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A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE
A Bencé s Diákok Győ ri Egyesülete
A Bencé s Diákok Győri Egyesü leté nek tagsága é s vezetősé ge a bencé s rend ősi jelszava, az Ora et labora áté lé sé re
é s gyakorlására szervezi az egyesü let é leté t. A gondolat,
józanul konzervatív tartalma mellett, talán a legelőremutatóbb
módon fejezi ki azt, hogy jö vőnk csak akkor lesz, ha rajta
munkálkodunk é s hozzá Isten segítsé gé t ké rjü k.
Egyesü letü nk é lővé kívánja tenni a kö zö s ALMA MATER
gondolatát. Ez azt jelenti, hogy kö zö s szellemi kö ldö kzsinóron fejlődve ugyanazon helyről kaptuk a szé p é s jó alapjait, a
tudnivalók csíráit, vallásos é rzü letü nket, világné zetü nket,
magyarságtudatunkat. Az előttü nk egyre fogyó é s a mö gö ttü nk sorakozó egyre tö bb é vfolyam azt bizonyítja, hogy van
olyan embercsoport, amely keresi egym ás kezé t, hogy kö zö s
mondanivalónkból kö zö sen mondhassuk, amit kell, tegy ü k,
amit mé g tudunk, ami lehetsé ges, ami szü ksé ges.
Győrö tt volt egy inté zmé ny, mely szé p sikerrel mű kö dö tt a
ré gebbi időkben: a Bencé s Szabadegyetem. Ezen belü l neves előadók, kö zé leti szemé lyisé gek tartottak előadásokat,
havonké nti rendszeressé ggel. Mindig megtelt a bencé s gimnázium díszterme é rdeklődőkkel, szü lőkkel, ö regdiákokkal,
diákokkal. A rendszerváltozás előtti 40 é vben, sajnos, szü net
volt ezen a té ren is, de egyesü letü nk munkájával mostanában felelevenítettü k ezt a szé p hagyományt. Ma ott tartunk,
hogy é vente 6-8 előadást rendezhetü nk, válogatott té mákkal,
neves előadókkal, nagy é rdeklődé s mellett. A színvonal emelé sé re kö zvé lemé nykutatást tartottunk, hogy a mondanivalók
é s a kö zé rdeklődé s té nylegesen találkozzanak. Azt tervezzü k
mé g, hogy az előadások alkalmához kapcsolódóan módot
teremtü nk az egyesü leti é let pezsgővé té telé re, a tagság é s
vezetősé g találkozására, vé lemé nyek cseré jé re.
Feladatunknak tekintjü k azt is, hogy az egyesü leti é letbe a
fiatalabb korosztályokat jobban bevonjuk. Szü ksé g van az ő
energiájukra, hogy az idősebbek né ha talán nosztalgikusnak
ható é leté rzé se mellett az aktivizálódás erejé t nö veljü k. Magunk kö zé hívunk olyanokat is, akik nem a benc é s gimnáziumban szereztek é rettsé git háborús vagy egyé b okok miatt,
de né hány é vet velü nk együ tt jártak. Tapasztalatunk szerint
szívesen elfogadják a ö regbencé sdiák-magatartást.
A jó egyesü leti é let egyik igen fontos terü lete az együ ttlé t, a
kö zö sen, kellemes kö rü lmé nyek kö zö tt eltö lthető idő megszervezé se. Ezt a cé lt szolgálják a kö zö s autóbuszkirándulások, melyeken a tagok családtagokkal együ tt vehetnek ré szt. Egyesü letü nk jólsikerü lt kirándulást szervezett
Ó pusztaszerre, a tiszaalpári bencé s apácák rendházának é s
Lakiteleknek meglátogatására. Sikeres volt Tihany, Zirc é s
Bakonybé l felkeresé se is. További kirándulások gondolata is
felmerü lt, sajnos az árak emelkedé se főleg a nyugdíjas korosztályok ré szé re nehé zsé get jelent.

Igen jó pé ldája az együ ttlé t szervezé sé nek, melynek már
é vtizedes múltja van Győrö tt: az 1948-ban é rettsé gizett barátaink minden hó utolsó vasárnapján a szentmise után találkoznak egy kö zeli vendé glőben, ahol igen kellemes órákat
tö ltenek együ tt szabadidejü k é s egé szsé gi állapotuk lehetősé gei szerint. Ma már ott tartanak, hogy más é vfolyamok is
csatlakoznak hozzájuk. Egé szsé gü kre kívánjuk!
Sok é ves hagyománya van Győrö tt a kö zö s é rettsé gi találkozóknak. Egyesü letü nk minden é v májusában kö zö s találkozót szervez ü nnepé lyes szentmisé vel, kö zö s ü nnepsé ggel,
a gimnázium tantermeiben való időtö lté s lehetősé gé vel. Ezen
a találkozón az esedé kes 5 é ves fordulópont szerint vesznek
ré szt az ö reg győri bencé sdiákok. Ú jabban – főleg az idősebb
korosztályok – nem várják meg az ö t é v eltelté t, hanem
kö ztes é rettsé gi találkozót szerveznek.
Számon tartjuk é s mé ltatjuk a mű vé szetben, a kö zé letben
sikert elé rt barátainkat. Megbizonyosodtunk arról, hogy é letpályájukban alapvető a kö zö s múlt, melyet ők velü nk együ tt
ma is bü szké n vállalnak.
Beszámolónkból bizonyára kisugárzik az a hagyománytisztelet, mely szerint egyesü letü nk é leté t é ljü k, de saját é letü nket is. Ré gi tanáraink, bencé s szerzetes barátok, civilek megtanították nekü nk a módot, mellyel mindenkor kiválasztottuk
igaz é rté keinket, melyeket átvettü nk, hogy továbbadjuk majd
utódainknak. Kívánjuk, hogy a tanító-nevelő bencé s rendnek
sikerü ljö n olyan magyar ifjúságot nevelni, mely derekabb, de
szerencsé sebb is lesz nálunk, mé g meglé vőelődö kné l.
A kö zelmúlt esemé nyei kö zö tt említjü k meg a Jedlik Á nyos
emlé kü nnepsé geket, koszorúzásokat, melyeken tagságunk
ké pviseltette magát. Február 22-é n a neves tudós Jáki Szaniszló OSB atya tartott a városi ö nkormányzat szervezé sé ben
megemlé kezőelőadást é s sajtótájé koztatót Jedlik Á nyos mé ltatására. Tagjaink kü lö n meghívást kaptak az emlé kü lé sre.
Márciusban mé ltóké ppen ü nnepeltü k Szent Benedek napját
is, főpapi misé vel, emlé kü nnepé llyel. Mé ltóké ppen kivesszü k
ré szü nket a millenniumi ü nnepsé gekből é s a Szentatya által
meghirdetett szenté v esemé nyeiből is.
Ké rjü k, fogadjátok szeré ny bemutatkozásunkat szeretettel,
é s adjátok át tapasztalataitokat a kö zö ssé gnek, hogy azokat
munkánkban az é letü nk szebbé té telé re, hazánk ü dvé re é s
Istenü nk dicsősé gé re felhasználhassuk.
Szabó Gyula (Gy 48)
Ké ré s – Mivel Győrö tt é s kö rnyé ké n nem mű kö dik kü lö n terü leti szervezetü nk, a BDSz elnö ksé ge ké ri é s szorgalmazza,
hogy mindazon barátaink, akik arrafelé laknak, csatlakozzanak bátran a BDGyE-hez – főleg, ha nem vesznek ré szt
másik terü leti szervezet munkájában, s ha nem győri bencé s
diákok voltak is –, szívesen várják-látják őket. – (KTK)

Somogy megyei szervezet

Kristóf-legenda

A BDSZ Somogy megyei szervezete 2000. június 9-é n tartotta a nyári szü net előtti utolsó ö sszejö vetelé t. A hideg sö rö k
mellett Szalai Bé la jelenlé te is emelte a hangulatot. Kellemes
kö tetlen beszé lgeté s mellett elhatároztuk, hogy szeptembertől minden hónap második pé nteké n este ½ 7-től a kaposvári
Borostyán Panzió sö rö zőjé ben tartjuk ö sszejö veteleinket. Az
egyé b programokról kü lö n é rtesíté st kü ldü nk.
Dr. Benkő András (Gy 86)

Á ltalvinné m zúgó habon,
ö rvé ny hátán, zuhatagon.
Piciny testé t óvom-vé dem,
remé nyem Ő , ö rö k é den.
Piciny testé t óvom-vé dem,
ígé retem, ö rö k é den.

