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Új Flotta - Új időszámítás
BDGYE - Tisztújítás
Budapesti Területi Szervezet BDSZ-BTSZ
BDSZ Ösztöndíj - 2016

Felhívás

Vaszary Kolos szobor - Országos gyűjtés
Mária-zarándoklat

Beszámolók

Bencés templom - Győr - 375 év
Sportnap - 2016
Nadwar - Pannonhalma

Bencés sírok - Bakonypéterd

Telefonflotta
Kedves Diáktársak, kedves Leendő és Jelenlegi Flottatagok!

Ezúton tájékoztatunk Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség a Bencés Flotta kezelését 2016. május 11. napjától a Bestar
Magyarország Kft-re bízta. A váltás eredményeképpen újra
tudunk belépéseket fogadni, új előfizetéseket kötni, valamint
készülékeket is tudunk biztosítani. Továbbá professzionális
ügyfélszolgálat is a rendelkezésetekre fog állni.

A szolgáltatói és az ügyfélszolgálati feladatokat ezután két évig
a Bestar Magyarország Kft. végzi, a Bencés Diákszövetséggel
kötött szerződés alapján.

A változás érinti:
• a szerződésben foglaltakat;
• a számlázási folyamatot;
• a telefonszámla kiegyenlítésére szolgáló bankszámlaszámot;
• a telefonszámla befizetésének módját;
• a tarifacsomagokat (az alábbiakban részletezzük);
• az előfizetésekkel kapcsolatos ügyintézés módját;
• az ügyfélszolgálat E-mail és telefonos elérhetőségét.

A kezelőváltás kapcsán módosultak a tarifák is. Mindaddig,
amíg nem kötsz új szerződést a Bestar Kft.-vel a „BDSZ S”
csomag tarifái vannak érvényben.
A „BDSZ S” csomag díjait, és a további választható díjcsomagokat e tájékoztató végén találjátok.
A változásra tekintettel a Bestar Magyarország Kft. minden
partnerrel újra szerződik.

Annak, aki többet telefonál, érdemes mielőbb valamely nagyobb csomagra váltania!

A flottatagoknak a Bestar Kft. már megkezdte a szerződések
postázását, illetve igyekeznek előbb-utóbb mindenkivel felvenni a kapcsolatot. Aki nem kapta még meg, vagy már elkeverte, a
Bestar Ügyfélszolgálatán kérhet szerződést (cím lentebb).

Fontos tudnivaló, hogy a Bestar Magyarország Kft. átveszi a
számlázást is, vagyis a számlát nem közvetlenül a Telenor, hanem a Bestar Kft. állítja ki, a csekkes befizetési módot felváltja
a banki utalás illetve a banki készpénzes befizetés.
Átutalás, banki befizetés esetén:
• a közleményben mindenképpen tüntessétek fel a számla
sorszámát!
• csak pontos összeget utaljatok, a könnyebb beazonosíthatóság érdekében!
Kérjük, ügyeljetek a cégnév és a bankszámlaszám változására!
A banki befizetés vagy utalás a
Bestar Magyarország Kft.
Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-60249050
számú bankszámlájára történjen.

Minden kérés, kérdés (új készülék, számlainformációk, stb.),
kérjük, hogy forduljatok a Bestar Kft. ügyfélszolgálatához hétfőtől péntekig 9.00-16.00 óra között:
2330 Dunaharaszti, Fő út 92.
+36 20 555 1755
ugyfelszolgalat@bestar.co.hu

Számlareklamáció esetén is kérünk benneteket, hogy e-mailben
foglaljátok össze felmerülő kérdéseiket a következők szerint:
• számlafizető nevének és a kiállított számla sorszámának a
feltüntetése;
• hívószám;
• reklamáció tárgya.

A flottaváltással kapcsolatban állandó bővülő információkat találtok a BDSZ honlapján a Kapcsolat/Telefonflotta menüpont
alatt.
PAX ET GAUDIUM,
A BDSZ Elnöksége

Telenor tarifatáblázat

Havidíj
Lebeszélhetőség, bármely normál díjas belföldi hívásokból

BDSZ-S

BDSZ-M

BDSZ-L

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

1.750 Ft /

2.913 Ft /

7.480 Ft /

2.223 Ft

3.700 Ft

9.500 Ft

100 perc

200 perc

korlátlan

10 Ft – nettó

7 Ft

0 Ft

12,7 Ft – bruttó

8,89 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Percdíjak
Hívások Telenor hálózaton belül,
Hívások más mobilhálózatba és vezetékes irányba
Hívások Csoporton belül

Díjmentes SMS belföldi hálózatba (db)
Belföldi SMS küldés/db

Internet szolgáltatás
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0

0

80

20 Ft /

18 Ft /

18 Ft /

25,4 Ft

22,86 Ft

22,86 Ft

-

1 GB

4 GB
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INTERNET szolgáltatás csomagok (Internet telefonra)
Csomag neve
Havidíjban foglalt keret
Forgalmi díj a havidíjban foglalt
keret elhasználása után

Kedvezményes havidíj

Mobil Online 500

Hipernet Start

Hipernet Active

Hipernet Heavy

Hipernet Unlimited

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

500 MB

4 GB

7 GB

24 GB

Korlátlan

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

786 Ft /

1.302 Ft /

1.627 Ft /

3.273 Ft /

5.925 Ft /

998 Ft

1.654 Ft

2.066 Ft

4.157 Ft

7.525 Ft

INTERNET tarifacsomagok (Internet számítógépre)
Csomag neve
Havidíjban foglalt keret
Forgalmi díj a havidíjban foglalt
keret elhasználása után

Kedvezményes havidíj

Hipernet Start

Hipernet Active

Hipernet Medium

Hipernet Heavy

Hipernet Unlimited

4 GB

7 GB

13 GB

24 GB

Korlátlan

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.681 Ft – nettó

2.277 Ft – nettó

2.921 Ft – nettó

4.161 Ft – nettó

7.872 Ft – nettó

2.136 Ft – bruttó

2.892 Ft – bruttó

3.710 Ft – bruttó

5.285 Ft – bruttó

9.998 Ft – bruttó

FONTOS TUDNIVALÓ!
A havidíjba foglalt adatforgalmi keret, illetve a tarifacsomagba foglalt maximális le- és feltöltési sebesség kizárólag belföldi, a Telenor hálózatán
keresztüli használat esetén érvényes, nem vihető át a következő hónapra, elérése után az elérhető maximális le- és feltöltési sebesség 256/128 kbps,
túlforgalmazási díj 0 Ft.

Aki nem szeretne a Bencés Flottában maradni, annak bizonyos feltételekkel 2016. augusztus 20-ig lehetősége van telefonszámait
ingyenesen elhordozni. Ennek részletes feltételei megtalálhatóak a www.bdsz.hu honlapon, a Kapcsolat/Telefonflotta menüpont
alatt található hirdetményben. 2016. augusztus 20-át követően kártyánként 6500,-Ft + ÁFA díj ellenében lehet a számokat elhordozni.

Új belépők
Csonka Gergely
Simkó Elemér dr.
Kakasi Dávid
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Gy2003
Bp50
Ph2012

%

Egyesületünk köszönettel fogadja az 1 % felajánlást minden
diáktársunktól, pártoló tagunktól.
A felajánlott összeget a területi szervezeteink, közösségeink
támogatására fordítjuk.
Adószám: 19113966-1-08

Kedves Diáktársak!
Az adott év tagdíja csak folyó évben fizethető be.
Nem lehetséges tehát az előre fizetés. Az esetleges
túlfizetéseket támogatásként kezeljük és ösztöndíjalapunkba, illetve a szociális alapba gyűjtjük.
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„Salve Regina Mater misericordiae!”

Mária-Zarándoklat 2016 jásd
Az idén a hagyományos Mária-Zarándoklatot az ország egyik
legrégebbi búcsújáróhelyén tartjuk meg Jásdon, szeptember
harmadik hétvégéjén. Az Árpád-korban, sőt már előtte is ismert imádságos hely aktualitását emeli az a tény is, hogy a XIII.
századtól a török dúlásig ezen a helyen Szent Györgyről elnevezett Bencés Apátság működött.

