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.Protelíció: védelein és kapcsolat 
A protekció rossz felhangokkal rendel

kező szó. A korrupciót, a részrehajló 
döntéshozatalokat, az átláthatatlan ügyme
netek világát idézi. ,Érdekes módon a szó 
eredeti, latin jelentése - védelem - pozitív, 
és más nyelvekbe, például az angoiba is 
ezzel a pozitiv jelentéssei vonult be. Amit 
mi protekción értünk, azt az angol más
ként, de egy magyarul is azonnal érthető 
kifejezéssel mondja: kapcsolatokkal ·rendel
kezik (to have con11ections). Ez is tanulságos, 
mert ez meg a magyarban nem feltétlenül 
pejoratív értelmű. 
Manapság egyre világosabban lá~uk, hogy 
érdekeink hatékony érvényesítése nem 
képzelhető el kapcsolatépítés és a kapcsola
tok ápolása nélkül. Azonos lenne ez egyfaj
ta maffiahálózat építésével? Aligha. Inkább 
annak az ·antropológiai ténynek egy gya
korlati megnyilvánulása, hogy az ember 

igazi védelmet csak a kapcsolataitó l, csak a 
másik embertől remélhet. 
Az elmúlt hónapokban ·sokat tettünk a kap
csolatépítés és -ápolás terén. Törekvéseink
nek egyik fő csapásiránya az iskola és a 
szi.ilői ház kapcsolattartásának megkönnyí
tése volt. Ennek érdekében a híráramlás 
ú jabb és újab b (t~ait nyitottuk meg. 
I Ionlapunk hamarosan megújult formában 
lesz elérhető: a tartalmi gazdagsága miatt 
igen értékes oldalakat a friss hírekre, infor
mációkra, adatokra éhes látogatók is elége
detten böngészhetik. A honlap eimét a 
könnyen megjegyezhető www.szepi.hu
ként jegyeztettük be a korábbi hosszú és 
bonyolul t név helyett. 
Összeírjuk a szi.ilök e-mail eimét, hogy az 
iskolai vagy az osztályt érintő tájékoztató
kat elektronikusan is el tudjuk kuldeni. 
Telefonvonalainkat az eddigt kettő helyett 

Médiadezodot· 
K ellemes, bizsergető érzés, mikor egy 

csinos lány illata megcsap bennünket, 
ahogy elhalad mellettünk. Szinte belebódu
lunk, s szívesen elcsábulnánk, nem törődve 
semmivel. Eszünkbe sem jut, hogy illata mé
giscsak valamiféle álság. Ami lényegét ugyan 
nem, küllemét mindenképpen módosílja. Sze
reocsére- mondhatná joggal bárki-, mert egy 
jószagú lány mégiscsak vágyaink netovábbja. 
A harmadik évezred alighanem a médiáé lesz. 
El nem kerülhetjük. A televízió, a rádió, az 
újságok, sőt már az intemet is életünk részé\'é 
lett. Közvetít számw1kra ezernyi infonnációt a 
világról: az eddig elérhetetlen dolgok elérhetö
vé váltak. Ráadásul másodpercek alatt. 
Ugyanakkor számos veszélyes dolog is ránk 
talál a médiumokon keresztül. S kétségeink ne 
legyenek: az esetek többségébl.!n nagyon ne
héz felismerni a csapdákat. A média leginkább 
alattomos módon igyekszik meggyőzni ben
nili1ket. Folyamatosan áraszlja felét1k - akár
csak egy melletti.h1k elsuhanó gyönyörű lány
a finom illatú luxust, a fogyasztói társadalom 
kreált értékeit, kívánatossá téve rnindazt, amit 
egyetlen ember sem kiváiu1a meg, ha alaposan 
fontolóra vem1é a dolgot. Tulajdonképpen mi 
is vágyau1k netovábbja? 
Valóban vágytmk az önmegvalósítás mindent 

és mindenkit elsöprő sikerére? A ~zükségen 
felüli egzisztenciateremt~re? A hipermarke
tck gazdaságos akcióira? A kö1myed, gondo
lah1élki.ili kikapcsolódást ígérő szappanope
rákra, a primitívséget messze felülmúló kibe
szélő/valóságsókra? Tényleg mindig is a csa
ládot eleve kizáró úgynevezett más:x'\g tolerá
lásáról álmodtunk? Vajon tényleg elcserélnénk 
egy bigtnekre a nagyi törós buktáját? Nyaral
ni, teleini kizárólag tengerparti koktélok társa
s.'\gában szereh1énk? 
Most egy médiumot tart kezéb<.>t1 n Kedves 
Olvasó. És ki kell ábrái1dítanom: nincsenek 
benne szenzációk, italosan árokba hajtott sztá
rok, plasztikázott nöi bájak, politikai korrttpci
ókat leleplező tényfeltáró riportok. 
A Dugonics András Piarista Gimnázium lapja 
egy tiszta ·újság akar maradni diákok, szi.ilők, 
tanárok, az egész piarista család okulására és 
szórakozására. 
Most újrainduló öjságw1k elsősorban isko
lái1król szól. Számos fontos tudnivalót közöl. 
Beszámol az iskola életéről, eseményeirőL 

lgyekszili1k majd a külvilág felé is fordulni, 
hogy tisztább kép alakulhasson ki rólw1k. 
Egyházi iskolaként helyet adunk lelki életün
ket terelgető írásoknak, és igyekszünk felhívni 
a figyelmet a környezetünkben lévő kulturális 

négyre bővítettuk, hogy ritkábban legyen 
foglalt az iskola telefonja. 
Mcgjelente~i.ik az iskolaújságöt, amely 
nemcsak hírlevélként működik, hanem 
szülök, diákok, t<lnárok és az iskola baráti 
körének kú1ál érintkezési lehetőséget. 
Ezek a gesztusok mind egyetlen célt szol
gálnak: a kapcsolatépítést A szulök és a 
pedagógusok szorosabb kapcsolatil ugyan
is il jobb egyi.ittmlíködés záloga, ez ped ig a 
hntékonyabb nevelés elengedhetetlen feJté· 
tele. Márpedigmi más a közös célunk, rnint 
gyermekeink nl.!velé~e? 
Ó~zintén remélem, hogy erőfe~zítéseink 
l.!redményt hoznak, és együttmt1kodésre 
kész, összefogásrn példát adó, az egyént 
védő közösséggé válunk. 

Urbáll jtizsifSP 
igazgató 

eseményekre. 1Yli fiúiskola vagyunk. S mint
hogy minden valamirevaló férfi hátulról kezdi 
olvasni az lljságot, mert ott a sportnwat, mi is 
megadjuk nekik ezt ilZ örömet. 
Reményeu1k szcrint mostantól havonta lesz 
Piélr Futár, melynek elsö számál1oz jó olvasást 
kívánw1k! 
És még egy: a dezodorok nem olyan régen 
még használt haJtógáza, a freon, súlyosan ká· 
rosíl)a a Föld v(>dőpajzsát, az ózonréteget Jó 
lenne, ha végre a szellemi freont is kivonnák a 
forgal omból! 

Mésuiro~ FereiK 

\•·an~ J:ínos: 

Ezelőtt a háborúban 
Nem követtek semmi elvet, 
Az erősebb a gyengétől 
Amit elvehetett, elvett. 

