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Tolna megyei Szervezet Beszámolója

rövid hírek

BDSZ TAGDÍJ
Tisztelettel felhívjuk figyelmeteket a tagdíj befizetésének fontosságára. Ez Diákszövetségünk legfőbb bevételi forrása.
A Tagdíj mértékét 2018-tól a Küldöttgyűlés egységesen
5.000,‒ Ft-ban határozta meg.
A fizetési határidő: 2018. május 30.

Kérjük mindazokat, akik saját jövedelemmel rendelkeznek,
hogy lehetőségük szerint továbbra is támogassák a tagdíjon
felül a Diákszövetséget. A tagdíjat meghaladó összeg támogatásként kerül elszámolásra.
Kérjük azokat, akik idén (2017-ben) még nem fizették be tagdíjukat (1.000,‒ Ft), vagy a korábbi évekről elmaradásuk van,
mihamarabb egyenlítsék ki tartozásukat.
Tagdíjinformáció: bdszelnokseg@gmail.com
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A tagdíj befizethető:

• sárga csekken (igényelni lehet: akta@bencesdiak.hu)
• átutalással a 10403356-33500155-00000000 számlára
(Tagdíjat kizárólag erre a számlaszámra lehet teljesíteni!!)
• közvetlen készpénzbefizetéssel a K+H Bank fiókjaiban
• Külföldi utaláshoz további adat:
K+H Bank Zrt., Győr ; IBAN szám: HU76104-033563350-0155-0000-0000;  SWIFT kód: OKHBHUHB

Kérjük külföldön élő diáktársainkat, hogy minden esetben utalással teljesítsék befizetéseiket.
Kérünk mindenkit, hogy a befizetésnél/utalásnál olvashatóan tüntesse fel nevét, érettségije helyét és idejét! Továbbra sem lehet a tagdíjat előre befizetni, mindig csak az aktuális évben.

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

Örömhírek
Kedves Diáktársak!

Két örömhírről szeretnék beszámolni Nektek.

Franciaország miniszterelnöke a Közoktatásért és Felsőoktatásért felelős miniszter előterjesztésére 2017. július 13-i rendeletével az Akadémiai Pálmarend lovagja kitüntetést adományozta Hardi Titusz igazgató atyának, a francia kultúráért végzett
szolgálataira való tekintettel. Franciaország nagykövete, Eric
Fournier, 2017. november 28-án, délben adta át ünnepélyes
keretek között a kitüntetés jelvényeit a Pannonhalmi Főapátságban.

Borítókép: Ivanics Péter (Ph05) - Téli Alpok
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2017. november 24-én Junior Príma-díjjal tüntették ki a Magyar
Tudományos Akadémián Dr. Kovács Pétert (Ph05), Bencés Diákszövetségünk elnökségi tagját. Dr. Kovács Péter az Országos
Onkológiai Intézet Rehabilitációs Részlegének vezető pszichológusa, valamint a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi
Karának óraadó tanára, akinek kutatási területe a melanoma
immunterápiáinak pszichológiai aspektusai. Diáktársunk magyar tudomány kategóriában vehette át az elismerést.
Szeretettel gratulálunk mindkettőjüknek ezúttal is!
Szabó Tibor Zsombor (Ph06)

elnökségi köszöntő

Karácsonyi köszöntő
„Örülni fog a puszta és a szomjú föld,
vigad a pusztaság,
és kivirágzik rajta a nárcisz.
Virágba borul és vigad,
vígan örvendezik.
Legyetek erősek, ne féljetek!
Íme, jön Istenetek,
megszabadít benneteket!”
(Iz 35, 1-4)

Kedves Diáktársak!

Karácsonykor Isten nagyszerű tettét ünnepeljük, amit Fia által vitt végbe közöttünk!
Amikor az ember önmaga lényegétől egyre távolabb kerülve letért az üdvösség útjáról, Isten Fiát küldte megváltóul!
Benne ragyogtatta fel számunkra a tiszta emberség képét, rólad és rólam, minden emberről, minden ember számára! Karácsony
önmagunk mélyebb felismerésének, gyógyulásunknak ünnepe!
Karácsony éjszakáján Isten újra elülteti szívünkbe szeretetét, hogy általunk áradjon másokra!
A Szent Karácsony örömét kívánom Diákszövetségünk minden Tagjának és Szeretteiteknek!
Ez az öröm kísérjen mindannyiunkat a kezdődő új, 2018. esztendőben.
a BDSZ Elnökségének nevében:

Hortobágyi T. Cirill OSB (Ph77)

Diákszövetségünk reformjáról
Kedves Diáktársak!

A mai változó világban Diákszövetségünk is elérkezett ahhoz a
ponthoz, amikor működőképességünket, szervezetünket a jövő
igényeinek megfelelő irányba, formába célszerű alakítani.

Küldöttgyűlésünk 2017. július 14-én határozatot hozott az
új stratégia és szervezet kialakításának megkezdéséről. Ennek érdekében létrehozta az Intézményfejlesztési Bizottságot,
amelyet önzetlen munkával dr. Ternovszky Ferenc diáktársunk
vezet.

A Bizottság már meg is kezdte a munkáját, és 2017. november
18-án Pannonhalmán „közös gondolkodást” szervezett, ahol
modern módszerekkel igyekeztek feltérképezni az előttünk

álló kihívásokat. Ezen találkozó és további személyes interjúk
és kutatómunka révén a szakemberek összefoglalót készítenek,
amely segíthet majd közösségünknek az új irányok meghatározásában.
E munkában mindenki szava, véleménye számít. Kérünk Benneteket, ha időtök engedi, töltsétek ki a levelező listáinkon hamarosan közzétételre kerülő kérdőívet.

Kérjük együtt Isten áldását az előttünk álló felelősségteljes feladatok elvégzéséhez!
Diáktársi üdvözlettel,

Deli Gergely
főtitkár
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szövetségi hírek

Bencés Bál ‒ Győr

Bencés Bál ‒ Budapest

Kedves Bencés Öregdiákok! Diákjaink és Öregdiákjaink kedves Szülei! Kedves Győriek! A győri bencések minden kedves
barátja!

A 2018. február 3-án 18 órakor kezdődő VI. Győri Bencés
Bálba szeretettel várjuk a bencés középiskolák öregdiákjainak
és családtagjaiknak, továbbá a győri bencés diákok, öregdiákok szüleinek és minden kedves érdeklődőnek a jelentkezését!

A VI. Győri Bencés Bál védnöke a Czuczor Gergely Bencés
Gimnáziumot fenntartó Szent Mór Bencés Perjelség elöljárója,
Sárai-Szabó Kelemen perjel úr. Díszvendégként iskolánk egykori diákját, Őexc. Kocsis András urat (Gy97), Magyarország
hágai nagykövetét köszönthetjük.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a bencés bál
kiváló kerete osztályok, évfolyamok éves találkozójának, illetve
baráti társaságok, győri vállalati teamek farsangi összejövetelének. Az ilyen jellegű csoportoknak ajánljuk az átalakított, feldíszített tantermeket (különterem)!

A vacsora után a bencés gimnázium Díszterme ismét egy hatalmas táncteremmé válik. Így a dísztermi („tánctermi”) elhelyezést azoknak ajánljuk, akik szeretnének kiváló régebbi és
újabb slágerekre egész éjjel táncolni:
Többféle belépőjegyet lehet igényelni:
1. 30.000Ft/fő áron támogatói jegyet különtermi vagy tánctermi (Díszterem) elhelyezéssel,
2. 15.000 Ft/fő áron tánctermi (Díszterem) jegyet,
3. 12.000 Ft/fő áron különtermi jegyet,
4. 10.000Ft/fő kedvezményes* áron különtermi jegyet.

