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Szombathelyi szervezet

A BDSZ Szombathelyi Csoportja 2006. december 18-

án tartotta tisztújító ülését.

HARANGOZÓ BERTALAN bejelentette, hogy megnöveke-

dett közéleti és szakmai elkötelezettségei miatt továb-

biakban nem tudja vállalni 1992 óta betöltött tisztsé-

gét és elnökségéről lemondott. Mivel a szervezet veze-

tőségének mandátuma is lejárt ezt követően tisztújí-

tásra került sor. A Jelölő Bizottság (BÉRY GÉZA, DR. FÜZI

GYULA, TÓTH LÁSZLÓ) közreműködésével került sor a

választásra. A tagság elnöknek DR. ANDOR FERENC diák-

társunkat, vezetőségi tagoknak: 

ERDÉLYI IVÁN, HARANGOZÓ BERTALAN, HORVÁTH TIBOR, 

DR. PRUGBERGER EMIL, TREMMEL JÁNOS, VÁMOS LÁSZLÓ

diáktársunkat választotta meg.

– Szent Benedek napi ünnepségünket március 21- én

tartottuk a Szent Márton templomban, a homiliát

Molnár Szabolcs diáktársunk tartotta.

– Április 17-én köszöntöttük Dr. Gábriel Lajos Diák -

szövetségünk legidősebb tagját, nesztorunkat 100.

szü letésnapján lakásán. Átadtuk Neki Főapát Úr kö -

szön tő sorait, amelyben leírja : „büszkék vagyunk egy-

kori diákunkra, értékes életére, hűségére és Isten

nagy szeretetére, amellyel Lajos Bátyámat e magas

korig megőrizte. Köszönjük, hogy élete során ragasz -

ko dott egykori tanáraihoz, a bencés közösséghez és

diák társaihoz. Köszönjük, hogy elkötelezett keresz-

tény ügyvédként védte a diktatúra során kiszolgálta-

tottakat, üldözötteket. Isten áldását kérem életére és

imádkozom, hogy a 100. évet Isten ajándékának te -

kintve erőt kapjon a mindennapok keresztjének viselé-

sére és örömeinek fogadására.

– Április 28- án Jánosházán Dr. Sárközy Pál Főapát

emléktábláját helyeztük el a plébánia templomban, a

szentelést Dr. Várszegi Asztrik főapát úr végezte. A

szentmise után a Szent Imre Katolikus Általános

Iskolában Főapát urunk a néhai Sárközy Pál főapát úr

életéről tartott előadást.

– Mindezek után szomorú hírt kell közölnöm DR.

GÁBRIEL LAJOS diáktársunk- akit nemrég köszöntöttünk

100. születésnapján – életének 101. évében csendesen

elhunyt. Temetése 2007. július 6 – án 11 órakor volt

Szombathelyen, a Jáki úti temetőben. Engesztelő

Szent mise érte aznap reggel 9.00 órakor a Székes -

egyház Madonna kápolnájában volt. Több diáktársunk

is részt vett mind a szentmisén, mind a temetésen. A

Bencés Diákszövetség nevében Dr. Andor Ferenc

elnök búcsúztatta. Isten irgalmában nyugodjék béké-

ben.

Május utolsó szombatján Pannonhalmán találkoztunk.

ŐSZI PROGRAMUNK:   

Október hó : Pusztacsatári Mária Kegyhely megláto-

gatása ( Takács László nádasdi plébános Diáktársunk

kalauzolásával )

November hó : Feiszt György diáktársunk előadása :

/ Magyarország és Erdély címerei /

December hó : Évzáró rendezvényünk

MATURA lapok átadása

ANDOR FERENC DR.
elnök

Szombathely, Tóth á. u. 39.
Tel.: 94/324-646

e-mail: vmtv@t.online.hu 

Dr. Gábriel Lajos egyik utolsó fényképe, a 100. születésnapján

Diáktársunk temetésén elhangzott beszéd a BDSZ honlapján 

(www.bencediak.hu) olvasható.
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Néhai DR. SÁRKÖZY PÁL pannonhalmi főapát

úr emléktáblájának felavatása

K Ö S Z Ö N T Ő

Excellenciás főapát úr, apát úr, esperes és plébános urak,  alelnök

és polgármester úr, diáktársaim, kedves megjelentek !