Most nem úgy van. A világot 
Értekezlet igazgatja: 
S az erősebbhami csinyt tesz, 
Össze(íl és- helybehagyja. 



l PIÁRFIUT ÁR 

• 

A Szt'f>iPre.~.~ ,jl'l enti 

A Vll. És lX. évfolyam elején az tajonnan 
jövő diákok megkapják a d iákigawl

ványt. A későbbi tanévek elején a közösen le
adott igazolványokra az igazgatói irodában 
ragasztják rá az érvényesítő matricát. A diák
igazolvány a következő tanév szeplember 30-ig 
érvényes. A legfontosabb dolog, hogy vigyázz 
rá nagyon, mert körülményes az újraigénylése. 
Ha mégis elveszett, a teendőid a következők: 
az ircdán ki kell töltened egy diákigazolvány
igénylő nyomtatványt, és be kell adnod 2 db 
(lehetőleg fekete-fehér) igazolványképet 
Egyúttal kapsz egy ideiglenes diákigazolvány!, 
amely 60 napig érvényes. Az iskola elküldi az 
igénylő lapodat és a fényképedet a nyomdá
nak. A postaköltséget és a diákigazolvány elő
állítási költségét is neked kell kifizeh1ed. Tehát 
nagyon vigyázz rá! 

" " " 

M inél előbb érdemes tudnod, milyen 
tárgyakból kell, illetve lehet érettségi 

vizsgát tenned. Kötelező érettségi tárgyak: IlUI

gyar uyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli), mate
matim (irásbeli), történelem (szóbeli), idegt'll 
nyelv (írásbeli és szóbeli). Választható tárgyak: 
idege11 11yelv (irásbeli és szóbeli), fizika (irásbeli 
vagy szóbeli), kémia (írásbeli vagy szóbeli), 
biológirt (írásbeli vagy szóbeli), foldrajz (szóbeli), 
hitinn (szóbeli), mjz (írásbeli és szóbeli), ének
zene (szóbeli), ilif ntika (írásbeli és szóbeli). A 
kötelezően választható tantárgyak száma: 2. 
2003-ban ~ 2004-ben a hozott pontok egy ré
szét - maximálisan 10 pontot - az érettségi 
vizsga eredménye alapján kell kiszámolni. A 
felsőoktatási intézmények az érettségi bizonyít
ványba beírt tantárgyak alapján számolják az 
érettségi átlagot. A 10 hozott pont számítása 
úgy történik, hogy a kiszámolt átlagot először 

duplázzák, majd kerekítik. 

I skolánkban azokból a fiúkból, akiknek a 
hangja erre alkalmas, két énekkart szervez

tünk. Az iskola nagy énekkara hétfönként tart 
próbát, és énekével az iskolai miséken, ünnep
ségeken közreműködik. Énekkanu1knt szívt..'
sen hívják különböző városi ünnepségekre is. 
Fontos résztvevője a város kóruséletének. A 
kórustalálkozókon, jubileumi hangversenyeken, 
Éneklő /jjiÍság minösítö hangversenyeken siken·el 
és eredménycsen vesz részt. A Karolina iskola 
leánykarával rendszeres az együttmüködé~. Isko
lánk színháltermében rendszercsen tan a Vtimsi 
Kám.regyesület énekkari hangversenyeket. Atok
ból a dtákjainkból. akik hangja ~g nem mutált. kis 
kamarakórust alakítottunk. akik vagy önállóan. 
vagy a nagy énekkamal tlú vegyeskarl alkotva slÍ
nesítik iskolánk zenei arculatát, és sajátságos S/Ín
foltot jelentenek a város kórusélctébcn. Lehetőség 
van an·a, hogy nézni zongora tudással rcnuclkez6 
diákjaink orgonát tanulhassanak. Furulya. gitár és 
koboz hnngsterek tanulására is lehetőség van. l nfó: 
Ltljos l.m•<ÍIItmzár únuíl. 

(Sz) ePicentrum 

Pial'lnfo. 
Piaris ta nővérek Erdélybe n 

2002. július 4-én Kiirti-Bokor Judit és Vö
rös Tünde, magyar piarista nővérek 

(suore calasanziane) megkezdték működé
süket Déván. ..... 

Jelenits Istvánt 70. születésnapja 
alkalmából köszöntöttük 

U•• 1u1epi rendezvényt tarto ttunk Jelenits 
István tanár úr 70. születésnapja alkal

mából a Duna-parti piarista kápolnában 
2002. december 21-én, 10.30 órai kezdettel. A 
hálaadó szenhnise főcelebránsa Jelenits Ist
ván volt, a prédikációban hivatásáról beszélt. 
A szentmisén a Sik Sándor Kórus énekelt 
Boriáll Tibor vezeté~\'el. 
Az ünnepségen kö~zöntöt mondott Mádi 
Fere11e köztársasági elnök, a veszprémi piaris
ta gimnázium volt d iákja, Erdő Péter prímás 
érsek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
rektora, a budapesti Piaris ta GinUlázium volt 
diákja, T<ií /Jay Emil piaristi'l tartományfőnök, a 
Sap ientia Szerzetesi t lithtdományi Főiskola 
Fenntartói KonferenciáJának elnöke, vala
mint Fi/o Bé/n teológus, a Pázmány Péter Ka
tolikus Egyetem Hittudományi Karának 
nyugalmazott professzora, aki\'el Jelenits 
tanár úr együtt kezdte meg teológiai tanul
mányait. 
Az ilimcpség végén Friiclzlic/z lda, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem 13ölcsészettudomá
nyi Karának dékánja és Páz111rindi Cyörgy p ia
rista, Jelenits tanár (ar noviciustársa ndta át az 
erre az alkalom ra készített ünnepi kötelet. 

Ú tjaidon 
Ünnepi kötet Jelenits István 

70. szüle tés napjára 

A kötet a Magyar Piarista Rendtarto
mány, a Pázmány Péter Katoliku:. 

Egyetem Bölcsészettudományi Karának és 
az Új Ember Ktadónak közös -kiadása. A 690 
oldalns kiitctben 7 köszóntót találunk, é::. 61 
(köztük 19 piarista) szerzö tanulmányat 
olvn:;ht1tjuk, amelyet egy 16 oldalas fény
képgy(íjtemény és "Jelenits-bibliográfi,1" 
egészít ki. A kö te tet a Pázmány Péter Kilto
likus Egyetem Esztétika Tanszékének okta
tói, Jelenits tanár úr munkatársai: Baz~tíuyi 
Sándor, Horkav Höreher Ferenc, Ltíztír Klll>tÍCS 
Áko,;, Zstil}()htd Zolltíu, valamint Tózsér Emfre 
piarisln állították össze. 

. . " 
Hetén yi Varga Károly könyve 

a szerzetesekről 

M egjelent l letényi Varga Károly Szer
zet<!sek n horogkereszt és il vürib 

csillng árnyékában című müvének 2. kötetc 
üldözött, börtönviselt jezsuiták, kapucinu
sok, knrmehták, keresztény iskolatestvérek, 
la.lnrbták, marianisták, maristak, 
mechltaristák, minoriták, piaristák :...:en\'e
déstilrténete (Límpás Kiadó, Abaliget, 2002. 
630 old.). A kötet sajtó alá rendezését (,1 
szerző h<1lála után) Varga Borbála végczte 
el. Az ismertetett szerzetesek · életmJz.it 
fényképek, dokumentumok, cikkek, ismer
tebb ír<ísaik gytíjteménye egészíti ki. 

2003. március 3., 19.00 óra 
Nevezni lehet prózai és zenés darabokkal, 

egyénileg, vagy csoportosan Angyal László tanár úrnál 
február 24-ig. 

Mindcn osztály lcgnlább egy produkció,· nl 1-..~pviseltcsse m;~gát 
<'í'Cn n hagyonléínyos iskoléli r<•ndczvényen! 



