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BDSZ TAGDÍJ
Kedves Diáktársak!

Tisztelettel felhívjuk figyelmeteket a tagdíj befizetésének fontosságára. Ez Diákszövetségünk legfőbb bevételi forrása. A
Tagdíj mértékét a Küldöttgyűlés egységesen 1.000 forintban
állapította meg, mely várhatóan 2017-ben 5.000 Ft-ra fog
emelkedni. Kérjük mindazokat, akik saját jövedelemmel rendelkeznek, hogy lehetőségük szerint továbbra is támogassák a
tagdíjon felül a Diákszövetséget. A tagdíjat meghaladó összeg
támogatásként kerül elszámolásra.
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A tagdíj befizethető:

• sárga csekken (igényelni lehet: akta@bencesdiak.hu)
• átutalással a 10403356-33500155-00000000 számlára (Tagdíjat kizárólag erre a számlaszámra lehet teljesíteni!)
• közvetlen készpénzbefizetéssel a K+H Bank fiókjaiban
• Külföldi utaláshoz további adat:
K+H Bank Zrt., Győr ; IBAN szám: HU76104-033563350-0155-0000-0000; SWIFT kód: OKHBHUHB
Kérjük külföldön élő diáktársainkat, hogy minden esetben utalással teljesítsék befizetéseiket.
Kérünk mindenkit, hogy a befizetésnél/utalásnál olvashatóan
tüntesse fel nevét, érettségije helyét és idejét! Továbbra sem
lehet a tagdíjat előre befizetni, mindig csak az aktuális évben.

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

Öregdiáktalálkozó – Győr, 2017. május 20.
Kedves Iskolatársak!

A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végzettek idei, közös érettségi találkozóját 2017. május 20-án, Győrött tartjuk.

Hívjuk és várjuk mindazokat, akik 1942., 1947., 1952., 1957.,
1962., 1967., 1972., 1977., 1982., 1987., 1992., 1997., 2002.,
2007., 2012. évben érettségiztek, vagy bizonyos ideig Iskolánk
diákjai voltak, de másutt érettségiztek.
Találkozás: 9 órától a Széchenyi téren (ha esik az eső, a Rendház és a Gimnázium folyosóján).

A szentmise 10 órakor kezdődik, mely koncelebrációs lesz,
ezért a találkozóra érkező, felszentelt papok erre készüljenek!
A szentmise főcelebránsa dr. Ternyák Csaba (Gy72) egri érsek
úr, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának tagja lesz. Az evangélium utáni könyörgések befejeztével,
minden osztályból egy személy az áldoztató rácsnál előkészített
gyertyákból gyújtson meg egyet, elhunyt tanáraink és diáktársaink emlékére!
A szentmisét a Gimnázium Dísztermében rövid ünnepség
követi. A jubiláló diákok nevében az 50 éve érettségizett dr.
Horváth István (Gy67) teológiai tanár, a Pécsi Székeskáptalan
nagyprépostja mond ünnepi beszédet.
Borítókép: Szabó Tibor Zsombor (Ph06)
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Ezt követően minden osztály, a számára kijelölt tanteremben
tarthat „osztályfőnöki órát”, majd önálló programot szervezhet.
A templom kriptája 14 óráig lesz nyitva.

A találkozón megvásárolható lesz a Gimnázium történetét és
szinte valamennyi tablóképét tartalmazó DVD, Pax-os bencés
kitűző, valamint Luif Otmár atya, korábbi gimnáziumigazgató
Füveskönyve, a Jáki Teodóz atyáról nemrégiben kiadott Vándorapostol című könyv és Nádasi Alfonz atya hadifogolynaplója. Reméljük, valamennyiőtöknek különleges élményt jelent
majd e jeles ünnep.
Hisszük, hogy maradandó, szép emlékekkel lesztek gazdagabbak, és lélekben megerősödve tevékenykedtek tovább. Munkátokhoz, életetekhez jó egészséget kívánunk és mindnyájatokra
Isten áldását kérjük!
Kelt: Győrött, 2017. január 22-én,
Boldog Batthyány-Strattmann László emléknapján

A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Igazgatósága

A Bencés Diákok Győri Egyesületének Elnöksége

szövetségi hírek

Öregdiák-nap, Pannonhalma
2017. május 27., szombat
Bazilika

11.00: Közös liturgia a bazilikában, majd a Közös ház c. fotókiállítás megtekintése a Főkönyvtár alatti kiállítótérben, utána
ebéd (sör-virsli) a gimnázium parkolójában, játszik a Bencés Big Band

Díszterem

14.00: Az iskola jelene – történelem, filmszínház, muzsika: diákjaink idei éve

Udvarhelyi Márton (12.B): A Pápai Bencés Gimnázium a passzív ellenállás idején
Tóth-Heyn Máté (12.B): Láttam! – filmetűd
Csodálatos mandarin c. Bartók Béla-mű egy részletének megfilmesítése
Szálkai Ádám (12.A, ének), Urbanics Tamás (11.A, zongora) – Verdi: Una Solitaria Stanza

14.30: A közeljövő apátsági beruházásai – Hortobágyi Cirill osb perjel előadása

Múzeumpedagógiai terem

15.30: BDSZ-küldöttgyűlés

Szakolczai György (Bp46) az akadémia tagja lett
Kedves Diáktársak!

Örömmel értesítünk Benneteket, hogy Szakolczai György diáktársunkat (Bp46) a Szent István Tudományos Akadémia 2016
decemberében tartott ötvenedik közgyűlésén rendes tagjai közé választotta. Diáktársunknak ezúton is gratulálunk!

„Ave spes nostra
Dei Genitrix”

MÁRIA-ZARÁNDOKLAT
2017
Makkosmária, Budapest-Máriaremete

Az idei évben Makkosmária és Budapest-Máriaremete búcsújáróhelyein tartjuk a hagyományos bencés Mária-zarándoklatunkat.