Egy világ a piciny teste –
alkony jö n rám, sö té t este.
É n jó Uram, lelkemre né zz,
vállamon ha terhem nehé z.
É n jó Uram, lelkemre né zz,
vállamon ha terhem nehé z.
Megyeri Á bel
(Kassai Lajos, Pp 40)
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Ismerkedjünk Kis-Máriacellel
Mivel hazánkban kevé s felkapott búcsújáróhely van, ezé rt jó
tudnunk, hogy Celldö mö lk, azaz Kis-Máriacell valamikor a 30as 40-es é vekben igen felkapott búcsújáróhely volt. Akkoriban, mint ott szü letett gyermek, mindig felfigyeltem a
búcsúsok é neké re, amikor jö ttek – rendszeresen – Cellbe.
Jó 250 é vvel ezelőtt az ausztriai Máriacellből hozta azt a
kegyké pet Koptik Odó apátúr ide Cellbe, a templomunkba,
amely most itt áll búcsújárás cé ljából. Kö rü lö tte sok hálaadó
márványtábla mutatkozik annak jelé ü l, hogy sokan jártak itt
búcsúsok. Jö ttek Mórról, Sárvárról, Sü megről, Szombathely
kö rnyé ké ről nap mint nap, é nekelté k a szé p Mária-é nekeket,
napokig ott tartózkodtak Cellben, é s mé g távolabbi helyeken
is ismertté tetté k a máriacelli nevet.
Jó 50 é ve szű nt meg ez a jó szokás, a búcsújárás, de
folytatni kellene. Most mi, bencé sdiákok, kö rü nkben felújítjuk
ezt a szé p szokást. Egyben megismerhetjü k Celldö mö lkö t,
amely mé g igen híres bazalt hegye, a Ság hegy trianoni
keresztjé ről, volt kőbányájáról é s nem kevé sbé híres jó boráról: orvosa javaslatára Ferenc Jóska is ezt fogyasztotta…
Dr. Dó czy Á dám (Pp 40)

A Kiscelli Szűzanyánál
„Magasztalja lelkem az Urat, é s ujjongjon szívem ü dvö zítő
Istenemben” (Lk 1, 46-47) olvashatjuk a BDSz Mária-kongregációjának meghívóján. Az elmúlt é vben Máriapócson hívott
meg bennü nket Harangozó Bertalan, szombathelyi szervezetü nk elnö ke az immáron hagyománnyá váló
III. Országos Mária-zarándoklatra,
melynek cé lja a Celldö mö lkö n lé võ Kiscelli Szű zanya elõtti
tisztelgé s, kö zö s imádság, megpihené s, kö nyö rgé s, fohászkodás volt.
Á prilis 8-a reggelé n hű vö s, szeles időben, az ország számos falujából, városából, de mé g Grazból is elindultak a
zarándokok a Szű zanyát kö szö nteni. Igaz, a nyíregyháziak
már pé nteken útra keltek, hogy időben megé rkezzenek. A
vonaton, autókon vagy é ppen kisbuszokon é rkezők vidáman,
ismerőské nt kö szö ntö tté k egymást Kemenesalja é kessé ge, a
279 mé ter magas Ság hegy kö zelé ben fekvő patinás város,
Celldö mö lk kegytemploma é s a Polgármesteri Hivatal előtti
té ren. Az előre ké zhez kapott igé nyes programnak megfelelően az egykori bencé s rendházban – a mai polgármesteri
hivatalban – Makkos István polgármester úr meleg szavakkal
kö szö ntö tte dr. Várszegi Asztrik pü spö k-főapát urat, Faber
Mikló st, a BDSz elnö ké t é s az egybegyű lt vendé geket. Ezt
kö vetően rö viden ismertette a bencé s rend é s a rendház
meghatározó tö rté nelmi szerepé t a város fejlődé stö rté neté ben. A kö szö nté s után mindannyiunk meglepeté sé re Uhlár
Tivadar (Pp 47), a város szü lö tte, volt pápai bencé s gimnazista ké rt szót. Beszé lt emlé keiről, diáké lmé nyeiről é s megkö szö nte, hogy a város vezeté se míly fontosnak tartja é s míly
gondosan ápolja napjainkban a bencé s rend hagyományait.
A zarándokokat a kegytemplomban az ü nnepi szentmise
előtt Nagy Pé ter plé bános úr kö szö ntö tte. Ezt kö vetően a
celldö mö lki Szent Benedek Á ltalános Iskola tanulói Tarafás
Ildikó tanárnővezeté sé vel egyházi ifjúsági é nekekkel kedveskedtek az egybegyű lteknek.
Az ü nnepi szentmisé n fõapát úr vezeté sé vel imádkoztak a
vele koncelebráló papok, szerzetesek é s a mintegy 150 fős
zarándoklat tagjai, valamint a város ott lé vő lakói. „Isten
szeretetből alkotta az embert, avval a cé llal, hogy é leté ből
ré szt adjon neki. Megajándé kozta szabadsággal, a szeretet
ké pessé gé vel é s annak vágyával, hogy é leté t az embertársai
é s Isten iránti szeretetre használja fel. A teremtőAtya Fiában,
Krisztusban tárta fel előttü nk eget-fö ldet átfogó szereteté t. …
Amikor egy fé rfi é s egy nő házasságra lé p, akkor é letkö zö ssé gü k Krisztus jegyesi szereteté ben ré szesedik. A házastár-
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sak egymás iránti szeretetü kben Isten ö rö k szereteté ről tesznek tanúságot” – kezdte szentbeszé dé t főapát úr. Homíliájában – a Magyar Pü spö ki kar által kiadott „A boldogabb Családoké rt!” című kö rlevé l alapján – a magyar családok szerepé ről, fontosságáról, a házasság szentsé gé nek a lé nyegé ről beszé lt. Ré szletesen foglalkozott hazánk né pessé gé nek alakulásával, a családi bé ke é s szeretet mellett a nevelé s, pé ldamutatás fontosságával hité letü nk, családjaink é s hazánk
felvirágoztatása é rdeké ben
A szentmisé t kö vetően a polgármesteri hivatalhoz vonultunk, hogy ré szt vegyü nk Holló sy Jusztinián emlé ktáblájának
megáldásán. 1874–1900 kö zö tt mű kö dö tt dö mö lki apátké nt.
Ő é píttette fel a zárdát. Halála után az Isteni Szeretet Leányai
rend szerzetesnõvé rei irányították a benne mű kö dõ óvodát
é s iskolát. A MTA tagjaké nt, Celldö mö lk díszpolgáraké nt halt
meg. Az apátúr emlé ktáblájának megáldására rendezett kis
ü nnepsé gen Celldö mö lk város fejlõdé se é rdeké ben vé gzett
tevé kenysé gé t é s a bencé s rend szerepé t mé ltató ü nnepi beszé d után hazafias dalok hangzottak el. A koszor úk elhelyezé se után főapát úr megáldotta az emlé ktáblát. Ezt kö vetően
meghatottan é nekeltü k el a Himnuszt é s a Szózatot.
A kissé hű vö s, de már ragyogó napsü té ses időben a Szent
Márton otthonba sé táltunk vidáman, hangos beszé lgeté s
kö zepette, hogy az igazán kitű nő, házias é s bősé ges ebé det
elfogyasszuk. A pohárkö szö ntők elhangzása után dr. Varga
Jó zsef, soproni szervezetü nk elnö ke hívta meg a jelenlé vőket
é s valamennyi BDSz tagunkat
a 2001-ben Sopronban megrendezendő
IV. Országos Mária-zarándoklatra.
Ennek pontos időpontját, programját hírlevelü nkben fogjuk
kö zö lni. Remé ljü k, hogy akik itt voltak, ismé t eljö nnek é s hozzák mindazokat is, akik mé g eddig nem szánták el magukat,
hogy íly módon is kifejezzé k a Szű zanya iránti tiszteletü ket.
Sajnos, a finom ebé dnek é s a jó beszé lgeté snek is hamar
vé get kellet vetnü nk, hiszen a dé lutáni program kereté ben
mé g számos é rdekes látni- é s hallanivaló kínálkozott.
Ebé d után a BDSz ü gyvezető elnö ksé ge – főapát úr megtisztelőjelenlé té ben – ü nnepi ü lé st tartott. Az elnö ksé g megkö szö nve a szervezők fáradságos é s áldozatké sz munkáját –
más napirendi pontok mellett – megtárgyalta, elfogadta, hogy
mé g ez é vben kidolgozásra kerü l a Bencé s Mária-Kongregáció Ifjúsági Tagozatának mű kö dé si szabályzata. Ennek elfogadása után kezdjü k majd meg a bencé s iskolákban a
mozgalom kibővíté sé re irányuló szervezé st.
Valamennyien elcsodálkoztunk, amikor dr. Só lymos Szilveszter OSB atyának a kegytemplom tö rté neté vel foglalkozó
előadása után felmentü nk a „Kegytemplom Tárházába”. Itt dr.
Koltay Jenő (Gy 62) diáktársunk, alsósági plé bános úr mutatta be a tö rté neti emlé keket, kegytárgyakat. A színes é s tartalmas tárlatvezeté s valamennyiü nk számára é lmé nyt jelentett.
Litánia kereté ben Nagy Pé ter plé bános úr bocsátotta útra a
zarándokokat, akik hálás szívvel kö szö nté k meg a Szű zanya
oltalmát é s ké rté k további segítsé gé t.
A zarándokok – mé g ott maradt – kicsi, de lelkes csapata
gyalog vagy gé pkocsival indult a bencé sek dö mö lki romtemplomához, amelynek első hiteles, írásos adata 1252-ből
maradt ránk. A ma is megtekinthető apátsági templom
megmaradt falszakaszain egyaránt felfedezhetők a korai
román é s a gótikus stílusjegyek.
A csodálatos, napos időben befejeződőzarándoklat után, a
házigazdáknak megkö szö nve fáradságos, kitű nő munkáját,
lé lekben feltö ltődve indultunk hazafelé a szé lrózsa minden
irányába.
Dr. Kovács Attila (Ph 55)
Kiadja a Bencé s Diákszö vetsé g
Felelős kiadó Faber Mikló s, a BDSZ elnö ke
Szerkesztette: dr. Scherer Norbert
Olvasó- é s technikai szerkesztő: dr. Kö nyves Tó th Kálmán
Nyomta a Komp Nyomda, Solymár. Tel.: 26/361-557
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A legmagasztosabb út
Ré szlet Szé kely János: A karizmák Szent Pál leveleiben c. cikké ből
(Szentírástudomány, 5-9. lapok)
Előadás a Bibliakö zpontban, 1999. március 10-é n