(Sz) ePicentrum 

· Piarista bál 
O lyan világban kezdünk élni ismét, 

ahol újra divatba jönnek a klasszi
kus bálok. A középiskolások számára a 
szalagavaték adnak lehetőséget a rra, hogy 
a diszkók világában szocializálódott fiatal
ság megérezze az igazi tánc örömét. Az 
idősebb nemzedékek számára is egyre 
több olyan alkalmat szerveznek város
szerte - orvos bál, Jogász bál, alapítványi 
bálok -, ahol feltámadni látszik az a polgá
ri világ, amely öltözködésében, viselkedé
sében és szakásaiban úgy látszott végleg 
eltűnt a múlt század közepén. A tavalyi 
esztendőben próbátkoztunk meg először 
azzal, hogy iskolánkban is megszervez
zünk egy igazi báJt. A szülők közül mint
egy kétszázan vettek részt rajta. Akik ta
valy ott voltak, minden bizonnyal ebben 
az évben is eljönnek, hiszen rendkívül jó 
volt a hangulat. A zenét a Riverside együt
tes szolgáltatta. Ebben az évben is öket 
h1vjuk. Az egyik szünetben a négy Héjja 
fillból álló zenekar szórakozta~a majd a 
nagyérdernút A vacsorát a Csiszár Mes
terszakács Kft. varázsolja, de hogy senki se 
maradjon éhen, a mi szakácsnénijeink is 
készülnek egy kis meglepetésseL Vacsora 
után a IX. B osztály fiai (versenytáncosok) 
egy kis ízelítőt adnak a klasszikus és latin-

~Iegkérdeztünl{ 

I skolánk diákönkom1ányzata a közelmtilt
ban közvélemény-kutat.íst végzett. A kér

dőíveket majdnem minden osztály kitöltötte, 
így elég pontos képet kaptunk a suli-bulik 
megítélésérőL A diákok ötleteivel· felfrissítve a 
tavaszi, Piárban megrendezésre kerillő buli 
kivitelezése meröben eltér maJd az előzőekétllL 
Példának okáért a biJfé választéka szélesebb 
lesz, és az új DJ sokkal közkedveltebb számo
kat fog játszani, rnert azt a kérdőívekben a vá
laszadók nagy többsége kérle. Természetesen 
egy másik teremben tt.?ret kap a rock zene is, 
figyelembe véve a rock rajongók hatalmas 
táborát. Kapható lesz tombola, és ez még nem 
minden! Kiváló ötletek vannak még a DÖK 
képviselök tarsolyában a bulik színvonalasab
bá tételére! Számítá~1k szerint a rendezvény 
élvezhetösége magasan felül fogja mt'tl.ni szá
mos sze edi közé iskoláét. A kérdőívek sze-

Zalió-tár 
Kölcsönöznilehet zakókat és öltönyöket a7 

iskola ruhatárábóL Itt olyan ruhákat táro
Junk, amelyeket első gazdáik csak néhány alka
lommal használtak, Inivel kinötték Jó minős('

gilruhaneműket ajánlunk tehá t kölcsönzésre. A 
kölcsönvétel egyetlen feltétele: a mhát tiszta 
áUapotban kell visszahozni, amikor már új gaz-

amerikai táncokbóL Ewtán mindenki bir
tokba veheti a táncparkettet. Zsova T:lmás 
tanár úr hasonlóan a tavalyi évhez, már 
szervezi a tombolát Terveink szerint éjfél 
után egy órakor feJeződik be a bál, dc ez 
nem jelenti azt, hogy haza kell menni. Al-.i
nek kedve van még egy kis beszélgetésre, 
vagy éneklésre, az megtehe ti ezt, mert 
Fábri Géza tanár ü r elhozza kobozá t, hogy 
kísérje a nótázni vágyókat. Reméljük s;.ép 
esténk lesz. Minden érdeklődöt s zeretettel 
várunk februar 28-án a gimnázium aul,ijá
ban! 
jegyek elővételben az osztályfőnököknél 

kapható k 
Angyal László 

rint sok diák hozna magával kii.bösöket, és ezt 
az igényünket term&.zetesen iskolánk vezető
sége felé is tolmácsoini fogjuk. Egé;zen megle
pőek a zenei stílusokra adott válaszok. Például 
a techno népszerűsége kevéssel múlji'l csak 
felill a komolyzenéét (70:58) Ebből is látszik, 
hogy Lajos tan.ír t'1r énekórái nem haszontala
nok! A más1k na~:,>y meglepetés abböl adódott, 
hq,>y a várakoz.ísokkdl ellentétben a disco köz
kedveltsége alulm,1radt a rockéval szemben 
(129:101). A kérdéssor kitért egy, a köLeljiivö
ben indítandó iskolai sakk-körre. Igen jelentös 
azoknak a sz.-lma, akik ezt igénybe vennék. 
Horvát Tibor tanár úrat kérti.ik meg. hogy sal-.k 
képzést tartson egészen kezdőkni!k és hala
dóknak is (a kiírást a tanári melletti faliúj~ígon 
figyeljétek). Kérdéseitekkel, kéréseitekkel to-
vábbra is képviselöitekhez forduljatok! • 

Fodor Aliini X. A 

dája is kinőtte. 

Egyúttal ké~ük mindazokat, akiknek ottl1on 
feleslegessé vált öltönye vagy zakója \'an, adja 
be ebbe a ruhatarba, hogy így másokat megkí
méljen a fölösleges pénzkmtéstől. A kinőtt ruhcl
kat az irodában !ehet lcadni, és itt lehet külcsö-
nözni is. 

Sze Pi Press 
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A Di•íli()nliorntányzatl·ól 

A hiv,1talo~ ;.zövegek szennt a O..ikilnkor- . 
m,inpAlt feladata "a közds ügwk iutht'st;

