz–
Országjárón történik.
BISCHOF PÉTER, a BDSZ elnöke

O T Ó PÁ LYÁ Z AT
Felhívás: még tart az ötletpályázat F
Szerkesztőségünk fotópályázatot
Z ÖSZTÖNDÍJALAPUNK
láthatóan, érezhetően a
Diákszövetségünk fontos
kezdeményezése. Szükségesnek
érezzük, hogy annak (népszerűsítés, pályázatok, támogatási felhívásokhoz) külön, önálló logója,
arculata legyen.

A

Ennek megalkotására ezennel egyszerűsített, nyilvános, ámde titkos
(jeligés) pályázatot írunk ki.
Várjuk a diáktársak (ifjak és régebben ifjak, pártoló tagok) jeligés
pályamunkáit. Papíralapon megjelenítve, A5 méretű borítékban.

(A jelige azonosítása külön lezárt
A/6 alakú borítékban csatolandó.)
Beküldési határidő:
2008. december 11.,
a BDSZ Ilka utca címére.
A díjazásra 30,- eFt összeget fordítunk az ösztöndíjalap keretéből.
A pályázat elbírálását, illetve a díjösszeg pályázók közötti felosztásáról a BDSZ ügyvezető elnöksége
dönt december 30-ig.
Érdeklődés, további felvilágosítás:
VAJDA ÁDÁM
egyesületi titkár
vajda.adam@gmail.com

hirdet „Hónapok” címmel. Kérésünk, hogy aki tud, küldjön képeket a megadott címekre – október
12-éig. A képek tartalom szerint
egy-egy hónaphoz igazodjanak.
Egy beküldő maximum 12 képet
küldjön – és amennyiben ez lehetséges: digitális formátumban, jó
felbontásban – lehet színes és fekete-fehér egyaránt. A képek a BDSZ
szándékai szerint megjelenésre kerülnek majd, előreláthatólag asztali naptár formájában. Közreműködéseteket köszönjük!
(a szerk.)
email:

kope.kope@gmail.com;
alf-o@chello.hu
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2008. évi rendes ülését május 31-én Pannonhalmán tartotta,
ahol az alábbi érdemi határozatok születtek:

4/2008.05.31. KGY. sz. határozat
A Küldöttgyűlés a 2007. évi Pénzügyi Beszámolót hozzászólások
nélkül –kézfeltartással jelezve-, egyhangú határozattal elfogadta.

5/2008.05.31. KGY. sz. határozat
A Küldöttgyűlés a 2007. évi Közhasznúsági Jelentést hozzászólások nélkül –kézfeltartással jelezve-, egyhangú határozattal elfogadta.

6/2008.05.31. KGY. sz. határozat
A küldöttgyűlés a 2008. évi költségvetést – kézfeltartással jelezve - egyhangú határozattal elfogadta.
A küldöttek Dr. Muzsay Géza elhunyt diáktársunk helyére megválasztották Horányi Mártont a Bencés Diákszövetség
Számvizsgáló Bizottságának tagjává.

május 24. Győrött a hagyományos 5 éves
érettségi találkozó
keretében gyűltek
össze a érintett
osztályok diákjai; a
találkozó ünnepi
szentmiséjének főcelebránsa Kozma
Imre (Gy 58) atya
volt.
A
díszterembeli
ünnepségen első
alkalommal kerülhettek átadásra a
BDSZ-ösztöndíjak.
május 30. A BDSZ elnökségének ülésére
Pannonhalmán, a Prelatúra termében került sor. Az elnökségi határozatok az egyesületi hírek rovatban
olvashatók.

Horányi Márton megköszönte a bizalmat.
Bejelentette, hogy a tisztséget elfogadja és lemondott elnökségi
tagságáról, mivel az összeférhetetlen új megbízatásával.
A küldöttek informálisan határoztak arról is, hogy az Elnökség
terjessze a 2009. évi rendes küldöttgyűlés elé az Alapszabály
átfogó módosítását, különös tekintettel a BDSZ szervezeti egységeinek státuszának szabályozására.
DR. NÉMETH SZILÁRD (Ph 81)
ügyvezető elnök

BDSz elnökségének
várható őszi – téli
programja
Szeptember 20.
Mária zarándoklat, Győr
(Informális elnökségi ülés)

2009. február 14.

Bencés
Jótékonysági
Bál

Október 4.

Info: www.bencesbal.hu

Sportnap
Október 17 -19.

szervezők: Kemény Gábor,
Horváth Gellért, Vajda
Ádám

BDSZ Országjáró

Fax: +36-1-339-8087

November 8.

Tel: +36-209640054

Tihanyi kézfogás

E-mail: info@bencesbal.hu

November 20.
Ügyvezető elnökségi
2009. február 14.
IV. Bencés bál

Levelezési cím:
1136 Budapest, Hegedűs
Gyula u. 21.
Pontos info a decemberi
számunkban.

május 31. A nap délelőttjén, 9 órától
került megtartásra a BDSz küldöttgyűlése a Teleki-teremben. A küldöttgyűlés elfogadta a 2007. évi
költségvetést, beszámolót, illetve a
2008. évi költségvetés tervezetet.
Megválasztásra került Géza bátyánk utóda: a BDSZ Felügyelőbizottságának elnöki tisztét a továbbiakban HORÁNYI MÁRTON fogja betölteni.
Az ünnepélyes, 27. alkalommal
megrendezésre kerülő baráti találkozó
szentmiséjének főcelebránsa ASZTRIK főapát úr volt; a délutáni ünnepségünk
díszvendége JANKOVICS MARCELL volt. Az
előző héten átadott
négy ösztöndíj mellé
a további hat ösztöndíj
ekkor
került
átadásra.
(folyt a köv. oldalon)
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június 28. KELEMEN KRIZOSZTOM FŐAPÁT szülőhelyén – főapáttá választásának 75. évfordulóján –, Hahóton
emléktáblát helyezett
el a keszthely-zalai
szervezetünk. Az ünnepi alkalom méltóságát
emelte ASZTRIK főapát,
valamint
VIZI
E.
SZILVESZTER részvétele,
aktív szerepvállalása.
július 6-11. Harmadik alkalommal került
sor a Szent Benedek Zarándoklatra,
Pannonhalmától Tihanyig. A mintegy
100 km-es távolságot immáron
hetven fölötti létszámmal teljesítette a HORTOBÁGYI ARNOLD és
CSIZMAZIA
BÚLCSÚ
vezette
zarándokcsapat.
július 11. Szent Benedek
atyánk nyári ünnepén ünnepi
szentmiséken találkozhattunk
Pannonhalmán,
Tihanyban,
Győrött, Sopronban.
július 30. A „Pro memoria” címen tervezett
(jeles bencés tanáraink pályaképét –
életútját bemutatni kívánó) füzetsorozatról tartott egyeztetést DR. KOVÁCS
JÓZSEF LÁSZLÓ, SZIKORA JÓZSEF és
BISCHOF PÉTER. A sorozat első kötetének megjelenése a jövő év első felében
várható. (lásd az erről szóló írást a 8.
oldalon).
aug. 1-8. A Meschedei Apátság évente rendezett WanderWoche zarándoklatára
10 év után újra hazánkban került sor,
Pannonhalmától Tihanyig. A hetven,
többségében német (zömmel egykori
bencés diák) zarándokhoz 15 magyar
diák is csatlakozott.

szept. 6. Átadtuk a győri ill. p.halmi végzős
osztályoknak a BDSZ-pólókat, a diákszövetségről szóló tájékoztató keretében.
NÉMETH LÁSZLÓ
főtitkár
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Úton
– Sikerekről, felismerésről
öbb évre szóló, konszenzussal elfogadott, sokak által
támogatott cél megfogalmazása – hiszem, hogy ez az
utóbbi két év legfontosabb eredménye. Az iskolaalap
és az ösztöndíjalap. Hogy mi a hozadéka? – mostanság kötelező ezt a kérdést legalább is feltenni. A válasz elől kitérnék:
kapjunk még két évet rá. De annyit engedjetek meg elmondanom, hogy az a 34 pályázat, amelyet ifjú diáktársaink
most február végéig nyújtottak be első alkalommal hozzánk, minden kételyt eloszlatott.

T

Hasonlóképpen sokat mondó volt az igazgató atyák bátorító,
szabadkozást felülíró köszönete: ők tudják, hogy sokkal többet reméltünk adhatni, de az iskolák számára a szinte csak
jelképes támogatás is túlmutat önmagán – egy közösség nyújtotta, a bencés öregdiákok fejezték ki szolidaritásukat.
Igen, szükséges volt, hogy a BDSZ saját költségvetésével is a
kezdeményezések mögé álljon: valószínűleg több év is el fog
telni, amíg minden diáktársunk tudomására jut, mit is tehet ő
azért, hogy ne csak tíz kiváló diáktársunknak adhassunk ösztöndíjat.
Az áprilisi adategyeztető ív
mindössze hétszáz tagunktól érkezett vissza. Szomorúan, de tudomásul kell vennünk, hogy – bár reménykedünk, hogy lesz még néhány
diáktársunk, aki feledékenységét most fogja pótolni –
nem vagyunk oly sokan,
mint hittük. Tennünk kell
még azért, hogy a tagsági
viszony tudatos vállalása természetes legyen mindazok
számára, akiket magunk mellett szeretnénk tudni.
Bizakodóan várjuk a jubileumi Almanach megjelenését
és két új kiadványunk megszületését is a jövő év folyamán. Köszönet KELÉNYI ISTVÁNNAK, KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓNAK és SZIKORA JÓSKÁNAK a vállalásért.
És bizalmatokba kell ajánlanom most bemutatkozó új felelős szerkesztőnket, Kovács
Pétert is. Jó szívvel, örömmel teszem: hiszem, hogy
minden új „igen” a régebbi
strázsamestereket is megerősíti szolgálatukban, ők is
új erőt merítenek.
BISCHOF PÉTER (Ph 75)
a BDSZ elnöke

BEMUTATKOZÁS
Kovács Péter
vagyok, negyed éves
pszichológia
szakos hallgató. 2005-ben
érettségiztem
Pannonhalmán. Édesapám
nyomán érettségi után én is
beléptem a diákszövetségbe – így értesültem a hírlevélszerkesztői lehetőségről,
amit el is vállaltam.
Remélem az igényeknek
megfelelően igényes és olvasmányos kiadványokkal
tudunk majd szolgálni, kérem bizalmatokat és türelmeteket munkámmal és személyemmel kapcsolatban is.
Amennyiben az újságban
megjelentetésre szánt dokumentumaitok, beszámolóitok vannak, kérlek benneteket, hogy erről az alábbi
elérhetőségek valamelyikén
szóljatok nekem.
tel.: 30/372-30-53
email: kope.kope@gmail.com
Üdv!
kp
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Felhívás Mária-zarándoklatra
Pannonhalmától Tihanyig, Soprontól Máriapócsig

öbb mint egy évtizedes múltra tekint vissza két,
egymástól független zarándoklat, – Pannonhalmától Tihanyig vezető Szent Benedek Zarándoklat, illetve a Mária tisztelet jegyében évenként másmás helyszínen megtartott Mária zarándoklat.

T

Pannonhalmától Tihanyig, a Bakonyt és a Balatonfelvidéket átszelő, mintegy 125 km-es gyalogos zarándoklatot az első években néhány fiatal tette meg ARNOLD testvér vezetésével. Az utóbbi években ezután
egyre többen csatlakoztak a lelki élményekben gazdag, fizikai fáradtságot sem nélkülöző gyalogos menethez. Tavaly 47-en, az idén 73-an jártuk végig a két
szent hegy közötti távolságot, imádsággal, csendes
gyaloglással, elmélkedéssel egybekötve.
Mint említettem, az első években szinte kizárólag fiatalok vettek részt a zarándoklatokon, az utóbbi években a 60 felé
tartó korosztály is megjelent, és
gondmentesen végigjárta a fizikai
megterhelést is jelentő hosszú kilométereket. A megérkezés Tihanyba
július 11-én, Szent Benedek nyári
ünnepén a kora délutáni órákban
történt, amikor a fehér pólóba öltözött zarándokokat harangzúgás
mellett RICHÁRD ATYA fogadta. Az
idén a zarándokok csaknem megtöl-

tötték a Tihanyi Apátsági templom szentélyét. A búcsúzáskor a fáradtság mellett már csak mindenki jelezte,
hogy jövőre is részt vesz és végig járja a Bakony és a
Balaton-felvidék útjait.
A Mária zarándoklat is több mint egy évtizedes
múltra tekint vissza, ahol kezdetben egy napos, majd
az utóbbi időkben két napos zarándoklatot szerveztünk. A szervezők és a kezdeményezők alapelve az
volt, hogy egyik évben Nyugat-Magyarország, másik
évben pedig Kelet-Magyarország Mária zarándokhelyen jöjjünk össze. Így jöttünk össze már Sopronban,
Máriapócson, Bodajkon és Mátraverebély-Szentkúton,
Andocson és Petőfiszállás-Szentkúton, Celldömölkön,
Gyulán és Máriaradnán. Az idei évtől kezdve a BDSZ
Elnökségének javaslata alapján minden év szeptember
harmadik hétvégéjén fogunk összejönni az ország
valamely Mária zarándokhelyén. Így most először
Győrben a Könnyező Mária kegyhelynél fogunk összejönni két napos zarándoklatra. A gazdag program, a
helyszín és a Győri Egyesület vendégszeretete garancia arra, hogy
a megújuló Mária zarándoklat
sikere további évekre is biztosított.

kép számára és alapítványt tett
egy naponta mondandó szentmisére. A kegyoltáron Szent Anna és
Joachim a korábbi kápolnára,
Szent István és Szent László királyok szobra pedig a magyar nép
ősi Mária-tiszteletére utal.

Könnyező Mária
kegyhely

ár a győri Mária-tiszteletnek
erős középkori gyökerei vannak, a mai búcsús tisztelet
középpontjában álló képet egy ír püspök, a katolikusokat üldöző Cromwell
Oliver elől menekülő LYNCK WALTER
hozta magával 1655-ben hazájából,
Írországból. PÜSKY JÁNOS győri püspök meghívására Magyarországon
telepedett le, s itt is halt meg. A székesegyház Szent Anna-kápolnájában
felfüggesztett Mária-kép 1697. március 17-én reggel 6 órától 9-ig vérrel
verítékezett. A csodás jelenés napja
az írek térítő apostolának, Szent Patriknak az ünnepe volt. A véres csep-

B

Az új lelki élményekben való
gazdagodás reményében hí vunk és várunk mindenkit
szeptember 20-21-én Győrben
a Könnyező Mária kegyhely
képe előtt.
DR. JOBBÁGY LAJOS

peket felfogó kendő az 1701-es igazoló irattal együtt máig megtekinthető.

A kép könnyezésének oka az utólagos vélekedés szerint az, hogy
abban az évben utasították ki Írországból a hitükhöz hű katolikus
papokat.
Győrnek a csodás verítékezés
idején HEISTER SIEGBERT gróf volt a
katonai kormányzója, aki 1715-ben
feleségével együtt alapítványt tett,
hogy szombatonként és a Máriaünnepek vigíliáján a litániát a kegyoltárnál mondják. ZICHY FERENC
győri püspök új oltárt készíttetett a

IX. PIUS pápa 1874-ben teljes
búcsút engedélyezett a székesegyháznak Szent Patrik ünnepére
(március 17.) és Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára (március 25).
Ezt a kiváltságot 1968-ban VI. PÁL
pápa kiterjesztette mindazokra,
akik az év bármely napján zarándokként keresik fel a győri székesegyházat, s a vérrel verítékező
Szűzanya kegyképét.
Fő búcsúja: március 17.
(Forrás: BARNA GÁBOR: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Panoráma, Budapest,
1990. 73-75.old.)
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Bencés tanáraink
– legendás nevelőink

Bencés telefonflotta
elenleg 800 fő felett vagyunk a flottánkban,
amely hetente 5-10 előfizetéssel növekszik. A
flottához tartozó tarifák, a www.bencesdiak.hu
oldalon megtekinthetők.