*Csak azok a 25 év alatti bencés öregdiákok igényelhetik (legfeljebb
2 fő részére), akik a 2017/2018. tanévben aktív felsőoktatási hallgatói
jogviszonnyal rendelkeznek.

A belépőjegy tartalmazza a köszöntőitalt, a korlátlan ételfogyasztást (hideg előétel, svédasztalos meleg vacsora, éjféli tálalás, desszert, magyaros falatkák), a korlátlan italfogyasztást
(ásványvíz, üdítők, többféle kézműves sör) és a zenei, kulturális programokat.

A tánczenéről a Gerappa Party Band gondoskodik. Hajnalban
ismét Greznár László úr és barátai szolgáltatják a cigányzenét.
A jelentkezés: www.gyoribencesbal.hu

A tombolafelajánlásokat
a gyoribencesbal@gmail.com ímél-címen vagy a + 36 66 76 601
telefonszámon fogadjuk (20 óra után).

Söveges Dávid emlékkön y v
A Söveges Dávid emlékkönyv még beszerezhető Mohácsi Péter (Ph75) diáktársunknál a Pázmány Egyetemen (Szentkirályi
utca 28.), munkaidőben, előzetes egyeztetés után.
telefon: Mohácsi Péter 06/30/9613937

Szeretettel várja Önt a VI. Győri Bencés Bálba Sárai-Szabó
Kelemen perjel úr, a Szent Mór Bencés Perjelség elöljárója, a
Bál védnöke és Tóth Konstantin gimnáziumi igazgató úr, a Bál
házigazdája!

e-mail: mohacsi@startadsl.hu

A találkozásig
tisztelettel és barátsággal köszöntik

A Vándorapostol: Emlékezés Jáki Sándor Teodóz OSB-re

a szervező győri bencés öregdiákok
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Könyvajánló

A Vándorap ostol
A könyv megrendelhető:
70/253-3708; peterthomas81@gmail.com

szövetségi hírek

Újjáalakuló Egyetemi Tagozat Győrben
A jelentős érdeklődésre tekintettel 2017. szeptember 22-én a
Bencés Diákszövetség Győri Egyetemi Tagozata megtartotta
újjáalakuló ülését, melynek keretein belül új elnökséget választott Horváth Bertold elnök, Mravik Balázs Áron alelnök és
Komálovics Barna titkár vezetésével.

Rövid távon igyekszünk a bencés gimnáziumok végzős diákjai,
továbbá a Győri Egyetemen hallgatói közül minél több érdeklődőt megszólítani és bevonni a közösségbe.

Az újjáéledő tagozat hosszú távú céljai között – a korábbiakhoz
hasonlóan – rendezvények szervezése, találkozók lebonyolítása,
valamint – tanulva a korábbiakból – az átmenet szakszerű megvalósítása is szerepel.
A második félévben pedig különféle területekről hívunk meg
előadókat, mely előadások témája – elsődlegesen – a diplomás
életpályák bemutatása.
Horváth Bertold, Mravik Balázs, Komálovics Barna
mindannyian: Gy13

A fotón: Mravik Balázs Áron, Horváth Bertold,
Dr. Kőrösi Tamás, Nagy Jenő, Péter Tamás, Komálovics Barna

Ösztöndíjasok
Ecker András
A 2008 és 2012 között eltöltött négy év a Czuczor Gergely
Bencés Gimnáziumban alapvetően meghatározta a személyiségem. A bencések megtanítottak tanulni, és egészséges katolikus
szellemiséggel és alázattal hozzáállni a világhoz.

Molnár Zsoltnak hála, már a gimnáziumi évek alatt beleszerettem a természettudományokba és a 2012-es kitűnő érettségi után felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
bionika szakára. Az elejétől fogva igyekeztem aktívan részt
venni az egyetemi rendezvényeken, és másodéves koromra már
a szervező csapat tagja voltam, illetve később a kari HÖK-höz
is csatlakoztam, melynek a gazdasági és szociális bizottságát
két évig vezettem. Nagyon tetszett, hogy adott tárgyakból
felsőbb éves diákok tartanak konzultációkat; igyekezetemnek
hála sikerült bekerülni közéjük és négy féléven keresztül tartottam heti rendszerességgel analízis konzultációt. A BSc vége
felé világossá vált, hogy az elméleti neurobiológia az a terület,
ami leginkább lenyűgöz és ahol sikerrel alkalmazhatom multidiszciplináris tudásom. Az MTA Freud Tamás vezette idegtudományi kutatócsoportjának tagjaként továbbjutottam a kari

TDK-n, részt vettem számos
konferencián és Erasmus
szakmai gyakorlaton és kitüntetéses diplomát szereztem 2016-ban.

Szeptember óta a svájci
EPFL-en végzem a mesterképzést és kutató gyakornokként a Human Brain
Projectnek dolgozom, hogy
finanszírozni tudjam tanulmányaim. Az EPFL az első
hely, ami keményen szembesített a ténnyel, hogy nálam
jóval okosabb emberek is vannak körülöttem. Sokat gondolkodtam, hogy megérte-e nekik ennyire csak a tanulásra koncentrálni, illetve, hogy tulajdonképpen nekem megéri-e rangsorok alapján egyre jobb iskolákat választani. Egyre inkább arra
jutok, hogy a tanulásra még később is tudok időt szánni és bármit be tudok pótolni, de a nevelést és a barátokat, amit a győri
bencés gimnáziumban kaptam, már soha sem, és ezért azóta is
nagyon hálás vagyok!
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Beszámoló

Hancz Bianka
1995-ben születtem Győrött.
Középiskolába a Czuczor
Gergely Bencés Gimnáziumba jártam négy évet. Ez az
időszak máig meghatározza a
gondolkodásmódomat, a világhoz és az emberekhez való viszonyulásomat. A gimnázium
után a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János
karán folytattam a tanulmányaimat pedagógia szakon. A
választott műveltségi területem a német. A kart 2016-ban
a Széchenyi István Egyetemhez csatolták. 2017-ben az egyetemen az idegen nyelvű projektben végzett munkámért dékáni
dicséretben részesültem. 2015 őszén, tavaszán és 2016 őszén

Kamocsai Márta
A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumban végeztem az első koedukált
évfolyammal. A középiskolai
évek alatt végig az orvosira készültem, míg végül 2012-ben
felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetemre, ahol jelenleg az Általános Orvostudományi Kar ötödik évét végzem. Az
orvosi szak mellett szakfordítótolmács szakirányú továbbképzést is elkezdtem, amelyen idén

is részt vettem a kutatásommal a Tudományos Diákköri Konferencián. Az egyetem első két évében elvégeztem egy OKJ-s
képzést, pénzügyi- és számviteli ügyintéző lettem. A pedagógiai pálya mellett ez a terület is mindig foglalkoztatott.