Szombaton – 2017. szeptember 16-án – 10.30 és 11 óra között
találkoznánk Budakeszin, a Tesco parkolójában. Ez legkön�nyebben az M1-esen Törökbálint felől közelíthető meg, illetve
aki Pest felől érkezik, annak át kell jönni Budakeszin, ami nem
kis teljesítmény szombati napon. Természetesen, aki helyismerettel rendelkezik, fent a kegytemplomnál is megvárhatja a
gyülekező csoportot. A kegytemplom egyébként Budakesziről
úgy közelíthető meg, hogy a katolikus templom előtt található
Erdő utcán kell fölfelé elindulni, az úton pedig már ki van táblázva a kegytemplom elérhetősége.
A zarándoklatot támogatja a BDSZ Budapesti Szervezete, továbbá Nagy Gáspár családja is képviselteti magát.

A közös szentmisét Makkosmária kegytemplomában 11.30
órakor kezdjük. Amennyiben Asztrik főapát úr programja engedi, ő is részt vesz a zarándoklatunkon, ha pedig elfoglaltsága
miatt nem tud velünk tartani, abban az esetben Cirill atya lesz
a liturgia vezetője.

A szentmise után szerény agapé lesz – pogácsa, üdítő, stb. – a
kegytemplom előtti téren, illetve az esőbeálló alatt.

Délután 14 és 15 óra között elvégezzük a keresztutat a Kálváriánál, ami a kegyhelytől mintegy 30 perces gyaloglással érhető el – többnyire lejtőn – illetve Budakesziről a Kossuth Lajos
utcán, ami a katolikus templomtól indul felfelé és gépkocsival
szintén elérhető.
A keresztút után 15 – 16 óra között megtekintjük Budakeszi
római katolikus templomát, majd a főtéren megkoszorúzzuk
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Nagy Gáspár (Ph67) diáktársunk szobrát, amelyet az elmúlt év
decemberében avattak fel.

A szállás és vacsora Budakeszin a Tanne Hotelben és a Tanne
Étteremben lesz terveink szerint 17 óra tájban. A vacsora után
rövid filmbemutatóval emlékezünk Nagy Gáspárra, halálának
10. évfordulóján. A költségek hozzávetőlegesen: szállás költsége a vasárnapi reggelivel együtt: 6000,- Ft/fő, illetve a vacsora
költsége: 2500,- Ft/fő. A vacsora után a Tanne Hotel közösségi
termében lehetőségünk lesz közös beszélgetésre, borozgatásra.

Vasárnap – 2017. szeptember 17-én – reggel 1/2 8-kor Laudest
imádkozunk, majd közösen megreggelizünk. A közös program Budapest-Máriaremete kegyhelyen folytatódik, ahol részt
veszünk a kegytemplomban 1/2 11-kor kezdődő szentmisén,
melynek végén közösen elénekeljük a Szent Benedek-himnuszt, illetve a Boldogasszony Anyánk kezdetű énekünket. Ezzel fejezzük be a két napos zarándoklatunkat.
A két kegyhelyről és megközelíthetőségéről az interneten bőséges információt kaphatunk, azonban azt figyelembe kell venni, hogy 2017. szeptember 16-án tartják a Mindszenty bíboros
úr által kezdeményezett gyalogos zarándoklatot Máriaremetére, ezért ezen a délelőttön a budai oldalon a Szilágyi Erzsébet

fasor hosszabb ideig le lesz zárva. (forgalomkorlátozásra lehet
számítani.)

Javasolnánk a tömegközlekedéssel érkezőknek, budapestieknek
és a vidékről érkezőknek egyaránt, hogy a Déli pályaudvartól
válasszák a 21 vagy 21A autóbuszt és a Normafa megállóig
utazzanak (szombaton 5 percenként jár, a menetidő 20 perc).
Onnét közösen indulunk gyalogosan 10.30-kor. Az út 2 km
szép eredi út, enyhe lejtő, 20-30 perc alatt kényelmesen megtehető. Ha Budakesziről indulunk gyalogosan, akkor a távolság a
kegytemplomig azonos, csak végig felfelé kell menni a hegyre.
Visszafelé Budakesziről a 22 vagy a 22A busszal lehet visszajutni 20 perc alatt a Széll Kálmán térre.
A zarándoklaton való részvételre a jelentkezés határideje 2017.
augusztus 15., amely határidő pontos betartása a szállás, illetve
vacsora rendelés miatt is elengedhetetlenül fontos. A jelentkezésnél kérem jelezni, hogy ki kér szállást, esetleg szombat esti
vacsorát.
Üdvözlettel és barátsággal:

Dr. Jobbágy Lajos (Ph69)
jobbagy@jobbagy.t-online.hu,
76/495-440, 30/9 552 246

Tizenegyedik alkalommal tartották meg
a Bencés Bált Budapesten
lák egykori diákjai alkották, de jelen voltak a Magyar Bencés
Kongregáció tagjai, a bencés rend barátai és támogatói is. A
bál rendi fővédnöke Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, világi fővédnöke Gőz László harsonaművész, a Budapest Music
Center (BMC) igazgatója, a bál háziasszonya pedig Erdődy
Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar igazgatóhelyettese volt.