A falu közelében található a Mária zarándokhely – Szentkút
– ahol a környékbeli hívek évente szeptember 12-én, Mária
nevenapján gyűlnek össze legnagyobb számban. (Az interneten a kegyhely és a környék történetével kapcsolatos teljes körű
információ, illetve kiváló fotófelvételek találhatók.)

A tervezett program:
Szombat (2016.09.17.)

Érkezés, gyülekezés Jásdon a Vadvirág Vendégházban
10,00 – 11,00
(A Vadvirág Vendégház a templom mellett vezető úton
található, a templomból kb. 200 m-re)
Kivonulás a Szentkúthoz 11,00 – 11,30
Szentmise a Szentkútnál 11,30 – 12,30
Keresztút a Szentkút mellett található Kálváriánál
13,00 – 14,00

Ebéd a Vadvirág Vendégházban (Menü: csontleves, jásdi
malacsült burgonyával és párolt-káposztával)
14,30-tól
Borkóstoló (Balatonfelvidéki, alföldi diáktársak boraiból
zirci apátsági sörök kóstolója)

A késői ebéd után jó idő esetén megtekintjük a műemlékként
helyreállított vízimalmot a falu határában.
17 órától

Vasárnap (2016.09.18.)

Reggeli a Vendégházban

8 órától

Szentmise a jásdi templomban
10 óra
(Szent Benedek himnusz, Boldogasszony Anyánk)
Hazautazás

Szálláslehetőséget a Vadvirág Vendégházban és annak szomszédságában lévő Szederfa Vendégházban tudunk biztosítani
szerény költséggel, illetve a szombati ebéd költsége várhatóan
1.500,- Ft/fő.

A szálláshely foglalása érdekében, illetve az ebéd létszám miatt
várom 2016. augusztus 15-éig a részvételi szándék jelzését az
alábbi elérhetőségi lehetőségeken:
jobbagy@jobbagy.t-online.hu, 76/495-440, 30/9-552-246
Üdvözlettel és barátsággal:
Dr. Jobbágy Lajos (Ph/69)

felhívás
Tisztelt Diáktársak!

A Bencés Diákszövetség Elnöksége 2016. április 1-jétől országos gyűjtést kezdeményez
Vaszary Kolos pannonhalmi főapát, bíboroshercegprímás és esztergomi érsek szobrának
felállítása céljából.

Vaszary Kolos pannonhalmi főapát halálának
centenáriuma alkalmából az egészalakos emlékmű állítását a Bencés Diákszövetség Zala Megyei
Szervezete kezdeményezte. A kezdeményezést
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 218/2015. (X. 29.) számú képviselő-testületi határozatában öt millió forinttal támogatta,
és további öt millió forintos támogatásra van ki-
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látás. Mindez azonban a szobor összköltségét (kb.
12,7 millió forint) csak részben fedezi.

A Bencés Diákszövetség Elnöksége 2/2016. (II.
27.) számú elnökségi határozatában úgy ítélte
meg, hogy a kezdeményezés teljes egészében
illeszkedik Diákszövetségünk Alapszabályában
megfogalmazott közhasznú céljaiba, közelebbről
közösségi kulturális hagyományaink, értékeink
ápolásának magunkra vállalt közfeladatába, ezért
az emlékmű megvalósításához szükséges hiányzó összeg előteremtése céljából országos gyűjtést
kezdeményez.
A soproni Kecske-templom felújítása érdekében
szervezett országos gyűjtésünk sikerén felbuzdul-

szövetségi hírek

va bízunk abban, hogy hathatósan tudjuk támogatni az emlékmű létrejöttét.
Kérjük tisztelt Diáktársainkat, hogy támogatásukat a BDSZ
alábbi folyószámlájára utalják:
K+H Bank Zrt. 10403356-33500155-00000000
Külföldről történő utalás esetén:

SWIFT kód: OKHBHUHB

A közlemény rovatba ne felejtsétek el feltüntetni:
„Vaszary-szobor”

Szeretettel köszönünk minden támogatást!

PAX ET GAUDIUM!

K+H Bank Zrt., Győr
IBAN szám:

Deli Gergely
főtitkár

HU76104-03356-3350-0155-0000-0000

KÖSZÖNJÜK KARCSI!
Ember Károly (Bp/51) a Bencés Diákszövetségnek újjászületése (1989. május 27.) óta tagja, majd választmányának tagja,
később Budapesti Területi Szervezetének elnöke, a vezetőségválasztó küldöttgyűléseken pedig „hivatalból” a képviselője volt.
A tavalyi esztendőben – 82 évesen – csökkent mozgásképessége miatt hosszan viselt tisztségéről lemondott.

Korzenszky Richárd atya. Ő vette
magának a bátorságot és rendezte meg a május utolsó szombatján hosszú éveken át megtartott
szentmiséket.

Karcsi igazi közösségi ember: évtizedeken át ő fogta össze bencés és fazekasos osztálytársait, rendezte az érettségi találkozókat és egyéb megmozdulásokat, Ő tartotta a kapcsolatot a volt
tanárokkal – jelesül és többek között Dr. Nádasi Alfonz atyával,
aki rendszeres résztvevője volt érettségi találkozóiknak –, valamint a többi pesti osztállyal. Ezért még 1989 előtt, a BDSZ „fű
alatti” katakomba élete alatt ő volt az 1951-esek részéről az ú.n.
„osztályapa”.

Az 1989 utáni esztendőkben hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a
több ezer főt a soraiban tudó BDSZ túlságosan nagy (mérnöki
szóval: inerciájú) ahhoz, hogy egyetlen közös egységben hatékonyan működjék, vagy egyszerűen csak közös rendezvényeket
tudjon lebonyolítani. Ezért fokozatosan területi szervezeteket
hoztunk létre. Közülük az akkor legnagyobb, többszáz fős Budapesti Területi Szervezet volt, és vezetője, majd elnöke pedig
Ember Károly lett.

A pesti Bencés Gimnáziumban 1943-ban kezdte tanulmányait.
Az első években Havasi Luciusz, a háború utáni esztendőkben
pedig Dr. Szívós Donát atyák voltak osztályfőnökei. A szovjet
mintájú pártállam 1948 nyarán azzal kezdte saját „berendezkedését”, hogy az egyházi iskolákat megszüntette. Az érettségiig
hátralévő három iskolaévet Karcsi és társai már a jogutód Fazekas Mihály Gimnáziumban végezték. (Zárójelben jegyzem
meg, hogy nagyon hamar a jogutód is országos ismertségű, patinás intézménnyé vált és máig az maradt. Úgy látszik, a hírnév
nem csupán a „couleur locale”-nak, hanem az ennél sokkalta
szellemibb, valódi „genius loci”-nak is köszönhető!)

Az utóbbi kifejezés a fiatalabb diáktársak számára magyarázatot kíván. A pártállami diktatúra nem tűrte a civil, főleg nem az
egyházhoz kötődő egyesületeket. Megszüntették 1948-ban a
BDSZ-t is. Emiatt a katakomba életünk alatt sem „szervezhettünk” semmilyen diáktalálkozót (legfeljebb közös szentmisét
tarthattunk, időpontjának és helyszínének szóbeli terjesztésével), és nem lehettek olyan tisztségviselőink, amelyeknek megnevezése bármiféle szervezetre, társulásra utalt volna.

Ki kellett találni keservesen, nyögvenyelősen az „osztályapa”,
az „iskolaapa” és a „főöreg” tisztségeket. Az utóbbit e sorok
írójára ragasztotta rá a tíz éven át pannonhalmi igazgató Dr.

Karcsi ekkor még osztályapa, a
budapesti iskolaapa pedig Székely Tibor (Bp/36) volt, aki a jogfolytonosságot képviselte, hiszen
tisztségviselője volt az 1948-ban
megszüntetett korábbi BDSZnek is. Amikor a rendszerváltás
után megalakultak a felekezeti iskolák diákszövetségei, majd
a szövetségek ökumenikus szövetsége, a PAX HUNGARICA,
akkor kezdeményezőjét és megálmodóját, Székely Tibort választották annak elnökéül. A BDSZ-ben megürült tisztségét
Karcsi vette át.

