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Ima Magyarországé rt

Január, itt a nyár! *

Magyarnak szü lettem,
Iáncaim csörögnek:
rabja Iettem é des,
vé ráztatta földnek.

Add magyar gyermekek
nevető , víg hadát,
kik jó szü leikrő l
veszik a jó pé ldát.

Csöndes Iett az ország,
alszanak az álmok:
mindig megalkusznak
a magyar barátok.

Adj magyar ifjakat,
kik híven vállalják
a magyar é letet,
magyar Istent s hazát.

Bár nem ké ne tű rni,
mi mé gis csak tű rü nk,
pedig szolgaságunk
egyedü l tő lü nk fü gg.

Adj magyar aggokat,
családjuk szeretve
ő ket meggondozza,
ápolja, segítse.

Magyarok Istene,
kü ldd nekü nk fé nyedet,
világosodna meg
minden magyar Ié lek.

Adj magyar papokat,
kik igé t hirdetnek,
Ielkü nket gyó gyítják,
vigasztalnak minket.

Kü ldd az igazságot,
mely bé ké t hoz nekü nk,
fordítsd felé nk arcod,
hogy ne fájjon szívü nk.

Adj nekü nk bölcs kormányt
– né p akaratábó l –
mely a magyar honnak
igazáé rt harcol.

Add nekü nk az álmunk
beteljesü lé sé t:
földi boldogságot
s örök, é gi bé ké t.

Add, hogy ő seinknek
szé gyellni ne kelljen:
mi Iett a vé rü kbő l,
mivé Iett e nemzet.

Add, hogy Iegyen holnap,
boldog munka, szentsé g,
segítsd meg né pemet,
titokzatos Fensé g.

Magyar Isten, ké rlek,
segíts megmaradni,
né pek tengeré ben
szárazföldnek Ienni.

Adj a magyar nő knek
anyaság-örömet,
sok gyermek-é letet
az abortusz helyett.

HaIId meg kicsiny né ped
segé lyhívó szavát,
segítsd meg, Istenem,
az é n Magyar Hazám!

Magyar apákat, kik
családjuké rt é lnek:
örömmel dolgoznak,
ő riznek é s vé dnek.

Varju Má ria
É rettsé gizett:
Ferences Gimnázium
Szentendre, 2000.

Ilyenkor, té lvíz idejé n az ember nem tud sehova sem menni
ané lkü l, hogy valami gonosz jármű le ne fröcskölné , vagy ha
é ppen hideg van, akkor kerü lgetjü k a fagyos hó kupacokat.
VigasztaIan az idő . Elmúlt már a zöldmikulás ideje. Valamikor egyáltalán nem volt forgalomban a Mikulás, majd egyre
nő tt a számuk, azután megjelent a ké kmikulás, az idé n pedig
a ké tágú templomnál a zöldmikulás. Brrr, hideg van! Azután
elviharzott áldott karácsony ü nnepe, s máris belecseppentü nk a szilveszteri durrogtatásba, nehogy é szrevé tlenü l
lé pjü nk át az új é vezredbe. Most hideg van, s kedvü nket
legfeljebb a farsang színes, bolondos ígé rete vidítja fel.
Az é v legesemé nytelenebb, leghidegebb é s mé g konokul
söté t napjaiban a törté nelmi keresztyé n egyházak imahetet
rendeznek. Azok, akik é vszázadokon át szidták é s kerü lté k
egymást, ma együ tt imádkoznak, hogy eljöjjön az emberek
é leté be az öröm, a bé kessé g, a meleg, a szeretet – Istennek
ismerete.
A januári hideg napokban együ tt imádkoznak a hívek az
egé sz világé rt, hogy megmaradjon, s el ne vesszen, im ádkoznak az államfő ké rt, a politikusoké rt, hogy vé gre ne veszekedjenek, hanem az országot-világot irányítsák a boldogulás
felé , imádkoznak a nagy embereké rt, hogy szálljanak vé gre
alább, imádkoznak a kicsiké rt, hogy felnő jenek, s erő sek legyenek, imádkoznak a vállalkozó ké rt, hogy sikeresek legyenek, imádkoznak a dolgozó ké rt. hogy munkájuk eredmé nyes
legyen, imádkoznak a nyugdíjasoké rt, hogy a hó nap utolsó
napján is maradjon örömü k mé g, imádkoznak a nagymamáké rt, akik segítenek a kismamáknak, s azoké rt, akik a szívü k
alatt é letet hordoznak… , imádkoznak a babakocsit toló ké rt,
hogy semmi baj ne é rje ő ket, imádkoznak a tanároké rt, a
tanuló ké rt, a jó é s rossz gyermekeké rt, imádkoznak a folyosó n várakozó ké rt é s az író asztal másik oldalán ü lő ké rt, de
leginkább imádkoznak azoké rt, akik egyedü l vannak, akik
é leté ben kevé s a szeretet, a boldogság, é s több a kínló dás
é s keserű sé g, azoké rt, akiknek semmijü k sincsen, mert már
mindenki elhagyta ő ket…
Egyszó val é rtü nk imádkoznak egy hé ten keresztü l minden
este az egé sz országban. Fogadjuk el az é rtü nk szó ló imádságot, s é rezzü k meg, hogy a hideg, a söté tsé g, a lucsok, a
hó , a jé g ellené re eljön majd a testü nket-lelkü nket megpezsdítő tavasz, s a gyü mölcsé rlelő nyár, mert „Január, itt a nyár!”
Igen, itt van már közel.
Bereczky Zoltá n
református lelké sz
* Utánközlé s a Kő bányai Hírek 2001. januári számábó l

A nő k köszönté se
Te vagy a szé psé g, szemed csillagában
Oly jó fü rödni zord té lben vagy nyárban.

Te vagy a csó k, az ihlet é s a mámor,
Gyó gyír a sebre, vé dpajzs a HaIáItó I.

Te vagy a jó ság, karjaid böIcső je
Ó mennyi bánat lágy feledtető je.

Te vagy a bé ke, szíved dobogása
Erő sebb, mint a harcok robbanása.

Te vagy a napfé ny, az otthon varázsa,
A fáradt család é ltető sugára.

Te vagy a jövő , szerelmed gyü mölcse
Egy szebb világot é pít majd a Földre!

Te vagy a zene a vers ritmusában,
Ott vagy festmé nyben, é rcben é s virágban.