lle: s:riks<~c·s kcf'c':'ségek és bt•ál/ílódrí>e~k fejh•:dc'
se", illelt.l(!. "kwmrlkedő sz.erepet lii/l l>i' 11 kiiz,.:feli 
gyakoriilf lllt'SSU'IZés~Jxul" 
Hogy ez a nagyon magasztos cél me),rvaló~ttl
jon, tartalommal kell megtöltenünk a gondola
tokat. Éppen ezért fontos, hogy tisztiib,m legye
tek eL~\.o.;(lrban is saját magatokkal, \',,gyaitok
kal, és a "fclpörgetett világ" kihívá~11\'ill is. Ez 
kicsiben m,\r most és itt megvaló!>itható, hiszen 
DÖK-képvisel<~iteken kereszttil érvényrc JUttat
haljátok elképzeléseiteket, és (rjítú j;wasl<~tilit(}
kat. Viszont ,1zt is látnia keU mindcgyikötök
nek, hogy ez nem lehet egyoldalll folyamat. 
Azt gondolom, hogy az iskola ,z;\mns lehető
séget ad a jelcnl:>en, t'S adhat a jö\•i\bt.•n, mdyct 
nem ha~~:ni\ltok ki eléggé, vagy ninc" hozL.á 
még elég lelkesedés, hogy szervezett formát 
öntsön (pl. filmklub, Calasanctiu~-projcct, ze
nekilrok, önképzökörök). Nagyon jó ll'nnc, ha 
nem csuk egy e»t•tleges buli kapcs.in mozdulna 
meg :::ok emberben a tettvágy, h,uwm egyéb, 
testi-lelk1 épitlésetekre szolgAió pro~ramokon 
is tömt!tek a k1eteket! Többeknel-. jó 1-.rtörési 
pont lehet t!ppcn a megújttló i~kolmiJ::..ig, ah<~ 
vá írásaitokat, és különböző alkol'á.s.1 itokat 
elküldhetitek, mcgjelentethetiték. A DÖK sze
rehlé fölvállitini egyéb kezdeményezéseiteket 
(mint pl. .1 ::..1!-.k-kör gondolata volt a közel
múltban, vagy a büfé megnyitc'ls.1} a ké~őbbiek
ben is! 
Végül nél'l.'\ny közérdekű infonnám> a DOK
kel kapc~>l:ltban: 
- A DÖK elnöke Kovács Dénes XII. A, titkára 
Vörös Attila XJ .C 
- Üléseinket il hónap első hétfőjén tar~uk a 7. 
óra utc'tn, dc nem egyszer előfordult már ~lron 
kívüli ülés b (ez azért fontos, mcrt javaslat, rtl~ 
kat ekkor tárf;y,1lha~uk meg) Tmnészet~n 
bám1ikor megkeresheted osztá.lyod képvi~lö
jét és engem b pvaslataiddal, nwlyt•t l'lötc>lje:.z
tünk a követ kez() összejövetelen. 
- A nem ll'tl tAvoli jövőben megújulll iskolai 
honlapon S7Crt•tnén.k nyitni egy linket a DÖK 
részére. V<\'luk mi11degyikötöktől az ötleteket 
és clképzelé:-eket arra \'OnatkoLóan, hogy mi
ről ol\',,:,nátok szívesen ezen az oldalon! (egy 
újabb lelwtil~g, h<>b'Y mindenki Cb'Y kic~it ":x1-
ját képére" ft'rmálja a Diákönkormányz,1tot, ~ 
ezen ke1:eszti'tl egy kicsit az iskolát!) 
- Nagy üriimiimrc szolgált, hogy a DÖK segít
ségével sikerült karácsony el6tt megszervezni 
egy gyiijt(~t a dévai ferencesek által vezetett 
gyermekotthon számára. Ezúton kuszönöm 
mindenkinek, aki pénzzel, mos6szereld.el \'al-\'Y 
iskolai föbzcrd(':i-'ici segítette ezt ilZ áldozat<>S 
munktít! 

Pnf'pAIIila 
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A XI. évfolyamos olasz csoportunk Urbán 
tanár úr, Babos tanár úr, valamint egy 

szülő kíséretében január második hetében egy 
rövid kirándulást tett a reneszánsz szülőváros
ában, Firenzében. Utazásunk célja - természe
tesen az olasz nyelv gyakorlásán túl -"test
véri viszony" kialakítása volt az ottani piaris
ta gimná.ziummal. {Lányok is vannak!) 
Első nap este a szombathelyi premontrei gim
náziwn kollégiwnában kaptunk vacS<,rát és 
szállást, miután megtekintettük az ottani szé
kesegyházat. Másnap reggelre Szombathclyen 
és környékén majdnem akkora hó esett, mint 
előző nap Szegeden, de szerencsére ez sem 
akadályozott bennünket utunk folytatásában 
Auszhiában az autópályák többn)'ire le volt.lk 
takarítva, így az alpesi tél sem állitott meg min
ket. Balszerencsénkre Klagenfurt kömyékén 
nem sokkal előttünk történt egy baleset, ami 
miatt kénytelenek voltunk másfél óra t rostokol
ni, emiatt sajnos arra már nem jutott időnk, 
hogy útközben "beugorjunk Velencébe", ehe
lyett viszont két, észak-adriai kisvárost néztünk 
meg: Aquileiát és Gradót. Aquileia a hajdani 
Római Birodalom egyik hatalmas kereskedelmi 
közpon~a volt. Innen indult a híres Borostyán
út, aminek maradványait Savariáról, azaz 
Szombathelyről ismerhe~i.ik. A kötépkorban 
fontos pátnárkai székhely volt, üvegipara jelen
tősebb volt a velencei-muranóinál is. A va roska 
fő látnivalója az 1000 köriil épített, román ~h1u
sú bazilika, amely arról híres, hogy padozata a 
világ legnagyobb mozaikja, a római korból 
maradt fönn. 
Tíz kilométerrel délebbre, az Adriai-tenger 
par~án, a Lagw1a di Marano szélén találjuk 
Gradót, az egykori fontos római kikötőhelyet 
A "tengerre épült" kisváros szűk sikátoraival, 
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középkorí utcácskái
val, házaival, templo
maival, pezsgő életé
vel, gyógyvízével 
kedvelt célpon~a a 
turistáknak. E rövid 
kitérő után folytattuk 
utunkat, Firenzéig 
meg sem állva, ahova 
este fél tízkor érkez
tünk. 
Aznap este az ottani 
piarista atyák vendég
szereletét él v ez tük, a 
rendház vendégszo
báiban aludtw1k. 
Másnap reggel- reg
geli nélkül- két irodalom óra után (szi.inet nél
kül!) a tesb1evelö-tan.1r vezet~vel egy kb. 
kétórás séta keretében "bdekó:;tolhmk" Firen
ze belvárosába. Mm~ vi~zaérkezti.ink az iskolá
ba, már kitűnő ebéd várt minket. Az olasz étke
zésről megjegyzendő, ho!,ry reggel koplalás: 
egy tea vagy kávé, ebédre és vacsorára pedig 
általában öt fogás: té:;zta tésztával, azután tész
ta vagy hús krumpüval. Más altemativával 
nemi~-ten találkozttU1k. Aztán egy kis saláta, 
egy kis gyümölcs, egy kis sütemény. A bor 
persze nélkülözhetetlen. 
Este egy rövid bemut,1tkoz.'\s, ismerkedés után 
az egész társaság egy csalc\dnál vacsorázott, 
majd szétszóródtunk: egyesével-kettesével 
voltunk elszállásolva vendéglátó csalildoknál, a 
felnőttek a rendházban aludtak. 
Másnap a program a Pitti-p<~lota egy része és 
az Uffizi-képtár volt, ami mondM,Oil' sem kell, 
egy egész napot vett ig6nybc A két képtárláto
gatás között a híres Gondi-család lesz.mnazot
tainal, egy nemesi palotában ebédeltünk a ven
déglátó osztálywlkkal együtt, ugyanis az osz
tályba jár a család egyik sa~a. Mi, magyar turis
ták igazából nem is fogtuk föl, hogy hova ke
ri.iltü.J1k: olyan volt, mintha Cb'Y múzewnban 
ebédeltü.J1k volna. 
Este ismét az atyákkal lakomáztunk, majd, 
akárcsak a többi este, hullafáradtan érkeztü.J'Ik 
haza a családokhoz. 
Pénteken délelőtt kc:ll tnnítási öra után Fiesole 
volt az úticél. Szintc egybenőtt Firenzével, a 
várostó1 északra, egy 300 m IT''Igas dombon 
taláfuató. Fiesole ősrégi (.'truszk település, tulaj
donképpen Firenze ősének is tekinthető. A 
római kori szin."tázmaradványon kh ül fő látni
valói a kb. 1000 éves döm, é:; a hegytetőn egy 
kis gótikus ferences templom, hangulatos ko
lostorával, kerengőjével, és múzewnocskájával. 
Szombaton szintén az osztállyai egy gyönyörü 
középkori kisvárost, a Firenzétől kb. 50 km-re 
eső San Gimignan6t nézti.ik meg. Ez egy XUI. 
századi kisváros, amely az egymcú;sal vetekedő 
híres kereskedőcsaládok .mal épített égbenyúló 