J

A Pannonnal most kötöttünk szerződést a mobil
internet csomagokra, amelynek árai a következők:
Bruttó:
100 MB 1.690,- Ft
1 GB
2.390,- Ft
5 GB
5.090,- Ft

Bruttó:
500 MB 2.030,- Ft
2 GB
3.085,- Ft
10 GB 10.190,- Ft

500 MB-os csomag csak 2 éves hűségnyilatkozattal kérhető. Aki modemet kér hozzá, annak 2
éves hűségnyilatkozatot kell aláírni.


Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a
havi díjban lebeszélhető br. 1.600,- Ft az alap tarifával, 24 Ft/perccel számolja a Pannon (azaz ca.
57 perc beszélgetést tartalmaz a havi díj), az ezt
meghaladó beszélgetés díja 12,- Ft+ Áfa. A flottában szereplő összes előfizetésre megrendeltük az
5. perc után ingyenes hálózaton (Pannonon) belüli
beszélgetést. Ez a szolgáltatás dec. 31-ig ingyenes,
azután, aki kéri havidíjas szolgáltatásként januártól
megrendelheti.

Tavasszal a Pannon az átírási határidőt 15
napra emelte meg. Számhordozás esetén, a
Pannonos aktiválás után csináljuk meg másnap az
átírást és csak azután indul a max 15 nap.

Készüléket a Pannon üzleti árlistájából választhattok (www.pannon.hu )

A fizetéssel történt bonyodalmak miatt bevezettük a futárcégnél való utánvétes fizetést.
Sajnos a könyvelés szabályainak változása miatt
az óvadékra Áfá-t kell számoljunk, ezért ennek az
összege 3.600,- Ft előfizetésenként.
Postázás saját címre 3db ig 1900-Ft, 3 db felett
ingyenes.

A továbbiak során elért kedvezményekről a
következő hírlevélben számolok be majd, de a
www.bencesdiak.hu oldalon a rögtön a szerződés
módosítás után felkerülnek az új tarifák.

Kérek mindenkit, hogy figyeljen oda a telefon
számlájának lejártára. Akinek 2 hónapos tartozása
lesz, annak kimenő hívás tiltást aktiváltatunk a
kártyájára. Erre azért van szükség, mert a Pannon
egyben kezeli a teljes flottát, és azokat is lefogja
tiltani, akiknek csak pár napos késése van.
Jó telefonálást mindenkinek!
NÉMETH LACI (Ph 84)
főtitkár
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Előkészületben
a BDSZ füzetek első darabja
Új kiadvány, mégpedig mindjárt
egy sorozat indításáról határozott
a BDSZ elnöksége. A BDSZ füzetek
megjelentetésének célja – diákszövetségünk alapvető céljával összhangban – a bencés iskolák által
létrehozott értékek bemutatása,
közkinccsé tétele. Nemcsak a jelen
és a jövő magyar bencés tanárainak és diákjainak, hanem mindenkinek szánva, akinek javára, okulására válhat jeles bencés
tanárok életpályájának, egykori bencés diákok alkotó munkájának az ismerete. A közeli jövőre vonatkozó terv az, hogy a BDSZ
füzetek Bencés tanáraink – legendás nevelőink címmel sorozatot
indít, miként a cím mutatja, kiváló bencés tanárokról. Elsősorban
olyanokról, akik már nincsenek közöttünk, de tanítványaik még
élnek, így az ő visszaemlékezéseik, valamint levéltári, rendi és
sajtóbeli iratok egyaránt alapul szolgálhatnak egy-egy életpálya
megrajzolásához. A sorozat minden darabjában olvasható lesz a
választott bencés tanár rövid, „hivatalos” életrajza, megmutatjuk
a visszaemlékezésekből összeállított pályaképet s szemelvényeket adunk az illető bencés tanár saját írásaiból, amennyiben vannak ilyenek. A visszaemlékezéseket elsősorban a diáktársaktól,
tőletek várjuk, természetesen azoktól, akiknek a választott atya a
tanára volt. Az emlékező írások elkészítésére mindig felhívással
fordulunk a diáktársakhoz, de nemcsak írást, a szerkesztői szempontok iránti megértést is kérünk. Arra kell törekednünk ugyanis, hogy minden legendás nevelőnkről hasonló terjedelemben,
műfajban és szerkezetben írjunk, a visszaemlékezések száma,
terjedelme és stílusa pedig bizonyára sokféle lesz. Ezek „összedolgozása” során elkerülhetetlen némi rövidítés, változtatás,
amelyet előre is kéretik jó szívvel elviselni. Ígérjük, hogy a szerkesztői munkával minden esetben a kiválasztott tanárunk leghűségesebb bemutatását igyekszünk majd szolgálni.
A Bencés tanáraink – legendás nevelőink első „hőse” Jávor Egon
atya, a kőszegi és a soproni bencés iskola egykori tanára lesz. Jelentős mennyiségű anyagunk van már róla, de íme az első ilyen
tárgyú felhívás: további írásokat várunk még Jávor Egonról az év
végéig a jozsefkovacsdr@freemail.hu címre. Az ő bencés tanári
életművét bemutató füzetünket 2009 elején tervezzük megjelentetni.
Szívből reméljük, hogy a BDSZ füzetek kedvező fogadtatásra talál
és hasznos olvasmánya lesz bencés és más diákoknak, öregdiákoknak egyaránt. Az első füzet valamint a sorozat szerkesztője:

A Prima Primissima
Alapítvány Kuratóriuma,
valamint az Alapítvány mellett működő Társadalmi
Tanácsadó Testület a Magyar Tudományos Akadémia
Elnöki tanácstermében megtartott együttes ülésén
megválasztotta a Prima Primissima Díj 2008. évi „prímáit”. A díjak ünnepélyes átadására 2008. december

DR.

KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ (So 71)

ÉS

SZIKORA JÓZSEF (Ph 67)

5-én (pénteken), ezúttal már hatodszor kerül sor, a
Művészetek Palotájában. Magyar oktatás és köznevelés
kategóriában hárman, köztük KORZENSZKY RICHÁRD, a
Tihanyi Bencés Apátság házfőnöke, valamint magyar
zeneművészet kategóriában SZOKOLAY SÁNDOR tiszteletbeli
tagunk részesültek a kitüntető jelölésben.
Ezúton kérjük diáktársainkat, hogy szavazatukkal támogassák Szokolay Sándort és Richárd atyát!
(A szerk.)
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WanderWoche – Vándorhét 2008
– Úton Krisztussal…. ezúttal Magyarországon.

lyan nehéz visszazökkenni…
nehéz visszatérni a hétköznapokba egy ilyen hét után. Újra
négy fal között lenni: csendes, magányos érzés. Pontosan tudtam, hogy ez
lesz a vége, hiszen nem ez volt az első
WanderWoche, amin részt vettem, és
most már tudom azt is, hogy nem ez
volt az utolsó.

O

Rendhagyó módon ezúttal nem a
szokásos helyszínen, a németországi
Meschede környékén került megrendezésre a Vándorhét, hanem nálunk,
Magyarországon.
De hogyan lehet ezt elmesélni? Hiszen nem történt semmi különös…
egy majd’ százfős társaság, fiúk és lányok, fiatalok és idősebbek, németek,
svájciak, magyarok együtt túráztak
hét napon át, Pannonhalma és Tihany
között.
Voltak közöttük, akik hosszú évek
óta ismerték egymást; voltak, akik
már harminc éve minden egyes Vándorhéten részt vettek; és voltak, akiknek ez volt az első alkalom – de ez
semmit nem számított, mert az első
pár nap után már nem különálló egyénekről, hanem közösségről beszélhettünk.
Olyan dolgok hozták közel egymáshoz ezt a sokféle embert, amelyeket

rohanó hétköznapjainkat élve hajlamosak
vagyunk egy vállrándítással elintézni. Azaz
dehogy, hiszen sokszor
észre
sem
vesszük
őket…
A vándorlás során közösen
meghódított
dombok, egy-egy reggeli mosoly, pár biztató
szó a fáradt társnak, a
néhány korsó sör mellett átbeszélgetett éjszakák… egyszerű, mégis meghatározó, közös élmények, amelyeket együtt éltünk át,
úgy, hogy nem számított sem a nemzetiség, sem az életkor, sem a foglalkozás. Csak az, hogy mindannyian
emberek vagyunk. Emberek, akik
hasonlóképp gondolkoznak bizonyos
dolgokról, és egy hétig Krisztussal
vándorolnak.
Azt hiszem, ezért létezik a Vándorhét már több mint harminc éve. Ez az,
amiért sokan hosszú évek óta egy
alkalmat sem hagytak ki, és most
megértettem, hogy ez az, ami miatt
én is már hatodjára vándoroltam velük. És ez az, ami miatt jövőre is ott
leszek.
KISS GERGELY (Ph 03)

Mint a WAWO magyarországi szervezője szeretnék
külön köszönetet mondani
és a németek köszönetét
tolmácsolni a Veszprémi
BDSZ-nek – akik 4 alkalommal készítettek vacsorát

nekünk. Az önzetlen

segítségük, munkájuk nélkül nem sikerült volna
ilyen jól a 30-dik nyári
zarándoklatunk
"Krisztussal az úton".
NÉMETH LACI (Ph 84)
főtitkár
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Barátok útja
Riport Radnai Márton szervezővel

Augusztus elején újra útnak indultak a Barátok Útja (BÚ) résztvevői,
hogy megtegyék a barátság zarándokútját. A BÚ új vezetőjét,
Radnai Mártont (Gy ’01) kérdeztem a felelősségről, vezetésről,
magánéletről.

– Mi is valójában a Barátok Útja?
– 1996 nyarán a magyar katolikus
oktatás és nevelés ezer éves évfordulója alkalmából a bencések, piaristák és iskolanővérek tanárai
zarándokutat szerveztek diákjaiknak az ősi szerzetesi útvonalon, a
Barátok Útján Tihanytól Pannonhalmáig. Az út célja eredendően az
volt, hogy a diákok találkozhassanak a Szentatyával, aki a Millenium
alkalmából érkezett Pannonhalmára. Ez az első zarándoklat olyan
közvetlen kapcsolatba hozta a szervezőket és a különböző iskolákban
tanuló diákokat, hogy rendezvényünk élő szervezetté nőtte ki
magát, mely a továbbiakban minden évben megrendezte a Barátok
Útját.
Jártunk többször Erdélyben, a Felvidéken, 1999-ben az árvíz sújtotta
Tiszaháton, 2000-ben, az államalapítás évfordulójának évében a
Vereckei-hágónál és a Tisza forrásvidékén, illetve az Őrségben, és
Krakkóban, Lengyelországban.
Idén augusztusban ismét Erdélyben jártunk, Tordára zarándokoltunk, ahol 440 évvel ezelőtt, Európában elsőként, kimondták a vallásszabadságot. Utunk során találkoztunk unitáriusokkal, reformátusokkal, a helyi románokkal és a
magyar kisebbséggel is. Az idei
lelki témához az apropót a Szentatya által meghirdetett Szent Pál
év adta. Szent Pál életének napjainkban is aktuális, fontos állomásait elmélkedtük végig a Barátok
Útján.
– Mit jelentett neked diákként a
Barátok Útja?
Diákként meghatározó élményeket
és erős kapcsolatokat kaptam a

BÚ-n. Az első alkalommal az osztályfőnököm
hívására mentünk el az
osztálytársaimmal a zarándoklatra. Utána a
gimnazista
éveimben
minden nyáron részese
voltam ennek az élménynek. Többek között, itt
ismerkedtem meg a későbbi feleségemmel is.
Öregdiákként egyre többet segítettem a szervezésben, majd 2004-ben
feleségemmel főbarátok
lettünk, és csoportot
vezettünk.
– Főbarátok?
– Igen, a zarándokok egymást barátoknak hívják, a vezetőket pedig
főbarátoknak. Főbarátok szervezik
a nyári zarándoklatot, és vezetik
emellett a „barátcsaládokat”. A
barátcsaládok 10-15 főből álló kis
csoportok, amelyek halmazából tevődik össze a barátsereg.
– Ebben az évben már a Barátok
Útja vezetője voltál. Milyen kihívások elé állított ez a felelősségteljes
feladat?
– Idén nagy változás történt a BÚ
történetében, hiszen most először
„civil” (nem szerzetes, pap vagy
apáca) vezette a zarándoklatot.
Tavaly ősszel derült ki, hogy az
előző vezető nem tudja tovább vállalni a BÚ vezetését. Mint olyan
ember, aki nagyon sokat kapott a
BÚ-tól, és kezdettől fogva részt vett
a zarándoklatokon, természetesen
felelősséget érzek a BÚ jövője
iránt. Ekkor fogalmazódott meg
bennem, hogy küldetésem van,
mint a BÚ vezetője. A karácsonykor
összegyűlő főbarátok, mint a BÚ
döntéshozó szerve választottak
vezetőnek. Ilyenkor döntünk a
következő év helyszínéről. A szervezés ezután kezdődött. Hosszú és
időigényes munka, míg létrejön egy
ismeretlen tájon szerveződő zarándoklat. Nem egyszerű biztosítani a
szállást, étkezést kis településeken
több száz fiatalnak, az utazásról

nem is beszélve. Egész szervezőcsapat áll emögött, akikkel
együtt dolgozva közösen tettük
lehetővé az idei zarándoklatot.
A zarándoklaton a csoportok és a
csoportvezető főbarátok között
hosszútávú, mély kapcsolat alakul
ki, ezért az előző évektől eltérően,
idén, mint vezető főbarát le kellett
mondanom a régi csoportom vezetéséről.
– Mint főbarátok, mit próbáltok
átadni a fiatalok számára a zarándoklat által és mi a hosszútávú
célotok, elképzelésetek?
– Célunk a BÚ elnevezésének megfelelően, hogy a diákoknak és vezetőiknek olyan nyári programot
adjunk, amely által a harmonikus
és kiegyensúlyozott élethez nyújtsunk segítséget: barátság önmagunkkal, barátság a környező világgal, barátság a magyar kultúrával,
néppel és történelemmel, valamint
a határon túl élő magyarokkal.
Minden évben több száz, nagyrészt
hátrányos helyzetű és nagycsaládos gyerek számára tesszük lehetővé, hogy ebben a barátságban
részesüljön. Segíteni akarjuk őket
abban, hogy megtalálják helyüket
az életben, el tudják helyezni
magukat a társadalmi és kulturális
környezetükben, vállalni tudják
személyes múltjukat, és felelősen,
keresztény módon tudják, merjék

B ESZ ÁMOLÓ
alakítani életüket. Ennek érdekében szervezzük számukra ezt a zarándoklatot, ami
a keresztény közösség és barátság megtartó helye.
Hisszük, hogy a BÚ tanárok és tanítványok, magyarságukat és kereszténységüket kereső tudatos személyek élő, éltető
közössége.
– A nyári zarándoklaton kívül szervezteke közös programot az év többi részében?
– Programjaink tanév közben is folytatódnak. Minden évben karácsonyi ünneplést
szervezünk (barátkarácsony), ahol a nyár
óta átélt élményeket osztjuk meg egymással. A kiscsoportok évközben túrákon
vesznek részt, ahol tovább építik a közösség élményét.
Van-e külön programotok a főbarátoknak?
Évközben rendszeresen részt veszünk
tréningeken, ahol egyrészt a nyári zarándoklat és kiscsoportok vezetésére készülünk, másrészt pedig saját keresztény
életünket és barátságainkat építjük.
– A BÚ-n kívül a „civil” életben mivel foglalkozol?
– Budapesten élek feleségemmel, Dórival,
akivel 2005-ben házasodtunk össze.
Csakúgy, mint a párválasztásban, hivatásom tisztázásában is nagy szerepet játszott a BÚ: szüleim többször voltak a
zarándoklaton mint orvosok, és mellettük, illetve ezt követően orvostanhallgatóként is többször láttam el a BÚ-n az
orvosi teendőket.
Idén nyáron végeztem a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi
Karán, emellett egy éve kivonuló mentőtisztként
teljesítek
szolgálatot
az
Országos Mentőszolgálatnál.
– Ha valaki kedvet kapott ehhez a zarándoklathoz, vagy csak egyszerűen érdeklődik irántatok, hol találhat további információt a Barátok Útjáról?
– A honlapunkon minden fontos információ
megtalálható
(http://baratokutja.uw.hu/), de a katolikus
középiskolák hirdetőtábláin is rendszeresen megjelennek a plakátjaink.
– Köszönöm a beszélgetést!
SZABÓ TIBOR (Ph 06)
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Szent Benedek
zarándoklat
int legidősebb bencés diák résztvevő, azt a megtisztelő
felkérést kaptam, hogy írjak egy rövid, személyes beszámolót a 2008. nyári Szent Benedek gyalogos zarándokútról, amely Pannonhalmáról indult ki és Bakonybél érintésével
Tihany volt a végcélja.