A már hagyománnyá vált jótékonysági bál idén február 18-án,
tavalyhoz hasonlóan a Groupama Aréna rendezvényközpontjában került megrendezésre. A Bencés Bál a XX. század elején
a budapesti báli szezon egyik legrangosabb eseményének számított. Ezt a hagyományt igyekeztek a bencés öregdiákok feléleszteni 11 évvel ezelőtt. Az esemény bevételét minden évben
más, előre meghatározott jótékony célra fordítják, amely ebben
az esztendőben a gimnáziumi Bencés Big Band rézfúvós hangszerparkjának bővítése volt.
Több mint 340 vendég érkezett, ami rekordnak számít. A
résztvevők túlnyomó többségét a volt és jelenlegi bencés isko-
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„Olyan jó lenne néhány órát kilépve a mindennapoknak a
mókuskerekéből, együtt lenni olyanokkal, akik szimpatikusak,
akiket szeretünk, akikkel közös élmények kötnek össze bennünket, egymás szemébe nézni, hogy erőt merítsünk, és aztán
így kilépve a mindennapok nyűgéből vergődéséből, és ha lehet
a szenvedéseinket is a háttérben hagyni, jól érezni, szabadnak,
boldognak érezni magunkat” – fogalmazott Várszegi Asztrik
megnyitóbeszédében.
A zenét a pannonhalmi bencés diákokból és tanáraikból álló
Improvizációs Műhely, illetve a Yestoday zenekar szolgáltatta.
Az est alatt került sor az idei Palatin Gergely Fotópályázat első
helyezettjének díjátadására is.
A szervezők reménye szerint jövőre is megrendezésre kerül az
idén különösen jó hangulatban telt jótékonysági esemény.
Diáktársi üdvözlettel:

a szervező csapat
Alföldi András, Barcza István, Csiba Ferenc, Czémán Zsófia,
Kovács Péter, Szabó Tibor Zsombor, Tóth Donát és Tóth Márton

Beszámoló

BDSZ Sportnap 2017
Kedves Diáktársak!

Április 29-én, szombaton a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontban megrendezésre került a 2017-es BDSZ Sportnap. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is a kispályás foci
kapta a főszerepet. A lelkes szurkolókkal és a szervezőkkel
együtt mintegy 60-an voltunk kint a pályán és 14 iskolai évfolyam képviseltette magát.

A győztes csapat: Péter Tamás (Gy00) csapatvezető,
Szabó Dávid (Gy18), Rujp Miklós (Gy18), Bajner Attila
(Gy19), Schnur Mátyás (Gy98), Németh Milán (Gy18),
Török Balázs (Gy17), Tóth Kornél (Gy16)

A szervezők nevében ezúton is szeretnénk gratulálni az első
három helyezett csapatnak:
I. helyezett: BDGYE-Czuczor

A csapat tagjai: Szabó Dávid (Gy18), Török Balázs (Gy17),
Tóth Kornél (Gy16), Németh Milán (Gy18), Rujp Miklós
(Gy18), Bajner Attila (Gy19), Schnur Mátyás (Gy98)
Csapatvezető: Péter Tamás (Gy00)

A foci után Víg Gergő (Ph05) és Kovács Péter (Ph05) diáktársaink jóvoltából bográcsban készült chilis babot kóstolhattak a
megfáradt sporttársak, melyhez hideg sör dukált.

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

II. helyezett: Tremort

III. helyezett: Forneteam

A szervezők
Kiss Balázs (Ph06)
Mózer Donát (Ph09)

A budapesti öregek szavai
Örömmel vettük a Hírlevél újbóli megjelenését. Bencés diákként 1948-ban a mi osztályunk érettségizett utoljára Budapesten. 66-an voltunk.

Az 1923-ban megalakult Bencés Diákszövetség szellemiségét – annak betiltása után – mi vittük tovább a nagyon nehéz
időkben. A katakomba-élet során is rendszeresen találkoztunk,
tartottuk egymásban a „bencés diákot”, segítettük egymást,
amiben, ahogyan és amennyire lehetett.

Osztályunkból közel 60-an felsőfokú végzettséget szereztünk.
Nemegyszer mást és máshol, mint eredetileg szerettük volna.
Ma még 17-en megvagyunk. Ebből 4-en külföldön.

A még mozgásképesek december 15-én jöttünk össze hagyományos, minden évi találkozónkra, és egyúttal egyetlen élő
bencés tanárunk, Placid atya jubileumáról méltó módon megemlékezni. Nyolcan voltunk, és jó volt együtt lennünk.
Töretlenül él bennünk az összetartozás tudata, és ezt szeretnénk Tirátok, fiatalabb diáktársakra mementóként és feladatként tovább hagyományozni.
Bencés PAX-szal és baráti öleléssel:

Dr. Mentsik Imre
Faber Miklós
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Emlékezés Nagy Gáspárra
Kedves Fiúk, Lányok, Gyerekek, Unokák és Diáktársak!

2017. január 3-án este ünnepi szentmisével és agapéval emlékeztünk Nagy Gazsi osztálytársunkra, halálának 10. évfordulója lévén.

tálytársa volt), aztán a 80-adik születésnapját a névnapján, pár
nappal ezelőtt ünneplő Vizi E. Szilveszterrel. Az elmaradhatatlan „krónikással”, Szalai Bélával és feltehetően még jó néhány
bencés diákkal, akiket nem ismertünk.

Természetesen jöttek Gazsi budakeszi barátai is, én négyüket
ismertem, köztük a ’64-ben végzett Kőrösi Andrást, feleségével
Hildával, aki most is szervezte a szombati szobor-avatás utáni
megemlékezést.

Összefoglalva: jó és felemelő volt együtt lenni és látni, hogy
– Istenen kívül („Szerethetett engem az Isten”) nagyon sok
ember is szerethette/szeretheti!
Füzi Sebestyén (Ph67A)
A hívek könyörgésének szövegét az alábbiakban találjátok. Az
idézetek a zárójelben jelzett című versekből vannak.

A templomban – Murányi Gyula „felmérése” alapján mintegy
150-en voltunk. A főcelebráns Spányi Antal püspök úr volt –
mint a Katolikus Rádió vezérigazgatója -, rajta kívül még 3 pap
misézett, köztük Borián Elréd atya is.
A liturgia zenei közreműködője a Szent Márton Kamarakórus volt, gregorián éneklésükbe – Kilián atyának hála – mi is
könnyedén bekapcsolódhattunk, egy „kis Qpac” hangulatot
idézve…
Spányi püspök úr homíliájában emlékezett Gáspár meg nem
alkuvó jellemére, emberi és költői nagyságára.