Életem legfontosabb részét a társastánc adja. Tízéves korom
óta versenytáncolok, immáron professzionista (hivatásos) táncosként. Fontosabb eredményeink: 2016-os Amatőr Kűr Latin
Magyar Bajnokság 1. hely, 2016-os Amatőr Kűr Latin Világbajnokság (Kína) 12. hely, 2017-es Professzionista Kűr Latin
Magyar Bajnokság 2. hely, valamint 2017-es Professzionista
Profi Latin Magyar Bajnokság 8. hely. A győri Platina TSE
igazolt táncosaként a tehetséggondozásban is részt veszek az
egyesületen belül folyó tánctanítással. 2014-ben szereztem
végzettséget a tánc oktatásához, latin-amerikai táncoktató as�szisztens lettem. Mivel már 3,5 évesen sportoltam, a tánc mindig is meghatározta az életemet. Az egyetemi tanulmányaim
után is ezzel szeretnék foglalkozni, és egy sikeres tánciskolát
létrehozni Győrben, hogy mindenkinek átadhassam a tánc és
a mozgás örömét.

júniusban végzek. Az egyetem alatt igyekszem aktívan részt
venni a klinikai életben, a kar egyesületei által szervezett programokon, konferenciákon és a lehető legjobban kihasználni az
egyetem által nyújtott lehetőségeket. Az első Szegeden töltött
félévem során csatlakoztam a BDSZ Szegedi Egyetemi Tagozatához, rendezvényein rendszeresen részt veszek, tagjaival
napi kapcsolatban vagyok. Az egyetem elvégzése után tüdőgyógyászként szeretnék elhelyezkedni valamely magyarországi klinikán vagy oktatókórházban. Szakfordítással (elsősorban
klinikai vizsgálatok protokolljainak és betegtájékoztatóinak
fordításával) is szívesen foglalkoznék, amennyiben erre módom
adódik.

BDSZ Mária-zarándoklat, 2017
Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a BDSZ Mária zarándoklatán. Három Mária kegyhelyen is jártunk:
Makkosmária: Fogolykiváltó Boldogasszony.
Budakeszi: Havas Boldogasszony.
Máriaremete: Kisboldogasszony.

Szombaton reggel még szemerkélt az eső, de utána egész nap
nagyon szép időnk volt. Közel negyvenen jöttünk össze. Heten
a Normafától gyalogosan érkeztek.

(Csak az osztálytársakat sorolom fel név szerint: Brückner,
Füzy, Gergelyi, Hír, Horváth, Juhász, Murányi, Szabó Márta)
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Kiemelném Horváth Zolit az agapéval kapcsolatban végzett
munkájáért, továbbá Mártát (Nagy Gáspár özvegyét) a finom
süteményért. Valamint Füzy Sebestyént az ötletes vers és versidézet megkereséséért.

Makkosmárián szentmisével kezdtünk, Cirill atya közreműködésével, Jobbágy Lajos kántorkodásával, majd az agapé után
kis gyaloglással, egy nagyon szép fekvésű keresztúttal folytattuk
programunkat Budakeszin. Aztán a budakeszi templom meglátogatása következett, melyet Kristóf atya mutatott be. Utána
Nagy Gáspár költő osztálytársam Budakeszi főterén álló szobránál emlékeztünk. Ahol ismét szállt a dalunk.

Beszámoló

Közben Gergelyi két mécsest helyezett el.

A társaság az estét az M1-es Sasfészek-pihenő
nevű, parkolójában lévő Gastland hotelben töltötte. A büfévacsora után borozással egybekötött vidám beszélgetés következett.

Vasárnap a szentmisét Máriaremetén hallgattuk, Bíró László (Gy69) tábori püspök bencés
diáktársunk celebrálásával. Majd agapéval egybekötött beszélgetés következett. Közösen elénekeltük az Angelust, mert éppen felhangzott
a déli harangszó. Aztán elköszöntünk egymástól.
Bízom benne, hogy jövőre ismét találkozunk
szeptemberben.
Juhász Norbert (Ph67)

VII. Bencés Nótahajó – 2017. szeptember 20.
Bejelentkeztem (első nótahajózásom), visszaigazolták.

Alig múlt 18 óra – már szállingózunk – első fecskék vagyunk –
igaz ők már elmentek melegebb éghajlatra.

Először az öregek gyülekeznek – gyülekezünk – majd jönnek a
fiatalabbak is. Végül a nullás Ph-sok és Gy-sek jönnek.

Este hét órára megtelik a hajó – közben a lényeg – Cirill atya
megérkezik a kis butykossal, Hildebrand atya mondaná – jó kis
katolikus kulacs, mellesleg 20 liter rajnai rizling.
A zenészek már hangolnak, játszanak (jól) még
énekhang nincs, ismerkedés, beszélgetés - van.

Közben a látvány lenyűgöző: kivilágított hidak, vár, parlament,
Pest, Buda oda-vissza stb.
Nézem a résztvevőket – a nagy többség fiatal - csak Cirill atya
ismer mindenkit, talán a zenészek kivételével.

A hangulat emelkedésével a körtánc is kialakul, a 90-es éveiben
járó diáktársunkat is megtáncoltatják, Cirill atya is nótázik.
Észrevétlenül telt el a négy óra – kikötünk, vége a dalnak, a
zenének – nehezen búcsúzunk.

Előkerül az oldaltáskákból a hazai pálinka,
gyógyital, az asszonyok által sütött és csomagolt
pogácsa.
Kellemes hagymaillat járja át a hajót és minket is.
Menü: zsíros kenyér hagymával + rajnai rizling.
Bátrabbaknak tisztán, óvatosabbaknak szódával.

Megszólal a hajón a „vox humana”, először szolid
népdalok – „A csitári hegyek alatt” – majd vidámabb, szilajabb nóták.

Fölmegyünk a fedélzetre, az Úr imádságának
éneklése közben fehér rózsát dobunk a Dunába,
elhunyt diáktársunk emlékére.
Odalent a hajóban, ahogyan fogy a bor, úgy emelkedik a hangulat és a hangerő.

7

Beszámoló

Indulunk a metró aluljáró felé, a hajléktalanok már „megágyaztak”, alszanak, jóakaró barátaim javasolják, hogy ne bajlódjak
metróval, taxival, van szabad paplan.

Azért én mégis a metrót és a taxit választom. Fél óra múlva már
Rákosszentmihályon mesélem feleségemnek az első nótahajós
élményeimet.
Jó volt!

Köszönet a szervezőknek, a zenészeknek, mindenkinek! Jövőre is!

Fotók: Juhász Norbert (Ph67)
Dr. Jobbágy Lajos (Ph69)

75 éves érettségi találkozó
ténő bezárását követően
a Budapesti Műszaki
Egyetem
alkalmazta,
matematika tanárként.

A Jóisten úgy látta jónak,
hogy a Budapesti Bencés
Gimnázium 1942-ben
érettségizett diákjai közül öten megérjék ezt a
nem akármilyen évfordulót.

A kegyeleti megemlékezést követően a három
budapesti résztvevő a
Józsefváros egy közeli éttermében ünnepelte meg,
hogy korának megfelelő
szellemi és testi erőben
vehettek részt ezen a
baráti találkozáson, s a
két külföldön élő (Franciaország, Alaszka) volt
osztálytárs pedig telefonon beszélgetett velünk.

A szokáshoz híven –
volt
osztályfőnökünk,
Nagy Julián emléktábláját – amely volt iskolánk főbejáratánál van
elhelyezve – koszorúztuk
meg, s mondtunk el egy
Miatyánkot.

Nagy Julián rendkívüli
ember volt, akinek szakmailag, emberileg mindnyájan sokat
köszönhetünk, ennek megemlítésére szinte minden beszélgetésnél sor kerül. Nem véletlen, hogy az emléktáblán tevékenységéről több sor emlékezik meg.