M

Valahogyan már jó pár éve kezdtek foglalkoztatni a zarándokutak. Kezembe akadt, vagy már az irányított érdeklődés adta és nagy
hatással volt rám JENNIFER LASH: Zarándokúton c. könyve, amelyben
a Santiago de Compostela–i zarándoklatát írja le, melyre halálos
betegsége tudatában vállalkozott. Aztán a szándék végül csak gondolati játék maradt, mint ahogyan nem jártam a csíksomlyói vagy a
czestohowai zarándoklaton sem. A bencés zarándoklatról viszont
hallottam, sőt kutakodtam is utána a BDSZ honlapján, így amikor a
szervezők, Hortobágyi Arnold OSB és Csizmazia Bulcsú (Ph 92)
meghirdették, az elsők között jelentkeztem. Próbáltam résztvevőket toborozni az osztálytársaim közül, de végül WILDNER DÉNES barátommal együtt mentünk, aki ugyan nem volt bencés diák, de két
héttel öregebb lévén nálam, megfosztott engem a legidősebb résztvevő dicsőségétől. Így hát csak mint legidősebb bencés diák résztvevő büszkélkedhetem.
Friss nyugdíjas utazási igazolványunkat kihasználva, vonattal
utaztunk Budapestről Pannonhalmára, a vasútállomásról pedig
hátizsákkal gyalog fel a Hegyre. Vonattal utoljára diákkoromban
érkeztem, de akkor a Főapátság teherautója vitte fel a csomagjainkat. Becsatlakoztunk az addigra már javarészt összegyűlt zarándokcsapatba, megismerkedtünk Arnolddal és Bulcsúval, két, harmincas éveik elején járó fiatalemberrel, akik jól együttműködő párt
alkotva készítették elő és vezették a zarándoklatot. Összeállították
azt a zöld füzetet, amely az út tartalmi és lebonyolításbeli részleteit fogta össze.
A zarándoktársaság összetétele minden szempontból üdítően és
jólesően változatos volt: nagyjából fele-fele részben nők és férfiak,
a korfa alján néhány tíz év körüli fiú, a tetején pedig két 60 éves
fiú: Dénes és magam. Voltak közöttünk házaspárok, még összeházasodás előtt álló párok, teljes családok, apa-fia, anya-lánya, sőt
anyós-veje párosok, baráti csoportok, egymagukban jöttek. Bizonyosan ugyanilyen változatos volt a szándék vagy az indíttatás, ami
kit-kit elhozott erre a zarándokútra. A beszélgetésekből kiderült,
hogy reformátusok és evangélikusok is voltak közöttünk. Magammal együtt négyen voltunk az érettebb korosztályhoz tartozó bencés diákok közül: JOBBÁGY LAJOS és SZALAY MIKLÓS, (mindketten Ph
69) és ÓCSAI ANTAL (Ph70).
A zarándoklat tartalmi gerincét a bencés kolostorok és a bencések zsolozsmái adták. Vasárnap Pannonhalmán részt vettünk az esti
vesperáson és kompletóriumon, hétfő reggel pedig a laudesen. A
Laudes és reggeli után Asztrik főapát úr a Főmonostori bejáratnál
áldással bocsátott útra bennünket, azt kívánva, hogy „hűs szél támassza hátatokat”.
A Hegyről a „horgas”, azaz horhos, azaz mélyúton indultunk le a
faluba. Bevallom, én ezt az utat sem a diákkoromból, sem az azóta
számtalan visszalátogatásomból nem ismertem, pedig, amíg a
hegyre északról felfűződő, ma használt utat meg nem építették a
19. szd. végén, ez volt az apátság fő megközelítési útvonala gyalogosnak, fogatnak. Ravazd felé indulva kereszteztük a 82 –es utat és
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átváltottunk a sokorói dombság párhuzamos dombsorára. Az útvonal, ahol lehetett, kerülte az autóutakat,
ahol meg nem lehetett, ott meg a menetirány szerinti
jobb oldalon libasorban haladva, KRESZ-meghatározás szerint lassú mozgású járműként viselkedtünk.
Könnyítette a dolgunkat, hogy csak a napi csomagunkat kellett magunkkal vinni, a többit egy autó hozta
utánunk. A Bakony erdeje nagyon szép, és sok titkot
rejteget, pl. egy olyan jó pár kilométeres nyílegyenes
betonutat, amelyet az oroszok építettek maguknak,
hogy csapataik alkalom adtán a Bakony felől a Kisalföld felé fölfejlődhessenek. Istennek hála, nem adódott
ilyen alkalom. De egy sokkal szebb utat is: a ma már
csalánnal és bozóttal felvert „Barátok útját”, amely
észak felől vezet be Bakonybélbe, és a régi bencések
járhattak rajta Pannonhalma és Bakonybél között.
A zarándokútnak sokféle szempontból nézve „íve”
volt. Az öt gyalogos zarándoknapunk napi 20–30
km–es adagjai fokozatosan szoktattak hozzá bennünket a terheléshez, az utolsó nap mindössze 18 kilométere pedig lecsengette azt. Minden nap, a szállásunk
helyén, a templomban vagy a szabadban közösen mondott reggeli és az esti zsolozsma között, délelőtt is,
délután is menet közben rózsafűzért imádkoztunk és
ugyancsak délelőtt is, délután is egy-egy óra teljes
csendet tartottunk menet közben. Ez mindnyájunk
kedves programpontja volt, talán
csak a köztünk lévő 5-6, tizenhárom év körüli kislánynak lehetett
nehéz. Szép zarándokszokás az
is, hogy minden, útunkba eső,
vagy akár a szemhatáron megjelenő kereszt előtt megálltunk,
bevártuk egymást és egy rövid
zarándokimát mondtunk: „Amit
közületek a legkisebbel tesztek,
vélem teszitek”. Az út vége felé, a
tótvázsonyi református templomban számoltunk be egymásnak
arról, melyikünk mit gondol, mit
érez a zarándokútról.
Az utat mindnyájan jól bírtuk, a
szállásaink: Pannonhalmán a diákotthonban, Bakonyszentlászlón
egy iskolai tornateremben, polifoam derékaljon, Bakonybélben az
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apátságban és a kapcsolódó vendégházakban, Veszprémben egy egyházi kollégiumban és végül Tótvázsonyban és Tihanyban megint csak iskolai tornatermekben. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy Arnold és
Bulcsú méltányosságának köszönhetően, az 1970 előtt
születettek egy vagy két helyen a polifoam helyett ágyban aludhattak. Ebédidőben, akár a Kőrishegy csúcsa
alatt, akár egy falusi kocsmánál, útunkba került az
autónk és a gondos családanya résztvevők szendvicsekkel látták el a társaságot. Meleg vacsorát kaptunk
étteremben, vagy vendégházban, különösen jól esett –
mint étel és mint gesztus – Veszprémben a bencés
öregdiákok vacsorája, akik nem csak főztek ránk, de
élükön Péterrel, a BDSZ elnökével még el is mosogattak utánunk.
A Veszprém után következő szakasz, a Balaton-felvidék is szép. Ahogy felkapaszkodva elimádkoztuk a
keresztutat, Veszprémfajsz kálváriadombjáról láttuk
meg először a Balatont, a további út során még kéthárom csúcsról, kilátóról is a szemünk elé került, másmás állásból. Talán a legszebb az volt, amikor a Tihanyi félsziget nyaka felől Balatonszőlős felé leereszkedve egyszerre láthattuk a Füredi és az Aszófői öblöt
és tengelyében a félszigetet az apátsággal. Mind azt
érezhettük, templomban járunk, talán ennek a hatására énekelte el Lajos a gyönyörű, sokstrófás, szűzmáriás csángó éneket, amelyről aztán elmondta, hogy Jáki
Szaniszló gyűjtéséből való.
Az apátságban Richárd perjel úr még a harangokat
is meghúzatta érkezésünkkor és kedves szavakkal fogadott, este pedig – kifürödve és illatosan – részt vettünk a Szt. Benedek napi, felemelően szép ünnepi misén. Az ünnepi liturgia, a kórus, a barokk pompa, a
majd’ ezeréves altemplom, a misét követő fogadás,
mint társasági esemény éppen azzal, hogy olyannyira
eltért a gyalogos zarándoklat egyszerűségétől, összefoglalta és lezárta az ívét.
Az út élményt és erőt adott. Köszönet érte.
FRÁTER LORÁND (Ph 66)
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„és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?”
(Iz 53,1)

annonhalmára épp csak beestem. Dél helyett fél
hatkor rohantam át a kapun. Tudtam, hogy ha
mást már nem is, de a Salve Reginát még elcsípem a vesperás végén. Egy év után úgy vágytam hallani, mint a gyerek, aki hosszú útról hazatérve újra
hallhatja édesanyja hangját. Ott, a mindig titokzatos –
ismerős boltívek alatt végre átengedhettem magamat
a nyugalomnak. Sok jól ismert arc mosolygott rám, és
még több idegen nézett felém meglepetten – „Hát ez
kicsoda?” –, engem pedig csak egy dolog érdekelt –
„Itthon vagyok!”

P

Mondtam is neki rögtön, hogy menjen csak tovább
nyugodtan, mert én ugyebár éppen zarándokolnék, és
ő ilyen módon – sajnos – nem kívánatos útitárs… Ebben a pillanatban azonban már rám is akaszkodott,
nem eresztett, és legnagyobb meglepetésemre így
szólt a számmal: „Gyerünk, mert soha nem érünk
oda!” És már ontotta is a parancsokat, a feltűnősködő
poénokat, a csipkelődő megjegyzéseket, és én már éppen mondtam volna, hogy „nana, ez így nem lesz szerencsés”; ő pedig rám kacsintott, és ezzel rendben is
volt minden. Újra barátok lettünk; a gőgöm és én.

Idén harmadszorra vágtam neki ennek a megszentelt 100 kilométernek. Itt egy, a nyári szellőben régi
barátként integető fa, ott egy homályos emlékként felsejlő, girbegurba kanyar. Azt is megtanultam az elmúlt
két évben, hogy az út köveiben, a kiálló gyökerekben
az Isten lakik, Ő viszi előre a lábaimat ebben az évben
is, és Ő, aki nem változik, akar most új dolgokat megmutatni, egy új „kinyilatkoztatást” adni nekem. Ahogy
a zarándoklatokon egyszerűen mondani szoktuk: „A
lényeg az út…”

Attól kezdve aztán velem járt, és együtt törtük meg
a csendet, romboltunk szét meghitt beszélgetéseket,
aláztunk meg láthatatlanul másokat; együtt mészároltuk le az öröm Szentlelkét. Együtt néztünk mások szemébe fölényesen, gúnyolva esendőségüket, lassúságukat, lelki szegénységüket. Az Isten pedig, akit eleinte
szemlélni akartam, hallgatott, és… menekült előlem.
Ez eleinte nem érdekelt. Hiszen újra erős voltam, humoros, a társalgás középpontja, nélkülözhetetlen mindenki számára, az Igazság rendíthetetlen szószólója,
aki ismer minden ösvényt, minden törvényt, jót és
rosszat. Levetettem az „új embert” – jó volt nekem a
megszokott régi is.

Idén történt először, hogy nem egy életfontosságú
probléma megoldását vártam a tihanyi érkezéstől, hanem „csak úgy”, mondhatni, szemlélődni indultam útnak. Hiszen nem volt semmi gondom, minden tökéletesen alakult, kitűnőre zártam az évet, volt pénzem is;
végre zavartalanul kettesben lehetek az én Urammal!
Persze, ahogy én azt elképzeltem. „Az én útjaim
nem a ti útjaitok.” - ezt már háromezer éve is tudták.
Hát, én nem tudtam…
Gyanútlanul indultam útnak – Isten, mint később
megtudtam, lesből támad. Nem is volt semmi baj, egészen az első három óra elteltéig. Ám ott, a ravazdi faluvégen váratlan dolog történt. Egy régi jó barát jött
egyszerre szemben velem az úton: tulajdon gőgöm.

Észrevehettem volna... Hiszen újra és újra meg is
álltunk, rövid imát mondtunk: „Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek…” És Ő ott függött letört karral a régi, mohával borított kőkereszteken, vagy kétdimenziós horpadt pléhdarabként a korhadó erdei feszületeken, és – türelmesen haldokolt
értem. Sejthettem volna…
A harmadik napra a bal térdem felmondta a szolgálatot…
„Autóra ülni? Nem. Azt már nem! Hogy én?! Gyalogolok! Erős vagyok, nélkülem nem boldogulnak!” Aztán lassan mind elmentek mellettem, és én
a menet végén találtam magam. „Mert kivetették az élők földjéből…” „Nem, az nem
lehet! Engem?!” És akkor, a haláltusa zavart rémületében egyszerre az Isten közeledett felém, hozzám hajolt, majd lágyan a
fülembe súgta: „De az Úrnak úgy tetszett,
hogy összetörje…” És megadtam magam
szelíd legyőzőmnek…
Akkor egyszerre könnyebbek lettek bicegő lépteim. Egy kéz hátulról megfogta a
hátizsákomat, és elkezdte leemelni a vállaimról. „Ne,” – nyögtem volna kétségbeesetten, – „erős vagyok!”; aztán csak engedtem,
hadd legyen teljes a győzelem felettem.
De a gőgöm ezt sajnos már nem várta
meg; hanyatt-homlok elmenekült Kádárta
irányába…
A.L. (Ph 06)

12

BESZÁMOLÓ

PAX ET GAUDIUM

Egy felvidéki kirándulásról

Kedves Diáktársak!
mint azt áprilisi Hírlevelünkben,
valamint az adategyeztető lapok
kiküldésekor is jeleztük, ezen számunkat már csak azon diáktársaknak küldtük ki, akik az adategyeztető lapot visszaküldték. Fájó szívvel, de tudomásul kellett
vennünk, hogy mindössze 700 példányt kellett postáznunk.