-

toronyházam>l lett híres. A főtér körül c~;opor
tosul a legtöbb ilyen tornyos ház. A városka 
\'ÍI'.igkorának idején 60-70 ilyen torony dacolt 
fbrymás..-.al parányi, néhány utcá~ "bd
váro:xiban", :~zonban a politikai hanyatlás szá· 
zadaiban ezek javarészt leomlottak, mára már 
csak tizenhéírom maradt meg, csodálatos han
g\.tlatot PS látvcinyi nyújtva. 
Miután n dóm gyönyörű freskóit megtekintet
tuk, egy ágostonrendi templom egyik rnellék
oltárán mclg)'ar tttrista számára kedves cmléket 
fedezttulk föl: Arpádházi Szent Margib1ak Cg)' 
ki~ fre:,kOjcÍ!. 
VaSc1map szinten Picsolében \'Oitunk, az ottani 
piclrista templomban misén vettili'lk részt, maJd 
az aty,1kl<nl ebédelti.it1k. Este vendégek voltlU1k 
egy piztára a város Jpgdrágább pizzériájában (11 
-\VIarg,H·ctábnn jobbat kapsz ötöd áron!), mnjd a • 
pizzérin focip<llyáján olasz-magyar mérkő:.::és. 
Mondanom scm kell, hogy mi győztünk ll-6-
ra. 
Az utolsó 11.1p, hétfőn szintén két tanit.'lsi úra 
után Empolinak vettük az irányt, ahol tmá.s 
ne\'ezetC:.ség híján) !Pegnéztük a dómot, maJd 
az ernpoli piaristaknál ebédeltünk. Hulelen jott 
az ötlet, hogy ha már ott vagyw1k, ugorJunk át 
Pis.iba is, csak 30 kilométer Empolitól. Így az
tán •oh;mlléptekben megnéztük a pisai dómot, 
a keresztelőkápolnáját és harangtomyat, a vi
lághírű ferde tornyot. · 
15-én reggel hatkor indultunk haza, gyönyörű 
idótlk volt végig. Velence után akadt egy ki
sebb gond az autóval, de szerencsére 5 km-cn 
belül találttmk egy autószerelő!. Ezen a kis 
félór,\s kényszerpihenön kívi.U semmilyen 
problen1.1 nem akadt, este fél kilencr~ érttu\k 
haza. 
Almak ellenére, hogy kicsit rövid és zsúfolt volt 
ez a hat nap, a kirándulás nagyon jól :.ikeriilt, 
megérte elmenni azért a sok csodáér!, amit ott 
látttu'lk, czcnkí,•ül közvetlen barátokat szcrez
ttink, és reméljük, hogy a kapcsolat ezzel rtt 
úttal nem ért véget! 

Király Bálitll XI. 8 
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Vízke1·eszttő~ ha~nvazószerdáig 

A farsang a tavaszvárás ősi örömün
nepe. A nagy evésekkel, ivásokkal a 

természetet is bőségre kívánták késztetni. 
A ·farsang a vaschnng bajor-német jöve
vényszóból származik, magyar elnevezés
ként a XV. században tant feL Az egyház 
az ördögök ünnepének tartotta és tiltotta, 
de gyakran a világi hatóságok sem nézték 
jó szemmel a farsangi kicsapongásokat 
1502-ben Temesvári Pelbárt ferences szer
zetes, a XV. század legismertebb magyar 
egyházi hitszónoka így fakad t ki egyik 
prédikációjában: "6 jaj ezekben a napok/lan 
lzány keresztény ember fordul el a kegyelem 
vilr!gosságáb61 a sótétség cselekedeteihez, t•a· 
gyis a lorkosságlzoz, az iszákossághoz, bujálko
dáslzoz. Az efféle embert'k nz isteniiknek t•tl
lasztják az ördögöt, amit álarcos mulatsággnl 
és Jajtn/an énekekkel megvetvén n Kriszt11st'' 
A magyar farsangi szokások a középkar
ban honosodtak meg. A királyi udvarban 
olasz és francia hatás érvényesült, a pol
gárság és a falusi lakosság körében pedig 
német. A szokások egyes elemeiben 
ugyanakkor fellelhetünk antik görög, ró
mai, szláv és germán pogány elemeket is, 
A farsangi napoknak is vannak ~ magyar 
nyelvben jellegzetes táji megnevezési,-pl. a 
farsangvasárnapot megelőző kövércsütör
tök, zabálócsütörtök elnevezés onnan 
származ1k, hogy ilyenkor kezdték meg a 
farsangi ételek készítését. A böjt kezdeté-

nek elnevezései: hamvazószerda, száraz
szerda, böjtfogadöszerda. Az e nap után 
következő csütörtökön, az ún. csonkacsü
törtökön még ellehetett fogyasztani a ma
radékot. A szlavóniai Kórógyon mondo
gatták: "Inkább a has fakadjon, mintsem 
az étel megmaradjon". A hívő katolikusok 
hamvazószerdától húsvétvasárnapig 
kivéve csonkacsu törtököt -nem ettek húst 
és zsíros ételeket. A farsang jellegzetes 
étele a fánk, amelynek mágikus erőt tulaj
donítottak (pL a S1.erémségben azért sü
tötték, hogy a vihar le ne vigye a háztetői). 
Ugyancsak kedvelt étel volt ilyenkor a 
rétes (pL a Bács megyei Topolyán szeren
esél hoz, ha jól nyúlik). Általában a sok 
étel fogyasztását61 a következő év bőségét 
rem élték. 
A farsang utolsó Mrom napján táncmulat
ságot rendeztek, amelynek leggyakrabban 
a kocsma volt a színtere. A legények sorra 
járták a lányos házakat, hh·ogatták a lá
nyokat és a táncköltségre, a muzsikusok 
megfizetésére adományokat gyujtöttek. 
Farsangkor nemcsilk a legények és a 1.1-
nyok rendeztek t<incmulatságokat, hanem 
a házasemberek, a különféle céhek, az 
ipartestületek, a.t. asszonyok, sőt a gyer
mekek is. A házasemberek batyusbálja, 
kosarasbálja nevében jelzi, hogy a tánc 
mellett fontos szerepe van ilyenkor aL. 
evésnek és az ivásnak is. Régebben bd-

romfihúst t!s kelt kalácsot vittek, újabban 
fasírozottat, rántott húst, suteményeket, 
tartákat visznek. Sokfelé szokás volt, hogy 
az asszonyok külön mulatságokél t rendez
tek fars11ngkor. A dunántúli szőlőhegyi 

pincékben étellel-itallal, énekszóva l tartot
tak vígasságot. A férfiak is betévedhettek 
ide, nem úgy pL Kalotaszegen, ahol az 
asszonyok ilyenkor nem engedik be a fér
fiakat. Magukban esznek, isznak, mula
toznak. Farsangkor a gyermekeknek is 
rendeztek bcílokat. Az Ipoly menli falvak
ban a XIX. században ez három napig tar
tott. A s1.ülők dudást fogadtak néhány 
krajcárért és élelemért Az élelem pedig 
kenyér, szalonna, pogácsa és ebéd valame
lyik gyermek szuleinéL 
A farsangi beiloknak elsősorban a párvá
lasztásban volt jelentős szerepük. A ma
gyar báloknak jellegzetessége, hogy a lá
nyok ilyenkor adták a legényeknek a bok
rétát. A legények azt farsangvasárnap tüz
ék a kalapjukra, így mentek el a bálba. 
Volt olyan legény, aki több leánytól kapott 
bokrétat, azzal kellett először táncolnia, 
ak itől az elsőt kapta ezt tűzték a kalapjuk 
elejére. 

(Forrás: 1iítmi Zsu:smma - Knrácsony Moluár 
Erika: jele~ II<IJ'''k, iinnepek, szokások Planéltis 
kiadó, 1997.) 