Az sem véletlen, hogy az iskola annak Rákosi-Révai által tör-

A jó hangulatra jellemző, hogy dr. Dragonits Tamás humorérzékről téve tanúbizonyságot, búcsúzáskor „5 év múlva ugyanitt”
felkiáltással szállt be az őt szállító autóba.
Dr. Vida Sándor (Bp42)

50 éves és 50. éves találkozó
Az innovatív bencések rájöttek, hogy a hét első felében is lehet három napos osztálytalálkozót tartani a Szent Hegyen. Mi,
Botond atya első (Ph67) osztályának ideiglenesen földön tartózkodó tagjai pedig úgy gondoltuk, hogy ha már ötvenedszer
találkozunk, legalább nyolcvanhárman összejövünk.
Többen már kedden délután megérkeztünk. Volt, aki megvalósította néhai Nagy Gáspár osztálytársunk negyven évvel ezelőtt
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írt gondolatait:

„…várom itt a kapu előtt
a többieket, mert fogadtuk egykoron,
itt találkozunk, ha följutunk, ha följutunk…”

Vesperás, konventmise és szalonnasütés volt az első napi program.

Beszámoló

Szerdán sorra érkeztek az osztálytársak, sokan feleségestől, s
egyéb családtagokkal. Zsongott a ház/várkör/udvar az örömteli
találkozásoktól, a később érkezők várásától.

Örülünk, hogy az általunk tisztelt Sámbokréthy Péter atya
gyémántmisés áldásából részesülhettünk, nagy létszámunkkal
és énekünkkel emlékezetessé tehettük ünnepét.

Albin atyától megkaptuk az iskola ARANY MATÚRA emléklapját. Érdekes volt látni a meghatódott arcokat, amikor
elhangzott: „Megköszönjük hűségedet az evangéliumi és benedeki szellemhez, amelyben egykori tanáraitok oktattak és
neveltek Benneteket.”

A botanikus kertben elhelyezett baradlai emlékműnél és a régi
tornaterem falán lévő táblánál gondoltunk elhunyt társainkra,
majd Tálos Zoli bácsi hamvainál és a Boldogasszony Kápolna
kriptájában imádkoztunk tanárainkért, a bencés atyákért.

Ez volt az első osztálymisénk a Boldogasszonyban. Legalább
annyira megtöltöttük, mint valamikor a májusi és októberi
litániákon. Botond atya a nagy hőség miatt nem volt velünk.
Ambrus atya, a koadjutor prefektusunk és a kis Verdes misézett. Zengett a Te Deum.
Mindenkinek nagyon tetszett az új multifunkciós vetítőterem,
ahol megtekintettünk egy közös múltunkból összevágott filmet.

A bankett-vacsora szokás szerint finom és bőséges volt, s a
szekszárdi vörös és a kupaci misebor is elfogyott. A 88 éves Botond atya kerekesszékével végiggörgött a hosszú asztal mellett,
mindenkihez volt néhány kedves kérdése/szava/mosolya.

Az osztálytermi, éjszakába nyúló vidám beszélgetésnek Ambrus és Cirill atya is aktív résztvevője volt. Mindenki elmondhatta gondolatait (az elérhetőségeket, a családtagok adatait leírva

kiosztottuk), de népszerűek voltak a csipkelődő kérdések, beszólások is. Beszámoltunk két, betegség miatt hiányzó osztálytársunkról és családjáról, valamint három társunk háromnapos
túrájáról, melynek során felkeresték (Soprontól Máriapócsig)
elhunyt osztálytársaink sírjait, hátrahagyott szeretteit.

Találkozónk csütörtökön Mosonmagyaróváron fejeződött be,
ahol tizenharmadikként elhunyt osztálytársunk, Pandur Imre
gyászmiséjén és temetésén imádkoztunk, erősítettük hirtelen
itt hagyott családtagjait.

Újra otthon voltunk. Fél szavakból is értettük egymást. Jól
éreztük magunkat. Köszönjük mindenkinek. Isten segítségét
kérjük 51. találkozónkra.
Botond atya szavaival búcsúzom:
Jézus szeret!

Ph 2017.08.01-03

Murányi Gyula (Ph67A)

50+1 év – Gy66
Az 50 éves osztálytalálkozón
Győrben 2016-ban a volt diákok
elhatározták, hogy évenként találkoznak, a következő helyszín
Harkány és környéke lesz. 2017.
szeptember harmadik hétvégéjén Ronta László meghívására
15 osztálytársunk, feleségekkel
együtt 24-en három szép napot
töltöttünk a gyógyhelyen. Családias légkörben, szeretettel találkoztunk egymással, a nagyszerű
programokban örömmel vettünk
részt. Hajóztunk a Dráván, borkóstolóval egybekötött vacsorán
voltunk Siklóson. Másnap a má-

riagyűdi kegyhelyet látogattuk
meg, a templomban orgona muzsika szólt áhítatunk közben, délután fakultatív módon fürödtünk
a gyógyfürdőben. Este szentmisén voltunk, az élőkért és a meghalt tanárokért, diáktársakért,
melynek főcelebránsa Bakos Frigyes ajkai plébános volt. Vasárnap
délelőtt a helyi iskola évnyitó
szentmiséjén vettünk részt, Ronta
László harkányi plébános szólt az
elsősökhöz. Ebéd után elbúcsúztunk egymástól, megígérve, ha
lehet, jövőre is találkozzunk!
Pup Vilmos (Gy66)
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Gy61 – 56 éves osztálytalálkozó Tarjánpusztán
A hálaadó szentmisét a csodálatosan felújított
kápolnában egyetlen élő tanárunk, többünk
prefektusa, Lövey Félix tartotta. Félix atya, aki
Teodóz atya után vállalta a mb. osztályfőnökséget, Tihanyból jön közénk minden évben. A
szentmise utáni fehérasztal melletti „osztályfőnöki” órát Ő tette emlékezetessé.

A BDSZ jubileumi találkozók ajánlását megtartva sorra csatlakoznak olyan volt osztálytársak, akik pár évet elvégeztek a Bencés Gimnáziumban, de nem velünk érettségiztek.
Ők már négyen vannak.

A lehetőségeket kihasználva Kálmánné Lívia
polgármester asszony segítségével több házaspár a vendégház igényesen felszerelt szobáiban
töltötte az éjszakát.

2017 őszén megtartottuk az immár évente hagyományossá vált
érettségi találkozónkat Tarjánpusztán, a Szent Benedek kápolnában és vendégházban.

56 éve érettségiztünk Győrött. Megemlékeztünk Pulay Csaba volt osztályfőnökünkről, a nem régen elhunyt Jáki Teodóz
mb. osztályfőnökünkről, továbbá volt tanárainkról és az elhunyt
nyolc osztálytársunkról.

A csodálatos környezetbe többünket elkísértek
feleségeink. Meglátogatta az öregdiákok csapatát Pintér Ambrus atya, akinek a vasárnapi
szentmisén elhangzott szentbeszéde mindannyiunkat meghatotta! Ismét találkozunk 2018 szeptemberének első szombatján
a szervezők által ezután javasolt helyszínen. Talán ismét Tarjánpusztán?
/A mellékelt „tabló” Homok Miklós osztálytársunk munkája./

Pogány András (Gy56) mb. osztálybizalmi

BUDAPESTI SÖRÖZÉSEK IDŐPONTJAI - 2018 - BDSZ BTSZ
A Budapesten tartózkodó, bármely bencés iskolában tanult diáktársainkat szeretettel várjuk havi találkozóinkra!
Időtartam: 17.00-tól záróráig.