A

Természetesen szívesen és örömmel fogjuk elküldeni újságunkat pótlólag mindazon
diáktársunknak, akiktől az adategyeztető
lapot ezt követően kapjuk meg. (Azt egyébként ismét postáztuk minden „alvó” diáktársnak – biztosak vagyunk benne, hogy
sokan csak feledékenység okán nem küldték azt vissza.)
Az adategyeztető lap (valamint a belépési
nyilatkozat is) a honlapunkról is letölthető,
illetve az egyesületi irodánkból szívesen
postázzuk mindannak, aki kéri.
Kérjük a fentiekről tájékoztassátok az
osztálytársakat – senkit nem szeretnénk
akarata ellenére elveszíteni.
Elnökség

2008. évi tagdíj:
5.000,- Ft vagy
500,- Ft „regisztrációs tagdíj” évente.
– az 1956-ban vagy korábban, illetve
– a 2001-ben vagy később érettségizettek
részére (25 év alatti, illetve 70 év feletti
diáktársaink részére), illetve
– mindazok számára, akik ezt választják
(A felszentelt papjaink, a rend tagjai, valamint a
középiskolások az alapszabályunk szerint tagdíjmentességet élveznek.)
A Tagdíj befizethető:
- sárga csekken (általában a Hírlevéllel küldünk, de külön kérésre szívesen postázunk),
vagy a
10403356-33500155-0000000
számlára átutalással,
vagy a K&H Bank fiókjaiban közvetlen
készpénzbefizetéssel
Külföldről történő utalás esetén:
SWIFT kód:
OKHBHUHB
IBAN:
HU76-1040 3356-3350 0155-0000 0000
Bank neve és címe:
K&H Bank Zrt. Győr
Kedvezményezett neve: Bencés Diákszövetség
Fenti számlaszámon fogadjuk az Ösztöndíj
Alapra és az Iskolaalapra szánt összegeket is.

zervezetünk rendezésében emlékező kirándulást
szerveztünk „Híres bencések nyomában” címmel, a Felvidéken.

S

2008. jún. 18-án, szerdán autóbuszunk, zuhogó esőben, 6.30
órakor indult el Csepelről, az
autóbusz pályaudvar parkolójából. Itt még csak néhányan voltunk, mert úgy szerveztük, hogy
kiki a lakóhelyéhez legközelebbi helyen szállhasson a buszra.
Így a Boráros téren szálltak fel
néhányan és a Fehérvári úti
piac előtt néhányan, továbbá
egy
diáktársunkat
Komáromban, a vasútállomás mellett vettük fel, aki ide vonattal
érkezett. Útközben örömmel
vettük tudomásul, hogy az idő
számunkra kedvezőre fordult,
kisütött a nap, elállt az eső.
Komáromnál léptük át a határt. Első utunk Szímőre, JEDLIK
ÁNYOS (1800-1895) szülőfalujába vezetett. Itt előzetes megbeszélés szerint, a polgármester úr intézkedése alapján már
vártak minket. Először megtekintettük az emlékmúzeumnak
berendezett Jedlik-szobát, majd
utána a meghívásunkra csoportunkhoz kapcsolódó SAC. DR
SZILÁRDFFY ZOLTÁN egyetemi tanár úr szentmisét mutatott be.
Bár a szentmise ad hoc történt,
a falubéliek közül is néhányan
részt vettek rajta. Ezután
Andódra folytattuk utunkat,
CZUCZOR GERGELY (1800-1866)
bencés pap költő és nyelvész
szülőfalujába. Itt is a Polgármesteri Hivatalban érkezésünkkor azonnal rendelkezésünkre
álltak: megmutatták
a
Czuczor
Gergely emlékére
létesített Múzeumot és néprajzi
kiállítást.
Majd
tovább indultunk
Érsekújvár felé, de
csak áthaladtunk a
város szélén. Legközelebb Tardoskedden
álltunk
meg, ahol az autó-

buszból megtekintettük Szent
István király szobrát - mivel itt
ismét esett az eső. Áthaladtunk
Vágsellyén, egyenesen Galántára. Itt ebédeltünk a STOP étteremben, kiki a saját ízlése szerint. Nagyon kellemes, virágokkal díszített étterem. Ebéd után
átmentünk a templomba, mely
Szent István király titulusát
viseli. Itt a helyi plébános úr
maga kalauzolt bennün-ket,
valamint a társaságunkban lévő
művészettörténész tanár úr,
mint a hely kiváló ismerője tartott előadást a templom történetéről, műtárgyairól. Innen
Deákiba utaztunk tovább, ahol
megtekintettük Szent István
első királyunk által 1002-ben a
Pannonhalmi Bencés Apátságnak adományozott község egykori templomának utódját, az
újjáépített román stílusú bazilikát. Itt a helyi idegenvezető és a
velünk utazó professzor úr is
magyarázataikkal bővítették a
hellyel kapcsolatos ismereteinket. Tovább utazva, Pered község után Zsigárd község templomának falán megtekintettük a
falu szülöttének, DR. ERDÉLYI
LÁSZLÓ /1868-1947/ bencés történész professzor, akadémikus,
a szegedi egyetem tanárának
emléktábláját.
Innen utunk már hazafelé vezetett. Komáromnál elbúcsúztunk Zalaegerszegre igyekvő
társunktól, majd mind sorban
kiszálltak a nekik megfelelő
helyen. Autóbuszunk este 3/4 8
órakor érkezett Csepelre. Ugy
érzem, mindnyájan élményekkel gazdagodva érkeztünk haza.
Végezetül, de nem
utolsósorban, szervezetünk köszönetét fejezi ki az
Elnökségnek az út
megvalósításához
szükséges anyagi
támogatásáért.
KOVÁCS DEZSŐ
(Cs 51)
a csoport vezetője
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‘Minden fizika’
– beszélgetés Dr. Vácity Józseffel (Ph 77)

JÓZSEF 1959-ben született Borsodon. IJJAS JÓZSEF
érseki ajánlásával indult el
Pannonhalmára felvételizni, mint
leendő osztályából többen is.
Édesapja háziorvosi tevékenységétől vezérelve a gyógyítás felé fordult, mind a fizikával, mind a biológiával elégedett volt: Minden
fizika – idézi FÉLIX atyát, prefektusukat, többször is a beszélgetés
során. Ez a mondat a későbbiek
során is mottója tevékenységeinek, megfogalmazva ezzel azok
praktikus egyszerűségét és tömör
leleményét. Gyermekorvosi és fülorr-gégészeti szakvizsgákat tesz a
pécsi, majd pedig a szegedi orvosegyetemeken. Baján osztályos
orvos, majd magánpraxist nyit,
hivatkozva az osztályos munka
hálapénzekből adódó hálátlan voltára. Magánrendelésén szem előtt
tatja páciensei családi és anyagi
lehetőségeit: a nagycsaládosok
gyermekeit csupán egy időpontra
kell bejelenteni – „Lehetőségeim
szerint így támogatom őket” mondja. „Roppant megtisztelő, ha
egy beteg azt szeretné, hogy én
gyógyítsam meg.”

V

ÁCITY

2005-ben „térdig a horvát tengerben” dönti el, hogy végleg elfordul
az orvosi szakmától. Teszi ezt annak embertelen és bürokratikus
volta miatt. „Nem lehet ezt tiszta
szívvel csinálni.” Könnyen tette le
a fehér köpenyt, hiszen volt még
legalább két terület, melyben otthon érezhette magát. „A társadalmi megítélés szerint, ha egy közgazdász termékmenedzseléssel
foglalkozik, az teljesen természetes dolog, ha azonban egy orvos
adja fel hivatását, attól viszonylag
távol álló területek miatt, a társadalom számára nem elfogadható.
Miért?! Nem okozott személyes
krízist a döntés, hiszen a találmányaim, valamint az informatika
mindig is életem részét képezték –
szívesen mélyültem és mélyülök el
bennük. Van mit csináljak.”

„Egyszer, még amikor osztályon dolgoztam, behoztak
egy megégett kisgyermeket.
Gázpalack robbant föl mellette. Gondoltam, hogy biztonságosabbá kellene tenni
a palackokat: ne szivárogjon
belőlük a gáz, ha eldőlnek.
Kitaláltam a világ legegyszerűbb dolgát: egy szelep,
melyben egy golyó van – ha
csak kicsit is megdől a palack, a golyó elzárja a kifelé
áramló gáz útját, valamint a
gáz túlnyomása a golyót a
nyílásban tartja. Egy egyszerű szelep a gázpalack csapjának tartály felőli részén.”
Sajnos a szelep bevezetése a
kor gázautós szokásai miatt
egyik nagy befektető számára sem volt kifizetődő.
„Mindig személyes indíttatásból erednek az ötletek.”
1999-ben kitalálta a porszívós orrszívót. A régitől vérzett a gyermekek orra. Ez az új generációs
konstruktum a párhuzamos pályákon haladó levegőutak miatt kíméletesebb, mint elődje. „…de egyébként ez is fizika…” Több patika is
forgalmazza ezt a terméket.
Szintén személyes élményből fakadóan született meg a szertartásgyertya/körmeneti gyertya ötlete.
„2001-ben a nagyszombati szertartás során a gyertyaviasz rácsöpögött a kabátomra – meg egyébként is: mindig vigyázni kell, hogy
a szél ne fújja el a lángot.” Ennek
forgalmazásában lánya, Eszter segíti. Németország, Ausztria és
Olaszország is piaca a szertartásgyertyának.
Facsavar fejével megtömködte a
pipáját, pöfékelni kezdett és hátradőlt kényelmes foteljében.
„Amikor költöztünk és bár minden
forintnak meg volt a helye, kukát
akartunk venni. Elmentem egy hipermarketbe és tapasztalnom kellett, hogy a sokkal praktikusabb,

kerekekkel szerelt kuka kétszer
olyan drága, mint a sima kétfülű.
Otthon forrasztottam magamnak
egy vázat, melybe minden féle és
fajta kuka beilleszthető. A vázon
van két kerék, így olcsóbban lehet
kerekes kukám. Kukaszolgának hívom. Szintén a költözés apropójából született a fúgatisztító gép ötlete is. Gondoltam segítek a feleségemnek kipucolni a metlakiközöket. Nagyon fárasztó és reménytelen küzdelem volt négykézláb a
konyhakövön. És még hátra volt a
többi helység. Egy erősebb kefét
egy motorhoz szereltem, az egészet egy házba illesztettem, melynek nyele is volt. Könynyedén használható és jól dolgozik a szerkezet.”
„Az autóvállfa ötlete is praktikus
megfontolásokat követ. A fejtámla
helyére szerelhető fém vállfa életveszélyes lehet, főleg, ha egy kissé
hanyagabb sofőr beülteti az utasát
a vállfás ülésbe. Olyan vállfára van
tehát szükség, meg egy ’női mozdulattal’ eltávolítható, vagy: olyan
ülés kell, melyben a fejtámasz rúdjainak sínjei között középen egy
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forgatást akadályozó, tehát négyszög alakú sín is van, melybe a vállfa belecsúsztatható. A szabadalom
megvan rá, de még nincs megállapodás autós céggel. Autósegédnek
hívom.”

DICSÉREM I STENT

PAX ET GAUDIUM

A Bencés Kiadó

Historia Pro Futuro
sorozatáról

„A legkevesebb energiát a feltalálás
igényli. Sokkal többet igényel a
piacképessé válás. Az almalénél
egyszerűek a kritériumok: vagy olcsóbb legyen, vagy finomabb. Ha
mindkettő, akkor aztán biztosan talál magának piacot. Új találmányok
esetében kissé nehezített a piacképessé válás. Ha nem tudják az emberek, hogy mi is az az ’almalé’,
akkor nehéz eladni nekik.”

mikor a Bencés Kiadó „Historia Pro Futuro” sorozata a múlt eseményeinek, tényeinek, adatainak újrarendezését és újraolvasását
tűzi ki célul, magatartását a történelemhez fűződő viszony alapgesztusaként értelmezi.

A másik terület, melyben otthon
érzi magát, a találmányokon kívül,
az orvostudomány után, az informatika. Egy gyermekpáciensének az
édesapja írt egy receptíró programot a magánrendelésbe, melyből
aztán kórházi rendszer lett – ez már
közös vállalkozás keretein belül.
Teljes mértékben autodidakta módon tanulta ki az informatika ezen
logikáját és nyelvezetét.

1/ Kocsor Judit, László Klári: Különbéke
Embermentők és túlélők beszélgetései a holokausztról

Isten, haza, család. „Talán az utolsó
kettő fordított sorrendben szerepel
nálam, de mindenképpen ez a három legfontosabb dolog számomra.
Családom vallásos. Akit Isten az
asztalához hívott, az igyekezzen
annak megfelelően élni – idézi
Szent Ágostont – Igyekezni kell!”
Két gyermek édesapja: ESZTER, aki
közgazdász végzettségével egyre
inkább belelát édesapja vállalkozásaiba, segít neki. Két éve férjnél
van. DÁVID 22 éves, régészetet tanul.
Beszélgetésünk előtt kilenc nappal
derült ki, hogy Eszter gyermeket
vár. „Szerencsésnek mondom magam, hogy sikerült itthon elboldogulnom, és nem kellett hazátlanná
válnom, még csupán néhány évre
sem. Ez igazán szerencse.”
A jövővel kapcsolatban újabb találmányokat emlegetett, feltalálói babonából fakadóan, természetesen,
semmi konkrétumot nem sikerült
megtudni ezekkel kapcsolatban.
Informatikai vállalkozásuknál dolgozó munkatársak megélhetését
biztosítandó piaci lehetőségeket
remél, hogy „legyen munka és tisztességes fizetés jelen gazdasági
körülmények között is”.
KP (Ph 05)

A

A jövőnek szóló történelem tehát nem a múltból a jövő felé bukdácsoló
palackpostaként értendő, ahol a jelen éppen a viharos vagy háborgó
tenger képének felel meg, hanem sokkal inkább a tapasztalatok, a tudás
és a kérdezés olyan új dimenziójaként, amely elengedhetetlen ahhoz,
hogy a reális jövő építésében a mindenkori jelen múltértelmezése hivatkozási alappá válhassék..
A sorozat eddig megjelent kötetei

„A 2000-ben alakult Ariadne-csoportban első
generációs mentők és túlélők találkoznak és
beszélgetnek egymással rendszeresen. A találkozások során a múlt szövevényének együttes
kibogozására vállalkoznak – talán ezért is
választotta a csoport az Ariadne nevet. Mert
Ariadne fonala az, amely segít kijutni a labirintusból. Ez az a fonál, amelynek mentén bejuthatunk a múltba, a mélybe, a sötétbe, úgy,
hogy nem kell félnünk attól, kijutunk-e onnan,
vagy sem.”
Kötetünkben a beszélgetések során letisztult vallomások sorakoznak egymás után: embermentők és túlélők felelgetnek egymásnak –
a sötétből.
A visszaemlékezéseket fotók, egykorú dokumentumok reprodukciói
és bőséges jegyzetapparátus, valamint mutatók teszik jól használható forrássá a történelem iránt érdeklődő olvasók és a szakemberek számára egyaránt.
2/ Somorjai Ádám: Ami az emlékiratokból kimaradt
VI. Pál és Mindszenty József 1971-7975
A Népszabadság beszélgetése Somorjai Ádám
atyával a könyv megjelenése után:
„Hogy miért éppen az 1971-1975 közötti időszakot tartotta fontosnak vizsgálni és dokumentálni, arra a könyvek szerzője két választ
is adott. Egyfelől: az utolsó életszakasz, amely
a halállal zárul, nagyon fontos a szentté avatási procedúra szempontjából. Másfelől igen
konfliktusos periódusról van szó. Részint a
neki másfél évtizede oltalmat adó amerikai
követséggel, részint VI. Pál pápával voltak mélyreható nézeteltérései a hercegprímásnak.“
Teljes szöveg: http://www.nol.hu/cikk/497898/
Készülnek a BDSZ kiadványai:
– Angelus – a bencés szellemiség almanachja
Főszerk.: DR. KELÉNYI ISTVÁN (Ph 64)
– Bencés tanáraink – legendás nevelőink
Felelős szerk.: DR. KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ (So 51),
Sorozatszerkesztő: SZIKORA JÓZSEF (Ph 64)
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A cella mélyén - Prohászkával
„A demokrácia vagy keresztény lesz vagy nem is lesz. Egy
keresztényellenes demokrácia olyan karikatúra,
amely vagy zsarnokságba vagy anarchiába süllyed”.
(Róbert SCHUMANN)

ost, amikor a kezdeteitől félresikerült rendszerváltásunkat immáron másodjára degradálják
politikai show-műsoros személyeskedő intrikákká a magyar parlamenti pártocskák, – mindez nagyban
veszélyezteti szeretett Hazánk – sajnos – immár egyre
kilátástalanabbnak látszó jövőjét, utódaink biztonságos
jövőképét. Míg mostanság a még élő, jobbára hetedik évtizedén túli bajtársaink zöme igencsak nosztalgiázó, önsebeit nyaldosó öreguras méltatlankodással ragadt meg
„elvetélten elveszejtett ifjúkori sérelmei feletti” búslakodásában, önnön sorsán,, mártí-romságán, sokan nem veszik észre, hogy e helyett inkább előrébb mutató tanúságtevésükkel kellene „múltat-jövőt ébresztő“ jelszóval,
kevéske még hátralevő éveikben csatasorba állva, kötelességből utódaikat a haza megmentésére ösztönözniük!