Az I. Kor. 12. fejezet záróverse azt mondja, hogy „egy meghaladó” utat (vagy: ezek feletti utat, ÏdÑn kaq’ × p e rb o l u n)
mutatok nektek. Ezt magasztalja Szent Pál a 13. fejezetben,
az ún. Szeretet-himnuszban.
A szeretetet nem nevezi karizmának, hanem útnak hívja. A karizma ugyanis kü lső adomány é s csak egyesek kapják, a szeretet pedig belső, é s minden kereszté ny é leté t
irányítja. A Szeretethimnusz relativizálja az ö sszes adományt.
Szeretet né lkü l a karizmák é rté ktelenek.
Rö gtö n é les kritikával kezdő dik a nyelvek é s a prófé cia
ellen (csak zengő é rc vagy pengő cimbalom). A kritikát
azonban enyhíti azzal, hogy egyes szám első szemé lyben
fogalmaz (nem pedig így: „Szóljatok bár az angyalok nyelvé n,
csak pengőcimbalom vagytok.”).
A Szeretethimnusz második ré sze is a konkré t korintusi
helyzetre vonatkozik: „A szeretet nem ké rkedik, nem fuvalkodik fö l, nem kevé ly, nem a maga javát keresi”. Ezek mind
implicit kritikák a korintusi nagyké pű ekkel szemben.
Arra is é rdemes felfigyelni, hogy Pál szerint a szeretet nem
statikus tulajdonság. Csupa igé vel írja le a szeretetet, úgy
mutatja be, mint ami cselekszik. A szeretet állandó tevé kenysé g, ami a másikat szolgálja. – (Fromm E. A szeretet mű vé szete c. kö nyvé nek is ez az alapállása, hogy a szeretet nem
valamilyen é lvezet, nem birtoklás, hanem művé szet, azaz
tevé kenysé g. Szeretni valakit azt jelenti, hogy napról napra
boldoggá tenni, szolgálni a másik kibontakozását, ké pesnek lenni arra, hogy é rté keket hozzunk elő ö nmagunkból é s
másokból.)
(Találta: dr. Kö nyves Tó th Kálmán – Ph 47)

A BDSz fontosabb dátumai 2000-ben
Szeptember 22. – Halászlé – Baja
Szeptember 9. 18.00 – Kö zö s Veni Sancte a budai Villányi
úti cisztercita templomban (Pax Hungarica)
Szeptember 15. – Ügyvezetőelnö ksé gi ü lé s
Október 6. – Elnö ksé gi ü lé s
November 3. – Az ü gyvezetőelnö ksé g ü lé se
November 11. – Ké zfogás – Tihany
November 18. 17.00 – Kö zö s Requiem elhunyt tanárainké rt,
diáktársainké rt a Margit kö rúti ferences templomban. A
requiemre é s utána a Kö zö ssé gi Házba mindenkit
szeretettel vár a ferences diákszö vetsé g az immár hagyományos agapé ra (Pax Hungarica).
November utolsó szombatja (25.) – Kü ldö ttgyű lé s
December 15. – Az ü gyvezetőelnö ksé g ü lé se
Advent minden vasárnapján este ½ 9-kor „bencé s”
gyertyagyújtás a budapesti Egyetemi templomban
Dr. Né meth Szilárd ü gyvezetőelnö k
Tel.: 06//1/466-9536, e-mail: pax981@freemail.hu