A szentmisét követő agapén – mely dúsan terített asztalokkal
és balatonfüredi bencés iskola forralt-borával várt bennünket,
(Horváth Zoli csapolta szakértelemmel) – Elréd atya tartott
még egy rövid emlékezést, melyet a Tudom, nagy nyári délután
lesz c. Nagy Gáspár verssel fejezett be. Utána Kátai Balázs Gazsiról készített filmösszeállítását nézhettük. Az agapéra – szintén Gyula mértékadó közlése szerint – kb. nyolcvanan mentünk be.
Osztálytársak tízen voltunk, névsor szerint: Bartha, Brückner,
Füzy, Gergelyi, Horváth, Juhász, Kátai, Lukács, Murányi, Verdes. Béci és Juhász feleségestől jöttek, Gergelyi Bogi lányával
és András fiával volt jelen.

Természetesen Gazsi családja teljes létszámban, Mártival,
„gyerekekkel”, unokákkal.

A „B” osztályt Szikora Jóska képviselte, aki egyúttal Gazsi szobatársa is volt a Rádiónál. Juhász Judittal is találkozhattunk,
szintén a Rádiótól. Petrás Tóni pedig Botond atya 2. osztályát
képviselte.
Találkoztunk ’96-os győri diákkal (véletlenül épp a fiam osz-
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1. Imádkozzunk az osztálytárs, férj és apa, kolléga és barát
Gáspárért, tanárainkért és osztálytársainkért a „barlangok,
tavak mélyéről…, mert fogadtuk egykoron, itt találkozunk, ha följutunk, ha följutunk…”
HALLGASS MEG URUNK!
(Ha följutunk)

2. Urunk, azért imádkozunk, hogy mind több embertársunk
beláthassa:

„Nem lehet a világot Isten nélkül fölnevelni…megérteni…szóra bírni”.
HALLGASS MEG URUNK!
(Belátás)

3. Kérünk Urunk, segíts minket, hogy sohase veszítsük el a
világ jobbításának reményét az „ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ” szalmaszálba kapaszkodva!
HALLGASS MEG URUNK!
( Jegyezvén szalmaszállal)

4. Adj erőt Urunk, hogy „bár nagyon nehéz…most mégis”
tudjunk imát mondani ellenségeinkért, akik „nagyon is
tudták, mit cselekszenek…”
HALLGASS MEG URUNK!
(Előkészület az imához)

5. Segíts minket Uram, hogy – Arisztid atya szavaival – «érdemesen, férfiasan, nemesen» élve élhessük meg „ama
nagy nyári délután”-t, amikor „mindenki – holt és eleven
– főszereplőként találkozik a RENDEZŐVEL…”
HALLGASS MEG URUNK!

(Tudom, nagy nyári délután lesz)

Közreműködött: Szent Márton Kamarakórus
Karnagy: Illés Richárd

Beszámoló

Nagy Gáspár szoboravatás
Tíz éve, 2007-ben halt meg
Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, prózaíró. 58 éves volt. Egy
őt ábrázoló mellszobrot avattak Budakeszin, az avatáson
pedig Navracsics Tibor, Szőcs
Géza és Fekete György mellett ott volt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki beszédet
is tartott. A Fő téri parkban
elhelyezett mellszobrot az
ünnepség végén Spányi Antal
püspök áldotta meg.

Nagy Gáspár Bérbaltaváron született, érettségit a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, diplomát Szombathelyen szerzett.
Első versei 1968-ban jelentek meg, és nagyjából ekkortól készültek a róla szóló politikai jelentések is, egészen 1989-ig, telefonját lehallgatták, leveleit felbontották. A ’80-as években az

írószövetség és a Bethlen Gábor Alapítvány titkára volt,
majd a Hitel című irodalmi
folyóirat szerkesztője.
Két évtizeden keresztül 23
ügynök leste minden egyes
mozdulatát.
Mindannyian
megértettük: okkal tartott az
ő tetemre hívó szavaitól.

„a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
abból a jászolból való” (Nagy
Gáspár)
Emléke legyen áldott!

Szerethet minket Isten, hogy mindig teremt alkalmat, hogy találkozhassunk!
Verdes Sándor (Ph67)
forrás: www.index.hu

Söveges Dávid OSB
centenáriumi megemlékező szentmise – beszámoló
2017. február 24-én este 6 órakor Söveges Dávid OSB, a pannonhalmi gimnázium egykori igazgatója születésnapjának 100.
évfordulóján emlékező és hálaadó szentmise volt a Budai Ciszterci Szent Imre templomban. Az ünnepélyes szentmisét Cirill
atya mutatta be, aki rövid homíliájában idézte fel a nagy tudású
és kiváló tanár Dávid atya szeretetreméltó alakját.

A szentmise bemutatásában felolvasóként részt vett egykori tanártársa, Domnanovich Tamás Ábel, valamint diákjai: dr.
Pozsgai Zoltán (Ph51), Székely Ede (Ph55), Bencze Lóránt

(Ph58), Nagy György (Ph70) Németh Tihamér (Ph78), dr.
Schmal Dániel (Ph87) és Deli Gergely (Ph98) BDSZ főtitkár.
A szentmise felemelő hangulatát a Szent Márton Kamarakórus gyönyörű éneklése gazdagította.

A szentmise végén Báthory Gábor (Ph77) diáktársunk megemlékezésként felolvasta Söveges Dávid Búcsúzó levél diákjaimhoz című írását, amelyet 1948-ban, a pannonhalmi gimnázium államosításakor írt osztálya szétszóródó diákjainak.
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Császár György és dr. Pozsgai Zoltán is jelen volt, akik még az
„olasz gimnázium” idejében, 1945-48 között voltak Dávid atya
tanítványai. Az ünnepélyes alkalomról Juhász Norbert (Ph67)
diáktársunk készített fényképeket, a megjelentekről a szentmise után csoportkép is készült az oltár lépcsőin.
A közös megemlékezés a templom hittantermében a Dávid
atyához kötődő diákkori emlékek kötetlen felidézésével és a
Bencés Diákszövetség által biztosított agapéval zárult, köszönhetően személyesen Deli Gergely fáradozásának.