Helyszín: Kis Vigadó vendéglő 1113 Budapest (XI. kerület), Villányi út 34. (a 17-es és 61-es villamos Szüret utcai
megállójánál)

Jövő évi sörözések időpontjai:

2018. január 8., február 12.,
március 12., április 9.,
május 14., június 11.,
szeptember 10., október 8.,
november 12., december 10.

A Bencés Diákok Győri Egyesületének (BDGYE) hírei
2017. szeptember 17-én a Loyolai Szent Ignác Bencés Templomban szentmise keretében dr. Nádasi Alfonz OSB-re emlékeztünk halálának 20. évfordulóján. A szentmisét bemutatta
Sárai-Szabó Kelemen OSB (Ph1999) perjel, templomigazgató.
Az ünnepet a Kelemen Áron OSB (Ph95) által vezetett Collegium
Musicum Jaurinense iskolai énekkar tette fényesebbé.
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2017. szeptember 20-án a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében Pregitzer Fruzsina színművésznő és Bata
Hajnalka népdalénekesnő tartott előadást Bencés Szabadegyetemünk keretében Legyen világosság címmel, melynek keretében Mécs László premontrei papköltőre emlékeztek.

szövetségi hírek

2017. október 8-án a győri Loyolai Szent Ignác Bencés Templomban a Bencés Diákok Győri Egyesülete és a Luif Otmár
Ösztöndíjalap a fél 10-es szentmisén emlékezett Luif Otmár
OSB-re, halálának kilencedik évfordulóján. A szentmisét Csóka
Gáspár OSB (Ph56) mutatta be. Külön öröm volt számunkra,
hogy Otmár atya első osztályából, az 1961-ben Pannonhalmán
végzett osztályból öten is el tudtak jönni a szentmisére.

2017. október 20-án a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, a BP-ART Egyesület és a Bencés Diákok Győri Egyesülete
a Szent László év zárásaként képzőművészeti kiállítást rendezett, Szent László emlékezete, a lovagkirály a kortárs művészetben címmel. A kiállítást Bognár István Győr városplébánosa,
püspöki irodaigazgató nyitotta meg, majd beszédet mondott
Nemessuri Zoltán drámaíró. A kiállító alkotók között volt
többek között Somogyi Győző, Veszely Ferenc, Petrás Mária,
Borbély Károly, Kurcsis László. A kiállítás részeként bemutatásra került Bonta Zoltán Szent Lászlóról forgatott 12 perces
filmetűdje is.
2017. október 26-án Prof. dr. Lőrincz Balázs Bendegúz (Ph92)
fej- és nyaksebész, a Hamburgi Egyetem habilitált tanára tartott előadást Robotokkal a vírusok ellen: egy magyar bencés diák
naplója a nagyvilágból címmel Bencés Szabadegyetemünkön a
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében.

2017. október 27-én Egyesületünk vezetősége megkoszorúzta
elhunyt bencés tanáraink és vezetőségi tagjaink sírját, valamint
a Szentlélek téren található, a XX. század minden magyar áldozatára emlékező keresztet, melyet 2013-ban Egyesületünk
állított újra. Megkoszorúztuk továbbá a győri Nádorvárosi
köztemetőben található egykori győri bencés paptanárok sírhelyét, melyet Egyesületünk és a Szent Mór Perjelség a tavalyi
évben újított fel, valamint Jedlik Ányos OSB síremlékét. Mindezek után a Batthyány Lajos miniszterelnöknek emléket állító
örökmécses, valamint a Jáki testvérek emlékét őrző tábla előtt
róttuk le kegyeletünket.
2017. november 8-án dr. Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet
rektora tartott előadást Bencés Szabadegyetemünk keretében a
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében: A magyar
egyház megújulása a török kor után címmel.

2017. november 10-én a győri Szent Mór Bencés Perjelség
tudományos konferenciát rendezett a bencés rend győri működésének 215 éves jubileuma alkalmából. A bencés rend működési
közegét képező 19. századi Győrt dr. Horváth József (Gy76)
mutatta be, illetve külön előadás foglalkozott a rend 1802 utáni győri letelepedésével, melynek előadója dr. Dénesi Tamás
(Gy91) volt. A bencések által két évszázada használt Loyolai
Szent Ignác Templomot Terdik Szilveszter, Czuczor Gergelyt
Tóta Péter Benedek (Ph76), a rend által alapított és vezetett múzeumot Csécs Teréz, a reformkori iskola diákjait Sasfi Csaba mutatta be a hallgatóságnak.

A konferencia keretében került leleplezésre a győri bencés
rendház első emeleti folyosóján elhelyezett ólomüvegablak,
mely a bencés rend győri működésének 215., valamint a Bencés
Diákok Győri Egyesülete megalapításának 25. évfordulójára emlékeztet.

2017. december 20-án dr. Kőrösi Tamás (Ph73) elnök és Péter
Tamás (Gy00) főtitkár meglátogatta három beteg bencés öregdiáktársunkat, akik munkájukkal a korábbi években önzetlenül
szolgálták közösségünket. Mindhármójuknak ajándékcsomagokkal kedveskedtek, majd szervezetünk nagycsaládos, nyolcgyermekes tagját és családját ruha-, könyv- és élelmiszeradományokkal ajándékozták meg. Karítatív körútjuk lezárásaként
a Szent Orsolya Rend győri Szent Angéla Otthonában lakó
minden betegnek, 52 embertársunknak ajándékcsomaggal, valamint az általuk szerkesztett Luif Otmár OSB Füveskönyve
című könyvből adventi összeállítással kedveskedtek.
Elhunyt diáktársunk:

Megrendülten tudatjuk, hogy 2017. szeptember 15-én, életének 85., papságának 60. évében az Úr kegyelméből, a betegek
szentségével megerősítve az örök hazába költözött Hrotkó
Géza (Ph53) pápai prelátus, székesegyházi penitenciárkanonok,
teológiai tanár, a Bencés Diákok Győri Egyesületének tagja.
Temetése 2017. szeptember 25-én a győri Kármelhegyi Boldogasszony-templomban bemutatott szentmise után volt a
győri Nagyboldogasszony-székesegyház kanonoki kriptájában.

Hrotkó Géza 1933. augusztus 31-én született a mátyusföldi
Taksonyfalván. Gimnáziumi tanulmányait a Pannonhalmi
Bencés Gimnáziumban végezte, ahol 1953-ban érettségizett.
1958. június 15-én szentelték pappá Győrött. Segédmunkásként dolgozott 1959-től 1964-ig, közben koholt vádak alapján
államellenes szervezkedés miatt börtönben volt 1961-től 1963ig. Káplánként szolgált Kisbéren 1964-től 1965-ig, Bősárkányban 1965 és 1974 között, Győr-Gyárvárosban 1974-től 1976ig. Plébános volt Dadon 1976-tól 1983-ig, Rajkán és Bezenyén
1983 és 1991 között, Győr-Belvárosban 1991-től 1992-ig.
1992-1995 között a Győri Hittudományi Főiskola rektora, továbbá a hitoktató szak szakigazgatója volt 1995-2003 között.
Mindemellett 1992-2004 között a győri Szent Anna Orsolyita
templom templomigazgatója volt. A Győri Egyházmegye
Püspöki Bíróságán kötelékvédő és a szegények ügyvédje volt
1989-től, majd szentszéki bíró és ügyhallgató 1992-től 2010ig. Nyugdíjas éveit 2011 decemberétől a Győri Egyházmegyei
Papi Otthonban töltötte. 1991-től székesegyházi kanonok,
1994-től székesegyházi főesperes volt. 1995-ben II. János Pál
pápa pápai prelátussá nevezte ki. 2004-től penitenciárius kanonokként sok győri hívőnek nyújtott vigaszt. Az örök világosság
fényeskedjék neki. Imádkozzunk érte!
Péter Tamás (Gy00)
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Bencés Diákszövetség Tolna Megyei Szervezete
Szekszárd
Beszámoló a Tolna Megyei Szervezet 2017. április 8-án megrendezett találkozójáról