Továbbra is kitartóan „sö rö znek”
mintegy 20-an, de a kö vetkező alkalmakra legalább mé g
ennyien kitartóan ígé rkeznek az 1980-as é s 90-es é vekben
vé gzett diáktársak, akik havonta rendszeresen ö sszejárnak
Budapesten. Az ö sszejö vetelek szigorúan ö nké ntesek, ahová bármelyik diáktársukat, fü ggetlenü l az érettségi évétől,
szívesen várják. A találkozók általában minden hónap 3.
hé tfő jé n – szept. 18., okt. 16., nov. 20. é s dec. 11. (!) –
19 ó ra 30 perctől kb. 23 ó ráig tartanak a Budapest XI. ker.
Villányi út 34. sz. alatti Kisvigadó é tteremben (nagyobb
lé tszám eseté n a kü lö n teremben). Akár fé l órára is gyere el
é s hozd magaddal osztálytársaidat! A „dr. Né meth” né ven
foglalt asztalhoz bátran ü ljetek le.
Dr. Né meth Szilárd (Ph 81)
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Szűcs Laci elment…
Elkö szö ntü nk Tőle, de nem felejtjü k. Nem is felejthetjü k, mert
az egyike a rengeteg helynek, ahol távozása ű rt hagyott, a
Bencé s Diákszö vetsé g dé lkelet-magyarországi szervezete,
amelynek é vekkel ezelőtt megszervezője, attól kezdve pedig
haláláig vezetője, egyúttal lelke é s motorja volt. Csak jóleső
baráti ö rö mmel é s hálával gondolhatunk vissza azokra az
ö sszejö veteleinkre – mé g felsorolni is nehé z –: Szeged,
Kecskemé t, Kalocsa, a bencé s kedvesnővé rek meglátogatása Tiszaalpáron, vagy a tavalyi Szent Benedek-napi ö sszejö vetel Bé ké scsabán. Kö szö njü k mé g egyszer, LACI!
A dé lkelet-magyarországi szervezetü nk további é lteté se
viszont kö telessé gü nk, mert szü ksé g van rá. Szü ksé g van
arra, hogy időnké nt, távolságot legyőzve, időt áldozva találkozhassanak egymással az országnak ezen a ré szé n „szórványban”é lőegykori bencé s diákok. Hogyan lé pjü nk ebben a
ké rdé sben előre, hogyan tö ltsü k be a Szü cs Laci halálával
előállt ű rt – erről is szó volt június 16-án a Diákszö vetsé g
ü gyvezetőelnö ksé gi ü lé sé n.
Az ü lé sen ott volt dr. Jobbágy Lajos (Ph 69) diáktársunk,
aki már eddig is Szű cs Laci egyik segitsé ge volt, „kecskemé ti
rezidenské nt”. Sorbavettü k a té nyeket: A szervezet Gyulától
Kecskemé tig, Kalocsától Szegedig, Bajától Hódmezővásárhelyig (hogy csak a nagyobb városokat emlitsü k) óriási terü letet é s távolságokat ö lel fel, ugyanakkor az itt é lő é s eddig
már hozzánk csatlakozott bencé s diákok száma alig é ri el a
hetvenet. Tö bb megyeszé khely, mindegyikü k bizonyos é rtelemben kulturális-gazdasági kö zpont, nem is beszé lve Szeged egyetemi város jellegé ről, ahol sok bencé sdiák tanulmányait folytatta vagy folytatja. É rseki é s pü spö ki szé khelyek,
számos bencé sdiák paptestvé rrel, akiknek hivatásukból fakadóan a hé tvé gé k jelentik a legtö bb elfoglaltságot. Mind olyan
szempont, amelyet a jö vőtervezé sekor figyelembe kell venni.
Arra a kö vetkezteté sre jutottunk, hogy a terü leti szervezetet
– a nagy távolságok ellené re, mé gis – kivánatos a jö vőben is
egyetlen szervezeti egysé gké nt megtartani. Sokan vannak
ugyanis kö ztü nk, akik az előzőekben számba vett nehé zsé gek ellené re é vente egyszer – jól megválasztott hely, idő
é s alkalom eseté n!!! – szívesen elmennek akár messzebbre
is. Ugyanakkor szaporítani kellene a „kisté rsé gi” ö sszejö veteleket, amelyek egy-egy városban é s kö rnyé ké n é lő bencé s
diákok számára kö tetlenebb é s gyakoribb baráti együ ttlé tet
biztosítanak, akár egy pohár bor (té len) vagy pohár sö r (nyáron) mellett. (Nem szé gyen elmondani, hogy az országban az
egyik legné pszerű bb bencé sdiák-ö sszejö vetel, főleg a fiatalabbak kö ré ben, a budai „hé tfő esti sö rö zé s”!) Ezeknek a
„kisté rsé gi” ö sszejö veteleknek aztán a jö vőben lehetne akár
egy-egy „megválasztott” saját szervezője, é ltetője is. Ugyanakkor keressü k a dé lkelet-magyarországi szervezet é lé re
Szű cs Laci utódját, – szivesen venné nk (várjuk!), ha erre
valaki kö zü letek (elsősorban Szegedről) jelentkezné k.
Abban viszont dö ntö ttü nk, hogy mi legyen az első lé pé s.
Előszö r is egy „kisté rsé gi” ö sszejö vetelt szervezü nk 2000.
szeptember 22-é n (pé ntek) kora dé lutántól estig Baján,
ahol barátsággal é s jó bajai halászlé vel várunk Titeket.
Elsősorban Bajáról, Kalocsáról é s kö rnyé ké ről, de nagyon
ö rü lü nk a messzebbről jö vőknek is. Akikről tudunk ebben a
té rsé gben, azokat kü lö n is é rtesítjü k, akikről azonban mi
nem, de Ti tudtok, azoknak Ti szóljatok. Akinek csak kedve
van eljö nni, akár messzebbről is, jö jjö n bátran, várjuk! Csak
egy a ké ré s: aki jö n, é rtesítse dr. Jobbágy Lajos (Ph 69, 6000
Kecskemé t, Márton Á ron utca 15., tel.: 76/492-127) vagy
Aradi István (Ph 88, 6430 Bácsalmás, Petőfi utca 58., telefon:
79/342-041) diáktársunkat, mivel azt szeretné nk, hogy
mindenkinek jusson hal ászlé !
Hívunk, várunk, jö jjetek!
Szalai Bé la (Ph 58)
főtitkár
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Pax Hungarica Diákszervezetek Szö vetsé ge
FELHÍVÁ S
Kedves Diákszö vetsé gi Elnö ksé gek!
Tisztelt Igazgató Ú r/Ú rnő!
Millenniumi é vü nkben szü ksé gszerű en csatlakozunk Szent
Istvánhoz, aki rendkívü l szorult helyzeté ben országát, Hazánkat felajánlotta Magyarország főpatrónájának, a Magyarok
Nagyasszonyának. Tudta ugyanis, hogy „sok szorongatás
kö zepette kell bejutnunk az Isten országába”, é s hogy „megfenyíti az Ú r, akit szeret, s megostorozza, akit fi ává fogad”.
Tette ezt az akkori, a maihoz nagyon hasonló, emberileg
szinte remé nytelen helyzetben (akkor a pogányság visszaállítása, a vazuli ö sszeeskü vé s; ma pedig a bevallottan szabadkőmű ves é s anarchista-marxista megújulás). Ez tette lehetővé , hogy „Ezer é ve vagyunk kereszté nyek Európában”, amint
ez tavalyi országos pályázatunk címe é s idei konferenciánk
té mája volt.
Millenniumi megemlé kezé sü nket erősíti Magyar Nemzeti
Zarándoklatunk Rómába, ahol a „hálaadó pü spö kö k jubileuma”kereté ben október 8-án, főpátrónánk napján Szentatyánk
az új é vezredet is az Istenanya oltalmába ajánlja. Csatlakozzunk mi is ehhez, felajánló imánkkal:
„A dicsősé ges Szentháromság, é gi É desanyánk, minden
szent é s a szent angyalok színe előtt Jé zus Szent Vé ré nek
é rdemeivel egyesítve felajánlom Jézus Szentséges és Irgalmas Szívének, valamint Szű z Má ria Szeplőtelen és Fá jdalmas Szívének – a Szentlélekben egyesü lt két Szent
Szívnek – diákszö vetsé günket, szerzetes é s civil tanárainkat,
családunkat, az egyházkö zsé günk területé n lakó minden embert. Ké rjük, vegyetek pártfogásotokba, fogadjatok Szívetekbe minket! Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bű nt, ellene
tudjunk mondani a Sátán kísé rté seinek é s előre haladjunk az
é letszentsé g útján! E felajánlással szeretné nk megfelelni a
keresztsé gben vállalt valamennyi kö telezettsé günknek. Reátok bízzuk é letünket é s kereszté ny hivatásunkat, átadjuk Nektek szívünket é s házunk kulcsát, hogy tetszé setek szerint
rendelkezzetek velünk. – Amen.”
A legtö ké letesebb csatlakozás az, ha ezt a rö vid fohászt
szó szerint mondjuk el, de é rté kes az is, ha csak tartalmilag
ragaszkodunk hozzá. Ha ezen kívü l jubileumi é vü nkben naponta egy-egy kis jócselekedetet, hetente bö jtö t, egy-egy
tized rózsafü zé rt, sok kis fohászt, né ha templomlátogatást
stb. tudnánk felajánlani, az nagy lelki-szellemi tőké t jelentene
szorongatott Hazánk számára.
Nagyon ö rü lné k, ha a miné l szé lesebbkö rű csatlakozás
é rdeké ben a diákszö vetsé gek legkö zelebbi kiadványukban
miné l tö bbet, de legalább a felajánló imát kö zö lni tudnák
felhívásunkból.
Szeretettel kö szö nti Ö nt, Inté zmé nyé t é s annak Ö regdiákszervezeté t
Geszler Ö dö n (Ph 57)
a Pax Hungarica elnö ke
Márciusban ké rdeztük: Pré dikációban hallottuk, hogy „a
kereszté nysé g szónak semmi kö ze nincs a kereszt szóhoz,
az egybeesé s vé letlen, a kereszté nysé g krisztusit, ö rö met, jó
hírt jelent… ”. Van-e ennek a vé letlensé gnek valami oka?
Az ok „csupán” ennyi: A magyar kereszt szó is, é s a
kereszté ny szó is Krisztus nevé ből származik. De a kereszt
szavunk – valószínű leg bolgár kö zvetíté ssel – egyenest a
gö rö gből eredezik, a kereszté ny szó pedig jóval ké sőbb a
latinból – ugyancsak egy dé lszláv, de nyugati dé lszláv
(horvát, szlové n) nyelv kö zvetíté sé vel – kerü lt nyelvü nkbe.
Termé szetesnek tű nik, hogy kö zö s eredetü k elhomályosult,
hiszen a kereszt így eredetileg a kereszten fü ggő Krisztust
magát, vagyis a feszület-et jelentette, a kereszté ny pedig az
új vallás hívőjé t. (Forrás: A magyar nyelv tö rté neti–etimológiai
szótára II. kö tet; Akadé miai Kiadó, Budapest, 1970.) (KTK)
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Gondolatok a 2000. é v második fé l é vé re
Amikor e sorokat leírom, bizony sok-sok ké rdé s, gondolat
szaladgál agytekervé nyeimben, mert a napjainkban lé tező,
zajló é s meg-megújuló jelensé gek nemcsak a szentendrei,
hanem a BDSz tö bbi szervezeté ben is komoly problé mát
jelentenek. A lé nyege mindennek: miké nt, milyen módszerekkel lehetne fenntartani kö zö ssé geinket, ill. azoknak valóban a bencé s szellemben való mű kö dé sé t?
A ké rdé s feltevé sé t sok jelensé g indokolja. Ezek kö zü l talán
a legszembetű nőbb, hogy tagjainkból – elfoglaltságra hivatkozással – sokszor csak né hány fő jelenik meg rendezvé nyeinken (persze vannak kivé telek is, mint pl. áprilisban a
celldö mö lki Mária-zarándoklat). Vajon mi ennek az oka?
Talán a megvitatásra, bemutatásra kerü lő té mák iránti
é rdektelensé g? Az előadók szemé lyisé gé ből adódható problé mák? Ö sszejö veteleink formája, helye? A nemtö rődö msé g,
korunk általános fásultsága? – Ú gy é rzem, az első kettő kizárható: mind a programok ö sszeállításába, mind az előadást
tartó szemé ly kiválasztásába minden tagunk beleszólhat.
A harmadik ké rdé sben lenne, amit változtatnunk kell? Ez
azt jelentené : ö sszejö veteleink helyé t, gyakoriságát alakítsuk
úgy, hogy az segítse, ö sztö nö zze, gerjessze az együ ttlé t igé nyé t. De hiszen ezek – fontosságuk mellett – olyan elemek,
amelyek a formát adják é s nem a lé nyeget. Akkor hát mi a
lé nyeg?
Tö mö ren azt mondhatjuk, hogy az időhiány, ill. az abbó l
kö vetkező fáradtság, fásultság, kö zö nyö ssé g. Valóban, korunk talán legnagyobb problé mája, hogy a „magasabb é letszínvonal”vagy az egyszerű megé lheté sü nk biztosítása é rdeké ben is olyan tempóban kell tevé kenykednü nk, ü gyeskednü nk, hogy saját magunkat is kizsigereljü k, tö nkretesszü k.
Jó ez? Kell ez nekü nk? – Nem!!! Hiszen kapkodók, idegesek, vagdalkozók, ü resek leszü nk előbb-utóbb. Mindennek az
a kö vetkezmé nye, hogy lelkileg é s testileg is beteggé válunk.
Befelé fordulunk, marcangoljuk ö nmagunkat, fásulttá, lustákká válunk, megszóljuk a másikat, betartunk a másiknak, s így
elhidegü lü nk, elidegenedü nk egymástól. – Remé lhető, lelkiismeretü nk mé g mű kö dik. Ne engedjü k, hogy a rohanás
olyan mé rté kben eluralkodjé k rajtunk, hogy kizárjuk magunkat a kö zö ssé gből s ezzel a kö zö ssé get is megszü ntessü k.
Mi a teendő? Előszö r: vegyü k vé gre é szre, hogy a testinek
é s a lelkinek az egyensúlyát mindenkor fenn kell tartanunk,
ha egé szsé ges emberek akarunk maradni. Ez nem ö nmagától jö n, hanem tudatosan, kö vetkezetesen kell tö rekedni rá é s
tenni kell é rte. Nem is keveset, hanem sokat! Ennek kialakításához szeretné k né hány gondolatot felvetni.
Nem elé g ismerni, tudni, betartani a kö zismert bencé s mondásnak, jelszavunknak ké t gondolatát, vagyis hogy „Imádkozzál é s dolgozzál!”, hanem ezt folytatni kell azzal, hogy: „A
tö bbit bízd Istenre!” Hiszen Ő a vé gtelen szeretet é s bö lcsessé g! Ö tudja, hogy mikor, kinek, mi kell é s mi jó. De ha nem
hagyatkozunk Rá, akkor Ő nem teheti azt, ami nekü nk jó
lenne. Ne uralkodással, parancsolással, ö nö s é rdekek é rvé nyesíté sé vel, mások kritizálásával é s lené zé sé vel, kijátszásával, befelé fordulással akarjunk mindent megoldani, hanem
szeretettel, megé rté ssel é s – igenis! – kö zö s gondolkodással,
együ ttdolgozással, aminek felté tele az együ ttlé t, az együ ttgondolkodás é s a kö zö s munka.
Lehet, sokan nem é rtenek egyet gondolataimmal, de szeretné m, ha lenné nek olyanok is, akik megé rzik, megé rtik,
merre kellene haladnunk egy j ó kö zö ssé g megteremté sé é rt.
Szentendrei szervezetü nkben szeptembertől kö zvetlenebb,
kö tetlenebb formát, s egyúttal mé lyebb, lelkisé ggel tö ltö ttebb
ö sszejö veteleket szeretné nk szervezni. Kö zö sen alakítjuk az
ö sszejö vetelek gyakoriságát, té máját é s a legalkalmasabb
hely kiválasztását. Hogy ez sikerü l-e, arról az é v vé gi beszámolóban leírom tapasztalatainkat.
Szentendre, 2000. Szent Anna havában.
Dr. Kovács Attila /Ph 55/
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Nyíregyházi szervezet

A kő szegi iskolaszervezet termé keny é ve

Már hagyományosnak nevezhető, hogy a BDSz nyíregyházi
szervezete a Szent Imre Baráti Kö rrel (volt Kir. Kat.-os ö regdiákok) é s a nyíregyházi Szent Imre Gimnázummal kö zö sen
rendezi találkozóit. Idei őszi találkozónkat is így tervezzü k.
November 5-é n, Szt. Imre napján találkozunk a gimnázium
dísztermé ben (4400 Nyíregyháza, Ungvár sé tány 19.). Meghívott vendé gü nk Mayer Farkas OSB (Bp 48) atya, előadásának címe: Jedlik Á nyos, az ember. A ré szletes programot
Meghívó ban kö zö ljü k majd.
Gondos Lajos (Ph 57)

