BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Varga Ilona képviselő

Tárgy: A rákosszentmihályi születésű Olofsson
Károly, Piacid atya emlékének ápolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Oloffson Károly, szerzetesi nevén Piacid atya, életének 101., szerzetességének 84 évében,
2017. január 15-én hunyt el.
Olofsson Károly 1916. december 23-án született Rákosszentmihályon és kisgyermekkorát is
itt töltötte. Tíz éves volt, amikor 1926-ban beköltöztek a fővárosba.
Az érettségi vizsgát 1933-ban, 16 évesen tette le, ezt követően lépett be a bencés rendbe.
1939-ben, egyetemi tanulmányai befejezése után szentelték pappá. 1945 őszén részt vett a
nemzetgyűlési választási küzdelmekben, ezért a baloldali újságok sajtóhadjáratot indítottak
ellene. 1946. június 5-én tartoztatta le az Államvédelmi Hatóság. A szovjet katonai bíróság
koholt

vádak

(terrorcselekmény)

alapján

1946

szeptemberében

a

Szovjetunió

munkatáboraiban letöltendő tíz évig tartó szabadságvesztésre ítélte.
A Gulágra internálták, Moszkvától 900 kilométerre keletre, egy mordvinföldi táborba vitték.
A szerzetes sokszor idézett, a Gulág túlélésére rabtársaival együtt megfogalmazott négy
szabálya a következő: "A szenvedést ne dramatizáljuk, mert attól gyengébbek leszünk";
"Vegyük észre az élet apró örömeit"; "Ne gondoljuk, hogy eleve különbek vagyunk másoknál,
de adott helyzetben mutassuk meg, hogy így van"; és "Kapaszkodjunk Istenbe", mert "az ő
segítségével túlélünk minden földi poklot".
1955 novemberében térhetett haza Magyarországra. Szabadulását követően sem papként, sem
tanárként

nem

kapott

mosodavezetőként,

működési

1977-ben

ment

engedélyt.
nyugdíjba.

Kezdetben
Papi

fizikai

hivatását

munkás
sokáig

volt,

csak

végül

titokban

gyakorolhatta.
Olofsson Placidot 1993-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki.
2003-ban neki ítélték a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából adományozott
Parma fídei - A hit pajzsa kitüntetést, 2005-ben Magyar Örökség, 2006-ban Pro Ecclesia
Hungariae-díjjal ismerték el. 2010-ben vette át a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztjét, 2016. október 23-án pedig Magyar Becsület Rend kitüntetést kapott
páratlanul hosszú és példaadó életútja elismeréseként, és azért a "reményt adó derűért",
amellyel megélte élethivatását a legembertelenebb körülmények között is. Olofsson Placidot
kívánsága szerint Pannonhalmán helyezik végső nyugalomra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tegye lehetővé, hogy a rákosszentmihályi születésű

Olofsson Piacid atya emlékét kerületünkben méltóképen, szobor állításával, vagy
emléktábla elhelyezésével ápolhassuk.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és a határozati javaslatról
döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz,
hogy Olofsson Piacid atya emlékét kerületünkben szobor állításával,
vagy emléktábla elhelyezésével ápolni fogja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kerületi civilszervezetek
és a budapesti Bencés Rendház bevonásával dolgozzon ki javaslatot az
emlékmű elhelyezésnek helyéről és módjáról.
Határidő: 2017.március 31.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2017. február 1.
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