Diáktalálkozónkat – elsősorban Szalai Béla kezdeményezése
nyomán, majd Kolbert Mátyás (Ph55) sac. diáktársunk szoros
együttműködésében – szerveztük, kapcsolódva a Söveges Dávid
Emlékévhez, megkezdve ezt már 2017. év elejével. A találkozó
Dávid atya tiszteletére megvalósult emlékmise köré rendeződött, lévén, hogy Ő Tolna megyében – Paks közeli helységben
– született. Az időponttal szerettünk volna a központi emlékmise, az Atya születésnapja körüli napokhoz közelíteni, ámde
egyeztetési okok, majd a távolabb lakók részvételének (többen
100-300 km-t utaztak) érdekében döntöttek a tavaszi időpont
mellett.

A Meghívó szerinti 10.30 körül bensőségesen vidám Diáktársak gyülekeznek a szekszárdi Kórházkápolna előtt, közöttünk
a 2015-ben az Örök Hazába költözött Diáktársunk özvegye,
Vali; a tervezett időben megkezdődik Söveges Dávid tiszteletére ajánlott szentmise.

11.00 Szentmise a szekszárdi Szent János és Pál Kórházkápolnában.
Celebrálja: Kolbert Mátyás ny. esperes-plébános úr; homíliája:

Igaz, ezt az összejövetelt Dr. Söveges Dávid emléke adta. Azonban az ő személyiségéről, egyéniségéről, életútjának különleges
értékeiről, a bencés szellemről és mindennek a megőrzéséről
majd a szentmise után az emlékeinkben szólhatunk. Ki-ki a
maga élményét mondhatja el, ami mindannyiunk számára érték.
Itt a szentmisén arról szólnék, hogy mit is jelentett számunkra
Pannonhalma? – Tudást, emberséget, hazaszeretetet, hitet és
gondtalan életet. Üvegház volt az iskola, a kollégium. Ezért a
védelemért kell, hogy hálásak legyünk!

Az ötvenes években énekeltették velünk, hogy „a múltat végképp eltörölni…” – Micsoda esztelen és ostoba kijelentés. Ha
elfelejtjük a múltunkat, akkor sehol sem vagyunk, hiszen abból
élünk s abból tanulunk.
Mi a bencés múltunkat nem akarjuk feledni, mert annak az
alapján építettük a jövőnket és lehettünk azok, amik vagyunk.
A világ sivatagában Jézus Krisztus az oázis, csakhogy a krisztusi
ember kiformálása nagyon nehéz, mert „a gonosz lélek körüljár…”
Babits Mihály csodálatos szavai:

„Ki farag valaha bennünket egészre, – ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésse.
Ha nincs kalapácsunk, szüntelen dúló, – legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró.

Szenvedni annyi, mint diadalt aratni, – óh, mennyi éles vasnak kell rajtunk faragni,
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míg méltók leszünk, hogy az Ég Királya, – beállítson
majdan szobros csarnokába.”

A „Hívek könyörgései” – Szalai Béla tollából – mélyítik el emlékmisénk ünnepélyessége szándékát. Szentmisénket a Szent
Benedek Himnusz eléneklésével zárjuk.
12.00 Plébánia: Béla Király tér 9.: Találkozónk „szervezeti” és
baráti együttlét része:

– az elnök üdvözli a megjelenteket, néhány „technikai” bejelentést tesz (pl. finanszírozás);
– személyi bejelentések: Bacsmai László (Gy84) esperes-plébánosunk elsejétől Mohácson szolgál, Kolbert Mátyás új
lakhelye: Szekszárd.
12.30 Közös imát követően a helyi KOLPING iskola készítette fínom ebéd, majd elnök úr Diáktalálkozónk megnyitása
körében

– felkéri Kolbert Mátyást: vezesse a betegeinkért, bencés Diákokért felajánlott közös imát, – kapcsolódva az Emlékévhez
– mondja el az általa Dávid Atyáról összeállított megemlékezését.
Kolbert Mátyás előadást tart Dr. Söveges Dávid életútjáról,
méltatja különleges értékeit, a bencés szellemiséget, neveltetést;
ezek megőrzésének fontosságát. Vezeti a közös imánkat beteg
Diáktársainkért, különösen figyelve a súlyosabb esetekre.
Elnök: felkéri a jelenlévőket – Szalai Béla SD Emlékkönyvmegírásához emlékeik (írásos) rögzítésére, azoknak az átadásához – legyen az akár csak egy-egy találkozás, bármilyen emlék,
történés, beszélgetés stb.
Elnök: Megjelenteknek – köszönetet mond; távollévők üdvözleteiről tájékoztat

– Bemutatja Aradi István diáktársunkat
– Jelenléti ív és a T.M. Bencés Diákok név-és címtára közreadása (a rendszeres adatpontosítás céljával)
2016.: sok öröm:

– Bacsmai László ezüstmise, megyei Prima-primissima díj
– Dr. Varga József Balassa János Díj kitüntetése - „hagyományossá válik” a bencés diákok körében a Tolna Megyei Balassa János Kórház részéről
– Kolbert Mátyás atya 80. születésnapja
2017.: ismerteti a Bencés Diákszövetség felé teljesített „Évi
rendes adatközlés”-t, annak főbb adatait

– Megújult a Tolna Megyei Bencés Öreg- és Ifjú Diákok névés Címtára
– elektronikus levelezés – freemail, gmail „Címtárak”
– törekvés a rendszeresebb levelezéses kapcsolatra: több pozitív visszajelzés a jelen gyakorlat fogadtatására
Egyebek – személyi kérdések: elnök, küldött – tájékoztató jelleggel

szövetségi hírek

Elnök: megnyitja a hozzászólások, kötetlen baráti beszélgetések „Napirendet”

Hozzászólások hangzanak el Dávid Atyával kapcsolatos emlékekről – töredékesen –, az 1956-ot követő időszak hatásairól; a
„zárkózottság”, az 1961-62 évi események hatásairól, egy-egy
személyes sorsról.

Javaslatok fogalmazódtak meg – tekintettel a Szent László
Évre – a Szekszárd-közeli Szent László Duna-hídhoz kapcsolódóan tisztelgő rendezvényre, valamint a híd elnevezésének az
útbaigazító táblákon, a hídon megjelenítésére. (Ez utóbbihoz:
a Híd ünnepélyes felavatása, megszentelése alkalmára a BácsKiskun megyei hídfőn elhelyezett gránit emléktábla méltón
örökíti meg Szent László nevét; indokolt azonban e tábla felújítása.)
Küldöttünk rövid, vázlatos tájékoztatást ad a Diákszövetség
működésével kapcsolatban.
Érintik a beszélgetések a fejlesztéseket Pannonhalmán, azok
irányait.