Te vagy a Minden, öröm, bánat, vé gzet,
Az örök szent Nő , egymaga az É Iet.
Dr. Nedeczky György (Bp 36)
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Budapesti iskolánk ürügyé n
A Magyar Bencé s Kongregáció
Á ltalános Káptalanja 2000. október 16–17-iki ülé sé nek
határozataiból
„1. A) A MBK Á ltalános Káptalanja korábbi megnyilvánulásai
szellemé ben hangsúlyozza é s tudatosítja a konstitúció mindazon kijelenté sé t, amely az iskolai oktató -nevelő munkát – a
jövő re né zve is – a Kongregáció egyik legfontosabb szolgálatának tartja. A Kongregáció ennek é rdeké ben ké peztetett ki
mindmáig rendtagokat erre a feladatra é s fordított jelentő s
anyagiakat az oktatás, nevelé s felté teleinek korszerű vé
té teIé re.
A Kongregáció nak nem minden háza é s nem minden tagja
áll a közoktatás szolgálatában. Ez a té ny megfelel bencé s
szerzetesi hagyományainknak. Mindannyiunk szolgálata – ha
a Lé lek indítására, az elöljáró jó váhagyásával törté nik – egyformán fontos é s hasznos.
B) Az Á ltalános Káptalan elfogadja a pannonhalmi, a gy ő ri
é s a sã o pauló i igazgató urak beszámoló ját. Megerő síti ő ket
azon törekvé sü kben, hogy inté zmé nyeink továbbra is jó l nevelő é s oktató , vonzó iskolák maradjanak.
C) A bencé s iskola cé lkitű zé seit világi munkatársainkkal
(nő k é s fé rfiak) közössé gben, az általános egyházi irányelvek
szellemé ben kívánjuk megvaló sítani.
D) A MBK Á ltalános Káptalanja sajnálattal veszi tudomásul,
hogy bár 1994-ben a Szent Benedek kuIturáIis Alapítvány é s
Kurató riumának elnöke írásban vállalt kötelezettsé get az iskola lé tesíté sé re é s ü zemelteté sé re, a Kongregáció tó l csupán erkölcsi támogatást várva, most mé gis azt jelezte, hogy
nem tudja vállalt kötelezettsé gé t teljesíteni. Tekintettel az ott
tanuló diákokra, szü leikre, az iskola alkalmazottaira é s a
Kongregáció tekinté lyé re, az Á ltalános Káptalan támogatja az
iskola fennmaradását. Ezé rt meg kell vizsgálni, hogy van-e
egyházi fenntartó , aki átvenné tő lü nk az iskola fenntartását. A
vé gleges dönté st a fenti ké rdé sre adott válasz ismereté ben
tudja meghozni az Á ltalános Káptalan.”
Az általános káptalan korábbi határozatát
a Szent Benedek Kulturális Alapítvány Kuratóriumának
é s az iskola tanárainak a ké ré sé re
az alábbiak szerint módosította
„A Magyar Bencé s Kongregáció Á ltalános Káptalanja sajnálattal veszi tudomásul, hogy bár 1994-ben a Szent Benedek
Kulturális Alapítvány é s Kurató riumának elnöke írásban vállalt kötelezettsé get az általa lé tesített Szent Benedek Bencé s
Á ltalános Iskola é s Gimnázium ü zemelteté sé re, a Kongregáció tó l csupán erkölcsi támogatást várva, mé gis azt jelezte,
hogy nem tudja vállalt kötelezettsé gé t teljesíteni. Tekintettel
az ott tanuló diákokra, szü leikre, az iskola alkalmazottaira é s
a Kongregáció tekinté lyé re az Á ltalános Káptalan az alábbi
határozatokat hozza:
Az iskola eddigi helyé n (1011 Bp. Fő u. 30-32.) é vfolyamonké nt egy osztállyal mű ködő , tizenké nt é vfolyamos általános iskola é s gimnáziumké nt folytassa mű ködé sé t. (Az é vfolyamonké nti egy osztály felmenő rendszerrel alakítandó ki,
számolva az osztályösszevonások lehető sé gé vel). Fő apát úr
keressen egyházi fenntartó t az így kialakított inté zmé ny átvé telé re. Ameddig más egyházi fenntartó t nem találunk, a
Magyar Bencé s Kongregáció kötelessé gé nek tartja a ráhárult
fenntartó i feladat folytatását.
Pannonhalma, 2001. február 10-é n.”
Köszönetet mondunk Cirill atya pannonhalmi perjel úrnak a
határozatok szíves átengedé sé é rt. – (A szerk.)
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Evangelizáló gimnazisták *
Negyvenöt tané v kimaradt, majd 1993-ban újra megkezdő dött a tanítás Miskolc nagymúltú református gimnáziumában.
Szeré nyen, csöndben teltek az első é vek, 2000-ben azonban
kilé ptek a diákok a nyilvánosság elé . Ebé didő ben, amikor a
legforgalmasabbak az utcák, a belváros egy-egy pontján
megszó lalt a figyelemkeltő zene, felcsendü lt az é nek, a
gimnazisták ezer meg ezer meghívó t osztottak szé t a járó kelő k között. Dé lután 4 ó rára aztán szabadté ri kávé házzá
rendezté k be a Luther-udvart, é s kezdő dhetett a változatos
program. A vallási ü zenetek mellett é píté szetrő l, grafikáró l,
földönkívü li é letrő l, lelki betegsé gekrő l é s megannyi más
é rdekfeszítő té máró l lehetett beszé lgetni, aztán volt rap-,
rock- é s countryzene… Eljött közé jü k Kropkó Pé ter, a triatlonista bajnok, ső t egy amerikai misszionárius házaspár is
megtalálta ő ket é s „mű sort” rögtönzött. A második napon
kiderü lt, kevé s az ötven szé k, hoztak gyorsan mé g ötvenet a
közeli katolikus gimnáziumbó l, de mé g így is akadtak, akiknek csak a bársonyos fű jutott. A szü leikkel é rkező kisgyerekek pedig amúgy sem ü ltek le, ő ket játszó ház várta icipici
tanítással az udvar sarkában, az evangé likus templom mögött. A kávé házi asztalokat a metodista gyü lekezet abroszaival terítetté k le é s a metodisták csé szé iben szolgálták föl a
kávé t, teát, kapucinert…
Szó sincs arró l, hogy ökumenikus lett volna a rendezvé ny,
de mint azt Brunner Zsuzsanna, a Lé vay Jó zsef Református
Gimnázium fiatal lelké sz-vallástanára mondta, Isten össze
tudja hozni az embereket. Urbán Nó ra, aki a tavasszal é rettsé gizett é s az Evangé likus Hittudományi Egyetemen folytatja
tanulmányait, arró l mesé lt, milyen nehé z volt neki, amikor
é leté ben elő ször elszakadt a szü lő i háztó l é s 14 é vesen kollé giumba kerü t. Karácsonyig sírdogált. Most pedig, lám, alig
tud elszakadni a gimitő l. Így van ezzel Kalas Kati is, aki
színháztörté neti szakon tanul tovább Veszpré mben.
Té rben é s idő ben is messzire nyúlik a kávé házi esté k
elő törté nete. A gimnázium bibliaköre kezdte bontogatni a
szárnyacskáit, é s é vrő l é vre erő södött bennü k az adni akarás
szándé ka: miné l több fiatal ismerje meg az isteni kegyelem
adta boldogságot. Hogy közelebb jussanak a cé lhoz, szeptemberben Lámpás né ven megalapították misszió s csoportjukat. Zsuzsanna tanárnő a megvaló sítás formáján törte a
fejé t, mígnem rokonlátogatás alkalmával egy norvé g ifjúsági
evangelizáció s kávé zó ban találta magát. Egy Igé t is kapott
tő lü k a Jelené sek könyvé bő l: „Nyitott ajtó t adtam elé d”. A
miskolci kávé zó szervezé sekor való ban minden ajtó kinyílt. A
belvárosi evangé likus gyü lekezet kitárta a Luther-udvar kapuját, a boltok, amelyek elő tt hívogatott a zenekar, áramot adtak
az erő síté shez…
Eljöttek segíteni a sárospataki református gimnazisták, a
Miskolci Egyetem református bibliaköré nek, aztán Boldva
közsé g é s az avasi városré sz gyü lekezeté nek fiataljai. Ha
valami gond adó dott, felírták az „imalistára”, é s az csak
termé szetes, hogy ó rák alatt megoldó dott. Az imalista – egy
falra tű zött fehé r lap – egyé bké nt sokat elmond a kávé zó
szervező irő l. Imádkoztak a felelő ssé gtudaté rt, az egysé gé rt,
a szellemi é s testi energiáé rt, aztán a szü lő ké rt, testvé reké rt,
keresztszü lő ké rt, vé gü l azé rt, hogy jövő re é s mindig olyan jó l
sikerü ljön a kávé házi evangelizáció , mint az idei, az első …
A szervező k vé gtelenü l boldogok, hogy sok száz miskolci
fiatalt, felnő ttet é s kisgyereket láttak ragyogni a három hé t
alatt. Milyen jó é rzé s a siker! Ráadásul az olyan, ameIyé rt
kemé nyen kellett megdolgozniuk. Miskolc nagy v áros, é ppen
emiatt kevé s ismerő ssel fut össze az ember az utcákon. Mostanában már olyan fiatalok is ismerik egymást, akik – ha
nincs a kávé zó – talán soha sem találkoztak volna. Lehetsé ges, hogy a kisebbek között akadnak, akik egy-ké t é v múlva
lé vays diákok lesznek, elvé gre az esti csevegé sek során
többen elmondták, milyen jó oda járni. Tanulni kell, mé gpedig
kemé nyen, mert a sikeres felvé teli a cé l, ám a tanárok soha
nem hagynak senkit egyedü l a gondjával-bajával. Milyen
csodás, amikor a sikeres dolgozaté rt, é rettsé gié rt, felvé telié rt
együ tt imádkozik tanár é s diák!
L. Gy.
* Utánközlé s a Reformátusok Lapja 2000. októ ber 8-i számábó l.
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A Krisztus Feltámadásáról elnevezett
görög katolikus szerzetesközössé g
Nyolc-tíz é ves elő ké szü let után Fü Iöp testvé r é s a Pannonhalmán 1978-ban Orosz Lá szló né ven é rettsé gizett Athaná z
testvé r 1999. december 21-é n telepedett Ie a Bodrogköz Dá mó c nevű helysé gé ben. Ez a fogyatkozó né pessé gű falucska
az ország é szaki csü cské ben található , ahol közelebb van a
szomszé d szlovákiai falu, mint a szomszé dos magyar falvak.
A közössé g alapítását Keresztes Szilá rd pü spök úr engedé lyé vel é s fő pásztori vezeté sé vel már tíz é ve eltervezté k, majd
a noviciátus hosszú é vei következtek. Mivel tisztán monasztikus hagyományok szerint kívánták megszervezni szerzetesi
é letü ket, ezé rt pü spökü k a belgiumi Chevetogne bencé s monostorába kü ldte ő ket 1991-ben, ill. 1995-ben. Ez a monostor
egy immár 75 é ve törté nt ökumenikus szándé kú alapítás gyü mölcse, s ma csaknem harminc szerzetessel, k é t templommal mű ködik é s fejti ki áldásos hatását. A 10-12 kü lönböző
országbó l odajött bencé s atyák fele a bizánci, másik fele
pedig a latin rítus szerint párhuzamosan vé gzi a zsolozsmát.
A noviciátus hivatalos ideje a ké t görög katolikus magyar
pap itthoni beosztása é s munkája miatt nehezen, többszöri
halasztással kezdő dött el. Vé gü l is Athanáz testvé r 1996.
júniusban, Fü löp testvé r 1998. novemberben tett ü nnepé Iyes
örök fogadalmat megyé spü spöke kezé be a chevetogne-i
bencé s monostor csodaszé p bizánci templomában.
Hazaé rkeztü kkor a fiatal szerzetespapok barátságos fogadtatásra találtak a kis bodrogközi faluban, amely a volt görögkatolikus iskolaé pü letet é s a tanár számára é pített szolgálati
lakást ajánlotta föl az új alapítás cé ljaira, amely a keleti
monasztikus eszmé nyt követi. Ennek eszközei a szerzetessé grő l szó ló legújabb posztszinodusi levé l szerint az engedelmessé g, az önmegtagadás, a folytonos ima, a csönd, a
benső bé ke keresé se, szívbeli töredelem, böjt é s minden
egyé b lelki kü zdelem, valamint az Ú r jelenlé té ben áté lt húsvé ti öröm é s az Ő vé gső eljövetelé nek virrasztó várása. É letkörü lmé nyeiket ennek szolgálatában igyekeznek kialakítani.
A szerzetesek é leté nek legfő bb szabályzata Jé zus Krisztus
evangé liuma. Ennek gyakorlati alkalmaz ásában segítsegü kre
vannak a meglé vő szerzetesi szabályzatok, melyek közü l a
görög katolikus szerzetespapok kiemelten Nagy Szent Bazil
szerzetesi írásait tekintik önmaguk számára irányadó nak.
A megyé spü spök 1999. április 25-é n Krisztus feltámadásának tiszteleté re szentelte föl a közössé g kis kápolnáját, é s
hamarosan a zirci fő apátot, volt ciszterci generális apátot,
Zakar Poliká rp atyá t ké rte fel a tanácsadó i tisztsé gre az új
közössé g számára. Az új alapítás mé g nem hivatalosan bejegyzett rend, hanem a Szentszé k szándé kainak megfelelő
egyszerű egyházmegyei jogú monostor elő ké szíté sé re Ié trehozott szerzetesközössé g státuszában van.
A szerzetesek napja a szokásostó l elté rő mó don alkonyatkor kezdő dik. Minden dé lután fé l hatkor kezdik az alkonyati
zsolozsmát. Vacsora é s né hány perces megbeszé lé s után
mé g kis esti zsolozsmát vé gzü nk, s ezután kezdő dik a teljes
csönd. A reggeli istendicsé retre áltaIában 5 ó rára gyű lü nk
össze a kápolnában. Bizonyos napokon az első vagy a
harmadik imaó ra is kapcsoló dik a reggeli zsolozsrnához, így
a szent liturgia általában 7 ó ra körü I kezdő dik.
Reggeli programját ki-ki fizikai é s leIki szü ksé gleteinek
megfelelő en alakíthatja a munkakezdé s idő pontjáig. A munkán mindenekelő tt a közössé g javát é s fönntartását szolgáló
teendő ket kell é rtenü nk. Ezenkívü l a tanításban é s teoló giai
kutatásban is ré szt veszü nk. Egyelő re mind a ketten hetente
egyszer bejárunk Nyíregyházára tanítani, ahol Fü löp testvé r a
szemináriumban é nekpró bákat é s hangké pzé st tart, Athanáz
testvé r pedig ökumenizmust é s patrisztikus exegé zist. Az
egyházmegyei megbízásokhoz é s szemináriumi feladatokhoz
kapcsoló dik olykor-olykor egy-egy cikk, elő adás megírása
vagy egy-egy könyv Iefordítása. Kertjü kben a testvé rek az
eImúIt é vben köszmé té t é s más gyü mölcsfákat ü ltettek,
ezenkívü l paprikát, paradicsomot é s karalábé t termesztettek.