A közösségi élet azóta is a szép számú (összesen 22 db) területi szervezetben valósul meg. A régi időkből csak a május végi
pannonhalmi szentmise maradt meg, valamint több mint 40
esztendeje a Budapesten élő – bárhol érettségizett – diáktársak
minden hónap második hétfőjének délutánján tartott találkozója. Amíg egészsége engedte – 1989 és 2014 között kereken 250
alkalommal – budapesti elnökünk mindig ott volt. Ha „futóműved” javul, újból szeretettel várunk. Minden eddigi szép és eredményes munkádat pedig ismételten KÖSZÖNJÜK KARCSI!
Faber Miklós (Bp/1948)
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ösztöndíjasok

Katona Ádám László (Ph/11)
Katona Ádám Lászlónak hívnak.
1993-ban születtem. Első gyermekként, nagycsaládban nőttem fel.
Öcsém, Bálint 2012-ben végzett Pannonhalmán, Bianka húgom 2014-ben
Győrben, a Prohászka Ottokár Gimnáziumban, míg Luca húgom idén
végez Szombathelyen a premontreieknél. Jelenleg Mocsán (KomáromEsztergom megye) élek családommal.

2011-ben végeztem Pannonhalmán
az A osztályban. (Kerekes Hubert OSB – osztályfőnök és Hardi Titusz OSB – prefektus) Itt idegenvezetőként is dolgoztam
a TriCollis Apátsági Tárlatvezetői Iroda alkalmazásában. Már
középfokú tanulmányaim alatt is örömmel versenyeztem, kiemelkedő eredményeket latin nyelvi versenyeken értem el:
Ábel Jenő verseny: 16. hely, Cicero nemzetközi latin verseny magyar csapat tagja, OKTV versenyen 30. hely. Két középfokú
C típusú nyelvvizsgát szereztem: angolból és latinból, jelenleg
németül tanulok.

2011 ősze óta a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karára járok, mint osztatlan építész szakos hallgató.

Tanulmányaim mellett több egyetemi kutató projektben is szívesen veszek részt. A 2014-es őszi tanév kezdete óta az EnergiaDesign Tanszéken, ifj. dr. Kistelegdi István
tutorálásával végzek kutatást a passzív szellőzőrendszerekkel
kapcsolatban. A kutatási téma lényege, hogy a gépészeti szellőztetőrendszereket kiváltva épületszerkezetekkel oldjuk meg
egy épület frisslevegő utánpótlását. Az eddigi kutatási eredményeket felhasználva indultam a Kari TDK-n, ahol 1. helyezést
értem el, majd 2015 tavaszán az OTDK-n 2. helyezést.

A pécsi volt bencés diákokat 2015 áprilisában kezdtem el ös�szefogni, a helyi szervezet ez előtt tetszhalott állapotban volt.
Jelenleg én töltöm be a helyi szervezet elnöki tisztségét. A csoport még szerveződő formában van, de egy 15-20 fős állandó
és lelkes mag már kialakult a tagozaton belül. Nyolcvanöt pécsi
öregdiákot sikerült eddig felkutatni a környéken. Nekik szerveztünk már Márton napi gyűjtést, adventi gyertyagyújtásokat
és nagyböjti lelkigyakorlatot is.

Katona Bálint András (Ph/12)
Katona Bálint András vagyok. 2012-es pannonhalmi érettségim után Szegedre költöztem, ahol a Gyógyszerésztudományi
Karon kezdtem meg tanulmányaimat. Eleinte a Semmelweis
Gyógyszerészkollégium lakója voltam, majd később a Gimnáziumban tapasztalt értékeket keresve költöztem át a Szent
Imre Szakkollégiumba. Itt igyekeztem a közösség építő tagja
lenni, 2016-ban a Kollégiumi Tanácsba is beválasztottak.

Tanulmányaimban és a tudományban is igyekszem kellőképpen elmélyedni. Jelenleg a gyógyszeripar érdekel leghangsúlyosabban, de próbálom a gyógyszerészet összes további vetületét kellő alapossággal megismerni. Így például egy, a Kar által
nyújtott ritka lehetőségek egyikét pályáztam és nyertem meg,
mellyel a klinikai szakmai gyakorlatomat a Toledo-i Egyetemen tölthetem 2016 nyarán Ohio-ban.

Egyetemi kutatásban is részt veszek, melyet a Gyógyszertech
nológiai Intézetnél végzek. Eredményeimmel TDK-konferencián indultam, ahol „kiemelt első díj”-ban részesültem. OTDK
konferencián 2017 tavaszán indulok a témával. Lehetőségem
nyílt továbbá az ebből készült publikációkban társszerzőként
jelen lenni.

Aktív tagja vagyok a BDSZ Szegedi Egyetemi Tagozatának,
illetve a Kabay János Gyógyszerész Szakkollégiumnak.
A Pannonhalmán kapott értékek sokat segítettek egyetemi
boldogulásom során. Törekszem azok kamatoztatására, illetve
továbbadására minden területen, ahol részt vállalok.

pálla tamás (Ph/11)
Pálla Tamás vagyok, vidéken, Répcelakon élek szüleimmel és bátyámmal.
Mindketten Pannonhalmára jártunk
a gimnázium négy évfolyamos osztályába, 2011-ben érettségiztem,
osztályfőnököm Konrád atya volt.
23 éves vagyok, jelenleg a budapesti
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Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának ötödéves, végzős hallgatója. A pannonhalmi gimnázium óta kollégistaként élek, jelenleg a Korányi Frigyes Szakkollégium lakója
vagyok. A júniusi államvizsga után az egyetemen szeretnék
maradni, PhD-hallgatóként folytatnám a tudományos munkát.
A tanulás és a tudomány mellett egyéb dolgokra is van időm, a
kollégiumban és az egyetemen rendszeresen közösségi progra-

szövetségi hírek

mokat szervezek, közéleti tevékenységet folytatok a Hallgatói
Önkormányzat kari elnökeként, valamint idén másodmagammal fő szervezője voltam egy 450 főt számláló eseménynek,
a 7. Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Gyógyszerészbörzének. Szabadidőmben szívesen sportolok, a labda-

sportokat kedvelem leginkább. Szeretem a kihívásokat, mindig
egyet-egyet lépni előre. Azonban fontosnak tartom viszonozni
a kapott értékeket, ezért is vállaltam az érettségi találkozónk
megszervezését, és ezért is táboroztatok egy nyári hittantáborban, ahová évekig táborozóként jártam.

Bencés Diákok Győri Egyesülete
2016. január 10-én 8.30-kor a győri Bazilikában halálának
harmadik évfordulóján szentmise keretében emlékeztünk
dr. Galavits József (Ph/1963) diáktársunkra, Győr néhai
városplébánosára, székesegyházi kanonokra. A szentmisét dr.
Lukácsi Zoltán Márk (Ph/1986) a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektora, székesegyházi kanonok
mutatta be. Az elhunytról Prof. dr. Schmidt Péter (Gy/1970)
emlékezett meg.

2016. január 29-én 17 órakor tisztújító közgyűlést tartott
Egyesületünk a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Jedlik Ányos termében. Az elnöki, a főtitkári és az ellenőrző bizottsági beszámolók után megtartott titkos szavazáson a tagság a BDGYE elnökének egyhangúlag dr. Kőrösi Tamást
(Ph/1973), míg főtitkárának immár a negyedik négyéves ciklusát megkezdő Péter Tamást (Gy/2000) választotta.

Az elnökség tagjai a következő öregdiákok lettek: dr. Koór
Sándor (Ph/1965), Lang Ferenc (Gy/2000), dr. Magassy
Dániel (Gy/1957), Nagy Jenő (Gy/1986) és dr. Perlaky Péter
(Gy/1984).

Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Balogh Pál (Gy/1962),
Hluchány József (Gy/1969) és Koloszár József (Ph/1964)
lettek. A közgyűlés új tiszteletbeli elnökségi tagot is választott
Horváth István (Gy/1951) személyében.

A képen balról jobbra: dr. Kőrösi Tamás, dr. Perlaky Péter, Nagy
Jenő, Lang Ferenc, Péter Tamás, dr. Koór Sándor.