Összejövetelünkön: a szentmisén tizenketten, a program további részén – csekély személyi változással – ugyancsak tizenketten vettünk részt. Annak céljával, hogy a nap értékeiből
minél inkább töltekezhessünk, megküldtem elektronikus úton
minden résztvevőnek:
– Söveges Dávid Emlékmise „hívek könyörgései”, Szalai Béla
tollából;
– Söveges Dávid életútja – Kolbert Mátyás tömör összeállítása;
– „Távollévők üdvözletei” – rövidített vázlat azon Diáktársaktól, akik meghívásunkra bármely módon reagáltak, valamint
– találkozónk előzetes „részletes programja”
írásos anyagokat, majd – még április hóban – azoknak is, akik a
személyes részvételben akadályoztatottak voltak, illetve akik a
meghívásunkra reagáltak.
Szekszárd, 2017. szeptember         
Összeállította:

Találkozónk „hivatalos” szakát követően a résztvevők jó hangulatban, láthatóan érdeklődéssel és értékekkel teljes személyes
beszélgetésekkel folytatták programjukat a 15 óra körüli hazautazásukig.

Homília: Kolbert Mátyás
Endrődi István (Ph63) s.k.
elnök

flotta
Tisztelt Diákszövetség tagok!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2016. május 15-től lehetőség
nyílik csatlakozni a Bencés Diákszövetség telefonflottájához.

A BDSZ Flotta évek óta megbízhatóan működik, a flotta-csoport közel 1000 főt számlál. 2016-ban fontos változás történt,
a BDSZ Flotta bizalmát elnyerve, a telefonflotta kezelését a
Bestar Magyarország Kft. végzi.
A kedvezményes tarifacsomagokon kívül teljeskörű ügyfélszolgálatot, készülékvásárlást, valamint a felmerült igényeknek
megfelelően telekommunikációs tanácsadást is kínálunk.
A Bestar Magyarország Kft. által elérhető tarifacsomagokat az
alábbiakban részletesen megtalálja.

Csatlakozni háromféle módon lehet a csoportunkhoz:
• új előfizetés igénylésével
• hívószám átírással (Telenor előfizetés behozatala a flottába)
• hívószám hordozással (Vodafone vagy T-Mobile előfizetés
behozatala a csoportba)
Az előfizetések mellett lehetőség van készülékvásárlásra is, az
aktuális készülék árlistát a következő linken érhetik el: https://
www.telenor.hu/vallalatok/arlista
Kérdés esetén ügyfélszolgálatunk segítőkészen várja megkeresésüket, munkanapokon 9.00-16.30 óra között az alábbi elérhetőségeken.

Bestar Magyarország Kft.
+36 20 555 1755
ugyfelszolgalat@bestar.co.hu
2330 Dunaharaszti, Fő út 92. (Kék Duna Üzletház)
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Telenor tarifatáblázat
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

Hívások Csoporton belül

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Díjmentes SMS belföldi hálózatba (db)

0

0

80

20 Ft /

18 Ft /

18 Ft /

25,4 Ft

22,86 Ft

22,86 Ft

-

1 GB

4 GB

Havidíj
Lebeszélhetőség, bármely normál díjas belföldi hívásokból
Percdíjak
Hívások Telenor hálózaton belül,
Hívások más mobilhálózatba és vezetékes irányba

Belföldi SMS küldés/db
Internet szolgáltatás

INTERNET szolgáltatás csomagok (Internet telefonra)
Csomag neve

Mobil Online
500

Hipernet Start

Hipernet Active

Hipernet Heavy

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Nettó/bruttó

Hipernet
Unlimited
Nettó/bruttó

Havidíjban foglalt keret

500 MB

4 GB

7 GB

24 GB

Korlátlan

Kedvezményes havidíj

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
Kedvezményes havidíj

Hipernet Start

Hipernet Active

Hipernet
Medium

Hipernet Heavy

Hipernet
Unlimited

4 GB

7 GB

13 GB

24 GB

Korlátlan

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.

RIP
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Balázs László (Pp48) gyémántdiplomás történelem-földrajz
szakos tanár, Pápa Város Díszoklevelének tulajdonosa, a Városi
Fúvószenekar Örökös Tagja, a Bencés Diákszövetség tagja,
versmondó, 2017. október 2-án, 86 évesen elhunyt.

ERDÉSZ FERENC
prépost, vasmisés áldozópap
életének 89., papságának 67. évében, 2017. július 17-én
az Úr kegyelméből, a betegek kenetével megerősítve, az örök
hazába költözött.

„Te vagy, Uram, én reményem,
ne hagyj soha szégyent érnem.”
(Zsolt 30,2)
A győri püspök a maga, az egyházmegye papsága és a rokonság nevében a feltámadás hitének reményében tudatja, hogy

Elköltözött paptestvérünk 1929. február 18-án született Vecsésen. 1951. október 28-án szentelték pappá Győrött.  Adminisztrátor volt Sopronhorpácson 1952-ben, majd segédlelkész
a soproni Városplébánián 1952-1955-ig. Ezt követően plébános volt Harkán 1955-1979-ig,  és  egyidejűleg lelkész Brenn-

bergbányán 1972-1979-ig. Plébános volt Sopronhorpácson
1979-től 2013-ig, nyugdíjba vonulásáig. Zsirát 1983-tól látta
el, közben ellátta Répcevist 2001-2005-ig, majd Völcsejt 2005től. Helyettes esperes volt 1980-1989-ig, ezt követően kerületi esperes a lövői kerületben 1989-91-ig, majd a fertőszéplaki
kerületben 1991-96-ig. Szentszéki bíró volt 1992-2010-ig. A
Soproni Társaskáptalan kanonokja lett 2001-ben, prépostja
2015-től. Nyugdíjazása után, 2013 októberében beköltözött a
Győr Egyházmegyei Papi Otthonba.
“Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (Luk 23,46.)
Gyászolják: testvére és sógornője,
unokahúgai és a teljes rokonság.

Gebauer István (Ph71) diáktársunk 2017 februárjában
elhunyt.
Dr. Hartai József (Gy62) volt bencés diák, 2017. szeptember
12-én elhunyt.
Kaposi Gyula, az egykori budapesti bencés gimnázium testnevelés tanárának a fia, 2017. július 15-én, életének 78. évében
elhunyt.
Fájdalommal tudatjuk, hogy Linka Ödön OSB apát úr
2017. október 5-én elhunyt São Pauloban. Nyolc éven át
konventuális perjelként, majd tizenhat éven át apátként szolgálta a magyar alapítású Szent Gellért Apátságot.
Ő volt az utolsó magyar bencés São Pauloban.
Az Úristen fogadja be őt szeretete országába!
Lucskai Péter (Gy72) volt bencés diák, 2016. november 24-én
elhunyt.
Macskási István (Bp46)
1928-2016
Macskási Pisti az elemi 2-4. osztályát a Champagnatban, a
francia iskolatestvérek budapesti kétnyelvű intézetében, és a
nyolc gimnáziumi osztályt a budapesti bencéseknél végezte el,
Szúnyogh X. Ferenc osztályában. Mindannyian nagyon szerettük, mindig kész volt minden vidámságra és csínyre, de minden
jóra és a szoros barátságra is. Osztályunk törzstagja volt, aki
holtáig ragaszkodott iskolája és tanárai szellemiségéhez.