2001. március 10. 3.
XII. é vfolyam 1. szám

Dé lben a munkát követi, olykor meg is szakítja a 6. imaó ra.
Az ebé d 1 ó ra körü l kezdő dik. É tkezé sek után áltaIában lehet
egy kis idő t szakítani né mi pihené sre é s lelkiolvasmányra is.
Dé lután folytatjuk a munkákat egé szen az alkonyati zsolozsmáig, hacsak vendé gek nem é rkeznek, akiknek rendelkezé sü kre áll valamelyik szerzetes: a vendé gek fogadását hivatásuk szerves ré szé nek tartják. Persze a gyakorlatban ez kicsit
nehezen indult be, mert elő bb vendé gszobákat kellett é píteni.
Pillanatnyilag már három vendé gszoba is ké szen van.
Közvetlen lelkipásztori felelő ssé get a közössé g, mivel a
falunak van saját papja, nem visel. A keleti é s monasztikus
hagyományok szerint egyelő re a vendé gek lelki ellátása az
első dleges pasztorális feladat, valamint az egyházmegyei
megbízások é s szemináriumi fe!adatok jelentenek ilyen ir ányú Iekötöttsé get. A szerzeteseknek mindenekelő tt önmagukat kell teljesen lsten szolg álatába beállítaniuk, s így közvetve Iehetnek majd jó hatással kereszté ny hittestvé reikre.
Bencé s ismerő seinket ezúton ké rjü k, imádkozzatok é rtü nk,
hogy ennek a hivatásnak megfeIeIhessü nk.
Címü nk: H-3978 Dámó c, Fő utca 142.