Valkony Balázs VII. A 

Usicla .kncí 

A far·sang dícsé-•·cte 

Egy sarkon, hol a lámpa fénye halvánY., 
egymásra torlik két fura menet, 
megállnak é:. hosszú farkasszemel 
néznek, znszlójukat kissé lehajtván. 

Az egyik bűnt sirat és bűnt t_emet, 
gyertyásan, Z!'Oiozsrnával mind az aJkán, 
a másik csapat maskarába varrt fán 
ördögfejet visz, táncol és nevet. 

Vezérük, kit már Jángos kárhozat nyal, 
bűnbánón lálja angyalok karát 
s szemét lcht'myja méla áhitattal; 

míg a zarándokfő, egy vén barát, 
szíve mélyén, me! y zárva hét lakattal, 
idézi antik istenek nyarát. 



l PIÁRf.U'fÁR Horizont -
Valahol O•·oszországb~tn ... 

A XX. századi magyar történelemnek van jó 
néhány olyan momentuma, amely hosszú évti
zedekig tabunak számflott A kommunista dik
tatúra ezekről- ha egyáltalán szót ejtett róluk
saját átideologizált álláspontját kényszerítette a 
nemzetre. Ilyen volt többek közölt T rianon, 
vagy 1956. De ugyanilyen kényes témának szá
mított a 2. magyar hadsereg katasztrófája is. 
Még most is szám os kérdést vetnek fel, sokszor 
parttalan vitaés-sajnos-politikai érdek övezi 
ezeket a témákat, de ma már beszélhetünk, 
emlékezhetünk. 
Január 12-én volt 60. évfordulója a doni áttörés
nek. Úgy gondoltuk, nekünk is emlékeznünk 
kell a hősökre, áldozatokra. 

1941 decemberében a n~metek átfogó támad,\sa a 
Szovjetúnió ellen elakad r Moszkva alatt és a német 

hadsereg elszenvedte első igali ve1-e:.éb'ét! A német 
hadvezetés átértékelte helyzetét és többek közölt Ma
gyarországgal is elkezdett tárgyalni a rendelkezésükre 
bocsátandó han:i csapatok mennyiségérol. Mtgyaror
szág a Ribbentrop német kulügymmb7.terrel és Keitel 
tábomaggyal. a ném~.>t v~erö-föp.mmc.nok..<óág főnö
kével való tárgyalások után naroiából még 200 ezer 
fös hadsereget bocsátott a németek szolgálatára (ezen 
ki\ "lll volt még más magyar katonai alakulat is a keleti 
fronton, de ezek csak me&>zálló erők voltak). A ma
gyar hadsereg felszerelése és kiképzése elég rok kíván
nivalót hagyott maga után, de még így is az orsz.igbc1n 
lévő legjobb felszerelf.kt kapl.ik meg! A katon,'\ kat 1942 
áprilisában vonultatták be, és frontra sZ<illításuknál 
már adódtak problémák a felszerei~'>CI, mivcl még a 
partizánoknak is jobb volt il feg)'V!.'rzete mint a ma
gyaroknak! A 2. magyilf hads!.'reg il Don folyó mentén 
a B hadseregcsoportb,m a TI. n~met és a VIII. olasz 
hadsereg között helyezkroNt cl. Az erőviszonyoka t jól 
muta~a, hogy még a három orosz hídfőből i~ csak 
egyet (Korotojak) sikerült felszámolnia a hadseregnek 
szeptember 16-ig. Jól látszott, hogy a 200 km-es front
szakasz sok egy 200 enes seregnek. Ezután Jányi 
Gusztáv vezérezredes, a 2. magyar hadsereg parancs
noka a védelmi rl.'ndszer kialakítására törekedett, ám 
összefüggö akadályrendszert nem sikeruli kiépítenie. 
A sztálingrádi hadmozdulatok keretében 1943. január 
12-€n megindult az orosz támadás, amely napok alatt 
az egész frontvonalat J;zétzil.ilta ~áttörte. Jányi habo
zott kiadni a visszavonulási parano;ot, bár megtehette 
volna, mivel nem volt közv!.'tlen német alárendeltség
ben. Jányi késöbb kiadta elhíM;últ n.1piparancsát, 
mely szerint ,.a 2.nUlgy<ltlkldi<:rt'g c•htCSZtelle b:siiletét". 
Később aztán ezt vissz.wonta, de már akkor eljutott a 
csapatokhoz, 6 a harci morált, ha lehet, még jobb.1n 
csökkentette. Kevesen i~merik viszont Jány egy má
sik- 1943. április <kin kt'lt - hadparant-s.it: ,.Az eddig 
beérkezel/l!llrcje/mlésekból és egyéb adntri\Mimegállapítom, 
hogy a 2. /IUigtJar /mdsereg a téli /!lldllllÍPeielek folyamáll 
becsiiieiét nem lJe:>zlcltc L'i, lullll'lll wklíig a Do11-parlo11 
kemé11yen tílltn a Jmrcol, sót allad>et't'X egyes csnpnttcslei és 
etr11él magasabb kötc/ékt:i olynil ra:~yogó fogytwléllyckkcl 
trintPk ki, melyck n régi magtJnr knto11ní llímévhcz 11riwle11-
bet1 111éltónk, és jf'ilX'szik n lX'YSI'IIyt Mtmely !Inc/sereg killul
gasló fcgyvrrténycitJCI." 

Kiss Gábor Ferelle elóadtÍSIIIIYOIIIIÍII: Náday Zsolt X. B 

A Nlagyar Királyi 2. Honvédhadsereg 
pusztulásának hatvanadik édordulóJ,l 

volt január 12-24. között. 1941-b<~n 120-150 
ezer magyar katona. munkaszolg.ílatos h.llt 
meg a Don-kanyarban. A 11. vil.igh.lborúb,1n 
a magyar nemzet Európa népei közölt il 4. 
legnagyobb vérveszteséget SZI.'IWedte el, 
mintegy 890 ezer fő halt meg, abból 390 ezer 
harctereken. A pusztulás számab.1n, a Tria
non utáni nemzetegyesítő törekvés kud.lr.:á
ban Mohácshoz mérhető e veszte~oég. 
Az Oktatási Minisztérium Nemzeti F.ml\>kt•
zet Programimdája vorllny!.'zsi tilnulm.~ny
utat szen•ezett januá r 21-25. ki"izöll. A pályá
zatok alapján kiválasztott öt pedaf;ógus kö
z~)tt lehettem. 
A mai Oroszorsúg a k.1pitalizálódást éli át. 
A posztszocialista külsőségek mcllctt a pi.K
gazdaság térnyeré~ét élik át. Voronyez~ m.l 
1 milliós település. A háborúb.1n az épi-.letek 
95 %-a elpusztult. A magyarországi kültlött
ség találkozott voronyezsi és osztrogo?<.szkl 
iskolák diákjaival, tapasztalhattuk a helyi 
hazafias nevelést, lathattuk müt:euma1kat, 
két központi temetöben: 13oldürevk,1n ~ 
Rudkinoban is koszorúzt unk. 
Iskolánk janu , .. 30-án emlékestet t.utott az 
elesett áldozatokért, hősökért. Akkor, .lmi
kor a második világháborúról gondolko
dunk, gyakran csak a haditechnikai érdrkc:.
ségek, "katonai va lóságshow-k" kerülnü. 
előtérbe. A magyarok a nagyhatalm.lk .,1,1-
tisztáiként nem kapnak nagy teret. Ez ígv 
nincs jól. A másod1k világh,\bonH még meg 
kell beszélnünk, nekünk magy.uokna k fel 
kell dolgoznunk, hogy békében élht•sslink 
múltunk tudtával. 
A magyar ll. világháborús múlt knpcs.ln 
figyelhetünk a nemzetközi poli tika kény-

