Dr. Bán Zoltán Elizeus plébános atya városunk új díszpolgára
Önkormányzatunk
a
város
érdekében
kifejtett
kimagasló
teljesítményéért díszpolgárrá avatta dr. Bán Zoltán Elizeus ciszter
plébános atyát az augusztus 20-ai állami ünnepségen.
Bán Zoltán Elizeus Kaposváron született 1931-ben. A Nagy Lajos
Gimnáziumban érettségizett jó eredménnyel. Rövid ideig lehetett csak ciszterci
novícius Zircen, mert 1950-ben feloszlatták a szerzetesrendeket. Néhány
társával elindult nyugat felé a külföldi tanulmányok reményében, de elfogták
őket, és börtönre ítélték. Vallomása szerint a börtönélet az élet főiskolája volt
számára. Sok embert megismert, sokat tanult mások elbeszélése alapján, akkor
érett felnőtt emberré, és a tapasztalatokat jól hasznosította.
Tatabányán munkatáborban bányászként megbecsült munkát végzett.
1954-ben szabadult, Pécsett a szülei és három testvére várta haza. Sem
börtön, sem mellőztetés, kitaszítás nem tántorította el a papi és szerzetesi
pályától. Közel két évtizedig tartott, míg hivatalosan is gyakorolhatta választott
életpályáját. A pécsi püspök felvette a kispapjai közé, Győrbe került
szemináriumba. Szerzetességét ebben az időben titkolnia kellett. Egyházi
szeretetszolgálatot végzett Püspökszentlászlón és Módrákszelencén, majd a
székesfehérvári idős papok otthonában szolgált. 1956-ban a pécsi püspök a
Hittudományi Akadémiára küldte. A Szentszék engedélyével titokban pappá
szentelték
1960-ban.
Pannonhalmára
helyezték, az idős szerzeteseket ápoló
otthon
főkönyvelője,
otthonvezetőhelyettese lett hat évig.
1973-ban hivatalosan is kaphatott
államilag engedélyezett papi beosztást,
plébános volt a pécsi egyházmegye több
településén. 1994 óta él városunkban, és
részese a lakosság életének minden
jelentős eseményében, valamint tanította
a
novíciusokat
2008-ig.
2001-ben
doktorált. A zirci apátság perjele és a
zirci egyházközség plébánosa volt a
közelmúltig. Számos zirci család került
kapcsolatba
az
atyával
keresztény
életének gyakorlása során. Jelenleg is ő
végzi a jegyes-oktatásokat, valamint a
felnőtt
keresztelőés
bérmálási
oktatásokat. A ciszterci rendért, híveiért
végzi
áldozatos
munkáját
naponta.
Köztisztelet övezi a városlakók körében.
„Ezt a díszpolgári kitüntetést, ha úgy
tekintem, mint a jelenlevőknek és az én egykori híveimnek a szeretetét, így
nagyon köszönöm, és így nagyon jól esik. Ahogy fölolvasták, hogy mi kell ahhoz,
hogy valaki elnyerje ezt a kitüntetést, úgy érzem, ez engem nem illet meg, mert
semmiféle kimagasló teljesítményt nem nyújtottam. Sajnos a koromnál fogva
nem is sok reményem van rá, hogy ezután fogok majd nyújtani. De
mindenesetre a régi híveimért is, és Zircért, Zirc lakosságáért is, mint lelki
híveimért a jövőben is fogok imádkozni” – melengette meg szavaival az emberek
szívét dr. Bán Zoltán Elizeus atya.
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