Igazodási pont a zűrzavarban *
Tihany é s az ott é lő bencé sek histó riájának legfontosabb
lapjain emlé keznek majd bizonyára századok múlva is az
1990-es é vekben, az apátság tető teré ben kezdő dött találkozó sorozatra, amely Tető té ri esté k címen vált közismertté , s
amelynek szellemi atyja Korzenszky Richá rd bencé s perjel.
E baráti összejövetelek – amelyek a szé lró zsa minden irányábó l vonzzák a magyar é rtelmisé g sokaságát a törté nelmi
levegő jű környezetbe – első sorban a jelenkor problé máinak,
erkölcsi ké rdé seinek, a magyar tudományos é s mű vé szeti
é let jelensé geinek, az újjáalakuló társadalom kü lönböző törekvé seinek megvitatására jöttek lé tre – a közös világlátás
alapjain. A Tető té ri esté k eligazodási pontot kínálnak a mé rté k- é s é rté kvesztett magyar való ságban.
Mint az összejövetelek tudó sító ját, kü lönösen az tett az estek szenvedé Iyes látogató jává – eleinte magamban, majd
egyre többeket csábítva a találkozó kra – hogy a rendezvé ny
nem vált politikai szó lamok hangoztató jává, irányzatok szeké rtoló jává, amint azt más helyeken sokszor tapasztalhatjuk.
Nyitottság, é rté kközvetíté s jellemzi az elő adásokat, s az ökumenikus látásmó d sem hiányzik a rendezvé nyekrő l: állandó
ré sztvevő k a környé k református lelké szei.
Roppant sok humor vegyü l a programokba. Miska bácsi
(Horvá t Mihá ly professzor) a mindenkori „eIső ké rdező ”,
Bartalis doktor (Bartalis Imre állatorvos) ké rdé seikkel, találó
megjegyzé seikkel nemegyszer megtré fálják a ré sztvevő ket. A
kü lönböző szerzetesközössé gek tagjai közötti testvé ri csipkelő dé sek, Richárd atya é vő dő megjegyzé sei is megannyi
vidámságot visznek a találkozó kba.
Az é vek során a tető té r benső ü gyü nkké , Ié tformánkká vált.
Ha pé ntek, akkor Tihany! É s egyre szű kebbnek bizonyult a
helyisé g. Rendszerint a folyosó n is sű rű sorokban ü ltek az
é rdeklő dő k. Vajon a hely szelleme, az elő adás é s a beszé lgeté s té mája, a házigazda egyé nisé ge, az elő adó k stílusa
vagy a vendé gváró pogácsa szelidítette össze az embereket,
hogy azután egymás gondolataitó l, tanúságté telé tő l megerő södve a világba vigyé k a tető té r fé nyé t? Mindenesetre ma
már nemcsak ezeken az esté ken gyű lnek egybe a közössé g
tagjai, hanem a vasárnapi apátsági szentmisé ken, valamint –
I. Andrá s királyunk sírjánál tisztelegve – a hagyományos
nyári ökumenikus ima alkalmával, az apátság kiállításain é s a
legkü lönböző bb rendezvé nyeken – Tihanyban, é s ma már a
megye más pontjain is.
Kell-e enné l több sok sebtő l vé rző világunkban, megosztott
kereszté nysé gü nk é s magyarságunk megújulásához? Bizony
kellene – sok-sok hasonló kezdemé nyezé s, közössé gteremtő
akarat.
Toldi É va
* Utánközlé s az Ú j Ember Magazin ezé vi számábó l.
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Egy elné mult harangról *
– Budapesti Ievé I –
A múlt idő kben vé res kardot hordozott a magyarság az országban szerteszé t s így hívta harcba, háborúba a fegyverforgató né pet, mikor veszé ly fenyegette. Mindenki tudta, mit
jelent az a vé res kard, tudta, hogy a könyörteIen veszé ly é s a
kötelessé gre hívó vé delem jele.
Tudta, hogy é leté rő I van szó , az övé rő l, a szü lő k, gyermekek é leté rő l, a Hazáró l, a jövendő rő I. Az é let vagy a halál jele. Az é leté , a haza fennmaradásáé , ha hallgat rá, a halálé ,
ha nem.
Most nem ilyen vé res kardró l van szó , amit vé gig kellene
hordozni az országban. Nem vé res kardró l é s csörrenő fegyverekrő l van szó , nem a vé res háborúk eszközé rő l, nem a
győ zedelmes vagy pusztulást hozó Halál vasáró l. A bé ké t
hirdető , a tiszta é letre, szeretre intő , Istenre figyelmeztető ,
imá ra hívó Harangró l. Egy harangró I. Egy elárvult magyar
harangró l, mely ott messze lenn Baranya vármegye Hidas
közsé gé nek hívő ktő l kiveszett templomába nem fogja többé
hívni a magyarokat. Szívetrepesztő utolsó kongása egy magyar közsé get temetett, melynek asszonyai ölü kbe fojtották a
gyermeket. Az egyke pestise s a belső vá ndorlá s cé ltudatos
irá nyítá sá val való nemtörő dömsé g lassan, lassan kiirtotta
Hidason az utolsó magyart. Szörnyű é s megdöbbentő temeté s. Bezárult a hidasi református templom ajtaja. É s azt a
hidasi né metajkú honpolgárok kultúrszövetsé ge fogja megnyitni, akik azt kultúrház cé ljaira kapták meg.
De fé lre ne é rtessü nk. Nem ez fáj nekü nk. Nem a hidasi
né metsé g boldogulása. Hanem saját fajtánk bű ne. Közönye.
Ö ntudatlan halálbabukása. Té rfeladása.
Hidas.
Kis magyar közsé g. 1890-ben lakosainak száma mé g közel
háromezer. 1900-ban már nem é ri el a ké t é s fé lezret. 1910ben újra né mi szaporodást mutat, lé lekszáma 2577. Az 1930as né pszámláláskor már csak 2482 lelket találunk itt, bár
valamivel többet, mint 1920-ban. Az 1921–1930-as tíz esztendő ben a termé szetes né pszaporodása 192 fő , vagyis
7.9%. Ugyanakkor az országos né pszaporodás aránya 9.6%.
Elvándorlás vesztesé ge – mé gpedig Jugoszlávia javára való
optálással – 150 fő , vagyis 6.2%. Té nyleges szaporodása
tehát 42 fő volt, vagyis 1.7%, míg ugyanakkor az országos
arány 8.7%.
1920-ban mé g 290 magyart talá lt itt a né pszá mlá lá s é s
2109 né metet. 1930-ban a magyarok száma má r csak 242
volt, a né meteké viszont már 2226. Ugyanekkor a reformátusok száma 235 volt. Ezeknek nemzetisé gi megoszlásáró l bár
kimutatásunk nincs, de feltehető , hogy ezek mind magyarok
voltak. Az ittlé vő né metsé g többsé ge ugyanis ágostai hitvallású evangé likus.
Hová lett ez a 242 magyar? illető leg 235 magyar református? A tudó sítá sok szerint má r csak egy öreg magyar maradt
meg közü lü k. Erre fé nyt deríteni a hírré tett vizsgálat van
hivatva…
Nem szabad hagynunk, hogy a hidasi templom utols ó
harangszava visszhang né lkü l hangozzé k el a magyar társadalomban. Fel kell rázni a magyarságot halálos közönyé bő l
é s új é letre lendíteni. Ez mindannyiunk kötelessé ge é s szent
öröksé ge. A házasságköté sek száma ugyanis nagyon hanyatlik vissza. Míg 1928-ban Magyarországon 79 634 házasság köttetett, 1932-re ez a szám fokozatosan lecsökkent
71 202-re.
De nemcsak hogy a házasságköté sek száma hanyatlik, hanem vé szesen csökken a gyermekek szü leté sé nek a száma
is. A gyermektő l való fé lelem é s rettegé s sohasem volt oly
nagy, mint ma. A gyermeket, sajnos, igen sokan nem tekintik
áldásnak, boldogságnak, hanem tehernek, nyű gnek, akitő l
igyekeznek már eleve megszabadulni, úgy, hogy világra sem
hozzák. Kü lönösen á ll ez a jobbmó dú é s műveltebb: az alsó
közé pré tegtő l felfelé eső osztá lyok tagjaira.
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Vessü nk csak egy pillantást a szü leté sek alakulására. A
mai Magyarország terü leté n 1912-ben 1000 lakosra esett 35
é lveszü leté s, 1926-ban már csak 27.4, fokozatosan csökkenő iránnyal. Így 1931-ben 23.7, 1932-ben pedig 23.4 é lveszü leté s esett ezer lakosra [1999-ben: 9.4 – (a szerk.)].
A termé szetes né pszaporodásunk pedig így alakult:
Év
1912
1926
1929
1930
átlag: 1926–30
1931
1932
[ 1999

szám szerint
98 656
89 579
62 616
85 443
76 742
61 957
48 423
-48 565

ezer lakosra
12.8
10.7
7.3
9.9
9.–
7.1
5.5
-4.8 (a szerk.)]