.,zerp.ílyajára, a magyar nemzetegyesítés, a 
revizi<> Igényére, a maro'ar hadsereg katonai 
potenciáljára, a magyar kisebbség sorsár<l, a 
holok,lUsztra, a magyarok által elkövetett 
népirt,\sra, a m.1gyarokat ért népirtá.,ra, a 
nénwt és az szovjet megsz.illásra. A háború 
ut,ín nem voll lehetőség a halottakról , ·aló 
nu'ltó megt>mlékezésre. Aiig voltak emlék
müvek, helyette a szovjet hősi emlékmüve
kd kellett koszorúzni. A tanulmányút fel
hívt,, a figyelmet arra, hogy van magyar, 
orosz, m<ls nép érdekét megjelenítő állás
l'ont is. Orosz földön a megszálló had~e reg 

halottait ak...-juk mi, magyarok méltóan t>lle
metni. Az ottaniak érzékenységre is figyelni 
kell. M i hogyan viszonyulunk az orosz kato
na~írokhoz? Az ú t alatt egy katonától ezt 
ha llottam: A luíli{)YJÍ most ért véget, hogy n lm· 
/o/Ini liktil ellemctjiik. Ott a foldben csak Iralottak 
t"atlllflk, IIÍIICSI'IICk e/feiiSégek. 
A h.1bnrúból nem az ismeretet tartom a leg· 
ftllllO~lbb t<liÚtc1si feladatnak, han~.>m ,lzt, 
hogy,, tulelésre neveiJunk. Akarjuk annyiJa 
az életet, mmt a tülélők. Nem úgy. mint a 
.. ,:;.,,k egy maradhat 'ersengések'" gyózte,ei. 
Hanem ügy, hogy a racionálisan pusztulásra 
ítélt könilmények között élők hogyan tudj,\k 
megőrizni emberségüket Sokáig Hitler utol
so csatJósa ként minősítették a magyar népet. 
Nem. v.,gyunk másodrangú európai polgá
rok. Tragikus a sorsunk. De tülélók va
!>Yunk. A nemzeti hagyományok őrzését, a 
2. vil.1gháborü áldoz.ltaira, a magyar kcHo
n.ikm, munkaszolgála tosokra, zsidókra 
cgyütt~s emlékezést tartom fontosnak. Úgy 
tudunk a jöv6ben talpon maradni, ha tartá
sunkat e rősíti a nemzeti, helyi, családi h,l -
gyomany. 

Ktírolyi Attila 



Prizma P)ÁRIFIUTÁR l -
Emberré kell válni 

Isten elgondolása szerint az ét·ettségiig 
Beszélgeté!) Gyulay Endre megyéspü::,pökkel 

E sorozatunkban olyan közismert szegedi piarista öregdiákokat 
kérdezünk életükről, hivatásukról, iskolánkról, akik- ahogy mon
dani szokás - "sokra vitték", elsőként Gyulay Endre szeged
csanádi megyéspüspököt. 

Püspök Úr, annak idején milye': megfontolás irzdította Ont és szüleit, 

hogt; a piaristák gimnáziumába imtkozzék? 

Gimnazista éveim igen bonyolult körülmények között teltek. Buda

pesten az akkor még működö Széchenyi gimnáziumban kezdtem. 

Mivel elég sokat kellett fizetni a kollégiumi lakásért, étkezésért, s 

jóapám béna lelt, nem keresell eleget, így Hódmezővásárhelyre ke

rültem az akkor legolcsóbb református intézetbe és gimnáziumba. 

Papi hivatásom érlt>lödve jelentkeztem a kisszemináriumba, a püs

pök úr fclve>tt. ezért Szegedre kerültem és a piaristáknál fejeztem be 

gimnazista körutamat. 

Mi a legkedwscbb emleki!, z,mr-e olyan - esetleg hunwros - Lorlénete diák

ét'l!rbo1, ami re máig szízJesell emlikszrk vissza? 

Talán nem a humorosok kö7-é tartozik, de egyik legemlékezetesebb 

esemény. 1944 öszén "érkezöben" voltak a szovjet katonák, s szüle

immel Dunántúlra menekültünk. El is telt az ősz, a tél, iskola ott 

semmi. Nagypénteken egész éjszaka nagy lövöldözés volt, oda is 

megérkeztek, látogatásuk közben jóapámat is megszabadították 

zsebórájátóL Húsvét után "alig" egy hétig tartott haza, Battonyára 

az utazásunk. Pár nap rnúlva benéztem Szegedre, és pont 1-2 nappal 

előbb indult egy délutáni ta ni tás. Már héúőn én is bekapcsolódtam, s 

a tíz hónap így tíz hétig tarlolt. Kiss Márton tanár úr óraközi beszó

lásai, Hantos tanár úr komoly fegyelmező nyaklevesei, Greff tanár 

úr "véres matematika órái" és Halászl tanár úr lelkes magyar órái 

nundig emlékezelemben maradnak. 

Milyen ú/ram/ával indult n gim11áziumból a papi pályára? Volt-e olyan 

különleges szellemi-lelki láplálékn a piaristáknál, melyből ma is merithet 
lriuatása? 

Hivatásom már Szegedre érve megvolt De atmyi példás pap

tanár között talán jobban fejlődött, mint máshol lett volna. Ki

szolgáltatott emberek voltak. Délelőtt órán tanítottak, délután 

kérdéseinkkel zavarhattuk, s bárnúkor benyithattunk hozzájuk. 

Ez a szolgálatkészség mindig emlékezetemben él, kicsit köve

tendő példa is számomra Ebben az időben volt a "krízis" is hí

vatásom körül. Kitettek a kisszemináriumból bizonyos félreértés 

miatt. (Vonatom ment, s egy levelet nem vittem el plébánosom

hoz). És épp a piaristák által vezelelt kollégiumban kaptam he

lyet s így folytathattam tanulmányaimat. 

Miben látja a piarista iskola lérryegét, küldetését a lrannadik éuezredben? 

Az osztályunkból azok, akik a Müegyetmre kerültek, mondták, 

hogy egy évig szinte alig YOit dolguk, mert a gimnáziumban 

megszerzett mc1temalika, stb tudásuk majdnem annyi volt, 

amennyi az egyetemi első éves követelményeknek megfelelt Ma 

is az első dolog olyan szintü tudást adni, amelyik elegendő bár

melyik szakú továbblanuláshoz. De kell, hogy ez ne bemagolt 

tudás, hanem gondolkozva elmélyített htdás legyen. 

Kevés lenne azonban, ha csak htdást adna az iskola. Ki kell, 

hogy formálja a becsületes, hívő, katolikus, jellemes embert is, 

aki tanúságtevő kereszlény lesz az emberek között, akit sem az 

ital, sem a kábílőszerek nem tudnak magukhoz láncolni. Olya: 

nok, akik hitük gyakorlásában példamutatók, nem látszatból, 

hanem belső meggyőződésből. Olyanok, akik már a házasságra 

is úgy készülnek fel, hogy tudják, c1Z egy életreszóló szent köte

lék, s akik testben és lélekben tisztán készülnek jövőjük e nagy 

döntésére. Egyszóval emberré kell válni a szó legnemesebb ér

telmében, lsten elgondolása szerint az érettségiig, az életbe krke

rülésig. 