Bevezeté ské nt elmondhatjuk, hogy a tervezett feladatokat
maradé ktalanul teljesítettü k.
Januárban a szervezet é s a város hité leté nek jelenlegi
helyzeté t Nagy Jó zsef plé bános úr ismertette. Kiemelte, hogy
az egyházkö zö ssé gnek a II. Vatikáni Zsinat szerinti megújulása szü ksé ges, mely a szeretetben é s a kö zö ssé gek é leté nek
Jé zus befogadására váró hite gyakorlásában valósulhat meg.
Februárban dr. Csó ka Gáspár igazgató úr a győri bencé s
gimnáziumban é s a diákotthonban folyó vallásos nevelé sről,
annak formáiról, módszereiről tartott előadást. Hangsúlyozta,
hogy nagy figyelmet fordítanak a szemé lyisé g formálására.
Kiemelte, hogy az elé rt eredmé nyek mellett nehé zsé get okoz
a jelenlegi társadalmi é letben tapasztalható helytelen é rté krend hatása é s a nemvallásos szü lői kö rnyezet. A bejáró
tanulóknál e negatívumok mé g jobban é szlelhetők.
Á prilisban meghívásunkra dr. Semjé n Zsolt, az egyházi
ü gyekkel foglalkozó helyettes államtitkár mondta el a nagy
számú hallgatóság által nagy tetszé ssel fogadott tájé koztatóját a Jurisich Miklós Gimnázium dísztermé ben. A poé nekkel is fű szerezett kitű nő előadásában szólt arról, hogy az
Orbán-kormány idejé n kedvezőbb helyzetbe kerü ltek az
egyházak Magyarországon. Az állam az elmúlt ké t é vben felgyorsította az egyházi ingatlanokkal kapcsolatos ü gyek inté zé sé t. Így várhatóan né hány é ven belü l rendeződnek a
kártalanítások is. Semmiké ppen nem akarják, hogy az előző
kormány által kijelö lt határidőig elhúzódjanak ezek.
Júliusban Sopronban jártunk. Előszö r a bencé s templomban szentmisé n vettü nk ré szt, melyen az irányításunkkal
mű kö dő kőszegi egyházi é nekkar latin nyelvű , polifon Salve
Reginájával emelte a szertartás bensősé gessé gé t. Ez a megjelent hívőknek kellemes meglepeté st okozott. – A mise után
szakszerű idegenvezeté sben ré szesü lt csoportunk, majd a
helyi BDSz-szervezet kívánságunkra kiváló an ízletes gúlást
biztosított számunkra egy árnyé kos helyen, ahol mé g egy
pohár borral is kedveskedtek nekü nk. Ezt kö vetően felejthetetlen é lmé nyt nyújtott a Fertő tavon az egy órás hajóút.
Baráti beszé lgeté sek kö zepette rohant az idő, de a bátrabbak
a hű s habokban é lvezté k a tó ö rö meit. A szé p napot emlé kezetessé a meleg napsugár, a finom vö rö sbor, no meg a
kiváló szervezé s tette. Ezé rt kö szö netü nket fejezzü k ki a
soproni szervezet megjelent tagjainak, k ü lö nö sen vezetőjü knek, dr. Varga Jó zsef (Gy 75) diáktársunknak.
Június 25-é n ké t Kossuth-díjas színmű vé sz kö zremű kö dé sé vel, mé ltó ü nnepsé g kereté ben avatta fel dr. Boross Pé ter
volt miniszterelnö k a város második világháborúban hősi halált halt 165 katonájának emlé kmű vé t a bencé s rendháznak a
templom felőli falán. Az emlé kmű felállításához a szü ksé ges
engedé lyeket mi szereztü k be, a hely kiválasztása is a mi nevü nkhö z fű ződik. A pontos né vsor Greguss László pártoló tagunk sok utánjárást é s fáradságot igé nylő munkájának eredmé nye. Az emlé kmű kö ltsé geihez dr. Juhász Ferenc (Kg 43)
diáktársunk 1.2 millió forinttal járult hozzá. Erről ő így nyilatkozott: „Ú gy é rzem, ennyivel tartozom, mert szeretem hazámat é s Kőszeget. Itt kaptam olyan nevelé st, amely egé sz
é letemet meghatározta é s csak hasznomra volt.”

Szombathelyi szervezet
Programunk 2000 második fé l é vé re:
Szeptember 24. (Szent Gellé rt napja) – Millenniumi megemlé kezé s Jákon: ü nnepi istentisztelet a jáki é nekkar kö zremű kö dé sé vel, majd baráti találkozó a Kö zö ssé gi Házban.
Házigazdánk: Dr. Rátkai László (Gy 62) jáki plé bános.
Október 9. (hé tfő ) – Tremmel János (Ph 55): Vetítettké pes
beszámoló szentfö ldi zarándoklatról a Szalé zi Inté zetben
November 6. (hé tfő ) – Korzenszky Richárd (Ph 59) tihanyi
perjel a vendé gü nk a Szalé zi Inté zetben
December 18. (hé tfő ) – É vzáró a Gyö ngyö s é tteremben
Harangozó Bertalan (Gy 73)

Budapesti szervezet
Tagságunkat é s vendé geket – kü lö n é rtesíté s né lkü l –
havonta, a hónap második hé tfő jé n 17 órakor várjuk (a ké t
nyári hónap kivé telé vel) a Szt. Benedek Á ltalános Iskola é s
Gimnázium dísztermé ben (1011 Budapest, Főu. 30.).
Programunk a 2000/2001-es tané v elsőfé lé vé ben:
Szeptember 9. (szombat) 18.00 – Kö zö s Veni Sancte a
Villányi úti Szent Imre (ciszterci) templomban (a Pax
Hungarica szervezé sé ben)
Szeptember 11. – Erdő Pé ter dr. püspö k, rektor: A Szentszé k é s a Magyar Kö ztársaság kö zö tti megállapodás
Október 9. – Megemlé kezé s Czuczor Gergely OSB szü leté sé nek 200. é vfordulóján:
– Moser Zoltán: A né pdalíró é s a né pdalgyű jtő
– É der Zoltán dr. (Cs 50): A nyelvé sz é s a szótárké szítő
– Cs. Varga István dr. (Gy 64): A kö ltő
Október 14. (szombat) – Koszorúzás Czuczor Gergely
sírjánál. Találkozás a budapesti Kerepesi Temetőben
Deák Ferenc mauzóleumánál 9.45-kor
November 13. – Szőnyi Erzsé bet: Kodály nemzetkö zi jelentősé ge
November 18. (szombat) 17.00 – Kö zö s Requiem elhunyt
tanárainké rt, diáktársainké rt a Margit kö rúti ferences
templomban. A requiemre é s utána a Kö zö ssé gi Házba
mindenkit szeretettel vár a ferences diákszö vetsé g az
immár hagyományos agapé ra (Pax Hungarica).
November 25. (szombat) – A BDSz kü ldö ttgyű lé se. A budapesti szervezet kü ldö tteinek meghívót kü ldö k.
Advent vasárnapjain (dec. 3. 10. 17.) este ½ 9-kor
„bencé s”gyertyagyújtás az Egyetemi templomban
December 11. – Nagy Gáspár (Ph 67) Kossuth-díjas kö ltőnk
Január 8. – Visontai Kovách Zoltán (Ph 63): A Szent
Benedek Bencé s Á ltalános Iskola é s Gimnázium é lete
Ember Károly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. József krt. 43. Tel.: 318-7562
A budapesti bencé s iskolát a Szent Benedek Kulturális Alapítvány számláján lehet (é s kell is) anyagilag támogatnunk.
Az alapítvány számlaszáma: 11712004–20183080, a devizaszámla: Bp. XII. ker. OTP, B 97433. – Az adó első1%-ának
disponálásához 18052040-1-43 az alapítvány adószáma.
Hálás kö szö net minden segítsé gé rt! – KTK

Minden hónap második keddjé n 18.00-kor találkozunk a
bencé s szé kházban (Rajnis u. 2.). Ezé vi tevé kenysé gü nk a
2000. é vi kereszté ny é s nemzeti é rzé s hangulatát tü krö zi.
Szeptemberben tájé koztatót hallunk a bencé s szé kház helyzeté ről, valamint szervezetü nk belsőé leté t elemezzü k.
Októberban pártoló tagjainknak szervezetü nk é leté ben kifejtett tevé kenysé gé velt ismerkedü nk meg.
Novemberben a volt Alma Mater tö rté né seiről hallunk.
Decemberben megbeszé ljü k további terveinket é s ö sszegezzü k é vi munkánkat.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
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Területi szervezeteink
A * - gal jelö lt szervezetek ö nálló jogi szemé lyek. [Rö vidíté s]
BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, József krt. 43.
1/318-7562
Ember Károly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jókai u. 22.
52/446-186
Dr. Surányi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6723 Szeged, Sándor u. 13.
62/491-254
Dr. Szű cs László (Ph 74)
BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
36/310-441
Dr. Hanis Bé la (Gy 75)
BDSZ Északkelet-magyarországi Szervezete [Km]
3907 Tállya, Rákóczi u. 37.
47/398-118
Dr. Sója Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fő városkö rnyé ki Szervezete [Fk]
1211 Budapest, Kossuth L. u. 24. 8/35.
1/277-2186
Kovács Dezső(CS 51)
*BENCÉ S DIÁ KOK Győ ri Egyesü lete [Gy]
9022 Győr, Molnár F. u. 1.
96/317-520
Dr. Né meth Ferenc (Gy 43)
BDSZ Keszthelyi Szervezete [Kh]
8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 56.
83/311-972
Dr. Szelestei Tamás (Pártoló)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabánya, Bé la király krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamás (Kg 49)
BDSZ Kő szegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
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BDSZ Nyiregyházi Szervezete [Ny}
4400 Nyíregyháza, Tompa M. út 17. fszt. 2.
42/316-812
Gondos Lajos (Ph 57)
*BENCÉ S DIÁ KOK Pé csi Egyesü lete [Pe]
7621 Pé cs, Perczel M. u. 35.
72/326-768
Hábel János (Ph 82)
BDSZ Piliscsabai Szervezete [Pp]
1125 Budapest, Mátyás király út 47.
1/466-7615
Dr. Maróth Miklós (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7400 Kaposvár, Biczó Ferenc kö z 4. II.e. 1.
82/411-558
Dr. BenkőAndrás (Gy 86)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/338-843
Dr. Varga József (Gy 75)
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
7013 Cece, Deák F. u. 30.
25/235-020
Kovács János (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/310-911, 310-318 fax Dr. Kovács Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deák F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvárad, Plé bánia
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vác, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesü lete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
88/425-933, 401-366 este
Bischof Pé ter (Ph 75)