Bá r euró pai jelensé g a szü leté sek s a né pszaporodá s á ltalá nos csökkené se, melynek ü teme nyugatró l keletre haladva
fokozatosan kisebb mé rté kű , azonban ez az általános csökkené s ránk né zve csöppet sem vigasztaló . Románia é s Szerbia szaporodásának csökkené se ugyanis nemcsak kisebb
mé rté kű mint Magyarországé , de a valamivel nagyobb csökkené st mutató Csehszlovákiával együ tt né pessé gü k száma
aránytalanul múlja felü l né pessé gü nk számbeli erejé t.
A magyarság é letereje, é letet átadó ké pessé ge, keleti
szomszé dainkhoz viszonyítva megdöbbentő en csökkent.
Nemzeti fönnmaradásunk szempontjábó l é letbe vágó é rdek,
hogy a csökkené st nemcsak hogy megállítsuk, de né pessé gü nk gyarapodásának növekedé sé t elő segíteni igyekezzü nk.
Az 1920-as magyarországi né pszámlálás eredmé nyeire támaszkodva azt látjuk, hogy az akkoriban kimutatott 1 642 175
fé rjes nő közü l 17.9%-nak egyá ltalá n nem szü letett gyermeke. Ami annyit jelent, hogy minden 5–6-ik házasság termé ketlen volt.
A gyermekkerü lé s vagy a meddő sé g betegsé ge íly szörnyű
számarányban pusztított a fé rjes nő k között, amit növelt mé g
az elhalálozások folytán gyermektelenné váltak 73 000 házasságot számláló tömege, 22.4%-ra szöktetve fel a gyermektelen fé rjes nő k szá mará nyá t, ami annyit jelent, hogy
minden 4– 5-ik há zassá g csalá d né lkü l maradt.
Bizonyos, hogy a házasságköté sek é s a szü leté sek csökkené sé t erő sen, de nem kizáró lagosan befolyásolja a gazdasági é s szociális helyzet. Né pü nk nyomorúsága pedig
ugyancsak nagy, de erő sen kihatnak rá az erkölcsi é s szellemi erő k, a világné zet, társadalmi viszonyok é s szokások
stb., nemkü lönben a politikai é let.
Ké tsé gtelen azonban az, hogy né pessé gü nk szaporodását
minden eszközzel elő kell segítenü nk, amely úgy gazdasági,
mint erkölcsi, szellemi, társadalmi é s politikai té ren vé grehajtandó korszerű reforminté zkedé seket követel. É s mindenek
elő tt: összefogást, az erő k egyesíté sé t a jövő é rt é s hitet, rendü letlen bizalmat a jövő ben, újjászü leté sü nkben.
Amely nemzet fiainak nincsen erő s bizodalma a jobb jövendő ben, s elmerü lve a jelen sivárságában azé rt rendü letlenü l
tovább kü zdeni nem akar vagy nem tud, az a nemzet megé rett a pusztulásra. Szemü nket nem szabad csak a mára
fü ggesztenü nk é s megijednü nk, ké tsé gbeesve a jelen nehé zsé geitő l. Bele kell csáklyáznunk cé lkitű zé seinket a messzi
jövendő be, s azok megvaló sításáé rt áldozatos lé lekkel é s
kitartással kell dolgoznunk. Ö ssze kell fognunk mindannyiunknak, s megé rteni a hidasi elné mult harang szavát. Mindannyiunk szíve váljé k egy-egy új é s é letet követelő hidasi
haranggá, amelynek szava járjon szerteszé t é s hirdesse új
é letre hívogató an mindenkinek: Nem akarunk elpusztulni!
Az „Ellenő r”-nek írta: Dr. Könyves Tó th Ká lmá n
* Utánközlé s az Ellenő r (Cluj–Kolozsvár) 1934. aug. 24-i számábó l. A
levelet – törté netesen – é desapám írta, de bárki más lelkiismeretes
szociálpolitikus akár ma is írhatta volna. A hat testvé rbő l már né gyen
é ltü nk azidő tájt… – Dr. Könyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)
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Nagyobb összeggel támogatták
szövetsé günket

Kedves Barátunk!

Elő ző számunkban azon barátaink áldozatké szsé gé t köszöntü k meg, akik 2000.02.16-tó l 2000.11.09-ig nagyobb (legalább 5000 Ft-os) adományt kü ldtek. Most azoknak mondunk
köszönetet – a befizeté sek idő sorrendjé ben –, akik azó ta
2001.02.20-ig tetté k ezt. Kereken 260 ezer forintot kaptunk
tő lü k. Isten fizesse meg! – Az elnöksé g
Né v
Benkő András dr.
Nó grádi László
Kolossváry Gábor
Fertsek Mikló s
Nagy Imre
Volf Kálmán
Bendesy Gyula
Né meth Szilárd dr.
Kövé r Ferenc dr.
Radda István
Stipkovits István
Fehé r János dr.
Lubics László
Fedina László

Iskola
Gy 86
Ph 66
Ph 74
Bp 42
Eg 53
Gy 69
Bp 53
Ph 81
Gy 72
Ph 57
Ptl
Gy 52
Ph 81
Cs 52

Né v
Fejes Antal dr.
Karosi Imre
Iváskó János dr.
Singlovics Bé la
Kizman István
Aradi István
Altvater, Paul dr.
Baumann Pál
Rudan Pé ter dr.
Szapáry György dr.
Stipsicz Jó zsef
Jávor Egon OSB
Jankovics Marcell
Suskó Mihály dr.
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Iskola
Ph 63
Ph 69
Bp 38
Ph 64
Ph 74
Ph 88
Ph 70
So 46
Ph 57
Ph 57
Ph 57
Kg 35
Ph 59
Ph 81

Budapesti szervezet
Tagságunkat é s vendé geket – kü lön é rtesíté s né lkü l – havonta, a hónap második hé tfő jé n 17 órakor várjuk (a ké t
nyári hó nap kivé telé vel) a Szent Benedek Á ltalános Iskola
é s Gimnázium dísztermé ben (1011 Budapest, Fő u. 30.).
Programunk:
03.12. – Jelölé sek budapesti terü leti szervezetü nk kü ldöttgyű lé si kü ldöttei szemé lyé re.
– Dr. Korzenszky Richá rd OSB (Ph 59): Mi törté nik
Tihanyban?
03.21. – Szent Benedek napján 18 ó rakor ü nnepi szentmise
a kapucinus (Bp., Fő u. 32.) templomban a budapesti,
fő városkörnyé ki, piliscsabai, szentendrei é s váci terü leti
szervezeteink rendezé sé ben.
04.09. – Dr. Görömbei Andrá s (Gy 66) Kossuth-díjas barátunk: Né meth László mai szemmel
04.21. (megváltozott idő pont!) – A BDSZ 4. országos Máriazarándoklata Sopronban. A meghívó a ré szletes programmal é s tudnivaló kkal a 8. lapon.
05.14. – Erdé lyi Zsuzsanna: Megő rizte a né pi emlé kezet…
(Ez az eredetileg 2001.02.12-re hirdetett el ő adás, mert
akkor az ezen napra tervezett elő adás – Erdé lyi Balá zs:
Az Á rpádok é s az avar kereszté nyek – hangzott el.)
05.26. – Pannonhalmi országos bencé sdiák találkozó.
Kü lön autó buszra (Győ r–Pannonhalma é s vissza) Kiss
Elemé rné l (Bp 39) lehet jelentkezni (tel.: 316-0180,
ü zenetrögzítő vel). A ré szvé tel díja 550 Ft/fő . Az autó busz
Győ rött a Budapest Keleti pályaudvarró l 8.15 órakor induló Slovan (nem helyjegyköteles!) vonathoz csatlakozik.
06.11. – Dr. Rieger Lá szló : Az Euró pai Unió é s a magyar mező gazdaság
09.10. – Dr. Tó th Ferenc: A XXI. század tudományos ismeretei é s kereszté ny hitü nk
Ember Ká roly (Bp 51)
1085 Budapest, VIII. Jó zsef krt. 43. Ú j tel.: 266-6750
Keressük legidő sebb – nem csak tagtárs – é lő diáktársunkat/diáktársainkat. Nyilvántartásunkban ma Karlovitz Bé la
(Pp 23) diáktársunk a legkevé sbé fiatal. Kedves Barátunk,
Isten é ltessen, áldjon! – Várjuk további jelentkezé seteket,
bejelenté seiteket. – Az elnöksé g (KTK címé n)