M

Régebben (51 évvel ezelőtt) mi a múltidézésből építkezve több havi magyar és szovjet vallatás után, ügyészségi és bírósági börtönökben már a szovjet „trojka” hadbíróságától elítélten, a nehezén túlesve „kis szervezetünket” egy szűkös kis cellába összezártan (halálra ítélt bajtársainktól elválasztva!) tervezgettük, építgettük magunkban jövőnket. Morbidul hangzik ugyan, de mégis
szerencsénkre: a Pilátusként Krédóba került, velünk
együtt elítélt paptanáraink önzetlen irányításával, gondjaikat Félretevő, értünk gondoskodva, bátorításukkal ők
adták, táplálták bennünk a reményt, az erőt. Bánatainkat
önmagukba rejtőn segítettek nekünk számba venni a túléléshez szükséges valamiféle majdan-jövőt, imádságos
lelkükkel támogatva kamasz-kölkös gyámoltalanságunkat, koravénen túlságosan korai férfivá válásunkat...
Elsőnek “Jezsunk” (jezsuita szerzetes előadó volt az egyetemen) a 19 éve váratlanul-ridegen elhunyt Prohászka
Ottokár püspök atya „Diadalmas világnézet” című munkájából adott elő, könnyen érthető, világosan fogalmazott
mondataival: tudást karbantartással, amit fontosnak tartott túlélésünk érdekében: útravalónak a nagy püspök
tanításaiból.
Lelkierő-tartásra, a (szerinte) mi kis gimnazista-kölök,
s néhány egyetemista cellatársunk szellemi-lelki nívóján
persze, s közérthetően. Ismertette Prohászka püspök
életét, hogy ö annakidején mennyire a kor követelményeiben élt és mennyire azonosíthatók azok az (akkori)
máinkkal!... (Megítélésem szerint a mostani mákkal is). A
Diadalmas világnézet anyaga szerint Prohászka a magyar
múlt taglalásává, az irányváltásra felhívó figyelmeztetésével!, történelmével segített századunk bajaira rámutatni. Akkoriban (máig is érvényes) utat talált a ma nemzedékéhez; tisztábban látó célkitűzésekkel, útmutatásaival
vázolva a keresztényibb magyar jövő célkitűzésének
elérését. „Jezsink” hangsúlyozta, hogy Prohászka e müvé-

ben, beszédeiben nem csupán az egyetemi ifjúsághoz
szólt, hanem a magyarság dolgozó rétegeinek, paraszt és
munkásifjainak sorskérdéseit helyezte előtérbe, és érdekükben szorgalmazta e célok megvalósítását. 1927. április 1-én az egyetemi templom szószékén agyvérzés érte.
Másnap a déli harangszó után hunyt el a Papneveldében.
A szószéken félbemaradt beszédének utolsó szavai - sokat
sejtetően - ezek voltak: „... én talán nem csináltam volna
meg a poklot...” És hogy mivel folytatta volna ezt azután
- örökre titok marad. Máig kideríthetetlen, beszédvázlata
híján. „Isten ujjlenyomatát viselte kezdetektől önmagán”
- idézte Jezsu egy életrajz-írója szavait.
Sanyarún sötét cellahelyzetünkben célul tűzte elénk
Prohászka ezen mondatát, amit néhányan odakint sem
felejtettünk el, Segítséget adott a túléléshez a messzi szibériai „tanulmányutunkon”: „úgy éljetek, hogy reménységben haljatok meg, hittel Krisztusban!”...
A püspök papneveldei tanításának sarkköve, alapgondolata volt: Le a koldustarisznyával! Ne hamisítsátok meg
az Isten igéjét! Mindhárom atyánk egybehangzóan felvilágosított bennünket, hogy Prohászka püspök úrnak
némely munkáit egyházi index alá is tették: merész és
ostorcsapás-szerüen szókimondó alapigazságai kimondásáért! Lelkesen felvillanyozódva ittuk a róla szóló idézeteket, alapgondolatokat a majdani egészen „másvilági szibériai lágerekben” bizton felhasználható, magyar mivoltunkban tartást-adó, (rólunk is) gondoskodó tanításait...
Tanításain napról-napra erősödve lelkiekben, egymásközti súrlódásainkról is leszoktunk, szinte észrevétlenül,
atyáink áldásos közvetítésével. Magam igen sajnáltam
ekkor, hogy letartóztatásomkor tartott házkutatáskor
lakásunkból, szüléim könyvespolcáról elkobozták
Prohászka Ottokár életműsorozatát, de csodával határosán (magam sem értem, miképpen) egyik mesekönyvemben eldugva szinte egy alig 52 oldalas „Magyar fiatalság
könyvei” 1. száma (1934-es) egy könyvecske volt, címe:
Prohászka Ottokár társadalomszemlélete - ez megmaradt
nekem, megtaláltam, miután Szibériából, a lágerből hazatértem. Ezt most is kezemben tartva, féltő szeretettel
ajánlom gyermekeim, utódaim számára, amennyiben ők
még érdemesítenek bennünket „ősöket” tudásunk, hazát
féltő tanácsaink meghallgatására, mindezek átvételére.
„Akik fel szeretnének ébredni a bomlás korából, a megroncsolt eszmék, jogi fogalmak mocskos szövevényéből”,
amelyek szemünk láttára morzsolódnak szét, és a bűn, a
hazugság bosszuló vihara söpör végig rajtuk ma is.
„Elsodorva magával a modern társadalom hitelét, becsületét és magyar műveltségünket!”
HÓDI REZSŐ ISTVÁN (Bp 47) rokkant,
a Gulág-világot megjárt túlélő írása
a Virrasztóban jelent meg

(Folytatását a www.bencesdiak.hu
honlapon olvashatjátok)
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Száz éve született

Lelkes István festőművész, tanár
(1908. február 25. – 2000. február 24.)

Galánta melletti Felsőszeli
községből, földműves családból való. 1908. február 25-én
született Budapesten. Gyermekkorában vegyészmérnök szeretett
volna lenni, rajzügyessége azonban
arra késztette, hogy a művészi pályát
válassza. Rajzpályázatokon vett
részt, ahol több ízben nyert első díjat.

A

Egy évig tanult SZŐNYI ISTVÁN szabadiskolájában (tandíját a Gyermeklélektani Társaság fizette).
Szobrászati kifejezésmódja késztette KISFALUDY STROBL ZSIGMONDOT,
hogy meghívja saját tanszékére,
egyben felajánlotta tandíjának kifizetését. A Képzőművészeti Főiskolát festőszakon GLATZ növendékeként végezte, ahol tanársegédként
fejezte be tanulmányait. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével,
DERGÁCS MÁRIÁVAL, aki odaadóan segítette őt, mellette festőművészként, tanárként élt és dolgozott. Öt
gyermekük született, ma valamenynyien alkotóművészek.
Először a Központi Statisztikai
Hivatal grafikai csoportjánál vállalt
állást. Német nyelven írt cikket a
képszerű statisztikai ábrázolásról,
amely Németországban jelent meg.
1935-ben Kiskunmajsára kerültek, itt rajztanárként dolgozott,
sportkört vezetett, ásatásokat végzett tanítványaival, ahol honfoglalás kori leleteket tártak fel. Kodály
és Bartók kottákat szerzett be és
másolt, éneket is tanított és énekkart alakított.

1940-től 47-ig Kőszegen a Bencés Gimnáziumban világi tanárként
tanított rajzot, művészettörténetet
és matematikát.
1947-ben Budapestre költöztek.
A csepeli Jedlik Ányos Bencés Gimnáziumban rajz, művészettörténet
és ábrázoló geometria tanára, majd
helyettes igazgató volt 1948-ig. Az
államosítás után nyílt és őszinte
nézetei miatt Csillaghegyre helyezték általános iskolába, rajztanárnak, ahová naponta hat órát utazott. Ezután a Bakáts-téri általános
iskolában volt rajztanár.
1951-től az Ybl Miklós építőipari
technikumban tanított szabadkézi
rajzot és ábrázoló geometriát.
KAESZ GYULA meghívta az Iparművészeti Főiskolára tanítani, azonban
vallásos élete miatt az akkori politikai vezetés ezt megakadályozta.
1963-tól a Budapesti Műszaki
Egyetemen volt adjunktus, majd
docens az Építészmérnöki Karon.
1976-ban, 68 éves korában ment
nyugdíjba kiváló pedagógusként.
43 éven át tanított.
Pályafutása során hihetetlen emberszeretete vezérelte. Minden tanítványának egyéni sorsára, körülményeire odafigyelt, második apaként nevelt és oktatott.

Szent István évfordulóra 9 részes
képtervvel készült, amelyre fődíjat
kapott. Rajziskolát működtetett,
ahol színes diapozitív képekkel
oktatott művészettörténetet is. A
szükséges anyagot Németországból szerezte be. Jeligés kápolnapályázaton elnyerte az első és a második díjat. A tanári rajzi kézikönyv
pályázaton első díjat nyert. Cikkeket írt a Dunántúli Szemlébe. Könyvet írt Kőszegről, amelyet az Officina Kiadó jelentetett meg 1942ben, majd nagyobb terjedelemben,
bő képanyaggal 1958-ban a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata jelentette meg.
Budapestre kerülve a Képzőművészeti Főiskola Tanárvizsgáztató
Bizottságának tagja és országos tanulmányi felügyelő volt. Tagja volt
a „Rajztanítás” szerkesztő bizottságának. Együtt dolgozott KONECSNI
GYÖRGGYEL. Bútorokat, csomagolást, ruhákat, hanglemezborítót, játékokat, bábúkat és plakátokat tervezett. Foglalkozott csillagászattal
is, maga építette távcsöveit.
50 éves kora után megtanult olaszul is. A Sixtusi Kápolnában látottak alapján római ösztöndíjasként
perspektívatörténeti kutatásokat
kezdett.

Széles körű érdeklődéséhez
apránként gazdag könyvtárat teremtett magának. Tagja volt az Országos Testnevelési Tanácsnak.
Okleveleket tervezett. Kőszegen a

A kőszegi Szecessziós Ház adott
otthont Lelkes tanár úr és
Dergács Mária emlékkiállításának.
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L EVELESLÁDÁNKBÓL
Tanítványai közül többen lettek tanárrá, mérnökké, építésszé, képzőművésszé (pl.: SZŰCS LÁSZLÓ Kossuth-díjas, a
szervo kormány feltalálója; MARTIN ÉVA és FELCSUTI LÁSZLÓ
építészek; GERZSON PÁL, KOVÁCS ATTILA és BÉR JÁNOS festőművészek). Gyermekeit alkotóművészeti pályára terelte,
közülük kettő festőművész, három iparművész lett.
„Perspektívatörténet” címmel írt könyvet, de megromlott egészségi állapota és bekövetkezett halála miatt a
könyv nem jelenhetett meg.
1993-ban a Köztársaság Elnökétől több mint négy
évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkásságáért a
„Magyar Köztársaság Érdemrend” arany fokozata kitüntetést kapta.
Elmondhatjuk róla, hogy tudásának minden kincsét
örömmel osztotta szét tanítványainak.Emlékét őrizze
őszinte megbecsülésünk.
Lelkes Dergács Mária
akvarell-festő (1910-1991)
1910-ben született (Szlovákiában) Privigyén* a művészeti szépet hagyományosan művelő családba. Apja,
nagyapja ötvösök voltak. A középiskola elvégzése után
Iványi Grünwald Béla és Hermann Lipót, majd a Képzőművészeti Főiskolán Réti István és Baranski E. László
voltak a mesterei. 1934-ben szerzett diplomát. Férjét
követve Pécsett, Kiskunmajsán, majd Kőszegen élt és
dolgozott. Ezután, mint rajztanár működött vidéken,
majd Csepelen, de folyamatosan festett.
Lírikus hangvételű akvarelljein, tájképein és virágcsendéletein keresztül vált ismertté. Rendszeresen szerepelt csoportos kiállításokon (Pécs, Szombathely,
Sopron, Székesfehérvár, Eger, Akvarell Biennálé, Budapest, Ernst Múzeum, Csepel Galéria). Önálló kiállítása
volt: 1968-ban a Csepel Galériában, 1977-ben ugyanott,
1978-ban Nyírbátorban a Báthory István Múzeumban. A
Lelkes család kiállításainak, 1982, 83, 85, 87-ben résztvevője volt. 1991-ben Csurgón gyűjteményes kiállításon
mutatták be munkáit. Számos munkája található magángyűjtőknél.
KOVÁCS DEZSŐ (Cs 51)

ny. tanár, egykori tanítvány
*Privigye: „A magyar szent korona országainak térképe
az 1910. években” című térképen az említett helység
megjelölése a történelmi Magyarország területén.

BDSZ – ISKOLAALAP
2007-ben, évi 1.000.000,- Ft-tal létrehozott alapunkra várjuk a diáktársak kiegészítését.
Az évente összegyűlő összeget – a Bencés Bál
felajánlásaival együtt – a két gimnáziumunk
támogatására fordítjuk.
Számlaszám: Bencés Diákszövetség
10403356-33500155-00000000
Közlemény: „iskolaalap támogatása”,
Add meg a adóazonosítójeledet is, és élj az adóvisszaigénylés lehetőségével.