A szentmisén Dávid atya egykori tanítványai közül 100-nál is
többen jelentek meg, érkeztek tanítványok még Székesfehérvárról, Szombathelyről és Pécsről is. Két olyan diáktársunk,

A megemlékezés végén bejelentették, hogy Dávid atya centenáriuma alkalmából Söveges Dávid emlékkönyv jelenik meg.
Felkérés hangzott el, hogy bárki, akinek személyes emléke van
Dávid atyáról (egy beszélgetés, egy találkozás, egy könyv, egy
jó tanács vagy bármi más, ehhez hasonló emlék) az írja le, és
juttassa el az emlékkönyv szerkesztőihez.
Szalai Béla (Ph58)

Bács megye – Nemesnádudvar. Bencés köreink
Sokan érezzük úgy,
hogy bencés neveltetésünk életünk
erős, meghatározó alapját jelenti,
természetesnek
tartjuk hát, hogy
közösségeinkben,
ahová tartozunk,
valamiképpen jelen
vannak középiskolai kötödéseink. Legelsőként az osztályközösség említhető,
de léteznek települési közösségek, egyetemi tagozatok (ezek
volnának a BDSZ alkotó sejtjei…) de kórust, sportkört is említhetnék; ismerek bencés alapon kialakult tarokkegyletet is…
Emitt örömmel adok számot arról, hogy létrejött egy újabb
kis kör, ez pedig a Bencés Diákok Nemesnádudvarért Asztaltársaság. Igen, van egy falu, ahonnan eleddig 18-an indultunk
Pannonhalmára. Bennünk a szülőfalu és a középiskola kettős

köteléke is él. Két éve mérlegeljük a gondolatot, mi az, ami
ebből kinőhet? A jeles hétvégén (2017.04.28.) aláírtuk alapító
okiratunkat, mondhatni jelképesen kidoboltuk vállalásunkat:
közösen, közösségként kívánunk szülőfalunkért tenni. „…Bár
sokan elszármaztunk már innen, mégis szeretnénk a köszönet jelét – összetartozó, együtt gondolkodó közösségként – magunk után
hagyni.” – szól a manifesztumunk egyik mondata. Bizakodva
várjuk településünk plébánosának, iskolaigazgatójának, polgár
mesterének javaslatait.

Reményünk van arra, hogy egy – a maga számára célt és ennek
megvalósításához szükséges áldozat vállalását is deklarálva –
termést is hozó közösség alapítói lehettünk.
Bischof Péter (Ph75)

BDSZ Budapesti Területi Szervezet hírei
2017-ben évben a sörözések időpontjai:
2017. június 12. (hétfő)
2017. szeptember 11. (hétfő)
2017. október 9. (hétfő)
2017. november 13. (hétfő)
2017. december 11. (hétfő)

A Budapesten tartózkodó, bármely bencés iskolában tanult diáktársainkat szeretettel várjuk havi találkozóinkra!
Időtartam: 17.00-tól záróráig.
Helyszín: Kis Vigadó vendéglő; 1113 Budapest (XI. kerület), Villányi út 34. (a 17-es és 61-es villamos Szüret utcai
megállójánál)

***
A 2017. szeptember 16-17-ei Mária Zarándoklatot a BTSZ támogatja és ösztönzi a kedves diáktársakat a zarándoklathoz való
csatlakozásra.
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BDSZ Győri Területi Szervezet hírei
2017. január 8-án 8.30-kor a győri Bazilikában halálának negyedik évfordulóján szentmise keretében emlékeztünk dr. Galavits
József (Ph63) diáktársunkra, Győr néhai városplébánosára. A szentmisét dr. Lukácsi Zoltán Márk (Ph86), a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektora, székesegyházi kanonok mutatta be.
2017. február 10-én, pénteken 17 órakor tartotta meg
Egyesületünk éves rendes közgyűlését a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium Jedlik Ányos termében.
2017. február 21-én Érszegi Márk Aurél (Ph93), Magyarország Vatikáni Nagykövetségének első tanácsosa, Vatikán-szakértő tartott előadást A Vatikán címmel Bencés Szabadegyetemünkön a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében.

2017. február 23-án a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
11. évfolyama farsangi bált szervezett, ahol Járai Márk (Gy05)
vezetésével bencés öregdiákok szórakoztatták az iskolából érkező
több száz tanulót. A diákoknak ‒ ha megunták a táncot ‒ lehetőségük volt beszélgetni, teázni, vagy akár sakkozni, csocsózni,
társasjátékozni is. A bál során a Bencés Diákok Győri Egyesülete
által felajánlott értékes tombolatárgyakat is kisorsolták. Örülünk,
hogy ismét segíthettünk a szervező évfolyam motorjának, Szabó
Dávidnak (Gy18), aki az egyesületünk által támogatott iskolai
futballcsapatnak is oszlopos tagja.    
2017. március 6-án dr. Kovács Antal, Magyarország eddigi
egyetlen cselgáncsozó olimpiai bajnoka, a Paksi Atomerőmű
kommunikációs igazgatója, a Magyar Judo Szövetség alelnöke
volt Egyesületünk vendége, aki A siker egyenlő a boldogsággal? címmel tartott előadást Bencés Szabadegyetemünkön a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében.
2017. március 21-én tartotta a győri Szent Mór Bencés Perjelség
Szent Benedek atyánk ünnepét. A 19 órakor kezdődő szentmise
keretében ünnepelt a közösség a bencés öregdiákokkal, a győri
bencés templom napközben elfoglalt híveivel, valamint a jelenlegi
diákok szüleivel együtt. A szentmisét Sárai-Szabó Kelemen
OSB (Ph99) perjel úr, templomigazgató mutatta be.
2017. március 31-én a Győri Egyházmegyei Levéltár és a Bedy
Vince Alapítvány koszorúzási ünnepséget szervezett Győrben,
a Káptalandomb 13. számú ház falán elhelyezett emléktáblánál. Bedy Vince (Gy84) nagyprépost, a Győri Egyházmegye
legnagyobb történésze volt. Köszöntőt mondott dr. Veres András (Gy78) győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke. Ünnepi beszédet mondott Székely Zoltán,
a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum igazgatója, mely után a
győri bencés öregdiákok és Egyesületünk képviseletében Péter
Tamás (Gy00) főtitkár is megkoszorúzta az emléktáblát, több más
egyházi és civil szervezettel együtt.