Most, amikor ké szíted a 2000. é vi SZJA, illetve társasági adó
bevallásodat, ismé t ké rjü k segítsé gedet: támogasd a
Fő apátság cé lkitű zé seit azzal, hogy adó d 1%-át a Szent
Márton Alapítványnak ajánlod fel.
A többször mó dosított, SZJA-ró l rendelkező , 1995. é vi
CXVII. törvé ny szerint Te határozhatod meg, hogy szemé lyi
jövedelemadód 1+1%-a milyen cé lt szolgáljon.
Adó d első 1%-ával közhasznú társadalmi szervezetet támogathatsz, a másik 1%-ot valamelyik egyház számára
adhatod.
Tisztelettel ké rü nk, hogy szemé lyi jövedelemadó d első 1%ával a Fő apátság cé lkitű zé seit támogasd.
A Bábolna Rt. hozta lé tre 1990-ben a Pannonhalmi Fő apátság „oktató -nevelő , nemzeti kultúrát é s az euró pai é rté keket
ápoló kü ldeté se támogatására” a Szent Márton Alapítványt.
Az alapítvány mindenben megfelel a törvé nyi követelmé nyeknek, é s kurató riuma garancia arra, hogy a befizetett összeg a
fenti cé lkitű zé sre fordíttatik.
Támogatásoddal lehető vé teszed lelkipásztori szolgálatunkat egyházmegyé nkben, oktató é s nevelő munkánkat gimnáziumainkban é s fő iskolánkon, szociális tevé kenysé gü nket
öregotthonainkban.
Amikor tehát adó bevallásodat ké szíted – ha cé lkitű zé seinkkel egyeté rtesz – a nyilatkozaton a
Szent Márton Alapítvány 18606292-1-08 adószámát
tü ntesd fel! (Az adó szám a ré gebbihez ké pest megváltozott!)
A Magyar Katolikus Pü spöki Kar felhívásához társulva minden katolikusnak keresztelt embert k é rü nk, hogy szemé lyi
jövedelemadó ja másik 1%-ával támogassa a magyarországi
Katolikus Egyház cé lkitű zé seit.
Ké rü nk, hogy a második rendelkező nyilatkozaton a
Magyar Katolikus Egyház 0011 technikai számát
tü ntesd fel.
Támogatásodat hálásan köszönjü k.
Pannonhalma, 2001. január 25.
Dr. Vá rszegi Asztrik OSB sk.
pü spök, pannonhalmi fő apát
Felsoroljuk né hány alapítvány adó számát, ezekbő l kedvü nkre válogathatunk adónk első 1%-ával való támogatásra.
18606292-1-08 Szent Márton Alapítvány (Bencé s rend)
(Megváltozott adó szám!)
19113007-1-08 Budincsevits Alap ítvány (Pannonhalmi
Bencé s Gimnázium javára)
18052040-1-43 Szent Benedek Kulturális Alapítvány (BDSZ,
budapesti iskolánk javára)
18083086-1-41 É pítsü nk Együ tt Alapítvány (Szt. Benedek
Á ltalános Iskola é s Gimnázium, Budapest)
19150402-1-11 Freskó Alapítvány (Esztergomi Gimnázium)
19115944-1-08 Acsay Ferenc Alapítvány (Győ ri szervezet)
18955242-1-20 Bencé s Szellemisé gé rt Alapítvány
(Keszthelyi terü leti szervezet)
19111902-1-08 Soproni Bencé s Ház Alapítvány (Sopron)
19248099-1-18 Bencé s Közössé g é s Diákárvák Alapítvány
(Szombathelyi terü leti szervezet)
18917884-1-19 Kereszté ny Szü lő k Alapítványa a Veszpré m
Megyei Diákoké rt (Veszpré mi szervezet)
18790342-1-15 A kereszté ny Ifjúságé rt, a Jövő é rt Alapítvány
(Nyíregyháza)
18792038-1-15 Szent Imre Katolikus Alap ítvány
(Nyíregyháza)
19636027-2-13 Katolikus Egyetemi Alap ítvány (PPKE)
19666275-1-43 Magyar Karitász Alapítvány
18064632-1-41 Katolikus Központi Alapítvány
18041411-1-43 Szellemi Sé rü lt Testvé reinké rt Alapítvány
A második 1% felajánlásához a Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011.
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Bencé s Diákok Győ ri Egyesülete
Terveink 2001 első fé l é vé re
Ismé t né gy szabadegyetemi elő adás, amelyben szeretné nk
szerepeltetni egy Vörösmarty-emlé kü lé st, mivel ez az idé n
elmaradt Jedlik é s Czuczor é vforduló ja miatt. Ezen kívü l
egyet az ifjúságot fenyegető drogveszedelemrő l, egyet Győ r
törté neté bő l, a negyedik mé g megbeszé lé s tárgyát ké pezi.
Á prilis 21. (megváltozott idő pont!) – A BDSZ 4. országos
Mária zarándoklata fõapát úr vezeté sé vel Sopronban. A
meghívó a ré szletes programmal é s tudnivaló kkal a 8. lapon!
Május 19-é n tartjuk az immár hagyományos győ ri közös
találkozó t. Itt is felhívjuk tagjaink figyelmet az ezt egy hé ttel
követő , május 26-i pannonhalmi országos találkozó ra.
Dr. Né meth Ferenc (Gy 43)

Egri (Heves megyei) szervezet
Szervezetü nk 2000. december 16-án dé lután 3 ó rakor tartotta é v(ezred)záró összejövetelé t az É rsekudvar közössé gi termé ben. A Szent Benedek himnusz elé neklé se után szomorú
esemé nyre kerü lt sor.
Megemlé keztü nk a 2000 novemberé ben tragikus hirtelensé ggel elhunyt dr. Löffler Andrá s (Gy 74) diáktársunkró l, aki
ü gyvé dké nt, é rseki jogtanácsoské nt dolgozott. Ö sszejövetelü nkön ré szt vett elhunyt diáktársunk testvé re, dr. Löffler Erzsé bet, Eger város ké pviselő je, akit szervezetü nk tiszteletbeli
tagjává fogadtunk.
Ezt követő en elnöki beszámoló hangzott el az elmúlt
esztendő esemé nyeirő l. Majd meghallgattuk új tagtársunk,
Turza Gá bor (Gy 88 ) bemutatkozását, akit fé l é ve szenteltek
pappá, s jelenleg az egri Jé zus Szíve plé bánián káplán.
Dr. Cs. Varga Istvá n (Gy 64) irodalomtörté né sz professzor
diáktársunk elő adást tartott Czuczor Gergelyrő l, szü leté se
ké tszázadik é vforduló jának tiszteleté re.
A né hány hó napja elindult Egri Katolikus Rádió é lő , beszé lgető mű soraiban több diáktársunk is ré szt vett. A ké ső bbiekben is vállaljuk, hogy segítsé gü kre leszü nk a fiatal rádió
mű sorszerkesztő inek.
Kötetlen társalgás kereté ben megbeszé ltü k a jövő é vi terveket, programokat:
– Júniusban szeretettel fogadjuk é s vendé gü l látjuk a Soproni Szervezet tagjait. Igyekszü nk az é píté szeti emlé kek
mellett az é vezred borkü lönlegessé geit is bemutatni.
– Orvos diáktársaink elő adásokat fognak tartani a leggyakoribb megbetegedé sek megelő zhető sé gé rő l.
– Tervezü nk egy ü nnepi megemlé kezé st Né meth Lá szló ró l.
– A következő é vben havi rendszeressé ggel fogunk találkozni a kis Dobó té ren lé vő Szenátor házban (mindig az utolsó hé t csü tü rtöké n dé lután 6 ó rakor).
– Kapcsoló dni kívánunk a KÉ SZ (Katolikus É rtelmisé gi Szövetsé g) egri csoportjának munkájához, közös kulturális programok szervezé sé vel.
Eger, 2001. január
Dr. Hanis Bé la (Gy 75)

Szombathelyi szervezet
2001. elsõ fé lé vre tervezett programunk (a programok
pontos idejé rõl levé l megy)
Március 9. – Vendé gü nk Korzenszky Richá rd OSB (Ph 59),
tihanyi perjel
Március 21. – Szent Benedeknek, Euró pa vé dõszentjé nek
napján szentmise a dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43) vezette
kõszegi egyházi é nekkar közremű ködé sé vel.
Á prilis 21. (megváltozott idő pont!) – A BDSZ 4. országos
Mária zarándoklata Asztrik fõapát úr vezeté sé vel Sopronban. A meghívó a tudnivaló kkal a 8. lapon.
Május 26.: Pannonhalmi találkozó
Harangozó Bertalan (Gy 73)