Érettségi után a Közgazdaságtudományi Egyetemre jelentkezett, és két évet végzett el ott. Ívek kitöltetésével részt vett az
1947. évi választások előtti közvélemény-kutatásban. Ez a szavazás eredményeinél lényegesen kisebbnek mutatta a kommunisták támogatottságát, érthetően, mert ebben nem szerepeltek
azok, akik teherautókkal mentek faluról falura, és sorozatosan
szavaztak a hírhedt „kék cédulákkal”. Erről a nyugati sajtó is

írt, bizonyítani kellett tehát, hogy meghamisították a közvélemény-kutatási eredményeket.

Pistit is behívták a még inkább hírhedt Andrássy út 60-ba, és
elé tettek egy ívet, amelynek aláírásával töredelmesen be kellett
vallania, hogy részt vett az eredmények meghamisításában. „Én
ugyan nem hamisítottam meg semmit” – mondta ő. „No, akkor
várjunk csak egy kicsit” – mondta a kihallgató ávós, és behívott
egy másik fiatalembert, aki ugyancsak részt vett ugyanebben a
munkában. „Na, mutassa a tenyerét” – mondta neki. Háromszor
akkora volt, mint egy normális tenyér, gumibottal verték. „Nézze” – mondta ezután az ávós, teljes nyugalommal és tökéletes
udvariassággal Pistinek – „maga most vagy aláír, és kap egy fél
évet, vagy fölküldöm magát is a második emeletre, ezután ír
alá, és kap két évet. Melyiket választja?” Pisti aláírt, kapott egy
fél évet, börtönt épített a „Miénk a börtön, magunknak építjük”
ugyancsak hírhedt jelszavával, fél év múlva tényleg szabadult,
de normális élete idehaza többé nem lehetett.
1956 után külföldre ment, és Kanadába került. Azt remélte,
hogy folytathatja egyetemi tanulmányait, de az erre adott keret
szűk volt, ő már nem fért bele. Később mégis el tudta végezni
az egészségügyi főiskolát, és a mi tisztiorvosainknak megfelelő
munkakörbe került. Mihelyt lehetett, rendszeresen hazajárt, és
sokat utazott a mai és a hajdani Magyarországon. Csodáltam
történelmi és tájismereteit, sokkal többet tudott hazánkról,
mint én. Egyébként is sokoldalú volt, rajzolt és agyagból készített szobrokkal is foglalkozott. Ezután betegségei miatt elmaradtak hazai látogatásai, de, akárcsak Ferdinandy Laci, másik
osztálytársunk, aki Ausztráliában halt meg, magyar földben
akart nyugodni. Augusztus 16-án lesz (volt) a temetése a Farkasréti temetőben, és a következő napon a gyászmiséje a Magyarok Nagyasszonya templomban a budapesti Rezső téren.
Hatvanan érettségiztünk 1946-ban, de csak részben együtt.
Volt, aki külföldön, vagy itthon, de másutt. Csak azért nem
hatvanketten, mert – hogy nevüket legalább itt megörökítsem
– egyikünket, Tóth Endrét, az oroszok németnek nézték, és lelőtték az utcán, másikunk, Gorka Miklós pedig hadifogságban
halt meg egy harmadikunk, Tornai Endre karjai közt, aki túlélte ezt a megpróbáltatást. Tizenketten vagyunk életben, kilencvenedik évünkben. Felsorolom nevünket, hátha van, aki emlékszik valamelyikünkre: Bagyinszky Kálmán, Csányi György,
Dányi Dezső, Juhász József, Jobaházi Jenő, Kauser Miklós, Pető
László, Radóczy Tamás, Rőczey Ferenc, Schwanner Endre,
Springer Miklós és Szakolczai György.
Szakolczai György (Bp46)

Pardavi András (Ph79) volt bencés diák, 2017. szeptember
3-án elhunyt.
Povázsay Károly volt bencés diák, életének 87. évében 2017.
június 12-én megtért Teremtőjéhez.
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2017. évben működő területi szervezeteink:
Bácskai
Vancsura László (Ph84) +36203641117
laca965@t-online.hu
Budapesti
Juhász Norbert (Ph67) +36302113956
nbt@t-online.hu
1183 Budapest, Kiss János utca 49.
Egri (Heves megyei)
Dr. Hanis Béla (Gy75) +36302595969
hanismed@t-online.hu
ÉK-magyarországi
Dr. Sója Szabolcs (Ph58) +36209936283
dr.soja@freemail.hu
Fővároskörnyéki
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
Győri
Dr. Kőrösi Tamás (Ph73) +36309547372
kota@gyor.kaali.hu
9026 Győr, Szabadrév utca 11.
Keszthelyi
Kiss László SAC (Gy69) +36303149057
plebania.heviz@gmail.com
Komárom - Esztergom
Domnanovich Tamás  (Kg49) +36309040943
domnatom@freemail.hu
Kőszegi
Molnár Attila (Gy71) +36205091434
molnarattila53@freemail.hu
Pécsi
Katona Ádám (Ph11) +36209309281
adingo93@gmail.com
Piliscsabai
Dr. Maróth Miklós (Ph61) +36302110880
marothm@gmail.com
Somogyi
Dr. Antal László (Ph73) +36703328577
drantallk@gmail.com
Soproni
Tuba Jenő (Ph65) +36302770763
Székesfehérvári
Dr. Bodnár Zoltán (Ph94) +36309711982
bz@blui.hu
Szombathelyi
Dr. Andor Ferenc (Gy62) +36309472966
andor.szabolcs@chello.hu
Tolnai
Endrődi István (Ph63) +36209423517
endrodi.istvan@freemail.hu
Veszprémi
Bischof Péter (Ph75) +36209880225
bischof@upcmail.hu

Egyetemi Tagozatok:
ELTE
Alföldi András (Ph09) +36204794124
alfandras@gmail.com
BME
Lázár Levente (Ph09) +36202808058
lazarlevente@gmail.com
Corvinus
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
SOTE
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
Győri
Horváth Bertold (Gy13)
bertoldhorvath@gmail.com
Szegedi
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
Veszprémi
Bolla Kristóf József (Gy07) +36204341947
bollak@gmail.com

A BENCÉS
DIÁKSZÖVETSÉG
HÍRLEVELE
Felelős kiadó:
dr. Kukorelli István (Ph70)
Főszerkesztő:
Kovács Péter (Ph05)
Tiszteletbeli főszerkesztő:
dr. Scherer Norbert
Bischof Péter (Ph75)
Lektor:
Szabó Tibor Zsombor
(Ph06)
Lapterv:
Manninger Dániel (Ph05)
Tördelés:
Koppány Imre
Nyomda:
Team 5

A BDSZ elérhetősége:
A BDSZ elérhetősége és egyesületünk
dokumentációs központja:
Bencés Diákszövetség 1518
Budapest Pf.155
Adategyeztetési, tagdíjnyilvántartási
ügyintézés
tagdij@gmail.com
BDSZ flotta ügyintézés és információ:
www.bdsz.hu/kapcsolatok
2330 Dunaharaszti, Fő út 92.
+36 20 555 1755
ugyfelszolgalat@bestar.co.hu
hétfőtől péntekig 9.00-16.00 óra között
A kiadványainkba szánt
küldeményeket
Kovács Péter (Ph05) szerkesztőnek a
kope.kope@gmail.com
címre küldjétek.
Tel.: 20/344-1134
A Hírlevélben megjelent cikkek nem
minden esetben és nem feltétlenül
tükrözik az Elnökség vagy
a BDSZ hivatalos álláspontját.
Honlapunk:
www.bdsz.hu
Levelezőlistánk:
groups.google.hu/group.bdsz