A közgyűlés végén az új elnök, dr. Kőrösi Tamás megköszönte
a leköszönő elnök munkáját és a tagság bizalmát, valamint pár
mondatban vázolta a jövőre vonatkozó elképzeléseit. Továbbra
is fontos az egyesület számára a Bencés Szabadegyetemek és a
közös érettségi találkozók megrendezése, valamint a tehetséges
és rászoruló bencés diákok támogatása. Mindemellett az idei
évben a győri köztemetőben található, az egykori bencés paptanárok, szerzetesek közös sírhelyének felújítása lesz az Egyesület fő feladata.

2016. február 6-7-én Lang Ferenc (Gy/2000) elnökségi tag és
Péter Tamás (Gy/2000) főtitkár anyagi támogatásával a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium labdarúgócsapata a Téten
megrendezett kétnapos Pedró Kupán vett részt. A futballtorna
nagyban segítette a csapat felkészülését a tavasszal folytatódó
Győr városi kispályás középiskolai bajnokságra. A tornához
kapcsolódóan a nevezési díj és az étkezés átvállalása mellett a
csapat tagjai és edzője, Schnur Mátyás (Gy/1998) a BDGYE
címerével ellátott pólót kaptak ajándékba, melyeket Egyesületünk tiszteletbeli tagja, a Vill-Korr Hungária Kft tulajdonosa,
Gasztonyi László ajánlott fel.

2016. február 8-án Lázár Ádám (Gy/1966), a BBC és a Szabad Európa Rádió szerkesztője, a Duna TV főszerkesztője
folytatta előadássorozatát, melynek keretében ezúttal Dubai a legnagyobbnál is nagyobb címmel tartott előadást Bencés
Szabadegyetemünkön a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Dísztermében.
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2016. március 1-jén Takaró Mihály irodalomtörténész tartott előadást Horthy Miklós a nemzetmentő címmel Bencés
Szabadegyetemünkön a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Dísztermében.

2016. március 18-án tartotta a győri Szent Mór Bencés Perjelség Szent Benedek atyánk ünnepét. Az ünnep előestéjén
19 órakor ünnepi szentmise keretében ünnepelt a közösség
a bencés öregdiákokkal, a győri bencés templom napközben
elfoglalt híveivel, valamint a jelenlegi diákok szüleivel együtt.
A szentmisét Sárai-Szabó Kelemen OSB (Ph/1999) alperjel
úr, templomigazgató mutatta be. Az ünnep fényét a Kelemen
Áron OSB (Ph/1995) által vezetett Collegium Musicum
Jaurinense iskolai énekkar emelte.
2016. március 31-én ünnepeltük Bedy Vince (Gy/1884) nagyprépost, a Győri Egyházmegye legnagyobb történésze születésének 150. évfordulóját. Ez alkalomból a Győri Egyházmegyei
Levéltár és a Bedy Vince Alapítvány konferenciát szervezett
a Győri Hittudományi Főiskolán. A konferenciát dr. Lukácsi
Zoltán Márk (Ph/1986), a Győri Hittudományi Főiskola
rektora nyitotta meg, majd több bencés öregdiáktársunk, egyesületi tagunk előadását is meghallgathattuk. Dr. Nemes Gábor
(Gy/2000) főlevéltáros Bedy Vince életéről és munkásságáról
tartott kiváló előadást, dr. Fazekas István (Gy/1976) egyetemi docens Lépes Bálint kalocsai érsek tartalmas életének győri
időszakát elevenítette fel, míg László Csaba (Gy/1968) régész
a győri székesegyház építéstörténetét ismertette. A záró előadás után ‒ melyet Petes Róbert (Gy/1997) egyháztörténész
tartott Zágon József egykori győri püspöki irodaigazgatóról ‒ a
Káptalandomb 13. számú kanonoki ház falán leleplezésre került Bedy Vince emléktáblája, melyet a győri bencés öregdiákok
és Egyesületünk képviseletében Péter Tamás főtitkár koszorúzott meg.
2016. április 6-án Petes Róbert (Gy/1997) egyháztörténész
volt szabadegyetemünk vendége, aki A bencés rend a pártállami diktatúrában címmel tartott kiváló előadást a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium Jedlik Ányos termében.

2016. április 8-án a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár «A szív
jogán” címmel Tűz Tamás (Gy/1924) papköltőre emlékezett,
születésének 100. évfordulóján, mely eseményhez Egyesületünk is csatlakozott. A költő alakját Czigány György író, Gülch
Csaba költő, újságíró, Maszlay István színművész és Szakolczai
Lajos irodalomtörténész idézték fel.
2016. április 21-én Péter Tamás (Gy/2000), Egyesületünk főtitkára a BDGYE nevében értékes felszerelésekkel, új Adidas
mez- és nadrággarnitúrával, valamint izotóniás italokkal, energiaszeletekkel ajándékozta meg a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium kispályás futballcsapatát. Az Adidas mezgarnitúrát Egyesületünk, dr. Perlaky Péter (Gy/1984) elnökségi
tagunk, valamint szervezetünk támogatója, a győri Szent Imre
Patika vásárolta meg. Köszönjük nagylelkű felajánlásukat.

2016. április 25-én Ternyák Csaba (Gy/1972) egri érsek, a
győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium egykori diákja mutatott be ünnepi szentmisét Szent Márk evangélista ünnepén a
győri Loyolai Szent Ignác Bencés templom felszentelésének
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375. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév megnyitása alkalmából. A szentmise kezdetén Sárai-Szabó Kelemen OSB (Ph/1999) alperjel, templomigazgató köszöntötte
az Alma Materbe visszatérő egri érseket, majd emlékeztetett:
“Szent Márk evangélista ünnepe a bencés rendnek is rendkívül fontos, hiszen 214 évvel ezelőtt, 1802. április 25-én állították vissza a korábban feloszlatott bencés rendet hazánkban, és
ekkor sorolták a bencések tulajdonába a győri jezsuita iskolát
és templomot. Szent Benedek rendje azóta is őrzi ezt a szép
templomot, és a felszentelés 375. évfordulója alkalmából a mai
napon emlékévet nyitunk. Mindenkit ünneplésre hívunk, akiknek élete összefonódott ezzel a templommal. Imádkozzunk
azért, hogy az előttünk álló ünnepi évben is hassa át életünket
Krisztus sürgető szeretete.” A szentmisén együtt ünnepeltek
a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium
diákjai és tanárai, öregdiákjai és a bencés templomhoz tartozó
hívek. Az ünnepen a gimnázium kórusa, a Collegium Musicum
Jaurinense végzett zenei szolgálatot Kelemen Áron OSB
(Ph/1995) vezetésével.
2016. május 21-én (szombaton) 9 órától tartottuk meg hagyományos közös érettségi találkozónkat, melyet a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium és Egyesületünk szervezett. A
10 órakor kezdődő szentmisét Veres András (Gy/1978) győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke mutatta be azzal a kehellyel, melyet a Bencés Diákok
Győri Egyesülete vásárolt meg a Szent Mór Bencés Perjelség
számára, a Loyolai Szent Ignác Bencés templom felszentelésének 375. évfordulója alkalmából. A dísztermi ünnepségen
Gyurácz-Németh Ferenc (Gy/1966) diakónus, valamint Lá
zár Ádám (Gy/1966) mondtak beszédet a jubilálók nevében,
valamint átadásra került a Győri Bencés Diákokért-díj, melyet
az idei évben a megszokottól eltérően két bencés öregdiáknak
ítélt oda Egyesületünk vezetősége. Horváth István (Gy/1951),
valamint Nagy Jenő (Gy/1986) a győri bencés diákokért és
öregdiákokért végzett önzetlen társadalmi munkájának elismeréseként érdemelte ki a díjat.
Az ünnepség zárásaként a legidősebbek ‒ 65 éve érdekes körülmények között érettségizettek ‒ nevében Palla Dénes
(Gy/1951) gépészmérnök mondott rövid beszédet.
2016. június 15-én a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium évzáróján került átadásra a Luif Otmár Ösztöndíj, valamint a
Jó tanuló - Jó sportoló ösztöndíj, melyeket dr. Kőrösi Tamás
(Ph/1973), a Luif Otmár Ösztöndíj alapító elnöke, Egyesületünk elnöke adott át.
A Jó tanuló - Jó sportoló-díjat Parcsami Zsófia, valamint
Marton István végzős diákok érdemelték ki, míg a Luif Otmár Ösztöndíjat Somogyi Franciska Réka, szintén 12. osztályos tanuló nyerte el, kiváló biológiai tanulmányainak elismeréseként. Az ösztöndíjat Pannonhalmán is átadtuk, ahol szintén
egy 12. osztályos tanuló vehette át az elismerést.
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55. ÉVI JUBILEUMI ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
Győr - 2016. május 21.