BENCÉ S DIÁ KSZÖ VETSÉ G – EGÉ SZSÉ GÜGYI KI-KICSODA 2000.07.25.
Né v
Adamovich Károly dr.
Antal László dr.
Baján Gyö rgy dr.
Balogh Gyula
BenkőAndrás dr.
Beregi Attila dr.
Besenyei Pál
Breglovics Tamás
Csiba László dr.
Csuka Pál
Czeglé dy Ferenc dr.
Fedina László dr.
Fodor László dr.
Fornet Bé la dr.
Gádory Elemé r dr.
Gara István
Gara István dr.
Gimesi István Miklós
Hanis Bé la dr.
Horvát Gyula dr.
Jeviczki Simon dr.
Kapp Pál dr.
Kelé nyi Gábor dr.
Komlóssy Attila dr.
Kö rmendy Szabolcs dr.
Korzenszky Emőd dr.
Kovács Attila dr.
Kovács József Ferenc
Kuncz Elemé r dr.
Lö vey József dr.
Major Zoltán dr.
Molnár Zoltán vité z dr.
Nagy Bé la dr.
Niederland Vikmos dr.
Oberling Antal
Oberling János dr.
Papp Károly
Patonai Attila dr.
Pé ley Iván dr.
Prugberger Emil dr.
Simkó Elemé r dr.
Sója Szabolcs dr.
Somogyi Szilveszter dr.
Szántay Gyö rgy L. dr.
Szelestei Gábor dr.
Szelestei Tamás dr.
Szelestei Tamás Ottó dr.
Tolnay Lajos dr.
Ulbing István dr.
Varga József dr.
Világi Gyula dr.

Szak
csecsemő-gyermekgy., neonatológia; adjunktus
ált. orvos, sebé sz, traumat.; háziorv., polgármester
ált. orvos, urológus; főorvos
gyógyszeré sz
ált. orvos; oszt. orvos
állatorvos, egyetemi adjunktus
mentőszakápoló
gyógyszeré sz
ált. orvos, neurológia, psychológia; vez. főorvos
csop. vez. konduktor-tanító
ált. orvos, sebé sz, háziorvos
ált. orvos, fiziológus; főoszt. vez.
ált. orvos
oszt. vez. főorvos
ált. orvos, belgyógyász; háziorvos
gyógyszeré sz
ált. orvos; alorvos
kö zegé szsé g- é s járványü gyi felü gyelő
ált. orvos, belgy., kardiológus; adjunktus
ált. orvos, belgy., gastroenterológus; adjunktus
szü lé sz-nőgyógyász é s háziorvos szakorvos
állatorvos, egyetemi tanár
ált. orvos, pathológia; egyetemi tanár
ált. orvos, sebé sz, fogszakorvos
ált. orvos, tü dőgyógyászat; alorvos
igazgató főállatorvos
fogorvos, szájsebé sz
gyógyszeré sz
ált. orvos, pszichiátria, neurológia; főorvos
ált. orvos, onkológus; alorvos
ált. orvos, belgyógyász; háziorvos
ált. orvos, rö ntgenorvos; orvos főtanácsos

Isz.
7626
7523
2132
4564
7400
1165
3300
9700
4032
2085
9700
1202
7354
1115
2459
7500
7500
6722
3300
3300
3770
1011
7635
3530
6300
7100
8360
7000
1118
1126
7020
9700
4300
ált. orvos, belgyógyász, igazságü gyi orvosszaké rtő 9022
mentő, mű tős szakápoló; szaktanácsadó
7623
ált. orvos, háziorvos
7394
idősek otthona, Porpszló, inté zmé nyvezető
3462
ált. orvos, pathológia; egy. tanársegé d
1087
ált. orvos, gyermekorvos, infektológus; főorvos
7624
ált. orvos, tü dőgyógyászat; főorvos
9700
nyugd. orvos
1062
ált. orvos; háziorvos
3907
ált. orvos, sebé sz, baleseti sebé sz; o. v. főorvos
1118
fogorvos
1118
ált. orvos
8360
urológus
8360
belgyógyász
7624
1137
ált. orvos, belgy., társadalomorvostan; o. v. főorvos 1026
ált. orvos, sebé sz, gastroenterológus; adjunktus
9400
ált. orvos, belgy., kardiológus; egy. docens
1034

Helysé g, utca
Lakástelefon/mobil
M.helytel.
Pé cs, Rákóczi u. 73/c.
72/312274
72/310144
Kaposfő, Kossuth u 163.
82/477187, 30/9793109 82/477187
Gö d, Szeder u. 24/2.
27/336377
1/2091300
Nyírmada, Ady E. u. 5.
45/492022
45/492022
Kaposvár, Biczó F. kö z 4.
82/411558
82/377300
Budapest, Farkasfog u. 42.
1/4070194, 20/9549793 1/4784138
Eger, Darvas u. 35.
36/321260
36/411644
Szombathely, Bem József u. 31/c. II. 8.
Gy/67
Debrecen, Soó R. u. 35,
52/350528
52/415176
Pilisvö rö svár, Hunyadi u. 79.
26/331055, 20/9268579 1/2241577
Szombathely, Barátság u. 19.
94/318320
Bugapest, Kiss Ernőu. 3.
1/2843510
Váralja, Kossuth u. 72.
74/458457
Budapest, Mohai u. 2/B.
1/2035569
1/2033639
Rácalmás, Korányi té r 4.
25/340042
25/440032
Nagyatád, Jókai u. 2/c.
82/454444
82/351004
Nagyatád, Korányi S. u. 4. II.8.
82/504400
Szeged, Bokor u. 12/b.
62/321003
Eger, Hadnagy u. 11.
36/310441
Eger, Szé kelyudvarhelyi u. 13.
36/410924, 20/9650290 36/411444
Sajószentpé ter, Petőfi u. 30.
48/343-005
48/352-120
Budapest, Vám u. 1/b.
1/2012451
Pé cs, Puskin u. 9.
72/323910
Miskolc, Szemere u. 6.
46/355531
Kalocsa, Csalogány u. 12. I/5.78/466559
78/461444
Szekszárd, Tartsay ltp. 47. I/6.
74/313001
74/415422
Keszthely, Bem József u. 13.
83/318407
83/340183
Sárbogárd, Attila u. 12. III/9.
25/361843
25/235020
Budapest, Mé nesi út 28.
1/3853016
Budapest, Agárdi u. 18.
1/2144168
1/2248600
Dunafö ldvár, Szőlőskertek u. 2.
75/342658
Szombathely, Mártírok tere 5/a. I/5.
94/312390
Nyírbátor, Kossuth u. 6.
43/11711
Győr, Batthyány té r 12/b.
96/312-206
Pé cs, Tompa Mihály u. 37/1.
72/318916
Magyarhertelend, Petőfi u. 26.
72/390795, 20/9389411 72/390795
Borsodivánka, József Attila út 8.
30/218-5160
36/353-207
Budapest, Százados út 20/B. II/9.
1/3335791
1/2661698
Pé cs, Nagy J. u. 18.
72/323341
Szombathely, Thö kö ly u. 45. II/6.
94/312296, 30/9275969 95/320104
Budapest, Andrássy út 99. I.8.
321-0610, siel@matavnet.hu
Tállya, Rákóczi u. 37.
47/398118
47/398398
Budapest, Előpatak u. 33.
1/3195209
Budapest, Kelenhegyi út 12-14.
1/3658827, 20/9776345
Keszthely, Rózsa u. 13.
Keszthely, Vak Bottyán u. 56.
83/311-972
83/311-060
Pé cs, Veres Pé ter u. 24. III.12.
Budapest, Szent István park 21/a.
1/3298341
Budapest, Pasaré ti út 111. fsz. 1.
1/2008073
Sopron, Zsilip u. 17.
99/312725
99/312120
Budapest, Viador u. 11.
1/3886221
1/3504760

Gimn.
Ph/72
Ph/73
Ph/59
Ph/55
Gy/86
Ph/81
Gy/78
SOTE
Ph/70
Gy/83
Ph/69
Cs/52
Bp/37

Iskola
SZOTE
POTE
SOTE
SZOTE
POTE
Á OTE
Eü . szki.