2017. április 1-jén Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére virrasztást szervezett a győri Székesegyház képviselőtestülete, melyhez a Bencés Diákok Győri Egyesülete is csatlakozott. A megemlékezés 18:30-kor kezdődött a Püspökvár kertjében. 19:30-tól
elmélkedést tartott Barsi Balázs OFM (Gy64), a Szűz Máriáról
nevezett Ferences Rendtartomány volt provinciálisa, a sümegi
Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója. Utána
20:30-kor Apor-keresztutat jártunk Bognár István városplébános,
püspöki irodaigazgató vezetésével. 21 órakor szentmisét mutatott
be dr. Veres András (Gy78) győri megyéspüspök, mely után hajnalig a vértanú püspök sírjánál virrasztottunk.
2017. április 22-én 11 órakor a győri Loyolai Szent Ignác Bencés
templomban dr. Várszegi Asztrik OSB főapát úr szentmise keretében diakónussá szentelte dr. Tullner Jób bencés szerzetest. Az
örömteli eseményen Egyesületünk elnöksége teljes létszámmal jelen volt, majd a szentmise végén ajándékcsomaggal köszöntöttük
Jób testvért. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benne!
2017. április 26-án Tóta Péter Benedek (Ph76) irodalomtörténész, egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Angol Tanszékének oktatója tartott
előadást Miért szép a falusi
kisleány és a Márton-hegyi
főapát Czuczor Gergely írásaiban? címmel Bencés Szabadegyetemünkön, a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium
Dísztermében.
2017. április 29-én Péter Tamás (Gy00) főtitkár vezetésével Budapesten a Bencés Diákszövetség Sportnapján vett részt
Egyesületünk futballcsapata. Törekedtünk arra, hogy a csapatban öregdiákok és jelenlegi győri bencés diákok is szerepeljenek.
A csapat tagjai voltak: Tóth Kornél (Gy16), Németh Milán
(Gy19), Schnur Mátyás (Gy98), Török Balázs (Gy17), Szabó Dávid (Gy18), Leitner Pál (Gy18), Rujp Miklós (Gy18)
és Bajner Attila (Gy19).
2017. május 20-án (szombaton) 9 órától tartjuk meg
hagyományos közös érettségi találkozónkat, melyet a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium és Egyesületünk szervez. A 10 órakor
kezdődő szentmisét Ternyák Csaba (Gy72) egri érsek, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának tagja mutatja
be azzal a kehellyel, melyet Egyesületünk vásárolt meg a Szent
Mór Bencés Perjelség számára, a Loyolai Szent Ignác Bencés
templom felszentelésének 375. évfordulója alkalmából. A dísztermi ünnepségen dr. Horváth István (Gy67) teológiai tanár, a
Pécsi Székeskáptalan nagyprépostja mond ünnepi beszédet a jubilálók nevében, valamint átadásra kerül a Győri Bencés Diákokért-díj, melyet Balogh Gyula (Ph54), a Bencés Diákok Győri
Egyesületének emeritus titkára érdemelt ki sokéves titkári és szervezőmunkájának elismeréseként. A legidősebb jubilálókat Péter
Tamás (Gy00), a Bencés Diákszövetség alelnökeként matúra oklevéllel köszönti.
2017. június 15-én a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium évzáróján átadásra kerül az Egyesületünk által alapított Luif Otmár
Ösztöndíj, valamint a Jó tanuló - Jó sportoló-díj.
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flotta

Kedves Diáktársak! Továbbra is van lehetőség kedvezményes mobiltelefon előfizetés igénylésére és készülék vásárlására, minden Diáktársunknak. Bővebb felvilágosítást és a készülékekkel kapcsolatos információkat a Diákszövetség honlapjának „Kapcsolatok” menüpontja alatt találtok. www.bdsz.hu

RIP
Elköszöntünk Öci diáktársunktól
2017. március 17-én délben, ragyogó tavaszi napsütésben kísértük utolsó útjára a Budafoki temetőben Geszler Ödön (Ph57A)
diáktársunkat. A temetési szertartást Korzenszky Richárd OSB
diáktársunk végezte, aki megemlékezésében Öci osztálytársa,
Nagy Sándor Utolsó áldás című versével búcsúzott tőle:
„Szól az ének búcsúzóra…
Gaudeamus igitur…”

Délután 4 órakor a budai Szent Imre templomban – ahova
diáktársunk kisgyerek korától járt szentmisére – engesztelő szentmise volt Geszler Ödön diáktársunk lelki üdvéért. A
szentmisén Richárd atyával együtt hárman koncelebráltak,
köztük Csóka Gáspár OSB diáktársunk, a pannonhalmi és a
győri bencés gimnázium egykori igazgatója.

Öcit az érettségi után ugyan felvették a műszaki egyetemre,
ám rövidesen politikai szervezkedésben való részvétel miatt az
ország összes felsőoktatási intézményéből pár évre kitiltották.
Végül mégis gépészmérnöki képesítést szerzett. 1989-ben az
újjászervezett Bencés Diákszövetségben a Pannonhalmi iskolaszervezet képviselője lett, majd a BDSZ képviseletét látta el
a PAX Hungarica-ban (egyházi középiskolák diákszervezeteinek szövetsége), és idővel annak elnökévé is választották. Megalkuvást nem ismerő, harcias állásfoglalásai az általa helyesnek
tartott ügyek mellett felejthetetlen emlékeket jelentenek.