Nekrológ vagy laudáció helyett inkább egy kis visszaemlékezés
szeretettel mindannyiótoknak, mivelhogy 2 x 5 évesek, azaz 55
évesek lettünk, ha az érettségi találkozók éveire gondolunk.

Nagy nemzeti forradalmunk leverése után, 1957-ben a MUK
idején szüleink akarták, némelyek kényszerültek, hogy a Győri Bencés Gimnáziumba írassanak minket. Negyvennégyen
kezdtünk Pulay Csaba osztályfőnök és Dr. Hollenda Barnabás
igazgatósága alatt.
II. osztályban már többen eltávoztak iskolánkból más iskolába, vagy szakmát tanulni, de jöttek a humán „A” osztályból, sőt
még a Révai Gimnáziumból is.

III. osztályban ismét sokan távoztak a Révaiba és Bercsényibe,
vagy Budapestre is, akik szülei reálisan gondolkodva előre látták, hogy az akkori „világban” gyermekük továbbtanulása nem
biztosított a jövőben. Ez be is igazolódott, mert...
IV. osztályban a végzős 27 fő bencés diák közül egyetlen egyet
vettek fel egyetemre.

A 10 éves érettségi találkozónkon már 12-en, a 20 évesen már
20, a 25 éves találkozón 24 osztálytársunk számolt be arról,
hogy valamilyen felsőfokú iskolát végeztek. Mind a 27-en jó
szakmával, vagy felsőfokú végzettséggel irigylésre méltó állásokat töltöttünk be.
5 évenként mindig Győrött találkoztunk a szokásos forgatókönyv szerint: mise, osztályfőnöki óra az érettségi tablónk előtt
valamely osztályban, azután fotó a kvadratúra udvarán, és ebéd
a négy fős szervezők által (Décsi-Vaday-Grúber-Pogány) választott helyen.
Találkoztunk a Széchenyi tér melletti Pálffy pincében, a Kreszta
házban, a Zöldfa étteremben és Rábaparti étteremben többször
is! ”Menza kaját” is ettünk
Győrött és Pannonhalmán az
internátus konyháján. Később
a Nádor étterem lett a törzshelyünk.

emlegethető: 1957-ben kezdő osztálynak a tablóját miért nem
tartja az iskola vezetése a gimnázium, az alma-mater falain valahol, miért a padlásról kell mindig előkeríteni. Jancsi felvetését
a mai napig is próbáltuk, de nem sikerült megoldani. Reméljük,
majd a 60 éves találkozónkon megbecsült helyén látjuk a tablónkat!

A 45 éves találkozó után az örök hazába ment Bózsi is, és maradtunk Grúber Jancsival a hagyomány szerinti jubileumi és az
éves szeptemberi találkozók rendezői. Egy üzenő lánc elkészítésével, Csutorás Csabi segítségével, a hírek gyorsabb terjedését
tudtuk megoldani. Akár jók voltak a hírek, akár szomorúak,
hamar eljutottak hozzánk.
2008-ban ment el Pécsi Kuca, aki Győrött, Pogányéknál lakott
és lett talán a két osztálytársból „féltestvéri” a kapcsolat. 2009ben ment a gyászhír az üzenő lánc útján, hogy elhagyott minket Gyökér Pali, és nem sokkal utána Hársfalvy Józsi.
„Közben mindannyian nyugdíjasok lettünk,
És gyorsan elszálltak az évek felettünk!”

írta Fábián Gabi

Elkezdtük a találkozókat Győr mellett időnként nem távoli helyeken tartani. Először Pannonhalmán meglátogattuk a beteg
Zénó Atyát, a Boldogasszony-kápolna kriptájában imádkoztunk elhunyt tanáraink előtt, ahogyan többször tettük ezt elhunyt osztálytársaink sírjainál a találkozók elő-napján is.

Pannonhalmán Teodóz Atya megkapta osztályunktól a Győri
Bencés Gimnázium igazgatójának, Horváth Dori Tamásnak,
aláírásával és a gimnázium hivatalos pecsétjével ellátott okmányt arról, hogy Jáki Teodóz, immár kinevezett osztályfőnöke
az 1961-ben végzett IV.B osztálynak. A csángók vándora kön�nyes szemekkel vette át az oklevelet ezekkel a szavakkal: ”And-

Osztályfőnökünk elmenetele
után Zénó Atyát, majd az Ő
Pannonhalmára helyezésekor
Teodóz Atyát kértük meg,
hogy töltse be az Osztályfőnöki helyet!
60 éves születésnapjaink évében elkezdtünk találkozni
évenként, a jubileumi évek kivételével minden év szeptember első szombatján. Jó ötlet
volt ez Décsi Bózsitól indíttatva. Iványi Jancsi felvetése
volt, hogy ez történelmileg is

Pogány András, Szilágyi Gábor, Ruttmayer János, Polgár Tibor, Zvezdovics Árpád, Lövey Félix atya
- tanárunk és prefektusunk, Bedő Ferenc, Halbritter Antal, Pettko-Szandtner Aladár, Vaday Gábor,
Baky Csaba, Grúber János, Homok Miklós, Csutorás Csaba
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Beszámoló

rás, én még soha nem voltam osztályfőnök. Köszönöm nektek!”

2011-ben megkaptuk mindannyian a BDSZ arany diplomáját,
az 50. érettségi találkozónk alkalmából. Az öregdiákokat köszöntötte Kerényi Imre, a IV.A osztály volt diákja.

2012-es találkozónk Héderváron a Boldogasszony-kápolnában
és Héderváry Kastélyban volt, majd a Kont étteremben végződött. Sajnos erre Teodóz Atya nem tudott már eljönni. Elvándorolt örökre Erdély vándora, akitől a Szent János áldása című,
Décsi Bózsival gyűjtött népi ének is hagyatékul maradt ránk.
Senkitől nem kapjuk már a „Karácsonyi megbocsátás ostyáját”!
2012-ben hagyott el minket a minden évben velünk emlékező
Mayer Miklós tornatanárunk, többünk kézilabda edzője, gyémánt diplomás tanár.
2012 óta két volt osztálytársunk visszatért hozzánk. Nagyon
örülünk, hogy ismét közöttünk van Halbritter Anti, Heki Papának „Féllovagja” és Rácz Csabi az első padból!

2013-ban Tihanyban egy nagyon tartalmas körutat tettünk,
Félix atya bemutatta a monostort, majd 2014-ben Bakonybélben kirándultunk a Szűz Mária kápolnához, a hármas forráshoz, ahol hajnalban Sziszi még bakot is lőtt, este viszont egy
nagyon hangulatos, tábortűz melletti éneklés után aludtunk az
új zarándokházban. 55 év után ismét láthattuk a pajtát, az 1958.
évi kirándulásunk emlékezetes szálláshelyét!
2013 nagyon szomorú év volt. Jáki Teodóz, Jáki Zénó és Kühár
Ede utolsó tanárainktól is el kellett búcsúznunk. De hála a jó

Istennek megtaláltuk volt prefektusunkat és néha még helyettesítő tanárunkat, Lővey Félix Atyát, aki az Ő számítása szerint
is most 1010 hónapos és júliusban Tihanyban lesz gyémántmisés. Isten éltesse sokáig Félix Atyát és maradjon még sokáig
velünk, mint megbízott és felkért osztályfőnökünk!
2015-ben ismét Pannonhalmán Ambrus Atya idegenvezetésével tudtunk meg sok újat Pannonhalmáról, de a Major állandó
kiállításával is megismerkedtünk. Annak pincéjében koccintottunk Grúber Jancsi dugiban elővett „rögtönölőjével” és Homok
Miki, valamint Csutorás Csabi utánozhatatlan pálinkáival.
2015-ben Takács Jencitől búcsúztunk.