Ph/57
Gy/66
Gy/89
Pt./70
Gy/75
Gy/78
Gy/68
Gy/43
Bp/44
Ph/67
Ph/89
Ph/66
Gy/83

POTE
SOTE
POTE
Eü ., belk. fisk.
DOTE
DOTE

Gy/47
Ph/86
Ph/72
So/32
Ph/61
Gy/48
Gy/83
Gy/79
Ph/62
Ph/86
Ko/44
Ph/56
Bp/50
Ph/58
Ko/44
Ph/84
Ph/88
Pártoló
Ph/85
Gy/48
Cs/48
Gy/75
Ko/44

DOTE
PetőInt.
SOTE
SOTE
SOTE

Á OTE
SOTE, POTE
SZOTE
Á OTE
POTE
SOTE
SOTE
SOTE
SZOTE
PPTE
SZOTE
POTE
Gyógyped.
SOTE, HIETE
POTE
POTE
SOTE
DOTE, TF
SOTE
SOTE
SOTE
SOTE
POTE
SOTE
SOTE, HIETE
SOTE
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Volt esztergomi bencé s diákok találkozója
lé lekben mé g mindig fiatalon
Május 2-án bencé s ö regdiák-találkozónak volt színhelye az
egykori alma mater, ma Bottyán János Gimnázium é s Szakkö zé piskola. Szoleczky Ferencnek (Eg 45), a Bencé s Diákszö vetsé g esztergomi iskolatitkárának lelkes, de főleg igen
eredmé nyes szervezőmunkája nyomán százharminc egykori
esztergomi bencé s diák gyű lt ö ssze, hogy egymással újra kezet rázhassanak, ré gi é lmé nyeket elevenítsenek fel 50-60-70
é v távlatából.
Az ü nnepé lyes találkozó egyik nem titkolt cé lja volt az újonnan restaurált, láthatóvá tett – immáron sorban a harmadik –
freskónak a megtekinté se. Ez a freskó is Szoleczky Ferenc
kitartó munkájának, az adományoknak, a szemé lyi jö vedelemadóból felajánlott 1 %-os támogatásnak kö szö nhetően
újra eredeti pompájában díszíti az impozáns lé pcsőházat. A
freskókat 1930-ban Királyfalvy Kraft Károly festőmű vé sz
alkotta, kettő a háború alatt elpusztult, a másik né gyet pedig
az ö tvenes é vekben „eltü ntetté k a szem elől”, lemeszelté k.
A zsúfolásig megtelt díszteremben előszö r Faber Mikló s
(Bp 48), a Bencé s Diákszö vetsé g elnö ke, majd Várszegi
Asztrik pannonhalmi főapát é s Gergely László , a Bottyán
János Gimnázium é s Mű szaki Szakkö zé piskola igazgatója
mondott ü nnepi kö szö ntőt. Levé lben ü dvö zö lté k – mert a
meghívásnak nem tudtak eleget tenni – a találkozó ré sztvevőit Paskai László bíboros, prímás-é rsek é s Latorcai János, városunk országgyű lé si ké pviselője. A levelek felolvasása után ké t előadás hangzott el.
Mé száros István (Eg 45) egyetemi tanár, aki bő fé l
é vszázaddal ezelőtt szinté n a bencé s gimnázium tanulója
volt, azokról a nagyszerű tanáregyé nisé gekről beszé lt, akik
ebben az inté zmé nyben tanítottak – pl. Balogh Albin, Bárdos
Remig, Bognár Cecil, Boromisza Gyula, Borossay Dávid,
Gidró Bonifác, Hajnali Kálmán, Holenda Barnabás, Kemenes
Illé s, Mattyasovszky Kasszián. Majd azokról a diákokról szólt,
akik a magyar kultúra eredmé nyeit gazdagították vagy a
társadalom felemelkedé sé nek szolgálatával ö regbítetté k az
alma mater hírnevé t – pl. Czuczor Gergely, Fraknó i Vilmos,
Knauz Nándor, Majer István, Meszlé nyi Zoltán, Prohászka
Ottokár, Ró nay Jácint.
Bányai Mátyás (Eg 53) egykori bencé s diák, majd az
utódgimnázium tanulója é s mint már é vtizedek óta tanára a
bencé s gimnáziumban másfé l é vszázaddal ezelőtt alapított
termé szettani múzeum tárgyi emlé keinek megóvásáról, az
1989-től újra Szent István né ven mű kö dőgimnázium é leté ről,
eredmé nyeiről é s a Szent István nevé t viselő iskolák nemré gen Esztergomban tartott találkozójáról szólt.
Ünnepé lyes pillanat volt, amikor az elnö ksé g az emelvé nyre
ké rte, majd kö szö ntö tte az ö regdiákok doyen-jé t, az 1931ben itt jelesen é rettsé gizett Kottra Mihályt.
Az ü nnepsé g után a „vé ndiákok” átballagtak a ferences
templomba, ahol Várszegi Asztrik főapát a papi pályára lé pett
egykori esztergomi bencé s diákokkal kö zö sen rendhagyó
diákmisé t celebrált. A főapát úr szentbeszé dé ben a bencé s
regula tartalmáról, máig é rvé nyes megszívlelendőtanításáról,
a hittel vé gzett munkáról é s a humánus magatartásról szólt
az ö regdiákoknak. A bencé s Diákszö vetsé g kedves figyelmessé ge, hogy a szentmise vé gezté vel főapát úr kezé ből
minden jelenlé vő ö regdiák – saját nevé re szólóan – szé p
kiállítású emlé klapot vehetett át.
A szentmise után a találkozó ré sztvevői az alma mater
keleti homlokzatán lé vő, 69 é vvel ezelőtt, 1931. május 2-án
elhelyezett, Szent Istvánt é s Szent Imré t ábrázoló dombormű vet koszorúzták meg, majd az esztergomi temetőben
nyugvó egykori bencé s tanárok sírjához vonultak kegyeletü ket leróni, emlé kezni reájuk azé rt a szellemi útravalóé rt,
amely az elmúlt fé l é vszázadban emberi helytállásukat, tudásuk gyarapítását erősítette. Rendtársai é s tanárai sírjánál
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Máté ffy Attila Balázs, 1944-ben itt
é rettsé gizett bencé s szerzetestanár mondott ü nnepi beszé det. Az
ö regdiákok egy
kisebb csoportja
lerótta kegyeleté t
dr. Mattyasovszky
Kasszián szentgyö rgymezői sírjánál, é s mé g a
találkozó előtt Budapesten rokonok
társaságában a
Farkasré ti Temetőben Boromisza
Gyulának
sírjánál, aki 1911-től
1948-ig volt az inté zet testnevelőtanára.
Bányai Mátyás
(Eg 53)

Ö tvené ves é rettsé gi találkozó Budapesten
2000. május 19-é n tartotta 50 é ves, jubileumi é rettsé gi találkozóját a budapesti bencé s gimnáziumnak már ké t iskolaé vet
állami iskolában vé gzett osztálya. Ez az osztály is – az ö szszes tö bbi hasonlóan é s korábban vé gzett osztállyal együ tt –
mindezideig a jogutód-iskolától elkü lö nü lten, amúgy „bencé s
módra” ü nnepelte é rettsé gi találkozóit. Ez az osztály most
szakított ezzel a – talán é rthető, de nem elé ggé indokolt –
hagyománnyal, é s a Fazekas Mihály Gimnáziumban, ahol
vé gü l is é rettsé giztü nk, tartottuk meg a találkozót.
Az iskola jelenlegi igazgatója, Sáska Gé za é s kollé gái nagy
ö rö mmel é s szeretettel várták az osztályt. A ré gi tornateremben, amelyet vasárnaponké nt kápolnának használtunk, a
mostani diákok szereplé sé vel ü nnepsé get rendeztek tiszteletü nkre, majd az iskola dísztermé ben kis fogadást is adtak a
megjelent mintegy 40 jubilálónak é s családtagjaiknak, valamint mé g egyetlen é lő (civil) tanárunknak. Az ü nnepsé gen
elhangzott az is, hogy az iskola első igazgató ja, az egyé bké nt
volt bencé s diák Kovács Dé nes (Bp 31) az akkori kö rülmé nyek miatt nem mert annyira szeretni minket, mint amennyire
a való ságban szeretett.
A jubileum, persze, szokás szerint a józsefvárosi templomban tartott szentmisé vel kezdődö tt. Ezen hárman koncelebráltak, főcelebráns az osztálytárs-bencé s Lö vey Fé lix (Bp 50)
atya volt, ké t bencé s tanár pedig – Olofsson Placid (Bp 33)
atya é s Galambos Iré neusz (Bp 38) atya (megható volt ez az
ö sszeállítás!) – együ tt misé zett vele. A szentmise vé gé n Fé lix
atya megáldotta azokat az iskolajelvé nyeket, amelyeket a
mai Fazekas Gimnázium ké szíttetett a jubileum alkalmából, s
amelyet minden ré sztvevőajándé kba megkapott.
Ö rö mteli é rté ke ennek az osztálynak, hogy kö zü lü nk – az
államosítás után! – heten lettek pappá (hárman bencé ssé ),
szomorú emlé k pedig, hogy az ö tvenes é vekben politikai
okokból ké t osztálytársunkat kivé geztek, további tízü nket
pedig é vekre bö rtö nnel, internálással, rendőri felü gyelettel
stb. sújtottak. Szomorúan emlé keztü nk persze minden elhunyt – tö bben vannak! – osztálytársunkra is. Meghívásunkra
ké pviseletü kben az elhunytak egy-egy hozzátartozója – felesé g, testvé r… – ré szt vett kö rü nkben a találkozón. A Bencé s
Diákszö vetsé g ké pviseleté ben Ember Károly (Bp 51) é s
Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47, ő úgy is, mint meghalt paposztálytársunk testvé re) vett ré szt találkozónkon.
Siminszky Fedor (Bp 50) é s Villányi István (Bp 50)
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Negyvenhármat már megtaláltunk!
De mé g mindig 104 diáktársunk címé t nem ismerjü k. Lehet,
vannak kö ztü k, akik már meghaltak (nyugodjanak bé ké ben!),
é s akik soha nem is voltak („csak” hibásan írtunk egy nevet,
majd helyesbíté s helyett jól is beírtuk né hányatokat). A hibás
címekről kü ldemé nyü nket – nem mindig! – visszahozza a
posta. Külfö ldről talán jó címekről is visszajö n a címzé snek
„nem ottani szokás szerinti” (vagyis gé pi feldolgozásra
alkalmatlan) formája miatt. Külfö ldi címekkel együtt a címzé s
ottanian helyes formáját is ké rem (sorrend, tagolás stb.).
Segítsé geteket ké rem tehát alábbi diáktársaink hollé té nek,
„valódiságának” tisztázásához (ebben talán leginkább a vé lt
osztálytársak segíthetné nek). Szeretettel é s kö szö nettel
Dr. Kö nyves Tó th Kálmán (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b.
Tel.: 00/36/1/262-5071; E-mail: kta@freemail.c3.hu
Né v, vé lt gimn., é v, szervezet
Bácskay Miklós
Gy 52 Bp
Bandinter Tamás
…
Bánsági Bé la
…
Bárczy Zoltán dr.
Ph 67 Ny
Baross Gábor dr.
Bp
Bp
Batkay László
…
Bé kány Tamás
…
Beőthe Tamás Zsolt Ph 91
Berecz Loránd
Ph 88 Se
Berta László
Ph 74 Kh
Bicskey Tibor
Ph 80 Bp
Bitskey Gábor
Ph 80 Bp
Blaskovics Gyula
Ph 55 Km
Bodnár László
Ph 67 Ny
Bodnár Zoltán
…
Bonta Kálmán
…
Boross Kálmán
So 51 So
Bujdos Bé la
Gy 86
Bü kkfalvy János
Ph 65 Bp
Czö mpö ly Tamás
…
Csanády Zsolt
Ph 67 Bp
Cserháti Balázs
…
Csermely Szabolcs Ph 74 Se
Dé r Ferenc
Ph 65 Bp
Dobis Ervin
Eg 41 Se
Fellhoffer Károly
…
Fü lö p Gé za
Gy 57 Pe
Gábor Bé la
Bp 31 Bp
Gleisza István
Ko
Bp
Gü nter Tamás
…
Pe
Gyö rgyi János
Ph 75 Ny
Halmos Imre
Gy
Gy
Halmosi Róbert
Ph 91
Háry DezsőPál Lajos Gy 48 Gy
Herszé nyi Imre
Ph 68 Gy
Horváth Ferenc
Ph 78 Se
Horváth Imre
Bp 32 Bp
Horváth József
Eg 41 Bp
Horváth Sándor
Gy 94 Sz
Kajfis László dr.
Ph 85 Fe
Kámán Attila
Ph 82
Kardos József
…
Kassai Gábor
Ph 86
Kende Gyö rgy
Ph 64 Se
Kerekes László
Ph 56 Bp
Keszthelyi Gyula
Gy 64 Gy
Kis Norbert
…
Kiss Sándor
Kg 40 Sz
Kocsis András
Ph 70 Bp
Komáromi Zsolt
Ph 98 Bp
Koppány András
Ptl
Vp
Kovordányi Krisztián Ph 91 Gy