2001. március 10. 6.
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A kő szegi iskolaszervezet
az egyházi iskoláé rt
Amikor alapszervezetü nk elhatározta, hogy találkozó t tervez
az Á rpádházi Szent Margit Domonkosrendi Á ltalános Iskola
vezető sé gé vel, abbó l indult ki, hogy szervezetü nk iskolaszervezet, így első rendű kötelezettsé ge a kereszté ny szellemben mű ködő inté zmé nnyel a kapcsolat továbbfejleszté se.
Az iskola lé trejötté né l meghatározó szerepet töltöttü nk be.
Alapvető erkölcsi elvü nk ugyanis, hogy felnövekvő ifjúságunk
miné l nagyobb számban kapjon helyes é rté krendet tartalmazó nevelé st. Az elmúlt hé t é v tapasztalatait röviden ismertettü k, így adtunk alapot a további tevé kenysé g segíté sé re.
Ú gy gondoljuk, hogy a nehé zsé gek ellené re a rendi általános iskola nagyjábó l megvaló sította a hozzáfű zött elké pzelé seket. A mi iskolánk is – hasonló an az országban újjászervezett kereszté ny szellemű iskolákhoz – átkü zdötte magát azokon a kezdeti megpró báltatásokon, amelyek az adott körü lmé nyek között várható ak voltak. A nyár vé gé n Kő szegen
megrendezett „Fesztivál a határon” című rendezvé nysorozat
egyik ü lé sé n a megjelent törté nelmi egyházak elő adó i ugyanazokat a nehé zsé geket é s eredmé nyeket taglalták, mint
amelyek a mi inté zmé nyü nket is jellemezté k.
Elké pzelé seink szerint a domonkos nő vé rek számának
emelkedé se nagy segítsé get jelent, kü lönösen a szellemisé g
meghatározásánál. Ú gy gondoltuk, hogy (a január 9-é n megtartott) összejövetelü nk ad majd megszívlelendő felveté seket,
amelyeket alkalmazni lehet. Ö römü nkre, e megbeszé lé sen
ré szt vett Kakucs Adé l Petra igazgató , aki nagy é rdeklő dé ssel é s együ tté rzé ssel hallgatta okfejté seinket. Tapasztaljuk, hogy a szü lő k nem ismerik fel a kereszté ny é rté krend
elő nyeit gyermekeik számára. Többre é rté kelik a divatos tantárgyakkal csalogató é rvelé seket, mint gyermekeik elemi
é rdekeit. Köztudott, hogy anyagiakat elő té rbe helyező jelen
világunkban hátté rbe szorul a lelki é let helyes igé nyeinek
kielé gíté se. Nehé zsé get okoz a tanuló lé tszám állandó , fokozatos csökkené se, amelynek következmé nye egy nem helyes
versenyszellem kialakulása. A tapasztalt nehé zsé gek ellené re é rzé kelhető az egyházi iskola jó té kony hatása, hiszen
megállja helyé t a többi iskolával való összehasonlításban.
Amikor a té mát napirendre tű ztü k, nyomban felmerü lt a
ké rdé s: Mi, iskolaszervezetké nt, miké ppen tudunk segítsé get
nyújtani e rendi iskolának? A teljes egyeté rté ssel elfogadott
é rté kelé s szerint ké t lehető sé g adó dik:
1. Saját köreinkben é s tágabb közössé gekben hangsúlyozzuk a kereszté ny nevelé s fontosságát. Kü lönösen abbó l a
szempontbó l, hogy ez az é rté krend ké pes megó vni a gyermekeket azoktó l a veszedelmektő l é s káros hatásoktó l, amelyek bekövetkezte jó vátehetetlen következmé nyekkel járhat.
2. A szervezetü nkhöz tartozó atyák homiliáikban foglalkozzanak mé g többet a helyes é letszemlé let kialakításával, a
szü lő k szerepé nek fontosságával.
Mindezt gondolaté bresztő nek szántuk azzal, hogy egyben
köszönetet mondjunk az iskola minden dolgoz ó jának, a munkájukat segítő ré sztvevő knek eddigi erő feszíté sü ké rt.
További első fé l é vi programunk:
Március 21. – A szombathelyi szervezettel együ tt lelki nap é s
Szent Benedek-mise Szombathelyen a szalé zi templomban, a kő szegi Jé zus Szíve templom é nekkarának közremű ködé sé vel.
Á prilis 10. – Bá sthy Tamá s (Ptl) országgyű lé si ké pviselő
tájé koztató ja az ország é s a város helyzeté rő l.
Á prilis 21. (megváltozott idő pont!) – A BDSZ 4. országos
Mária zarándoklata Asztrik fõapát úr vezeté sé vel Sopronban. A meghívó a tudnivaló kkal a 8. lapon.
Május 26. – Országos BDSZ találkozó Pannonhalmán.
Június 10. – Kirándulás Keszthelyre, ott szentmisé vel.
A helyi összejöveteleket a bencé s szé kházban (Kő szeg,
Rajnis u. 1.) tartjuk.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
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Színé sz a magasból
Utolsó hangos fotográ fia Sinkovits Imré tő l
Gyertyalángokra hull a hó ,
köszöntsé tek velem: Hahó !
Az elő bb mé g Napom sü tött,
fé nyeskedett a fák fölött.
Jó emberek, barátaim!
Fáradt vagyok, hazámba hív
az ó budai temető ;
búcsúm lett Gyertyaszentelő
napja, ü nnepe –; é s a hó
mögött már a Mindenható !
Nagy Gá spá r (Ph 66)

A BDSz fontosabb dátumai 2001-ben

Ember az embertelensé gben

Március 18-25. – Szent Benedek ü nnepek a terü leti szervezetekné l
Március 30. – Ügyvezető elnöksé gi ü lé s
Á prilis 21. (megváltozott idő pont!) – A BDSZ 4. országos
Mária zarándoklata Asztrik fõapát úr vezeté sé vel Sopronban. A meghívó a ré szletes programmal é s tudnivaló kkal
a 8. lapon! Kihelyezett ü gyvezető elnöksé gi, ill. elnöksé gi
ü lé s.
Május 11. – Ügyvezető elnöksé gi ü lé s
Május utolsó szombatja (26.) – Baráti találkozó Pannonhalmán (elnöksé gi ü lé s)
Június 8. – Ügyvezető elnöksé gi ü lé s
Augusztus 20. – A BDSZ a Szent Jobb körmeneten
Szeptember 14. – Ügyvezető elnöksé gi ü lé s
Október 12. – Elnöksé gi ü lé s
November 9. – Ügyvezető elnöksé gi ü lé s
November 10. – Ké zfogá s – Tihany
November 17. 17.00 – Közös Requiem elhunyt tanárainké rt,
diáktársainké rt a Margit körúti ferences templomban. A
requiemre é s utána a Közössé gi Házba mindenkit szeretettel vár a ferences diákszövetsé g az immár hagyományos agapé ra (Pax Hungarica).
November utolsó szombatja (24.) – A BDSZ tisztújító
kü ldöttgyű lé se
December 7. – Az új elnöksé g ü lé se
A testü leti ü lé sekre a tagok minden alkalommal k ü lön meghívó t is kapnak (levé lben, faxon, e-mail-en). Igyekszü nk a
közzé tett idő pontokat nem megváltoztatni, tehát az é rintettek
naptárukba már most beírhatják.
Advent vasárnapjain „bencé s” gyertyagyújtás az esti ½ 8-as
szentmise után az Egyetemi templomban
Dr. Né meth Szilá rd ü gyvezető elnök
Tel.: 06//1/466-9536, e-mail: pax981@freemail.hu

A Pannonhalmi Pándzsa Klub lokálpatrió ta egyesü let kezdemé nyezé sé re, több szervezet, inté zmé ny é s magánember
támogatásával a bencé s öregdiákok találkozó jának napján,
2001. május 26-án, annak programjaké nt, Pannonhalma
város központjában Emlé kkövet fogunk avatni. Ezzel

Kelemen Krizosztom fő apát
(1884–1933–1950)
ember- é s é rté kmentő tetteinek, valamint a legnehezebb
idő kben tanúsított hazafias é s hő sies helytállásának
fogunk maradandó emlé ket állítani.
A Bencé s Diákszövetsé g teljes mé rté kben támogatja az
egykori győ ri igazgató , a pannonhalmi iskolaé pítő é s a csepeli iskolateremtő bencé s szerzetes, tanár é s fő pap kő bevé sett emlé ké nek megvaló sítását.
Az aktualitást a szociális lelkü letű é s nemzeti é rzelmű
fő apát halálának (1950. november 7.) 50. é vforduló ja adta.
Az Emlé kkő megvaló sítását bonyolító k é s a kezdemé nyező
egyesü let nevé ben ké rü nk minden egykori bencé s diákot,
hogy aki egyeté rt a szándé kkal é s teheti, anyagi hozzájárulással segítse a megvaló sítást. Egyben megköszönjü k mindenkinek az eddig eljuttatott hozzájárulást é s az egyé b segítsé get. Támogatásokat az 59300261-10263356 bankszámlaszámra várunk.
További információ é s ré szletek: tel.: 96/428-681 (este)
30/900-98-51, e-mail: s_gabor@email.com
Siska Gá bor (Ph 82)

Minden hónap 3. (né ha 2. vagy 4.) hé tfő jé n
„bencé s” sörözé s Budapesten

Ké rjük, hogy esedé kes tagdíjatokat (aktívak 1000 Ft/é v,
nyugdíjasok 300 Ft/é v, 75 é v felett: nem ké rünk, de megköszönjü k), ha nem terü leti szervezetetekné l rendezitek,
csekkszámlánkra fizessé tek be. Írjátok rá a címzé steken
lé vő nyolcjegyű számot, iskolátokat é s az é rettsé gi é vé t.
Csekkszámlaszámunk:
10403356–33500155–00000000 Bencé s Diákszövetsé g

Az összejövetelek szigorúan önké ntesek, ahová bármelyik
diáktársunkat, függetlenül az é rettsé gi é vé től, szívesen
várják. Az idő pontok: 2001. febr. 19., má rc. 19., á pr. 23.(!),
má j. 21., jún. 11.(!), szept 17., okt. 15., nov. 19., dec. 17. –
19 ó rá tó l kb. 23 ó rá ig. A helyszín: Budapest XI. ker. Villányi
út 34. sz. alatti Kis-vigadó é tteremben (nagyobb lé tszám
eseté n a kü lön teremben). Akár fé l ó rára is gyere el é s hozd
magaddal osztálytársaidat!
Dr. Né meth Szilá rd (Ph 81)