2016-ban, a mostani 55 éves találkozónk ismét a jubileum jegyében zajlik egy jó kis fehérasztali beszélgetéssel a Nádor étteremben. Hallgattuk a beszámolókat a sok-sok unokáról, azok
számai miatt a győztes Szilágyi Gabitól, Pettkótól, Halitól.
Szívesen hallgattuk Pettkó Ali zarándokúti és BDSZ-es beszámolóit is. Köszönjük Csutinak az elmúlt idők fotóinak gyűjteményét, melyet számítógépes megtekintésre tett alkalmassá, és
köszönjük Homok Mikinek a minden évben megújuló emléklapot, a tablóképekből összeállított éppen esedékes jelenléti ívvel.
Találkozunk 2017-ben a szokott időben, szeptember első szombatján, hogy hol, azt még nem tudjuk, de ígérem, a mostani elköszönés után hamarosan kezdem szervezni a következő találkozót.
Laudetur Jesus Christus. Szervusztok! Béke veletek!

Pogány András (Gy/61)

Ötvenéves érettségi találkozó (1966-2016)
zett, hol van a munkahelye, milyen beosztásban. Öt diáktársunk hivatása pap lett, orvosi, gyógyszerészi pályára két-két fő,
műszaki, mérnökit négyen választották, két fő közgazdász, pedagógusi, művészeti, a többiek vasúti tiszti, technikusi, és egyéb
szakmákat választottak. Az ötévenkénti találkozókra váltakozó létszámmal, de mindig jó kedvvel, szeretettel készültünk és
megjelentünk. Sokan családot alapítottak, örömmel számoltak
be a gyermekek számáról. A 45. érettségi találkozóra már az
unokák fényképeit is elhozták, időnként szomorúan felemlítve
a gyermekük válását, a családtagok segítését.

1966 nyarán 32 tanuló tett érettségi vizsgát a győri Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium IV.A osztályban. Osztályfőnökünk Dr. Jánosi Gyula és kollégiumvezetőnk Csizmadia
Gerő tanár úr elindított bennünket a nagy Életre azzal, hogy
amit itt tanultatok az jó alap arra, hogy felsőfokú tanulmányokat
folytassatok, bár a felvételik akadályoztatása miatt ez nem megy
majd simán. A jó képességű osztálytársak orvosok, gyógyszerészek, mérnökök, közgazdászok, papok, technikusok akartak
lenni, mindent elkövetve azért, hogy álmuk megvalósuljon. A
sorkatonai szolgálat nem egyszer nagyon is keresztbe tett az
életutaknak. Emiatt az első érettségi találkozó a tízéves volt,
1976-ban. Örömmel újságoltuk egymásnak, hogy ki mit vég-
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2016. május 21-én az ötven éves érettségi találkozó nagy ünnep volt számunkra. A bencés templomban megtartott ünnepi
szentmisét Veres András (Gy/78) kinevezett győri megyéspüspök koncelebrálta. A dísztermi köszöntők és előadások
után a kijelölt osztályteremben az elmúlt időszak történéseiről
értesülhettek az osztálytársak. Szomorúan állapították meg,
hogy nyolc fő ez idő alatt meghalt, heten különböző okok
miatt nem tudtak eljönni, de 17-en megjelentek a találkozón,
nagyobb részt nyugdíjasok, feleségekkel együtt 24-en. Közös
fényképen örökítettük meg az osztálytársakat. Elhatároztuk,
hogy e jó kis kollektíva ezután évenként fog találkozni. Jövőre Harkányba megyünk, a baráti találkozó mellett a környék
vallási és világi emlékeit fogjuk felkeresni.
Pup Vilmos (Gy/66)

Beszámoló

BDSZ Sportnap 2016
Kedves Diáktársak!

2016. április 30-én, szombaton a Pokorny József Sport- és
Szabadidőközpontban megrendezésre került a 2016-os BDSZ
Sportnap. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is a kispályás
foci kapta a főszerepet. A lelkes szurkolókkal és a szervezőkkel
együtt mintegy 50-an voltunk kint a pályán.

A foci után Víg Gergő (Ph/05) diáktársunk jóvoltából bográcsban készült szarvaspörköltet kóstolhattak a megfáradt
sporttársak, melyhez hideg sör dukált.

A szervezők nevében ezúton is szeretnénk gratulálni az első
három helyezett csapatnak:
I. helyezett: Tremort

A csapat tagjai: Bartók Miklós, Borsos Gergely, Deák Bálint,
Szatmári Attila, Tóth Gergely, Zsolczer András
II. helyezett: PH 06

A csapat tagjai: Ferencz Máté, Juhász Máté, Kiss Balázs, Lator
Zsolt, Nagy Olivér, Nyikes Nándor, YangZijian Győző
III. helyezett: Belák FC

A csapat tagjai: Belák Márk, Dr. Belák Gergely, Bencze Zsolt, Csaba
Péter, Hortobágyi Szabolcs, Kis Balázs, Rádics Tamás, Vörös Zsolt

Reméljük, hogy a közös sportolás élménye és az együtt töltött
órák minden résztvevőnek legalább annyira pozitív élményt
jelentettek, mint nekünk szervezőknek. Egy év múlva újra lesz
BDSZ Sportnap (2017.04.29.), reméljük, akkor azokkal is tudunk találkozni, akik most nem jöttek el.
Pax-os üdvözlettel:

a szervezők,

Kiss Balázs (Ph/06)
Tóth Donát (Ph/15)

Bácskai Területi Szervezet
A következő találkozónkat Baján tartjuk 2016. szeptember 10én 16.00-tól várunk Titeket a volt Ciszterci Rendházban!
Cím: Baja, Tóth Kálmán tér 5.

Előzetes jelentkezést kérnék (vacsoralétszám miatt)!
Vancsura László (Ph/84)
06 20 364 1117, e-mail: laca965@t-online.hu
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Baradla
Kedves Egybegyűltek! Kedves Barátaim!

Egy ötven évvel ezelőtt történt eseményre emlékezünk, amely
ettől kezdve folyamatosan hatással van sokunk életére.

Tisztelettel és kegyelettel adózunk hős diáktársaink emlékének, akik a nevelési rendbe illesztett szakköri túrán vesztették
életüket.

Három Baradlai túra volt. Ekkor a csapat összetétele kibővült
más iskolák diákjaival is. Az idő rövidsége miatt csak a harmadik túra résztvevőit sorolnám fel:

Pannonhalmán a 60-as években az iskolai képzés részeként a
Magyar Természetbarát Szövetség tagjaként több szakosztály
alakult ki és működött:

Pászthory Valter (Bp/50) (1932-1996+)
Szemlér Mária és a lányok: Göncz Kinga, Héthelyi Beatrix,
Makk Ágnes
Borbás László
(Ph/66B+)
Brückner Emőd (Ph/1963-65A) (1949-1965) (Duktor)

A megemlékezést egy rövidfilm részlet zárja. Utána a kerti emlékműnél folytatjuk a megemlékezést, itt válaszolnánk a felmerülő kérdésekre.

3. Baradla túra: 1965. december 28 – 31.

Hegymászók: Tálos Zoltán tanár úr
Vízitúrázók: Tálos Zoltán Félix Atya
Barlangászok Valter Atya, Brúnó Atya

Haader Pál
(Pászthory Valter unokaöccse) (1947-1965)
Ifjúsági túrakerékpár bajnok

A szakkörök népszerűek voltak, igen eredményesen működtek
és kapcsolatokat tartottak a szövetséggel, valamint más iskolákkal. A programok hétvégenként voltak kora reggeli indulással és kései visszaérkezéssel. A vízitúrák Győrben, a barlangász
túrák zömmel a Bakonyban, a Porva-Csesznek melletti Imremajor közelében voltak.

A szakkörök a nyári vakációban és a téli szünetben sem szüneteltek. Hegymászó túra a Tátrában, alsóbélatelepi közös nyaralás, vízitúra a Dunán és a Balatonon (NAGY KÖR), Budapest
barlangjainak bejárása.
Az éves munkák jutalmaként korlátozott létszámban a legkiválóbbak az Aggteleki barlangban túrázhattak. A gyönyörű
cseppkövek látványa hatalmas élményt jelentett a többi rideg
barlanghoz viszonyítva.