Ünneplő ruhába és szívbe öltöztünk, hogy lélekölelő ese ménynek
lehessünk tanúi.

Nem mint a Vas megyei Temetkezési Vállalat igazgatója köszöntöm
Önöket, hanem a Bencés Diákszövetség Szom bathelyi Szer ve -
zetének elnökeként. Ez a szervezet 1992. január 25- én alakult,
Szalai Béla akkori fő tit kár hathatós és baráti közreműködésével, s
immár 15 éve tölti be igaz hittel a céljaként megjelölt feladatát: az
öregedő bencés diákok közti kapcsolat ápolását, a Szent Benedek
Rend oktató-nevelő tevékenysé gé nek támogatását, társadalmi
kapcsolatok, szövetségek építését, a nemzedékek közötti szellemi-
érzelmi kapcsolatok ápolását, az idős, betegeskedő, magányos
diáktársak emberséges felkarolását.

E rövid ismertető után őszinte tisztelettel köszöntöm kö rünkben
DR. VÁRSZEGI ASZTRIK pannonhalmi főapát urat, aki eljött ide Já -
nos házára, a Kemeneshát kies nagy községébe, hogy nemes el kép -
zelésünket jelenlétével igazán rangossá és felejthetetlenné tegye.
Előd jének, az 1884-től 1957-ig élt DR. SÁRKÖZY PÁLNAK (bölcsész-
doktor-matematikusnak), Jánosháza szülöttének emléktábláját
Isten házában felavassa, emléke előtt velünk együtt tisztelegjen.
Köszönjük. S ugyanígy köszönjük PAVLICS ISTVÁN plébános, kano-
nok úrnak, az idén aranymisés Istenszolgának és kedves mun ka tár  -
sainak azt a készséget, azt az alázatos segít sé get, amellyel el kép -
zelésünket fogadta és támogatta. Köszönjük KERESZTES ISTVÁN pol -
gármester úrnak és János háza lakosságának szíves vendéglátását.

Hasonló módon avattunk már emléktáblát, tisztelt ta ná rainknak,
mindazoknak, akik kutatók, tudósok, jeles személyiségei voltak
egy- egy községnek : 

így pl. Kámban (Holenda Barnabás); Hegyfalun (Kelemen Atanáz,
Kelemen Szulpic) ; Jákon (Börzsöny Arnold); Bükön (Csóka J.
Lajos); Bőben (Pados Ottokár és Rozmán Erik); Csepregen (Pálffy
Má tyás főapát); Kisunyomban (Pulay Csaba); Szombat helyen

(Szigeti Kilián). 

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy ilyen nagyszerű szervezet,
a bencés szellemiségű társak elnökeként ezennel felkérhetem Dr.
Várszegi Asztrik főapát urunkat, hogy Dr. Sárközy Pál emléktáblá-
ját megáldani szíveskedjék.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
DR. ANDOR FERENC

Dr. SÁRKÖZY PÁL
1884- 1957
Jánosháza szülötte,

Bölcsészdoktor, matematikus
pannonhalmi főapát

emlékére
állította a Bencés Diákszövetség

Szombathelyi Szervezete
2007

1884. XII. 03. Jánosháza
+ 1957. 05.10. Pannonhalma

ppsz. 1909. 06. 29.
tanár Győrben 1909–1910
főisk. tanár 1910–1947
perjel 1929–1938
főisk.ig. 1938–1952
Korm. apát 1947–1952
főapát 1952–1957

A tábla leleplezése és szövege
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Idén 15 éves a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem. Az egyetem létrehozásában
több bencés diák is szerepet vállalt, töb-
bek között MARÓTH MIKLÓS, VÁRSZEGI

ASZTRIK, TERNYÁK CSABA és jómagam. Úgy
gondoltuk, hogy a jeles évforduló alkalmá-
ból interjúsorozatot indítunk a helyi új -
ság ban, és természetesen szeretnénk ha a
hírlevélben is meg tudnának jelenni ezek
az írások. 

Már most jelzem, hogy a XIV. Piliscsabai

Egyházzenei Napok 2008. május 16-17-
18-án kerül megrendezésre, melyben
megint csak Szervezetünk komoly szere-
pet vállal. 

CSÍKY GÁBOR

2081 Piliscsaba, Fő u. 2/a

26/375-095

csiky.kkt@t-online.hu