Ké rem, címváltozásotokat azonnal jelentsé tek. Jelenleg 89
diáktársunk címe hibás a nyilvántartásban, nekik nem postázunk. A listát folyamatosan helyesbítem, mé gis minden
alkalommal (kb. 2700 cím) 20-30 újabbat elköltözé s stb. miatt
visszahoz a posta, így a hiba mindig „újratermelő dik”.
Dr. Könyves Tó th Ká lmá n (Ph 47)
Címem: H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b
Telefonszámom: 262-5071 – E-mail: drktk@freemail.hu
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Meghívó Sopronba
a BDSZ 4. országos Mária zarándoklatára
MINDENKIT SZERETTEL VÁ RUNK!
Az elő zetes felhívásban közölt idő ponthoz ké pest egy hé ttel
korábbra, 2001. április 21-é re hirdeti meg a BDSZ Soproni
Szervezete a 4. Országos Mária Zarándoklatot. Helyszín: a
Kármelhegyi Boldogasszony-templom, Sopron-Kertv árosban.
Ké rjü k Diáktársainkat, szíveskedjetek ré szvé teli szándé kotokat sajá t terü leti szervezetetekné l 2001. március 21-ig elő zetesen bejelenteni é s azt is közölni, hogy milyen jármű vel
(saját gé pkocsi, busz, vonat) é rkeztek Sopronba. Ezeket az
információ kat a terü leti szervezetek elnökei továbbítják a
szervező knek, segítve ezáltal az elő ké szíté s munkáját.
Szállásfoglalás: Ké rjü k, hogy akik már április 20-án szándé koztok Sopronba jönni é s a szállásfoglalásban segítsé get
ké rtek, szíveskedjetek igé nyeteket a Soproni Bencé s Ház
telefonos ü zenetrögzítő jé re (99/338-843) idő ben bejelenteni,
vagy a szállás megrendelé sé t segítő soproni diáktársunkkal
(Smuk Já nos, tel. 99/321-448) közvetlenü l közölni. (Sopronban a szállás szemé lyenké nt 2500–4000 Ft/é jszaka.)

2001. március 10. 8.
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Területi szervezeteink
A * - gal jelölt szervezetek önálló jogi szemé lyek. [Rövidíté s]
BDSZ Budapesti Szervezete [Bp]
1085 Budapest, Jó zsef krt. 43.
Ú j szám: 1/266-6750
Ember Károly (Bp 51)
BDSZ Debreceni Szervezete [Db]
4026 Debrecen, Jó kai u. 22.
52/446-186
Dr. Surányi Bé la (Ph 61)
BDSZ Dé lkelet-magyarországi Szervezete [Dm]
6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 13.
62/310-753
Rákos Gyula (Ph 54)
BDSZ Egri (Heves megyei) Szervezete [He]
3300 Eger, Hadnagy u. 11.
36/310-441
Dr. Hanis Bé la (Gy 75)
BDSZ Északkelet-magyarországi Szervezete [Km]
3907 Tállya, Rákó czi u. 37.
47/398-118
Dr. Só ja Szabolcs (Ph 58)
BDSZ Fő városkörnyé 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 Győ r, Molnár F. u. 1.
96/317-520
Dr. Né meth Ferenc (Gy 43)
BDSZ Keszthelyi Szervezete [Kh]
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 84.
83/
Benkő Zoltán (Gy 84)
BDSZ Komárom-Esztergom megyei Szervezete [Tb]
2800 Tatabánya, Bé la király krt. 20. I.2.
34/334-973
Domnanovich Tamás (Kg 49)
BDSZ Kő szegi Iskolaszervezete [Kg]
9730 Kő szeg, Bajcsy-Zs. u. 19.
94/360-223
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
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. Maró th Mikló s (Ph 61)
BDSZ Somogyi Szervezete [Sm]
7400 Kaposvár, Biczó Ferenc köz 4. II.e. 1.
82/411-558
Dr. Benkő András (Gy 86)
BDSZ Soproni Szervezete [So]
9400 Sopron, Templom u. 1.
99/338-843
Dr. Varga Jó zsef (Gy 75)
BDSZ Szé kesfehé rvári Szervezete [Fe]
7013 Cece, Deák F. u. 30.
25/235-020
Kovács János (Ph 86)
BDSZ Szentendrei Szervezete [Se]
2000 Szentendre, Szarvashegy 5.
26/310-911, 310-318 fax
Dr. Kovács Attila (Ph 55)
BDSZ Szombathelyi Szervezete [Sz]
9700 Szombathely, Deák F. u. 51.
94/317-793, 313-275 fax
Harangozó Bertalan (Gy 73)
BDSZ Tolna megyei Szervezete [To]
7720 Pé csvárad, Plé bánia
30/574-836
Antal Gé za sac. (Ph 66)
BDSZ Váci Szervezete [Vác]
2600 Vác, Gerle u. 26.
27/313-072
Laczus Gé za (Ph 58)
*BENCÉ S DIÁ KOK Veszpré m Megyei Egyesü lete [Vp]
8200 Veszpré m, Varga u. 4/c
88/425-933, este: 401-366
Bischof Pé ter (Ph 75)

Program:
április 20-án, pé ntek dé lutántó l az elő zetes foglalásnak megfelelő en elhelyezkedé s a szállásokon
április 21-é n, szombaton
– 10 órától gyü lekezé s a Kármelhegyi Boldogasszony-templomhoz vezető lé pcső né l, ill. a közeli Hajnal té ren. Itt lehet
parkolni, a gé pkocsival é rkező k a terü leti szervezetekné l
március vé gé tő l megtekinthető té rké pen jelölt útvonal
menté n juthatnak el ide, a vonattal é rkező k pedig a város
centrumát is é rintő 10 é s 10/A jelű helyi buszokat vehetik
igé nybe. Mind a lé pcső né l, mind a Hajnal té ren soproni
diáktársak várják a vendé geket é s adnak eligazítást.
– 10.30 Szentmise a Kármelhegyi Boldogasszony-templomban. Arra ké rjü k pap, ill. szerzetes diáktársainkat, akik
ré szt kívántok venni a szentmise celebrálásában, szándé kotokat elő zetesen jelentsé tek be a Soproni Bencé s Ház
fenti telefonszámán, é s hozzatok magatokkal albát é s
fehé r (vagy arany) stó lát.
– 11.45 Á tvonulás a mű emlé k Mária Magdolna-kápolnához.
Az Á rpád-kori mű emlé k megtekinté sé t követő en busz
viszi a város centrumába, a közös ebé d helyé re a vonattal
é rkezett vendé geket. Ebben gé pkocsival jövő diáktársak
segítsé gé re is számítunk.
– 13.00–14.00 Közös ebé d a Szt. Orsolya kollé gium é tkezdé jé ben.
– 14.00 Elő adás a Szt. Orsolya gimnázium é s általános
iskola dísztermé ben. Az elő adás címe: Boldogasszony
Sopron felett, elő adó : Nemes Andrá s (Gy 78), a soproni
Múzeum igazgató ja.
– Az elő adás után átvonulunk a bencé s templomhoz, útközben megállunk a volt bencé s gimnázium elő tt, rövid tiszteletadás cé ljábó l.
– 15.00 Litánia a bencé s templomban, dr. Endré di Csaná d
OSB (Ph 47) atya celebrálásával.
– A litániát követő en megtekintjü k a Bencé s Házat é s az
é pü lő Szt. Benedek Idő sek Házát, majd elbocsátás.
Ora et labora!
Sopron, 2000. december 3.
Dr. Varga Jó zsef (Gy 75)

BDSZ Hűvösvölgyi Dokumentációs Helyi Szervezete [HD]
2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.
26/360-810 este (fax is), 30/964-6632 Horányi Márton (Ph 83)
1/391-1413 (fax is)
Bognár Melinda

Minden meghirdetett programunkra minden bencé s diákot
é s minden ismerő st szeretettel várunk, függetlenül attól,
hogy melyik terü leti szervezetü nkhöz tartozol, vagy hogy
egyáltalán tagja vagy-e szövetsé gü nknek.

Kiadja a Bencé s Diákszövetsé g
Felelő s kiadó Faber Mikló s, a BDSZ elnöke
Szerkesztő dr. Scherer Norbert
Olvasó - é s technikai szerkesztő dr. Könyves Tó th Ká lmá n
Nyomta a Komp Nyomda, Solymár. Tel.: 26/361-557

