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I.A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó (személy/ intézmény/szervezet/ vállalkozás) Neve:
Sziklai Ákosné
2.A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó adatai:
Név: Sziklai Ákosné
7478 Bárdudvarnok Bárd Ltp. 54.
Telefonszám: 0630/201 8428
E-mail cím: agisziklai1967@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése: Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház
2. A nemzeti érték szakterületenkénti besorolása

-agrár és élelmiszergazdaság
-ipari és műszaki megoldások
-természeti környezet

-egészség és életmód
-kulturális örökség
-turizmus és vendéglátás

-épített környezet
-sport

3.A nemzeti érték fellelhetősége
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
-települési

-tájegységi

-megyei

-külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
1950-ben az Államvédelmi Hatóság a 4 tanító rend kivételével halálra ítélte a magyarországi
szerzetesrendeket, azokat fegyveres erőszakkal feloszlatta. Tagjai, ezek a megszentelt életű
emberek, köztük számos értelmiségivel és tudóssal, gyárakban,fűrésztelepeken, vasútnál,
sekrestyésként, kántorként, napszámosként élték az életüket. Többeket Gulágra vittek. A
Szent Benedek rendjének kontemplatív női ága is erre a sorsra jutott
1989 után ezek a rendek újraindulhattak, ha túlélték a 39 éves üldöztetést. Magyarországon
a szemlélődő Bencés női ág teljesen kihalt.
Váli Erzsébet, Budapest körtéri fiatal lányhivatást érzett a Rendbe, a kommunizmus alatt
sikerült Nonnbergbe emigrálnia és felvételt nyernie az. ottani kolostorba. Itt kapta az Ancilla
nevet. A rendszerváltás után lelkesen hazajött az indíttatásból, hogy a Bencés női ágat, akik a
szemlélődésre szentelik az életüket, újraindítsa. 1992-ben Kaposszentbenedeken a régi
plébánia épület romjain találta meg a monostor helyét.
1994-ben Balázs Béla megyés püspök szentelte fel több száz helyi hívő és vendég
jelenlétében. 2011-ig Ancilla nővér körül nem alakult ki közösség, majd egyre súlyosbodó
betegsége miatt a pannonhalmi Bencés Szeretetotthonba vonult vissza.

A Bencés Rend nem kívánta hasznosítani a közel 3000 köbméter fenyőfából épült 2604
négyzetméter alapterületű monostort, így Ancilla nővér végakarata alapján a Rend a
kaposvári egyházmegyének adományozta lelkigyakorlatos célokra az egykori szerzetes házat.
2011. november 03-án vette át a kaposvári egyházmegye 99 év használatra, évi 100 Ft
bérleti díjért az épületet. Balázs Béla megyés püspök Világos Krisztián atyát nevezte ki a
lelkigyakorlatos ház első igazgatójának. 2011 óta az épületen több átépítés történt, de ezzel
együtt megtartotta régi jellegét és formáját, ezzel szolgálva az évente idelátogató közel 4000
lelkigyakorlatozót.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Mint épület: Közép-Európa legnagyobb fagerendás technológiával készült háza. .
Különlegessége, hogy finn tervek alapján, Finnországból érkezett fenyőfából építették erdélyi
mesterek részvételével. Kívülről lefestették a fából készült falakat, de belül eredeti, natúr
állapotban hagyták – ez sajátos eleganciát kölcsönöz a belső térnek, hiszen a fa az évek
folyamán, természetes folyamatok révén, megérett. Gyönyörű kertje szintén hozzájárul
jelenlegi funkciójának mind teljesebb betöltéséhez.
Mint szellemi kulturális érték: az, hogy falunkban Lelkigyakorlatos Ház működik
különlegessé, egyedivé teszi lakóhelyünket, emeli szellemi, lelki értékünket.
Ezenkívül Ancilla nővérnek is szeretnék emléket állítani az általa alapított ház értéktárba
történő felvételével.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
http://portapacis.hu/
http://www.videki-elmenyek.hu/helyi-ertekek/porta-pacis-lelkigyakorlatos-haz-176.html
http://www.kpszti.hu/porta_pacishttps://www.facebook.com/PortaPacis/
http://uj.katolikus.hu/adattar.php?h=20

8. A nemzeti érték hivatalos Weboldalának címe: http://portapacis.hu/

III. Mellékletek
1.Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja

Váli Ancilla nővér

Váli Ancilla Nővér