A barlangban táborozott a csapat és minden napra jutott néhány túra. A Baradlában két patak van: az Acheron és a Styx.
Ezért vegyesen voltak vizes és száraz túrák. Már amennyire
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száraznak lehet nevezni a vízcseppek állandó hullását. A feladatok fokozatosan voltak összeállítva, de a szilveszteri napra a
könnyebb túrák kerültek.

Rill Attila
(Ph/63B)
Ruff János
(Ph/66B)
Wettstein Antal (Ph/1963-65A) (1948-1965) (Duktor)

A tragédia napján 1965. december 31-én este 7 órakor a másfél
órásra tervezett Styx-túra kezdődött, utána szilveszteri buli lett
volna. A lányok készülődtek a szilveszteri bulira. A Styx-túra

a patak vizében vezető úgynevezett vizes túra. Ennek ellenére
viszonylag könnyű feladat. 900 métert kell vízben megtenni,
helyenként szűk szakaszokon. Az út során több helyen is vízzel
majdnem elzárt barlangi szakaszokon kellett keresztülmenni.
Egyikük az utolsó ilyen szakasz közben rosszul érezte magát.
Támogatásra szorult. Ezután a határ rácsnál már jobban lett. A
visszaúton azonban már többen is rosszul lettek és a kis csapat
egymást támogatva haladt. A kritikus szakaszok után, a patak
partján, biztonságos helyen megálltak. Ekkor a két vezető elment segítséget kérni. Sajnos orvosi ellátás csak 7 órával később
történt, ekkor már 3 társukon nem lehetett segíteni. A ros�szullét okát nem sikerült teljesen tisztázni. A mai ismereteink
szerint oxigénhiány és kihűlés okozta, amelyek sok kisebb, ön-
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magukban nem veszélyes külső körülmény hatására jöttek létre.

A tragikus túra utóhatása nagyon összetett: egyházi, politikai,
iskolánkra és emberi sorsokra nézve a mai napig is ható.
Csak egy következményt emelnék ki: Pannonhalmán és az
egész országban 1 éven belül az összes ifjúsági barlangkutató csoport megszűnt. Minden túravezető félt attól, hogy egy
pedagógus felelősségre vonható, ha egy rábízott fiatalkorúval
bármi történik, még akkor is, ha a pedagógus maga nem tehető
személyében felelőssé a történtekért.
A filmhez egy kis magyarázat: 2016. április 9-én készült Aggteleken, ahol 53-an voltunk. A megemlékezésen elhangzott
beszédekből csak négyből hallunk részleteket, de akit érdekel, a

YouTube-on a teljes filmet megtalálja a „serpafilm” csoportban.
https://www.youtube.com/watch?v=Vfm8AfC-eOI
4 órát voltunk a barlangban, 2 órát olyan helyeken ahol nincs
kiépített járda és világítás. Felkerestük a táborhelyet, a szilveszter helyszínét a Libanon-hegyen, ahol még most is láttuk az
általuk bevitt fenyőágat. Itt helyeztük el a filmben látható műanyag borítású képet.
A filmben látható karbidlámpa eredeti, 50 évvel ezelőtt is ez
világított a barlangban.

(Elhangzott 2016. május 28-án, Pannonhalmán az öregdiák találkozón.)
Juhász Norbert (Ph/67)

A bakonypéterdi temető
és bencés vonatkozású sírjai
A Bakony kapujában álló templomtorony már évszázadok
óta hirdeti, itt keresztények laknak! Harangszava mintha csak
a falu szívverése lenne, mely az idők során hol jobban, hol
kevésbé „vert”. Csak egy dolog nem változott – az Istenbe
vetett hit. Mert csak a vallás volt képes erős közösséget, békés együttélést teremteni a falu minden lakója között. Hitték,
hogy az élet csak egy próbatétel és megéri jónak, becsületesnek lenni, mert csak így juthatnak el a halál utáni Paradicsomba. Az értékrendet olyan, egykoron megbecsült plébánosok oktatták, akiknek emléke egyre jobban elhalványul. Pedig
ki tudja, hogy mi lett volna, ha őseink és Péterd útját ők nem
egyengetik olyan nagy odaadással. A település templomát
1817-20 között építették (újjá). A temető feltehetőleg ekkor
került át szomszédságából a ma ismert helyére. A legrégebbi – 1820 és 1850 közötti – sírok a dombtetőn és a domboldal felső részén találhatóak, de a következő évtizedekben
már a temető szinte teljes területére temetkeztek. A XX. század második felére kialakult a temető ma (még) ismert képe,
mely alapján – néhány sír kivételével – felosztható különböző
területekre, amelyek a következők: a dombtető egyik részén
helyezték végső nyugalomra a gyermekeket, míg a nem katolikusokat főként a bejárattól balra, az „árokpart” (egykori út)
mellett temették el. Hasonló a helyzet a Felvidékről áttelepített magyarokkal, akiknek sírjai jórészt közel helyezkednek
el egymáshoz. Természetesen az előbbieknél sokkal nagyobb
területet fednek le sváb családok nyughelyei.

2. Lászlóffy Kamill Menyhért (Búrszentgyörgy, 1852 – Bakonypéterd, 1917) fejfája jövőre lenne 100 éves. Sajnos azonban
az egykori betonkereszt pár évtizede ledőlt és teljesen eltűnt.
Az idősebb generáció elbeszéléseiből és Reichardt Gyula Aba
plébános fényképes dokumentációjából helye körülbelül ismert.

Egyházi vonatkozásban a következő sírokat kell megemlíteni:

1. Wohlmuth József Ferenc (Csáva, 1873 – Sopron, 1957) volt péterdi plébános - édesanyjának és nővérének sírja. Az
atya 1917 és 1949 között tevékenykedett itt. Édesanyja, id.
Wohlmuth Józsefné Böhm Magdolna 1931-ben hunyt el, 86
évesen. 15 évvel később lelkészünk nővérét, Wohlmuth Máriát
is itt temették el. Ő 66 éves volt.

A bakonypéterdi temető képe 2016-ban
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A harmadik sír különleges abból a szempontból, hogy nem
tudjuk, valójában kié. Egy volt egyházközségi elnök elmondása
szerint egy eltűnt sírt próbáltak meg úgy jelölni, hogy helyére
egy nem gondozott régi sváb sírkövet helyeztek (Theresia Stern
geb: Lehner 1916†). A temetőben nem található meg Draskovics József tanító sírja, aki 1929-ben hunyt el a településen.
Elképzelhető, hogy ő nyugszik itt.
A sorban utolsó a település első saját papjának, Mika Dániel
János (Nagyszombat, 1798 – Péterd, 1866) „fejfája”.
Lászlóffy Kamill sírja 1960-as évek második felében, illetve
feltételezett helye 2016-ban
1

3-6. A Heberling kőkereszt előtt közvetlenül helyezkedik el egy
nagyobb, fedett sír. A falubeliek négy sírkövet állítottak mellé.

A sorban első Kühn Vincze József (Kőszeg, 1843 – Péterd,
1898) plébánosé.
/ „Itt nyugszik Istenben boldogult Kühn Vincze szt. Ben. rendü
lelkész. Szül: 1843. megh. 1898. Nyugodjék békében!”/

/„Hier ruht die sterbliche Hülle des Hochwürdigen Herrn Daniel Mika ersten Seelsorgers

seit der Erhebung Peterd’s zur Pfarre 1840 geb. 26. Jun. 1798.
gest. 13. Nov. 1866.
Meine Pfarrkinder, liebt einander und betet für euern
verstorbenen Seelsorger!”/

Azonban itt érdemes kicsit visszautalni és kitérni Aba atya által
készített fényképekre. Kühn Vincze és Mika Dániel sírját megörökítette, amelyeken jól látszik, hogy nem a mai közelségben
helyezkedtek el egymáshoz. Továbbá, a képeken nem látszik, hogy közöttük hány sírnak van elegendő hely, így kérdéses, hogy a
ma együtt álló négy sírkő ténylegesen négy
személy nyughelyét jelöli-e.