A temetésen és a gyászmisén szép számmal vettek részt Öci
egykori osztálytársai mellett nála idősebb-fiatalabb pannonhalmi diáktársai is. A BDSZ Budapesti szervezete nevében Juhász
Norbert fejezte ki a részvétet Öci családjának. Osztálytársai
közül a szomorú eseményen ott voltak: Csákányóczky György,
Gádor Elemér, Király Sándor, Látits György, Légár Béla, Rostás Ákos, Szapáry György.

Bálint Árpád (Ph52) 2017. április 25-én elhunyt.

dicsérik. A pannonhalmi várkertben pedig egy általa faragott fa
emlékoszlop őrzi egykori tanáraink emlékét.
Csillag László (Ph52)

Bálint Árpi 1949-52 között Győrasszonyfáról járt be naponta
Pannonhalmára. Irodalmi érdeklődése már ott megnyilatkozott, de érettségi után előbb csak orosz nyelvből tudott tanári
diplomát szerezni, amit később sikerült az ELTE-n a magyar
szakkal kiegészíteni. Előbb Cirákon általános iskolában, majd
Kapuváron gimnáziumban tanított. 1961-ben azonban az akkori egyházi perek kapcsán koholt váddal börtönbe került és a
tanítástól végleg eltiltották. Két éves rabság után előbb fizikai
munkát végzett, majd – többek között − a dobai Betegfoglalkoztató Intézetben dolgozott: elmebetegek és alkoholbetegek
rehabilitációjában vett részt betegfoglalkoztató pedagógusként
és szép eredményeket ért el. Innen ment nyugdíjba. Mélyen
gondolkodó költőként verseket írt és idősebb korában szobrászkodni kezdett. Az utóbbi időben két verseskötete is megjelent és fa szobrait számos helyen állították ki. A dobai templom keresztútjának faragott képei például az ő keze munkáját
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Juhász Norbert (Ph67)
Fotó: Kovács Tibor István

Farkas Jenő dr. (So42), a magyar királyi hadsereg nyugalmazott repülő ezredese, 2016. december 29-én elhunyt.

Farkas Jenő 1924-ben született a Pápa melletti Pápakovácsiban.

A Rédén végzett elemi iskolai tanulmányok után a soproni
bencéseknél tanult, ott is érettségizett 1942-ben. Szombathelyen és Veszprémben végezte a Repülő Akadémiát és mint kadét vadászpilóta közben a II. világháború alatt több éles bevetésen repült már. Sérülése miatt 1944. december 17-én került a
vágsellyei hadikórházba. Onnan alakulatával Zeltwegbe vitték
ki. Az oroszok érkezése előtt századuk egy részét Klagenfurtba,
a légierők táborába menekítették. Angol fogságban, egy élelmiszerraktárban, majd gépjavító műhelyben dolgozott. Honvágya
hazahozta.

szervezeti hírek

A II. világháború után hómunkás, majd egy elektromos gépkezelő tanfolyamot végzett el és később beiratkozott a Közgazdasági Egyetemre. 1949-ben kérésére behívták a légierőkhöz,
majd 1955-ben másodszor rúgták ki kimondott indok nélkül a
honvédségtől katonás kir. magyar pilóta életviteléért, nemzettudatos honvédnézeteiért.

1956-tól a civilek életét élte. Volt Vaszaron baromfitelep vezető,
beiratkozott a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia
levelező tagozatára. Dolgozott Budafokon a Baromfifeldolgozó Vállalatnál, mint hűtőraktáros, a Prosperitás Építőipari Szövetkezetnél, mint villanyszerelő részlegvezető, a BOV Vaszari,
majd Esztergom-kenyérmezői pulykatelepén mint telepvezető.
1961-től Székesfehérvárott gazdasági tanár, Pécelen a Felsőfokú Baromfitenyésztési Technikum tanszékvezető tanára,
1966-tól a gödöllői Kisállattenyésztési Kutató Intézet osztályvezetője, tanácsadója. Szabadalma volt a napraforgó többletolaj
termelésével kapcsolatban.
1975-ben doktorált.

1968-1988 között 216 írása és több könyve jelent meg, melynek egyharmadát külföldön publikálták.
1992-ben a Ludovikás Világtalálkozó egyik szervezője volt.

1993-ban a honvédelmi miniszter úr ny. alezredessé, 2007-ben
ny. ezredessé léptette elő. Nyugalomban Gödöllőn élt haláláig
feleségével, Klára asszonnyal.
Märcz Ferenc (So52) diáktársunk elhunyt.
2017. január 4-én délután, kecskeméti otthonában tragikus
hirtelenséggel elhunyt Dr. Pongrácz József (Ph69) diáktársunk.

Dr. Pongrácz József 1950ben született Ceglédbercelen. Az általános iskolát
szülőfalujában végezte, majd
Pannonhalmán érettségizett
1969-ben. 1977-ben szerzett orvosdoktori diplomát
a Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi
Karán. Végzés után Kecskemétre került a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának Gyermekosztályára, ahol 1981-ig dolgozott.
1981-ben Szegeden szakvizsgázott csecsemő- és gyermekgyógyászatból. 1982-től körzeti orvosként dolgozott, majd később család-, és házi gyermekorvosként tevékenykedett.

1992-ben hozták létre a MEDITRES Kft-t, melynek alapító
tagja és egyik ügyvezetője volt. 1994. február 1-jén nyitották
meg az Egészségházat, melyet mindenki csak Bagoly-ként ismert.
forrás: www.hiros.hu
Roll István diáktársunk 75 évesen, 2017. március 9-én elhunyt.

92. életévében elhunyt Dr. Szerdahelyi Endre (Kg43) diáktársunk, a Kőszegi Ferenc József Bencés Gimnázium egykori diákja
és a Kőszegi Bencés Diákszövetség egykori alapítója és vezetője.