Méhes Károlyt (Ph 83)
az Európai Kulturális Parlament
(EKP) tagjává választották.
Diáktársunk, Méhes Károly észt és fehérorosz
ajánlás nyomán a napokban lett a negyven ország
száznegyven képviselőjét tömörítő EKP egyedüli
magyarországi tagja, és olyan kiválóságokkal dolgozhat együtt, mint Umberto Eco író-filozófus
vagy Jorge Sampaio volt portugál elnök.
Az Európai Bizottság indítványa nyomán 2001ben, Strasbourgban alakult EKP alapgondolata a
kulturális-művészi elképzelések, ötletek összefogása, erősítése, elsősorban egy eleven európai
hálózat kiépítésével. Évenkénti összejöveteleiket
mindig Európa aktuális kulturális fővárosában
tartják, s azokon egy, a kultúrát érintő konkrét
témát vitatnak meg, mint például “Miképp segítheti az európai kultúra az európai összefogást?".
Az idei kulturális parlamenti ülésnek október
24. és 26. között Liverpool ad otthont, a tanácskozás címe: "Kultúra, média és demokrácia".
Méhes Károly azt mondta: mindenképp jó, ha
az egyik fontos európai kulturális fórumnak van
képviselője Magyarországról, és a maga részéről
szorgalmazni fogja azt is, hogy két év múlva az
EKP soros ülését a három kulturális főváros közül
Pécsett tartsák.
Méhes Károly 1991-ben diplomázott a Janus
Pannonius Tudományegyetem magyar-esztétika
szakán, egyetemi évei alatt egy szemesztert az
Egyesült Államokban, a pennsylvaniai Indiana
Egyetemen töltött ösztöndíjasként. Azóta az Új
Dunántúli Napló újságírója.
Verseit, elbeszéléseit és fordításait 1983 óta
közlik irodalmi lapok, eddig tizenöt önálló kötete,
köztük verseskötetek, novellák, elbeszélések és
egy regény jelent meg, két műve német nyelven
is olvasható. Munkásságát Radnóti- (1996) és
Déry Tibor-díjjal (2000) ismerték el.
Honlapja: http://www.meheskaroly.hu/
NÉMETH LACI (Ph 84)
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SZERVEZETEINK
SOPRONI SZERVEZET
Aug. 15. péntek 10:00-kor Nagyboldogasszony napján: beszélgetés a 17 éves soproni szolgálata után most Piliscsabára költöző BINDES FERENC (So 52) atya diáktársunkkal a hitéről a festői környezetű Brembergi úti Ciklámen
faházak pavilonjában.
Aug. 17. vasárnap 15:00-kor: BÖJTE CSABA OFM az árvák
atyja, előadása „Szövetség százezer életért“ címmel, a
festői környezetű Brembergi úti Ciklámen faházak
(http://pannoniahotel.com/ciklamen.htm) pavilonjában
Aug. 20. szerda 10:00-kor Szt.István napján: a Szt.István
templomi búcsúi miseután, koszorúzás a városi ünnepségen a téren a nap Szentjének szobránál, majd 15:00-kor
ADNRÁSFALVI BERTALAN (So 51) volt miniszter diáktársunk
előadása: „A magyarságkép torzulása a világban és bennünk“ c. előadása a Brembergi úti Ciklámen faházak pavilonjában
Szept. 13-14. szombat-vasárnap: 2 napos kirándulás
Dürnstein - Zwettl apátságokhoz – Gmünd kisváros (a felvidéki Bártfa hasonmása) - Cesky-Krumlov végállomással,
az ékszerdoboz cseh kisváros szemet gyönyörködtető látnivalóihoz, ízlelni a kiválló söröket, a böhm konyha remekeit.
Szept. 20-21. szombat-vasárnap, Győr: Bencésdiákok
Mária-zarándoklata. Szállás a bencés internátusban.
Elegendő számú jelentkezés esetén külön buszt indítunk.
Szept. 20. szombat 11:00 óra: Nándor-magaslaton, a
sopronbánfalvi Kőfejtő feletti cserkészkápolna megáldása, amelyet saját költségén állítatott helyre Gereben László (So 48) diáktársunk, aki 1956 óta Svédországban él.
Okt. 10. pénteken 19:30-kor: Budapest, a Művészetek
Palotájában, SZOKOLAY SÁNDOR zeneszerző, tiszteletbeli
tagtársunk „Október végi tiszta lángok” c. legújabb művének ősbemutatója. (Lásd az utolsó oldalon. A szerk.)
Jelentkezés azonnal!
Okt. 17-19. szombat-vasárnap: BDSZ Országjáró és Kihelyezett elnökségi ülés. Tiszaújlak – Bencés nővérek kolostora. Részvétel visszajelzése szept. 20-ig..
Okt. 20. hétfő 18:00-kor: Az őszi „fehérasztalos találkozó”
keretében dr. Dívós Lajos (So 51) előadása, személyes élménybeszámolója a 60 évvel ezelőtti, a Mindszenty körlevél kapcsán szerveződött soproni egyházi iskolák államosítása elleni tüntetésről, a ház ebédlőjében. Vacsoraigény
bejelentése okt. 1-ig
Nov. 12. szerda 18:00-kor: Sz. Koronát hozó, Asztrik pannonhalmi apát-püspök, a volt soproni iskola névadó védőszentjének emléknapja.
„Érdekességek a Soproni Szent Asztrik Bencés Gimnázium 150 éves történetéből” - DR. KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ
(So 51) történész, ny. egyetemi tanár előadása pogácsa és
bor mellett a ház ebédlőjében.
Dec. 05. péntek 18:30-kor: Bencés adventi est és vacsora
Varga János budaörsi plébánossal, ilyenkor immár hagyományosan a Fő téri Generális pincében, Kisséknél. Ennek
keretében házigazdáinkat ünnepélyesen pártoló tagunkká
fogadjuk és a jelvény viselésére feljogosítjuk. Vacsora
részvétel bejelentése nov. 12-ig.
Mielőtt a korábbiaktól eltérően a fentiekből láthatóan hiányolnátok, szakítanunk kellett a régi bencés hagyományainkhoz hű liturgikus és más templomi programjaink szervezésével, eleget téve ezzel az új templomigazgató, HORVÁTH LÁSZLÓ
(Gy 71) diáktársunk funkcionális elvárásának.

PAX ET GAUDIUM

Hasznos ötleteitekre és együttműködő segítségetekre mindig
számítunk. Programjaink jelentős költségekkel járnak, ezért
kérjük lelkes támogatásaitokat. Az idei tavaszi közgyűlésünkön elfogadott határozat értelmében, az alapítványunk és a
káptalan terem bevételeinek templomigazgatói átszervezése,
így korábbi bevételeink elvesztése után, kényszerűen újra
bevezettük a helyi tagdíjat, ami jelenleg évi 1000,- Ft.
Kérjük, akik még ezt az idén nem teljesítették, lehetőségüknek megfelelően, mielőbb fizessék be.
Jelentkezések a programokra: Szita Erzsébetnél (válasz
e-mailon vagy tel: 523 767/155)
Továbbá kérjük, hogy az esetleges cím, telefon és e-mail változásaitokat jelezzétek!
Közös programjainkban aktív együttműködésetekre, kedves
részvételetekre továbbra is számítva, szeretettel köszöntelek
mindnyájatokat az elnökség nevében:
DR. NÉMETH ISTVÁN (Gy 74)
elnök

SZOMBATHELYI SZERVEZET
2008. július 05-én Kámban DR. HORVÁTH DORI TAMÁS győri
igazgató-házfőnök-perjel atya megemlékező szentmisét
mutatott be HORVÁTH ISTVÁN rumi plébános úrral, aki szintén bencés diák volt és most Kám filia plébánosa, Dr.
Holenda Barnabás volt igazgató úr emlékére. Szentbeszédében az Igazgató Úr felelevenítette a kiváló bencés tanár, igazgató életútját, továbbá beszélt a „keresztény
módon nevelni –, de hogyan és mire?” kérdéskörről, majd
a vendégszeretetről.
Emlékeztetésül megemlítem, hogy 2002-ben helyeztünk
el emléktáblát a templom falára volt igazgatónk emlékére. A Szentmise után koszorút helyezett el az emléktáblára az Egyházközség, Önkormányzat, valamint a Diákszövetség.Köszönet az Egyházközség, Önkormányzat képviselőinek, valamint Igazgató Úrnak, Plébános Úrnak a
megható ünnepségért. Hálás köszönetüket fejezték ki a
Holenda család leszármazottai is, akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget.
2008. szeptember 13-án (szombaton) TAKÁCS LÁSZLÓ nádasdi plébános úr (szintén bencés diák) meghívására zarándokolunk el Pusztacsatár búcsújáró helyre (Mária búcsú)
Találkozás: a nádasdi Plébánián 10 órakor.
A Szentmise után szeretettel várom minden diáktársamat
Salomváron egy kis szerény agapéra, elbeszélgetésre a
szomszédos megyékből is!
Szeretnénk csatlakozni szeptember 20-21-én Győrben tartandó Mária zarándoklathoz is.
Az ősz folyamán szeretnénk még egy előadást meghallgatni
később felkért előadótól.
December : év végi találkozás (Pannónia Étterem)
El szeretném mondani, hogy továbbra is szívügyünknek tekintjük volt vasi, vas megyében született tanárainknak emléktábla avatását.
DR. ANDOR FERENC (Gy 62)
Elnök

BUDAPESTI TERÜLETI SZERVEZET
A Szent Benedek Iskola (Budapest I ker. Fő u. 30.) épületében
találkozóinkra szeretettel várjuk a volt bencés diáktársainkat
és az érdeklődő vendégeket általában a hónapok második
hétfőin 17 órakor.
2008. szept. 8. DR. SZABÓ FERENC SJ: Vatikáni emlékeim
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2008. okt. 13. Hollai Ferenc: Munkásifjúság és az egyház
2008. nov. 10. MIHÁLKOVICS TIVADAR (Bp 51.): Az Operaház
belülről
2008. nov. 15.(!) 17 óra Requiem az elhunyt tanárokért és
diáktársakért Bp. Margit körút 23. Plébániatemplom (A
PAX Hungarica és Szentendrei Ferencesek) utána Agape
a Tamás Alajos közösségi házban.
2008. december 8. DR. VEDRES MIKLÓS (Ph 63) gk parochus:
Amit a görög ritusról tudni kell. Adventi gondolatok.
2009. január 12. DEÁK ISTVÁN (Ph 75): Mi újság a Szent
Benedek iskolában?
EMBER KÁROLY (Bp 51)

PÉCSI ÖREGDIÁKOK
ÉS AZ EGYETEMI TAGOZAT
Az elmúlt években számos frissen érettségizett diáktársunk
választotta továbbtanulása helyszíneként a pécsi egyetemet,
így tagságunk örömtelien megnövekedett. A változó igények
miatt több fontos változtatást igyekeztünk bevezetni, közös
megbeszélés alapján. 2007 őszéig összejöveteleinket Hábel
János diáktársunk jóvoltából a Lenau-házban tartottuk.
Felmerült azonban annak az igénye, hogy ne csak előadással
egybekötött találkozókat tartsunk, hanem legyen kötetlen
beszélgetésre is lehetőség egy-egy sör mellett. Így kialakítottuk a 2-4 heti találkozók rendjét, ahol havonta mindig egy
előadást szervezünk, illetve a párhuzamos heteken hagyománytisztelő sörözés közben tudjuk megvitatni egymással
örömeinket , gondjainkat.
Az előadásokra rendszerint idősebb diáktársainkat kértük
fel: KOVÁCS ATTILA, ROLL ISTVÁN és ADAMOVICH KÁROLY jóvoltából
alaposabban megismerhettük munkájuk érdekesebb területeit, számos új dolgot tanulhattunk tőlük. Szeretnénk még
idén elkezdeni a kerekasztal beszélgetéseinket is, ahol
kisebb létszámban (4-5 fő), egy-egy jó vacsora és finom bor
mellett inkább beszélgetés, mintsem előadás-szerűen kerülhetne szóba egy-egy aktuális téma, vagy éppen szakmai kérdésekre keresnénk közösen megoldást. Így reméljük, nem
válik szét a továbbiakban sem az idősebb generáció és a fiatalok csoportja, kölcsönösen egymás segítségére lehetünk. A
pécsi csapat szakmai összetétele amúgy is igen sokszínű, számos esetben sikerült „házon belül” segítséget kérnünk és
kapnunk.
PAIGER ISTVÁN diáktársunk felajánlása jóvoltából egy kirándulást is szervezünk a közeljövőben, ám ennek időpontjáról és
úticéljáról még nem hoztunk érdembeli döntést:))
Zagorácz Márk Ph’03

DR. KARASZON ISTVÁN, a Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára
DR. FODOR GYÖRGY egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora
DR. RITOÓK ZSIGMOND, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem
egyetemi tanára, akadémikus
Szeretettel hívjuk, és a várjuk a piliscsabai egyházak híveit,
és az egyetem hallgatóit.
CSÍKY GÁBOR, az Egyesület elnöke
P. LIPINSKI MIHÁLY, klotildligeti plébános

BAJAI SZERVEZET
Ismét közeleg október második szombatja, mely a Bácskairégióban élő diáktársaink hagyományos találkozója! Október 11-én délután szentmise majd utána halvacsora várja
fiatalabb és idősebb (öreg)diákjainkat. A dátum biztos, pontos időpontról és helyszínről még értesítést küldök!
Kérlek Titeket, hogy amennyiben tudomásotok van olyan volt
bencésdiák-társunkról, aki esetleg eddig még nem került a
látókörükbe (új beköltöző, frissen végzett stb.), Őt is értesítsétek az eseményről!
VANCSURA LÁSZLÓ (Ph 84)

VESZPRÉMI SZERVEZET
ápr. 30.-máj. 4. között megtartottuk szokásos évi kirándulásunkat, ezúttal Észak-Magyarországra. Köszönet az egri
és a miskolci diáktársak kalauzolásáért!
júni. 7.-én Juniálist tartottunk, ezúttal a Badacsonyörsi Folly
Arborétumot látogattuk meg, valamint a bazalttemplomban szentmisén vettünk részt. Meghívott előadónk dr.
Laposa József borász, tájrendező mérnök, író volt.
júli. 9-én hagyományainkhoz híven a Szent Benedek zarándoklat résztvevőit fogadtuk.
júl. 11 Szent Benedek ünnepe Tihanyban.
aug. 3-6-ig fogadtuk és megvendégeltük a Wawós zarándokokat Bakonybélben, Városlődön és Veszprémben.
Őszi programjaink:
szept. 11. Ajkai Találkozó. Meghívott előadó: LIPTAI ZSOLT a
pannonhalmi borászat vezetője.
nov. 6. Halottak napi megemlékezés elhunyt diáktársainkról
és tanárainkról.
nov. 8. Kézfogás, meghívott előadó: DR. FREUND TAMÁS.

PÉNZÜGYI, TŐKEPIACI TANÁCSADÁS

PILISCSABAI SZERVEZET

Kedves Bencés Diáktársam!