Né v, vé lt gimn., é v, szervezet
Kukor Gyula dr.
Ph 75 Kh
Kulcsár László
So
Gy
László G. Farkas dr. Ko 34 Fk
Lelkes Pé ter
…
Lonkay Gé za dr.
Ph 65 Bp
Markovits Ferenc dr. Ph 65 Gy
Marosvö lgyi László Bp 48 Bp
Mersei Gyula
Pp 46 Bp
Mester András
Cs 55 Fk
MezőGyö rgy
Ph 84 Ny
Molnár Miklós
Gy 50 Se
Morvay Imre
…
Mosolygó Bé la
Ph 72 Ny
Mosolygó Dé nes
Ph 72 Ny
Mosolygó Dé nes ifj. Ph 98 Bp
Murányi Mihály
…
Nagy Endre dr.
Ph 60 Pe
Né meth Barnabás
…
Né meth Csaba
Gy 89
Né meth-Csóka Endre Kg 39 Bp
Ohetring Pál
Ptl
Gy
Ő sz István
…
Palócz András
…
Gy
Papp Gyö rgy Mag.
Ph 74 Gy
Pé ch Bé la
Ph 61 Bp
Pé ry László
…
PethőIstván
Ph 65 Gy
PetőKlára
…
Rácz Miklós
Gy 93 Gy
Radziwon András
Gy 88 Tb
Rentenher I dr.
…
Ruzsics Balázs
…
Sallai Gé za
Gy 85 Bp
Silinger Tamás dr.
Gy 83 Pe
Solté sz László
Ptl
Ny
Somogyi Tivadar Tibor Gy 50 Gy
Sticzay Rezső
Cs 54 Fk
Szabó László
Ph 83 Fk
Szatmári Ferenc
Gy 47 Gy
Szerdahelyi László Bp 35 Bp
Szerdahelyi László ifj. Bp 64 Bp
Szíjjártó János
Gy 74 So
Szórád Antal
Ko 41 Bp
Sztankay Á rpád dr. Ph 74 Ny
Tihanyi Sándor
Gy 79 Fe
Tö rö k Lajos Sándor Ph 57 Gy
Vadász Jenő
Pp 39 Gy
Várady Gé za
Ph 54 Bp
Varga Miklós dr.
Gy 85 Sz
Vö lgyi Balázs
Ph 89
Zelecsé nyi Bé la
…
Zseli Miklós
…

Keressük legidősebb – nem csak tagtárs – é lő diáktársunkat/diáktársainkat. Tagjaink sorában jelenleg Salgó László
(Ko 24) egy szemé lyben a legkevé sbé fiatal. Kedves Barátunk, Isten é ltessen, áldjon! – Várjuk további jelentkezé seteket, bejelenté seiteket. – Az elnö ksé g (KTK címé n)
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Indulj az úton…
Indulj az úton, előre né zz!
Nem tántoríthat ezernyi vé sz.
É leted útját vé gig kell járni,
é s az út vé gé n Jé zus fog várni!
Ha né ha gondok csü ggesztenek,
bátran előre, fö l a fejed!
Gyalog kell menned, nem lehet szállni,
é s az út vé gé n Jé zus fog várni!
Szeresd a társad, segítsd meg őt,
ne hagyd a porban csü ggedőt!
Ezen az úton együ tt kell járni,
é s az út vé gé n Jé zus fog várni!
Most mi is bátran elindulunk.
Az vezet minket: Hozzád jutunk.
Nem fogunk soha té tlenü l állni,
é s az út vé gé n Jé zus fog várni!
Testvé r, ha egyszer eljutsz oda,
né zz vissza hozzánk, bátorítva.
Mutasd az utat, amin kell járni,
é s az út vé gé n Jé zus fog várni!
Dr. Szű cs László (Ph 74)

Pannonhalma látogatása
Kü lö nö sen tavasztól őszig tapasztaljuk, milyen sokan keresik
fel nap mint nap „Pannónia Szent Hegyé t”! Egykori diákjaink
é s hozzátartozóik, hogy találkozzanak volt tanáraikkal, vagy
osztálytársakkal jubileumok alkalm ával. Az itt é lőszerzetesek
rokonai, barátai, hogy pár napot tö ltsenek nálunk vendé gké nt. Szerzetesek é s papok, hogy csö ndben, imádságban
megerősö djenek hivatásukban. Zarándokok, akik szentmisé t
é s gyónási lehetősé get ké rnek. De legnagyobb számban –
százezerné l tö bben é vente – azok a turisták vannak, akiket
elsősorban a mű vé szeti é rté kek, az é lő monostor varázsa, a
világö rö ksé g ritka látványa vonz. – Nem kö nnyű feladat ekkora tö meg „kezelé se”úgy, hogy mindenki azt kapja, amié rt jö tt.
A turistákat PAX TOURIST idegenforgalmi irodánk (vezető: Baki László , tel.: 96/570-191, fax: 96/570-192, e-mail:
pax@osb.hu) várja é s kalauzolja vé gig a házon. A megszálló
vendé geknek Ambrus atya (tel.:96/570-137, fax: 96/470-011,
e-mail: ambrus@osb.hu) a gazdája. A ré gi diákokat tanáraik
vagy a Gimnázium (tel.: 96/570-140, fax: 96/560-141, e -mail:
tamas@osb.hu) fogadja. A zarándokok a Pax Touristnál
vagy a Perjel atyánál (tel.: 96/570-181, fax: 96/570-116,
e-mail: cirill@osb.hu) jelentkeznek.
Ma – ezt mindenki megé rti – a biztonság ké rdé sé t nagyon
komolyan kell vennü nk! Kultúr- é s egyháztö rté neti é rté keink
vé delmé ben a biztonsági előírások betartása nem magánü gyü nk. Mé gis, sokszor kell magyaráznunk, mié rt kell a
huszonné gy órás fegyveres őrszolgálat, mié rt nem elé g arra
hivatkozni a kapuban, hogy „É n bencé s diák voltam” vagy
„Ismerem X atyát”; mié rt nem sé tálhat bárki szabadon az
udvarban, a házban, a folyosókon!? A mié rtekre az újabban
országszerte előforduló sajnálatos betö ré sek csak ré szben
adják meg a választ. Azt is meg kell é rtenü nk, hogy minden
háznak é s kö zö ssé gnek szü ksé ge van é rintetlen belső
terekre é s időre, ahol, amikor „az egy szü ksé ges”-sel tö rődik.
A monostorba é rkező vendé gben Szent Benedek atyánk
Krisztust látja. Ö rü lü nk tehát minden látogatónak. Külö nö sen
ké rjük volt diákjainkat é s barátainkat, jö ttüket elő re jelezzé k, hogy várhassuk őket, szólhassunk a portán, vagy viszszajelezhessü k, ha akkor nem lenné nk idehaza. Megé rkezé stekkor az autót a gazdasági udvar melletti kü lső parkolóban
hagyjátok, majd jelentkezzetek a portán, hogy a szolgálatban
lé vőhívhassa azt a szerzetest, aki már várja vendé geit.
Cirill atya (Ph 77), főmonostori perjel