Az említett sírok állapota az elmúlt évtizedekben erősen leromlott. Ugyan a múlt század idején a falubeliek és iskolások minden
évben megemlékeztek az ott nyugvókról,
de mára az iskola bezárt, a hívők megfogyatkoztak. Nincsen már igazi gondviselője
az egykor szebb időket látott sírköveknek.
Kühn Vincze és Mika Dániel sírja
A Heberling kőkereszt előtt Kühn Vincze, Sajnos a gondozatlan sírok a rátemetkezé2
1960-as évek második felében
Winterkorn Sándor édesanyja, Ismeretlen, és seknek esnek áldozatul, ezzel is megfosztva
az utókort, hogy egyszer valaki ismét felMika Dániel nyughelyei 2016-ban
fedezze őseit, rokonait. Mondják, hogy ha
Majd ezután Winterkorn Sándor Antal (Zsámbék, 1824 – Ba- egy kereszt eltűnik, akkor azzal a személy emléke is oda. „Így
múlik el a világ dicsősége…”
konybél, 1903) édesanyjának fejfája következik.
Wágenhoffer Gergely

/„Der in Gott ruht in den Besten Mutter. Magdalena Simon
geb. in Zsambek … Feb 1799.
gest. 10. Okt 1872. Traunaer Sohn Alexander Winterkorn”/

Pannonhalmi Főapátsági Levéltár Területi apátság iratai Bakonypéterd. Készítette: Reichardt Gyula Aba.

1-2

Budapest BTSZ
Tisztelt Diáktársak!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy Diákszövetségünk
Budapesti Területi Szervezetének tisztújító közgyűlése 2016.
április 30-án sikeresen lezajlott.

Elnöknek Juhász Norbert (Ph/67) diáktársunkat választottuk
meg. Az alelnök dr. Szalay Kornél Géza (Gy/96) lett, míg a főtitkári teendőket Németh Márton (Ph/08) fogja ellátni.
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A közgyűlésen távollétében is köszönetet mondtunk Ember
Károly (Bp/51) diáktársunknak, aki hosszú éveken keresztül
önzetlenül munkálkodott a budapesti bencés diáktársainkért.
Üzenetét, amellyel a megújulás és a fennmaradás fontosságát
emelte ki, dr. Kukorelli István (Ph/70), a BDSZ elnöke tolmácsolta a jelenlévőknek.
Az új budapesti vezetőknek sikeres munkát kívánunk!

Deli Gergely (Ph/98) főtitkár a BDSZ Elnöksége nevében

szervezeti hírek

Kedves Diáktársak!

Budapesten tartózkodó, bármely bencés iskolában tanult diáktársunkat szeretettel várjuk havi találkozóinkra!

Az idei évben a későbbi időpontok:

szeptember 12. (hétfő)
október 10. (hétfő)
november 14. (hétfő)
december 12. (hétfő)

A találkozó időtartama: 17.00-tól záróráig

A találkozó helyszíne: Budapest XI. kerület, Villányi út 34. Kis
Vigadó vendéglő (a 17-es és 61-es villamos Szüret utcai megállójánál.)

Juhász Norbert (Ph/67)
+36302113956 nbt@t-online.hu

Nadwar és Pannonhalma
Nemesnádudvar – alföldi léptékkel mérve kicsi, békés falucska a Kalocsa-Baja-Kiskőrös háromszögben. Közelebbről nézve
Hajós, Dusnok, Sükösd határolják.

tanárnő és szüleink irányába. (A tanárnő díszoklevelét sajnos
már csak sírja fölött olvashattuk föl. RIP!)

A pannonhalmi diákok számára még egy ismérv említendő:
1969 óta majd 30 évfolyamon ballagott innen származó diák.

A délutáni szentmisénket Cirill atya celebrálta. Köszönet érte,
hogy fontosnak tartotta, hogy a rend képviseletében részese legyen a találkozónak.

Három ismertebb dolgot tudnánk említeni szülőfalunkról: a
faluba vezető pincesort, a rendszerváltás óta kinőtt faipari vállalkozásokat, valamint még talán azt, hogy magunk is – akik
még a hatvanas-hetvenes években itt cseperedtünk – csak az
óvodában, iskolában tanultuk meg a magyar nyelvet, odahaza
németül (svábul) beszéltünk.

Mi, innen indult diákok büszkék vagyunk felmenőinkre, sváb
szüleinkre, akiknek bátorsága és áldozatkészsége is szükséges
volt ahhoz, hogy a bencés atyák lehettek ifjúkorunk meghatározó nevelői. A bátorságuk erősítésében fontos szerepe volt
még a faluba a hatvanas években büntetésként idetelepített
Ijjas-családnak. Rózsika néni, az általános iskola szigorú matek-kémia tanáraként is sokat tett szüleink bátorítása érdekében. Gáspár atya buzdítását is magunk mögött tudva elhatároztuk, hogy illő módon próbáljuk meg kifejezni hálánkat Ijjas

Kerekes Ferenc Pál (Pp/49) 2016. január 6-án elhunyt.

1933. november 25-én született a westfáliai
Münsterben. Érettségit Illertissenben szerzett
az Iskolatestvérek gimnáziumában. Tizenkilenc
évesen kezdett posztulátust, majd noviciátus
a Bad Wimpfen-i Apátságban. 1956-ban tett
ünnepélyes fogadalmat, 1958-ban szentelték
pappá. Teológia tanulmányait a kongregáció
főiskoláján Beuronban végezte.

Amint a szentmise könyörgésében kértük:

Add Uram, hogy megőrizzük, ápolni és növelni tudjuk kötődésünket a közös gyökereinkhez: Nádudvarhoz és Pannonhalmához.

Reméljük, lesz erőnk és ügyességünk az ima-könyörgésben
megfogalmazott célunk megvalósítására.
Bischof Péter (Ph/75) – Knáb József (Ph/88)

RIP

Szomorúan tudatjuk, hogy Szúnyogh Xavér Ferenc OSB
1946-ban Budapesten érettségizett osztályának két tagja,
Macskási István és Maurer László elhunyt.
Az osztály 63 fős törzsgárdájából – ide nem számítva azokat,
akik csak rövid ideig voltak nálunk, és nem illeszkedtek be
igazán közénk – 13-an vagyunk életben, vagyis e törzsgárda
egyötöde. Minden évben tartunk érettségi találkozót egyre
inkább csökkenő létszámmal. Tanárunk volt Oloffson Placid,
akivel tartjuk a kapcsolatot.
Szakolczai György
Elhunyt P. Paulus Schmidt OSB,
aki 2006 októbere óta élt Pannonhalmán.

Amint aztán az április 2-ai szombaton megtartott ünnepi találkozónkon kiderült: egymás számára is meghatározó példát
jelentettünk. Az esten elhatároztuk, hogy szülőfalunk iránti
kötődésünk erősítése és hálánk kifejezése érdekében megalakítjuk a Bencés Diákok Nádudvarért Asztaltársaságot, keretet teremtve a tevőleges, konkrét segítség nyújtására a falunk jövője,
gyarapítása érdekében.

Az apátságban különböző feladatokat töltött be: az első tíz
évben házi beosztásokat látott el (házmester, vendégpáter, sekrestyés), majd 1969 és 1981 között Mosbach és Bad Wimpfen
állami gimnáziumaiban hittanár. 1981-tól perjel, novíciusmester és könyvtáros volt az utolsó időkig.
Bad Wimpfenben 1947-ben telepedtek le Grüssau elűzött
szerzetesei. Az Észak-Rajna-Vesztfáliából származó bencések
sohasem tudtak gyökeret ereszteni új helyükön, mindig arra
vártak, hogy egy politikai fordulat után visszatérjenek egykori monostorukba. Hivatáshiány miatt 2004-ben, a Beuroni
Kongregáció káptalanjának döntése alapján Bad Wimpfen
elveszítette önállóságát és Neuburg felügyelete alá került.

Pannonhalmán sok szerzetessel régi jó kapcsolata volt P.
Paulusnak, ezért is kérte átvételét hozzánk. A közel tíz év
során németet tanított gimnáziumunk több tanulójának, a Főapáti Hivatal német nyelvű levelezését végezte és rendszeresen
vállalt német miséket Pilisvörösváron.
Az Úristen fogadja be őt szeretetének országába.
PAX! Hortobágy T. Cirill OSB (Ph/77)

Széll Kálmán (Ph/57) diáktársunk elhunyt.
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