A Szentírás összeköt
A Bencés Diákszövetség Piliscsabai Szervezete a Klotildligeti
R.K. Egyházközség és a Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Közhasznú Egyesület közös
szervezésében konferenciát rendez október 1-én, november 5-én és december 3-án szerdánként este 18
órai kezdettel a Klotildligeti Plébániatemplomban és a
Iosephinumban.
A Biblia Évében emlékezünk néhai Gál Ferenc teológus professzorra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapító
rektorára, halálának 10. évfordulóján.
A konferencia elnöke: MARÓTH MIKLÓS, egyetemi tanár, akadémikus, a Piliscsabai Szervezet elnöke
Előadók:
DR. KISS -RIGÓ LÁSZLÓ, Szeged-csanádi megyéspüspök

Magánszemélyeknek és cégeknek, meghatározott célokra kialakított pénzügyi megtakarításokat, életpálya programokat, finanszírozásokat, illetve refinanszírozásokat, valamint adó optimalizálásra alkalmas
megoldásokat dolgozunk ki.
Szívesen segítek Neked, családodnak vagy cégednek
a mai kornak megfelelő pénzügyi program kidolgozásában. Lehetőségem van személyügyi döntéseket is
meghozni. Ezért akkor is várom jelentkezésed, ha a
megbízható és szakmailag magas színvonalon dolgozó munkatársaim közé szeretnél tartozni.
Diáktársi üdvözlettel:

OLÁH ANDRÁS (Ph 82) Sales Consultant
20/55-88-279 (bencés flotta) – olaha@hdsnet.hu
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Új tagjaink

PAX ET GAUDIUM

2008. évben működő szevezeti egységeink:

új belépő neve
éretts. helye
LÁDERER ZOLTÁN DR.
Pannonhalma
GÁL ISTVÁN
Pannonhalma
SCHMIDT BALÁZS ANDRÁS Győr
HORVÁTH JÁNOS
Győr
ÚSZ ILLÉS
Pannonhalma
BRADEAN KRISZTIÁN
Győr
SZALAY SZABOLC
Győr
SZALAY KORNÉL GÉZA
Győr
STOLCZENBERGER RÓBERT Pannonhalma
RADNAI BERTALAN
Pannonhalma
SMELLER LÁSZLÓ TIBOR Pannonhalma
KOVÁCS OLIVÉR ISTVÁN
Győr
KÁSA PÉTER
Győr
PAJOR ZOLTÁN
Pannonhalma
SZABADI LÁSZLÓ
Győr
STANKOVICS KÁROLY
Győr
UJVÁRY GYÖRGY
Pannonhalma
SZILÁGYI IMRE
Győr
KOMÁROMY BALÁZS PÉTER Győr

ideje
1993
2008
2003
1985
1999
2005
1993
1996
2005
1977
1977
2007
2006
1948
1957
1977
1977
1959
2008

belépés ideje
2008 ápr. 15
2008 máj. 19
2008 máj. 21
2008. máj. 15
2008 máj. 07
2008 ápr. 20
2008. júl. 07
2008. júl. 7
2007 máj. 9
2008. ápr. 10
2008 márc. 31
2008 márc. 26
2008 feb. 18
2008 márc. 10
2008 márc. 13
2008 ápr. 2
2008 ápr. 28
2008 ápr.
2008 jún. 11

Elhunyt diáktársaink
elhunyt neve
HORVÁTH GYULA
DR. PARDAVI ANDOR
DR JANKOVITS GYULA
DR. JÁVOR EGON ATYA
BÉRTICS LAJOS
LÉNÁRD GYÖRGY
DR. HAJDU JÓZSEF
DOMBI SÁNDOR
DR. BERNÁTH JENŐ
FARAGÓ GÁBOR
KASZAP LÁSZLÓ DR.
VIDOS ÁRPÁD

éretts. helye
Sopron
Győr
Győr
Kőszeg
Sopron
Budapest
Budapest
Pannonhalma
Pannonhalma
Budapest
Budapest
Győr

ideje
halálozás ideje
1935
2007. nov. 06
1943
2006 nyarán
1938
2006-ban
1935
2008 március 2.
1934
1943
1934 2008 március 21
1953
2007 június 17
1964
2008 május 9.
1944
1947
1950 2003 március 11.

R E Q U I E S C A N T I N PA C E !

AZ ADATBÁZISRÓL

Bácskai [Bá],
79/321-028, 30/488-0470

6500 Baja, Liget u. 7.
Vancsura László (Ph 84)

Budapesti [Bp],
1/266-6750

1085 Budapest, József krt. 43.
Ember Károly (Bp 51)

Délkelet-magyarországi [Dm],
62/460-288

6791 Szeged, Barátság u. 2/a
Atlasz Henrik (Ph 52)

Egri (Heves megyei) [He],
36/517-209

3300 Eger, Hadnagy u. 11.
Dr. Hanis Béla (Gy 75)

ÉK-magyarországi [Km],
47/398-118

3907 Tállya, Rákóczi u. 37.
Dr. Sója Szabolcs (Ph 58)

Fõvároskörnyéki [Fk],
1/277-2186

1211 Bp., Kossuth L. u. 24. 8/35.
Kovács Dezsõ (Cs 51)

Gyõri [Gy, BDGYE], 9022 Gyõr, Széchényi tér 9. (Jedlik terem)
96/315-988, 20/520-5766
Molnár Zsolt (Gy 85)
Keszthelyi [Kh],
83/515-113, 515-110

8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84.
Benkõ Zoltán (Gy 84)

Komárom–Eszt. [Tb], 2800 Tatabánya, Béla király krt. 20. I.2.
34/334-973, 30/904-0943
Domnanovich Tamás (Kg 49)
Kõszegi [Kg],
94/360-223
Nyíregyházi [Ny},
42/316-812
Piliscsabai [Pp],
1/466-7615

9730 Kõszeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
4400 Nyíregyháza, Tompa M. út 17.fszt.2.
Gondos Lajos (Ph 57)
1125 Budapest, Mátyás király út 47.
Dr. Maróth Miklós (Ph 61)

Somogyi [Sm],
7523 Kaposfõ, Kossuth L. u. 163.
82/577-020, 70/332-8577
Dr. Antal László (Ph 73)
Soproni [So],
99/523-766

9400 Sopron, Templom u. 1.
Dr. Németh István (Gy 74)
e-mail: szentbenedek@mail.datanet.hu

Szombathelyi [Sz],
9700 Szombathely, Deák F. u. 51.
94/312-594, 30/9472-966
Dr. Andor Ferenc (Gy 62)
Tolna m.[To],

Megtörtént Szövetségünk tagjai adatainak feldolgozása. Közel hatszáz fő adategyeztető lapjának visszaküldését
ezúton is köszönjük, ám adatbázisunk nem lesz teljes, abból
az okból, hogy sokan viszont elmulasztottak válaszlevelet eljuttatni hozzánk. A feldolgozás során értékes tapasztalatokat nyertünk. Az lapokban megfogalmazódtak ugyanis briliáns ötletek, csakúgy, mint kedves hozzászólások, biztatások. A kiváló ötletek közül több is megvalósul a közeljövőben, köszönet értük. Az űrlap kitöltése kapcsán fény derült pár tagunk egészségi állapotának súlyos helyzetére is.
Ezeknek a volt bencés diákjainknak üzenjük, hogy lélekben
velük vagyunk, a jobbulást kívánunk és természetesen imádkozunk értük.
A változásokról szólva, új dokumentációs központot hoztunk
létre, ennek fényében minden megkeresést, jelentkezést a
következő címre várunk:
1143 Budapest, Ilka utca 31. Telefonon pedig a
06/20/229-54-20-as (flottás) szám hívható. Amennyiben
üzenetrögzítő várja a hívó felet, úgy a pontos ügyintézés érdekében érdemes megadni az elérhetőséget, érettségi helyét és dátumát. Minden kérést, ötletet, felhívást szívesen
veszünk és immáron a nagyobb kapacitáshoz mérten valamennyi megkereséssel rövid időn belül tudunk foglalkozni.
Reményeink szerint hamarosan létrejön adatbázisunk internetes nyilvántartása, így bármilyen adatváltozást egyszerűen, gyorsan és bárhonnan korrigálni lehet majd tagjainknak
saját kódjaik segítségével.
VAJDA ÁDÁM (Ph 02)
egyesületi tikár

7100 Szekszárd, Kõrösi Csoma Sándor u. 32.
Elnök: Antal Géza sac. (Ph 66)
74/314-364, 20/9423-517
üv. e.: Endrõdi István (Ph 63)

Vp Megyei [Vp, BDVE] ,
8200 Veszprém, Mártírok u. 11.
88/406-670, 20/988-0225, este: 401-366, Bischof Péter (Ph 75)
e-mail: alf-o@chello.hu

BDSZ EGYETEMI TAGOZATAI
Budapest és agglomeráció egyetemi tagozat:
Varga Előd, budapesti elnök, BME, varga.elod@freemail.hu
70/506-3999
Venesz Péter, Szent István Egy., wenneszp@yahoo.com
70/451-1783
Kovács Bence, Pázmány, kovacsbence@gmail.com
20/256-4754
Toldi Gergely, Sote, toldigergely@yahoo.com
20/436-7181
Fejér Előd, BCE, fejer_elod@yahoo.com
20/447-0006
Kovács Balázs, ELTE, blazsej.kovacs@yahoo.com
30/508-5547
Győri tagozat:
Körmendi Gábor elnök, kormendi.gabor@gmail.com
20/319-2727
Pécsi tagozat:
Zagorácz Márk elnök zagomark@gmail.com
20/917-8912
Szegedi tagozat:
Elnök: Végi Ádám vakond88@gmail.com
20/218-9604
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Második hétfők

– minden hónapban Budapesten

özeledik 2009. májusa és annak utolsó szombatja.

K

Akkor lesz 20 esztendeje, hogy a Bencés Diákszövetség 40 évnyi „búvópatak-létezés” után hivatalosan

is kimondta újjáalakulását. (Talán célszerű volna a szokásosnál ünnepélyesebben egybegyűlni Pannonhalmán!)
2009 január hónap második hétfőjén 20. évfolyamát kezdi
meg Budapesten a Bencés Klubnap. Legutóbb (júniusban)
BERTÉNYI IVÁN professzor, a heraldika nagyhírű tudósa
„Nemzeti jelképeink” címmel tartott remekbeszabott előadást, szégyenletesen csekély létszámú hallgatóság előtt.
Mindenki sajnálhatja, aki elmulasztotta!
Az év még előttünk álló (187., 188.,189. és 190.) találkozóin meghívott vendégeink és témáink a következők:
szeptember 8.

R. P. DR. SZABÓ FERENC S. J.:
„Magyarnak lenni a Vatikánban”
HOLLAI FERENC:

október 13.

„Az egyház és a munkásfiatalság”
november 10.

MIHÁLKOVICS TIVADAR (Bp ’51):
„Az Operaház belülről”

december 8.

R. P. DR. VERDES MIKLÓS (PH):
„Amit a görög rítusról tudni kell”

Érdemes tudni, hogy mind a négyen hiteles emberek, és
előadásuk tárgyának szakavatott ismerői.
PÁTER SZABÓ FERENC évtizedeken át volt a vatikáni rádió

Az utóbbi 60 esztendőben bencés diákok csak Győrött és
Pannonhalmán járhattak. Ezért első sorban közülük számítunk azok részvételére, akik Pesten vagy annak közelében
élnek. Nagyon várunk benneteket, mert sajnálhatjátok, hogyha távol maradtok ezekről az igen csak színvonalas valódi
eseményekről.
Már pusztán az előadók személye garancia volt arra, hogy
nem lehetett csalódni a hallottakban. Néhány „nagy név”
közülük:
ERDÉLYI ZSUZSANNA Kossuth díjas néprajztudós, MAKOVECZ
IMRE építész, SZŐNYI ERZSÉBET zenetudós, SZOKOLAY SÁNDOR
zeneszerző, DÉVAI NAGY KAMILLA előadó művész, OLASZ FERENC
fotóművész, GÖRÖMBEI ANDRÁS irodalomtudós (Ph 66), NAGY
GÁSPÁR † költő (Ph 67), CSÁKY PÁL a felvidéki MKP elnöke,
v.miniszterelnök-helyettes, GEDAI ISTVÁN a Magyar Nemzeti
Múzeum v. főigazgatója.
Számos professzor :

és akadémikus :

BERTÉNYI IVÁN ELTE

ANDRÁSFALVY BERTALAN (So 47)

DÁVID KATALIN PPKE

CSURGAY ÁRPÁD (Cs 54)

SALAMON LÁSZLÓ PPKE

VIZI E. SZILVESZTER (Bp 55)

TOMKA MIKLÓS (Ph 59) PPKE

NÉMETH G. BÉLA (Kg 42)

MÉSZÁROS ISTVÁN (Eg45) ELTE MARÓTH MIKLÓS (Ph 61)
RABÁR FERENC (Bp. 47) KÖZG

szerkesztője, írásaival a nyugati katolikus sajtóban sokat

TURCHÁNYI GYÖRGY (Bp 31) SOTE

találkozhattunk ;

CS. VARGA ISTVÁN (Gy 64) ELTE

HOLLAI FERENC a kommunisták által 1948-ban betiltott
KIOE (a katolikus ifjumunkások ma is nagyon hiányzó egyesülete) Európa-hírű vezető egyénisége ;
MIHÁLKOVICS TIVI az Operaház ügyelője, aki előadások ezreit „kormányozta” szürke eminenciásként, és aki nélkül számtalan nemzetközi siker soha nem született volna meg;
VERDES MIKLÓS a budai Szent Flórián templom paróchusa,
aki bevezet bennünket a görög ritus szépségeibe, és december lévén adventi gondolatokat is ad.
A klubnapok 1990 januárjában RICHÁRD atyával indultak. Ő
nevezte el teadélutánnak. Éveken át helyben főzött teát
kínáltunk a résztvevőknek Faber Miklósné és Sárdy Lászlóné
tevőleges közreműködésével. Kiosztottunk „Tealevél” című

Stb.stb. és akkor még nem említettem egy sor írót, költőt,művészt,tudóst, akik a maguk területén nagy hírű, megbecsült egyéniségek. Így a „mieink” közül CZIGÁNY GYURI,
TRINGER LACI, JANKOVICS MARCI, GEREBEN FERI, JUHÁSZ LACI,
GERZSON PALI, SZAKOLCZAY GYURI, SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER.
Ugyancsak nem említettem szent rendünkből RICHÁRDON kívül
ALFONZ, PLACID, SZILVESZTER, IRÉNEUSZ és FARKAS atyák nevét.
És ha már a klérusnál tartunk, előadónk volt BÍRÓ LACI és
LADOCSY GÁSPÁR püspökök, továbbá P. NEMESHEGYI PÉTER S.J., P.
VÉRTESALJAI LÁSZLÓ S.J., P. TÖMÖRDI VIKTOR OFM és. P. SZŐKE
JÁNOS SDB. Utóbbi a Mindszenty Emlékbizottság elnöke és a
boldoggá avatási eljárás posztulátora.

Alsóvizivárosi Plébániájának hittantermében jöttünk össze,

Amint látjátok, az eddigi 186 vendégünknek csak egy töredékét soroltam föl. Kifejezetten veszteségnek érezném, ha
közülük vagy a nem említettek közül bárkinek az előadását
elmulasztottam volna. Szeretettel hívlak és várlak Benneteket, hogy ezt a „szabadegyetem” jellegű kiváló alkalmakat
a jövőben látogassátok szorgalmasabban. Ne menjetek el a
kínálkozó lehetőség mellett. Kincsekkel fogtok gazdagodni!!!

1994 óta pedig folyamatosan a Fő utcai Szent Benedek

Baráti szívvel :

sokszorosított lapokat, amelyek a megelőző hónap alatt tudomásunkra jutott hírértékű, bencés vonatkozású eseményeket
soroltak föl. A hírgyűjtést, a szerkesztést, a sokszorosítást
magam végeztem.
Kezdetben a KDNP székházában, később a kapucínusok

Iskolában, ahol egy ideig bencés diák igazgatók voltak: Valter

FABER MIKLÓS (Bp 48)

atya (Bp 50), Varga Karcsi (Ph 80), Visontai Kovách Zoli (Ph
63). A korábbi években a 60 fős díszterem székeit a szomszédos termekből kellett kiegészíteni. Manapság egy osztályterem is soknak bizonyul…(„Sic pereat gloria mundi !”)
Hajdan rendszeresen jelentek meg diáktársak Sopronból,
Kőszegről, Komáromból, Esztergomból, Pápáról és természetesen Pestről és Csepelről. Számuk sajnálatosan fogy. Akik az
utolsó tanévben végeztek, azok ma 78 évesek, de akik akkor
kis elsősök voltak azok is ma már a 71. évükben vannak.

Pianínók, zongorák adás-vétele garanciával,
részletre is, szállítási kedvezménnyel!

HOLLÓSY ZONGORATEREM KFT.
Budapest, VI. ker., Teréz krt. 37.
Tel.: 06-1/312-7975 www.hollosyzongoraterem.hu
HOLLÓSY PÉTER, piarista diák (Kmét 77)
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GERZSON Pál halálára

búcsúzunk, és mégis könnyekről beszélek.