Egész életében vallott, Kőszeg városa és bencés gimnáziuma iránt érzett elkötelezettségétől
vezérelve
kulcsszerepet vállalt a Kőszegi Bencés Diákszövetség
létrehozásában.

1994 áprilisától, az iskolaszervezet megalapításától
tevékenyen járult hozzá a
bencés közösség működésének megszilárdításához:
a bencés szellemiség felfrissítése érdekében bencés
atyákat, volt tanárokat hívott beszélgetésre, együttműködésre
épülő kapcsolatot alakított ki Kőszeg Város egyházi, önkormányzati és civil életével. Hitte, hogy egy szervezet akkor teljesíti hivatását, ha működésének van kisugárzó hatása szélesebb
társadalmi rétegekre. A tagság erőfeszítése nyomán megújult
a kőszegi bencés rendház és Missziósház, megvalósult a Jézus
Szíve Templom belső részének rendbehozatala, emlékművet
állítottak a háború áldozatainak.

A Bencés Diákszövetség megalakulását követően, mint a Jézus Szíve Templom karvezetője, hitbeli elkötelezettséggel vállalta a vasárnapi miséken és egyházi ünnepeken való énekkari
közreműködést. Ezen alkalmakkor a bencés öregdiákok szép
számmal megjelentek, és hálásan köszönték a fáradozást. Az
egykori bencés gimnázium 320. éves évfordulójának aktív szereplője volt az énekkar, és a karnagy kezdeményezésére együtt
énekelték el a „Szent Benedekhez szálljon fel az ének” című dalt.
Az évek során több Diákszövetség is meghívta a kórust, így jutottak el Keszthely, Sopron, Szombathely és Tihany városokba,
ahol a karvezető latin nyelvű mise éneklésével köszönte meg a
meghívást.

Tekintettel arra, hogy Kőszeg városában százharminchárom
esztendőn keresztül működött bencés gimnázium, a szervezet
legfőbb célja az oktatási intézmények figyelemmel kísérése volt.
Az ifjúságot a jövő zálogának tekintve erkölcsi kötelességüknek
tartották a felnövekvő generációk helyes értékrend melletti nevelését. Ennek érdekében támogatták a Domonkos-rendi Szent
Margit Általános Iskola létrehozását, külön gondot fordítottak
a Jurisich Miklós Gimnázium működésének támogatására, állásfoglalást adtak ki az egyházi kollégiumokkal kapcsolatban.
Dr. Szerdahelyi Endre életének sarokköve volt a szűkebb pátriájához való ragaszkodás és tenni akarás. Vallotta, hogy életének
nehézségein a hit segítette át, amelyben mindig mentsvárat és
megnyugvást talált.
unokája, Stefánich Éva

Tóth Frigyes (Ph59) 2016 októberében elhunyt.
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2017. évben működő területi szervezeteink:
Bácskai
Vancsura László (Ph84) +36203641117
laca965@t-online.hu
Budapesti
Juhász Norbert (Ph67) +36302113956
nbt@t-online.hu
1183 Budapest, Kiss János utca 49.
Egri (Heves megyei)
Dr. Hanis Béla (Gy75) +36302595969
hanismed@t-online.hu
ÉK-magyarországi
Dr. Sója Szabolcs (Ph58) +36209936283
dr.soja@freemail.hu
Fővároskörnyéki
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
Győri
Dr. Kőrösi Tamás (Ph73) +36309547372
kota@gyor.kaali.hu
9026 Győr, Szabadrév utca 11.
Keszthelyi
Kiss László SAC (Gy69) +36303149057
plebania.heviz@gmail.com
Komárom - Esztergom
Domnanovich Tamás (Kg49) +36309040943
domnatom@freemail.hu
Kőszegi
Molnár Attila (Gy71) +36205091434
molnarattila53@freemail.hu
Piliscsabai
Dr. Maróth Miklós (Ph61) +36302110880
marothm@gmail.com
Somogyi
Dr. Antal László (Ph73) +36703328577
drantallk@gmail.com
Soproni
Tuba Jenő (Ph65) +36302770763
Székesfehérvári
Dr. Bodnár Zoltán (Ph94) +36309711982
bz@blui.hu
Szombathelyi
Dr. Andor Ferenc (Gy62) +36309472966
andor.szabolcs@chello.hu
Tolnai
Endrődi István (Ph63) +36209423517
endrodi.istvan@freemail.hu
Veszprémi
Bischof Péter (Ph75) +36209880225
bischof@upcmail.hu
Pécsi
Katona Ádám (Ph11) +36209309281
adingo93@gmail.com

Egyetemi Tagozatok:
ELTE
Alföldi András (Ph09) +36204794124
alfandras@gmail.com
BME
Lázár Levente (Ph09) +36202808058
lazarlevente@gmail.com
Corvinus
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
SOTE
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
Győri
Hancz Patrik (Gy11) +36205710738
hanczpatrik@gmail.com
Szegedi
Kovács Péter (kapcsolattartó) (Ph05) +36203441134
kope.kope@gmail.com
Veszprémi
Bolla Kristóf József (Gy07) +36204341947
bollak@gmail.com

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

A BDSZ elérhetősége:
A BDSZ elérhetősége és egyesületünk
dokumentációs központja:
Bencés Diákszövetség 1518
Budapest Pf.155
Adategyeztetési, tagdíjnyilvántartási
ügyintézés
tagdij@gmail.com
BDSZ flotta ügyintézés és információ:
telefon@bencesdiak.hu,
www.bdsz.hu/kapcsolatok
A kiadványainkba szánt
küldeményeket
Kovács Péter (Ph05) szerkesztőnek a
kope.kope@gmail.com
címre küldjétek.
Tel.: 20/344-1134
A Hírlevélben megjelent cikkek nem
minden esetben és nem feltétlenül
tükrözik az Elnökség vagy
a BDSZ hivatalos álláspontját.
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