Szeretett Palikám!

Nem szerettünk volna igazán, ha nem fájna testi
valód hiánya, de ugyanakkor hisszük, és reméljük,
hogy jó helyütt vagy, hogy a Számodra a behívót
elküldő Mennyei Atya odaát az Ő jutalmazó szeretetébe várt és fogadott. Hiszen fizikai erőd fogytával
lélekben délcegen járulhattál eléje. Magam is tanúja
vagyok, hogy a Szent Útravalóval való többszörös
megerősítés kegyelmét is megadta Neked.

A Bencés Diákszövetség
köszöntő szavait hozom
ravatalodhoz. Te tudod,
hogy mi nem búcsúzni
szoktunk, mi hálát adunk.
Most, hogy hazahívott,
megköszönünk Téged az
Úristennek. Megköszönjük, hogy szüleid a kőszegi Bencés Gimnáziumba
írattak be, ahol osztályod
1949-ben érettségizett. Megköszönjük, hogy diáktársak lehettünk, megköszönjük, hogy ismerhettünk és
szerethettünk, hogy büszkék lehettünk Rád. Mindez
nem változik ezután sem: továbbra is szeretünk, és
továbbra is büszkék vagyunk, hogy közülünk emelkedtél a hírnév csúcsára. Jövőre kaptad volna
Pannonhalmán május utolsó szombatján a gyémánt
matura emléklapot, amelyet könnyek között már
csak gondolatban tudunk majd átadni Neked. Nem

Pár nappal elmeneteled előtt még módom volt meglátogatni. Szokás szerint együtt imádkoztunk. Amikor befejeztük, volt egy apró mozdulatod, amelyet
soha nem fogok elfelejteni. A megszámlálhatatlanul
sok képzőművészeti alkotáson nyomát viselő jobb
kezed mutató ujjával egy egészen pici keresztet rajzoltál Magadra. Egészen picit, szárai az 1-1 centimétert nem haladták meg. A teológusok azt mondják, az
ember a keresztvetéskor voltaképpen megáldja önmagát. Nagyobb mozdulatra már nem voltál képes.
De ezt megtetted. Úgy mentél el, mint igazi keresztény, mint igazi bencés diák.

Fogadalomtételek
ugusztus 6-a, Urunk
színeváltozásának
ünnepe a magyar
bencés közösségben a beöltözés és fogadalomtétel
hagyományos napja.
A pannonhalmi bazilikában
ünnepélyes fogadalmat tett
KEREKES HUBERT testvér és
ezzel életre szólóan elkötelezte magát Istennek a
közösség és Várszegi Asztrik főapát jelenlétében.
GÉRECZ IMRE és SZABÓ MÁRTON
testvérek egyszerű
fogadalmat tettek, BOKROS
MÁRK pedig magára öltötte
a szerzetesi ruhát és ezzel
megkezdte a noviciátust.
Szent Benedek Regulája
egy zsoltárverssel fejezi ki a
szerzetesi odaadás, a fogadalom titkát és örömét:
„fogadj el engem, Uram,
szent igéd szerint, hogy
eked éljek, és ne szégyeníts
meg engem, hisz tebenned
bíztam, Uram.”

A

HORTOBÁGYI T. CIRILL OSB
(Ph 77)

PAX ET GAUDIUM

agyboldogasszony ünnepének
vigíliáján szerzetesi fogadalomtételre gyűltek össze a hívek és
a magyar bencés család tagjai a Tihanyi
Bencés Apátság magaslatán. Ahogy egykor a tanítványokat, úgy 2008 augusztusában BARKÓ ÁGOSTON és MIHÁLYI JEROMOS novícius testvéreket is meghívta
egy „hegyre” az Úr, hogy egy életre szóló találkozásban részesítse őket. A két
fiatal ezzel életének egyik meghatározó
állomásához érkezett: egyszerű fogadalmat tettek az Istennek szentelt életre.

N

A hegyre menetel sohasem könnyű. A
világtól való eltávolodás áldozatokkal
jár. Az eddig megtett út is küzdelmes
volt a két fiatalember számára. Ők
azonban tudatosan vállalták ezt, hiszen
a szerzetesség a felemelkedés és egyben az áldozatok útja.
DR. KORZENSZKY RICHÁRD perjel szentbeszédében hangsúlyozta e döntéshozatal komolyságát: habár a fogadalom, amelyet aláírásukkal is megerősítettek, csak ideiglenes, mégis
ugyanolyan teljes elköteleződést,
odaadást kíván, mintha egész életre, és nem csak három évre szólna.
Hiszen a szerzetesi élethivatás lényege a belső lelki élet tökéletesedése. Ehhez az evangéliumi taná-

Nyugodjál békében!
FABER MIKLÓS
csok, az engedelmesség, állhatatosság
és szerzetesi életalakítás hármas fogadalmának vállalásán keresztül vezet az
út, amely az Isten iránti mind teljesebb
szeretet megvalósítása egy életen át.
Szent Benedek Regulája egy zsoltárverssel fejezi ki a szerzetesi odaadás, a
fogadalom titkát és örömét: „fogadj el
engem, Istenem, szent igéd szerint,
hogy neked éljek és ne szégyeníts meg
engem, hisz Tebenned bíztam, Uram.”
Ahogy a tanítványok a színeváltozás
hegyén megtapasztalt találkozás után
nem tétlenkedtek, hanem visszatértek
megszokott környezetükbe, úgy a mai
kor szerzetesét is munkálkodásra hívja
az Úr. Ágoston és Jeromos testvérre
most az egyetemi tanulmányok befejezése vár Budapesten. Mi pedig kérjük
az Úrtól, vezesse őket továbbra is,
hogy egykor az Ő hazájának gyermekei
lehessenek, és adja meg, hogy életpéldájukkal sokakat vonzzanak Istenhez!
KICSÁK TAMÁS

ÉS

ADRIENN
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A Bencés Ösztöndíj elnyeréséről
z év februárjában nyílt először lehetőség pályázatot benyújtani a Bencés Ösztöndíj elnyerésére. Nagy örömmel értesültem arról, hogy a Bencés Diákszövetség a
gimnáziumi évek után, az egyetemi tanulmányok alatt is támogatni kívánja fiatal diáktársait. A pályázati kiírás szerint nem csupán a
kimagasló tanulmányi és szakmai eredmények, hanem a társadalmi munka és közéleti
tevékenység, valamint a szociális rászorultság
is szerepet kaptak a pályázatok elbírálása
során. Azt hiszem, ez nagy, a bencés szellemiséget is tükröző különbség más, az egyetemeken elnyerhető ösztöndíjakhoz képest, melyek
szinte kizárólag a hallgatók szakmai teljesítményre helyezik a hangsúlyt.

E

A díjakat a május végén rendezett győri és
pannonhalmi öregdiák-találkozók keretében
vehettük át kilenc ösztöndíjas társammal. Az
anyagi támogatást tartalmazó boríték mellett
azonban úgy érzem, valami másban is részesültünk. Külön öröm volt számomra, hogy az
elnyert díjakat személyesen, a találkozón
résztvevő diáktársak közösségében adták át, a
díjazottak néhány bemutatkozó mondatának
meghallgatása mellett. Olyan közösségben,
akik nem csupán támogatni, hanem megismerni is szeretnék fiataljaikat.
Biztos vagyok benne, hogy az ösztöndíjak
segítséget jelentenek számunkra abban, hogy
egyetemi éveink alatt és után is azon az úton
járhassunk és fejlődhessünk tovább, melyre
bencés iskoláink irányítottak bennünket.
Ezúton is szeretném megköszönni a diáktársaknak és a BDSz-nek, hogy nagylelkű felajánlásukkal létrehozták az Ösztöndíjalapot.
Egyetemista diáktársaimat pedig csak bátorítani tudom, hogy az eljövendő évek során is
vegyenek részt a pályázaton.
TOLDI GERGELY (Ph 04)

TÁMOGASD AZ
ÖSZTÖNDÍJALAPOT!
Továbbra is várjuk a diáktársak hozzájárulását a Bencés Diákszövetség
10403356-33500155-00000000
számlaszámára.
A közleményben kérjük megjelölni:
„ösztöndíjalap támogatása”, illetve
az adóazonosító jeledet is add meg,

Csizmazia Antal (Gy 35)
† 2008. február 29.
Földi életében mélyen vallásos ember volt,
hitét és magyarságát a nehéz időkben sem tagadta meg
sohasem.

Köszönet
Tisztelt Bencés Diákszövetség!
Mégegyszer szeretném megköszönni azt a támogatást, melylyel elősegítették azt, hogy résztvehessek a FISEC által rendezett katolikus iskolák sport világbajnokságán.
A Magyar Katolikus Futsal Válogatott tagjaként utazhattam a
Máltai tornára, rajtunk kívül még sok más sportág képviselői
utaztak velünk a magyar delegáció tagjaként.
Július 15-én, kedden indult a repülőgépünk Ferihegyről, már
az utazás során kezdett kialakulni az a csodálatos hangulat,
amely az alapját adta ennek az egy hétnek.
Vallettába érkezésünk után buszra szálltunk, majd a szálláshelyünkre vittek bennünket.
Bugibba városában, a tengerparttól 1 kilométerre, egy gyönyörű hotelben helyezték el az egész delegációt. Az első esténk a többi csapat tagjainak megismerésével telt.
A szerdai nap volt az első versenynap, melyen mi még pihenhettünk, és felmérhettük az ellenfeleink erősségeit és gyengeségeit. Este pedig megtartották a nyitóünnepséget, egy nagyon szép angol nyelvű misével egybekötve.
Csütörtöktől kezdve már nekünk is minden élesben ment,
ezek a napjaink a délelőtti meccsekkel, pihenéssel, és a Máltai kultúra megismerésével teltek. A verseny számunkra
vasárnap délelőtt fejeződött be, és a dicsőséges negyedik helyen végzett csapatunk. Mivel a többi magyar csapat is ilyen
szép eredménnyel zárt, nagyon jó hangulatban mehettünk az
esti záróünnepségre, melyen együtt szórakoztunk a világ minden tájáról összegyűlt sporttársainkkal, akik közül sokakkal
maradandó barátságok kötődtek.
A hétfői napot egy Máltán élő magyar ciszterci atya (LÁSZLÓ
atya) idegenvezetésével töltöttük Vallettában. Az éjszakát a
tengerparton tábortűz mellett,szabad ég alatt töltöttük.
Ez az éjszaka tökéletes zárása volt annak a hétnek, melynek
minden pillanatára egész életemben emlékezni fogok. Olyan
csapatban szerepelhettem, melynek minden tagja fontossá
vált számomra. A legjobb barátaivá váltunk egymásnak, és
már most a következő találkozást tervezzük.
Nagyon szépen köszönöm a Bencés diákszövetségnek, iskolámnak, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumnak, és minden
Bencés diáknak, azt hogy segítettek egy nagyon szép álom
beteljesítésében.

amennyiben élni kívánsz

Mindenkinek csak kívánni tudom, hogy ekkora élményben
legyen rész élete során.

az adóvisszaigényléssel.

Köszönettel:
SISKA MÁRK
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PAX ET GAUDIUM

II. Bencés Sportnap

Kérés

2008. október 4-én, szombaton ismét megrendezésre kerül
a bencés sportnap, amelyre szeretettel várjuk egyetemistáinkat, minden öregdiákot és családtagjaikat!
A sportnap helyszíne változatlanul az IDOM Rt. sporttelepe a Népligetnél (www.idomtennis.hu 1101 Budapest,
Kismartoni út 1-3.). Idén még több pályán még többféle sport
kipróbálására lesz lehetőség, és ismét lesz focibajnokság a
Bencés Vándorkupa elnyeréséért.
A sportnap részletes programja megtalálható a
www.medium.osb.hu honlapon, ide várjuk a sportnapon részt
venni vágyó öregdiákok jelentkezését is.

Németországba szeretnék kimenni nyelvtanulási céllal, persze
mellette valamilyen
munkát is vállalnék,
és ehhez szeretném a
segítségeket kérni!
Előre is köszönöm:
Csordás Ádám
csordy@gmail.com,
tel.:20/995-9624

A szervezők

KÉZFOGÁS 2008 - Tihany
a szerzetesi, egyházi iskolák növendékeinek
ünnepi találkozója, 14. alkalommal
2008. november 8-án, szombaton 10.00-tól
a Tihanyi Bencés Apátságban.
Díszvendég: Freund Tamás agykutató
Zárószentmise 15.00-kor
A rendezők (BDSZ-Veszprém)
szeretettel hívják-várják a bencés diáktársakat.

IKON-NAPTÁR 2009
„Fapados” rendelés
Előzetes: www.zold-S.hu/napt_09.htm
Aki 2008. szeptember 15-ig írásban (e-mailben rendel@zold-s.hu) leadja megrendelését
legalább 5 példányra és ezzel együtt vállalja,
hogy az elkészülés (szeptember) utáni postázáskor azonnal kifizeti azt, a fogyasztói ár feléért (várhatóan 750 Ft/db) + postázási költségért vásárolhatja meg kiadványunkat!
DR. VERDES SÁNDOR (Ph 67)

A BDSZ ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉGÉNEK CÍMEI:
BISCHOF PÉTER elnök, tel.: 88/406-670
e-mail: bischof@invitel.hu
NÉMETH SZILÁRD ügyv. elnök, tel.: 1/466-9636
e-mail: pax981@freemail.hu
NÉMETH LÁSZLÓ főtitkár, tel.: 1/ 801-91-60
e-mail: nemethl@e-factory.hu
1. Egyesületünk új dokumentációs központja:

SZOKOLAY SÁNDOR
tiszteletbeli tagtársunk

„Október végi tiszta lángok”
c. legújabb művének ősbemutatójára
Az előadás helye: Bp., Művészetek Palotája

1143 Budapest, Ilka utca 31.

Ideje: 2008. október 10. péntek 19:30

VAJDA ÁDÁM (Ph 02) egyesületi titkár.

A mű oratórikus emlékezés 56 vértanúira, meghalt Nagy Gáspár diáktársunk, nemzeti költőnk
versciklusára, 7 tételben.

T.: 20/229-5420 (flottás szám)
vajda.adam@gmail.com
2. A kiadványainkba szánt küldeményeket a továbbiakban a BDSZ Ilka utcai címére küldjétek, vagy
Kovács Péter szerkesztőnek:
kope.kope@gmail.com
Honlapunk: www.bencesdiak.hu
Levelezőlista:groups.google.hu/group/bdsz
A

MEGHÍVÓ
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DIÁKSZÖVETSÉG HÍRLEVELE
Felelős kiadó: A BDSZ elnöke
Felelős szerkesztő: KOVÁCS PÉTER
Főszerkesztő : DR . S CHERER N ORBERT
Lapterv és tördelés: H ORDÓS C SABA
Faber Stúdió, Veszprém, Mártírok ú. 11. tel.: 20/828-9281
Nyomta a Béda Books Nyomda, Bp., X.; tel.: 433-5152
E N C É S

A Nemzeti Filharmónia Zenekarát és Vegyeskarát
valamint a Magyar Rádió Gyermekkarát, Kocsis
Zoltán vezényli.
Elegendő számú jelentkezés esetén, a Bencés
Diákszövetség közös jegybeszerzést és belföldi
kedvezményes buszt szervez, hogy a távolság és
az időpont ellenére részt vehessünk e pótolhatatlan élményt nyújtó, a nemzetet és a szerzőt méltató eseményen.
Jelentkezés e-mailen:
bences.diakszovetseg@t-online.hu
vagy Bencés Ház, SZITA ERZSÉBETNÉL
tel: 99/523 767 – 155-ös mellék