Remélem, meg is adJa mmdezt a szegedi Dugonics ősi és új isko

la, ha .:~z odaj{tró fiatalok tS akarjé\k. 

SzePiPms 

Gyulny Emire: sziil.: /930. szeplember17. Battonya, Teo/.: 1948-53. Sze
ged, Pupszmtelés: 1953. június 7. Szeged, Megt;éspiispök: 1987. június 5. 
Pr'íspökszcntelrs: 1987. július 7. Segédlelkész: 1953-55. Röszke, 1955-57 
Asotllralom, 1957-60. Gyula, Vrc. occ.: 1960-63. Domaszék, 1963-lo. Me
zőlrcgyes, Tl'lllplomigazgató: 1970-72. Makó, Szabadság tér, Sprrit111ílis: 
1972-83. Szeged, HilllldouuÍiryi Főiskola, Examin;~tor prosynodalis, cen
zor: 1978-tól, T/1. ktmonok: 1979-tő/, Plébá11os: 1983-87. Szeged-Rókus, 
Mcgt;éspr'íspök: 1987-től. jclmo11data: S11rrexit ... Nolite timere ... 

Befizetett adójának egy százalékával támogassa a 
Piarista Gimnáziumot és a Magyar Katolikus Egyházat! 

Dugonics András Alapítvány 
Adószama: 19083924-1-06 

Magyar Katolikus Egyház 
Technikai száma: 0011 

Rendelkező nyilatkozat beszerezhető a gimnázium gazdasági 
osztályán. 
Felajánlása csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkoza
ton a kedvezményezett adószámáVtech.nikai számát, a boríté
kon pedig az On nevét, lakcímét, adóazonosító jeiét pontosan 
tünteti fel. 
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Vándor éji dala 

K i ne ismemé Goethe híres költeményé
nek legszebb magyar fordításait? Tóth 

Árpád, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc igazi 
mesterei voltak a szónak. De hogy könnyú 
dolguk lett volna, aligha mondhaljuk. Tóth 
Ákos tanár úr tanítványai megpróbálkoztak a 
nem könnyú feladattal. !me a legsikerülteb
bek: 

Hidjapusztay Andor 
Minden hegyen nyugalom 
Vár rád, 
Érzed a lombon 
A szél hangját, 
Ám épp elszáll, 
A madár is alszik az éjben. 
Várj, nem kell félned 
Béke vár rád. 

Vesmás Péter Pál 

Minden bércen, orrnon 
Csend ül, 
És minden lombon 
Szelídül 
A szél, s megáll. 
Fákon madár ül hallgatagon. 
Ne félj, a nyugalom 
Téged is megtaláL 

Kiss Gábor 

Nagy a hegy csúcsain 
A csend. 
A fák lombjain 
Nesztelen 

· Szél fújdogál. 
Az erdei madár is hallgat. 
Te se várj sokat, 
s megpihensz már. 

Randvánszky jános 

.Hegyek csúcsán 
Csend honol, 

. Facsúcs lombján 
Szél molyol; 
Megbékél a táj. 
A madarak már hallgatnak, 
A te nyugalmad, 
Várj, megtaláL 

ll. Rácz Péter 

Üde csúcsokon így fenn 
Szél sem zúg, 
Itt az elpihen. 
S érzed úgy 
Az út ejtett rabul. 
Nincs gyönge csíznek itten hangja se, 
Várj te, fut a perc, 
S nyugszol is amúgy. 

Összeállítolln: Kiss Gábor X. A 

KuiT LÍ ri sLa 
- = 

Bűnös, vagy· nem bűnös 
Tizellkét dühö.{J en11Jer ll Kllntarában 

Félreértés ne essék, nem tizenkét pre
fektusról van szó, s nem is tizenkét 

igazságtalanul pótstúdiumot kapott diák
társam a főszereplő, hanem tizenkét es
küdtszéki tag, akiknek az amerikai jog 
szerint dönteniük kell egy látszólag egy
szel'ú, ám valójában nagyon összetett és 
bonyolult kérdésben. Vajon búnösnek ítél
jék-e azt a tizenhat éves srácot, akit az 
ügyészség apja meggyilkolásával vádol? 
Vajon bűnös-e az a fiGital minden kétséget 
kizáróan, aki ellen első ránézésre az ös;,;
szes bizonyíték szól? 
"A Tizenkét diihös ember egyetlen olyan darn
bom, me/y személyes élménnyel knpcsolntos, 
megírása előtt ugyanis egy eskiidtszék tagja 
voltam" - írja darabjáról Reginald Rose. 
Bizton állíth.atom, a Szegedi Nemzeti 
Színház társulata fantasztikusan adta vtsz
sza az író tapasztalatain alapuló lélektani 
drámát, azt az eL'<épesztő magabiztossá
got amely az állásponljukat védő e:;küd
teket jellemezte, a szellemi-érzelmi 
erkölcsi különbségeket az esküdtek ko
zött, melyek időközben felszínr(: kerültek, 
és az olyan külső hatásokat, mint az időjá
rás, az idő múlása, a kényelmetlen és ko
pár terem. S bizony ijesztő belegondolni: 
ilyesmiken múlhat egy ember élete. A 
színmű két órájában, egy felvonásában, at: 
esküdtek vitája során bontakozik ki a fö 
szál, maga a tárgyalás, de itt ismerjük meg 
a szereplők hátterét, életét és jellemét. Ti
zenkét apró dráma jelenik meg a nézök 
előtt. Itt tekintünk be abba a folyamatbn, 

Zöldi Gergely X. A i117tszt ráció jn 

ahogyan tizenegy ember, akt ·félvállról 
'esz r egy másik életét, aki könnyelmüen 
kimondja: halál, fokozatosan meg,·áltoz
ta~a véleményét, és ahogyan egy ember, 
aki kétkedik, aki realizálja, hogy itt egy 
ember életéről van szó rábírja alázatosan a 
többieket véleményük megváltoztatására. 
Pajer Róbert rendező tökéletesen ragadja 
meg a Reginald Rose rerpekm(í lényeg,H, 
tökéletcsen válogatott, tehetséges szegedi 
:;zínészek segítségével viszi azt színpadra. 
A két legnehezebb s~erep a kétkedő 8. 
esküdt és a 3. esküdt, a "jó" és a "rossz". 
A 8. esküdlet játszó Székhelyi józsef profi 
módon jeleníti meg előttünk a pengeéJen 
táncoló, ésszel döntő, megfontolt é!> jól 
érvelő, toleráns főszereplót, mint ahogy 
Szalma Tamás a harmadik, heves, érze· 
!emmel érvelő, 3. esküdtet, a bukott apát, 
akinek saját drámája a leginkább szívhez 
szóló. Dc kár is lenne bárkit is kiragadni 
olyan fantasz tikus színészek sorából, mint 
Galkó Bence" ~1egyeri Zoltán, Janik Lász
ló, vagy Király Levente, hogy csak a legis
mertebbeket említsem. 
Egy szó, mint száz: ez a darab is bizonyít
ja, hogy Szeged kulturális légkörét, a Sze
gedi Nemzeti Színház nyújtotta lehetősé
geket érdemes kihasználni. A színház 
olyan dolog, amely minden előadásáva l 
ad vnlami t a nézőknek, valami többet, va
lami r.~agynt. Színházba járni fantasztiku:
dolog. 

Vincze Máte XI. C 

Szahó tőa·in(· 

Tii<~sökzenc 
762 
Szétfríj a szél 

És ll'ígyelni kezdtem azokat, 
ak1k lelkesen is normálisak 
tudtak lenni, maradni. Sokszor oly 
laza voltam, mint egy homokszobor, 
rcsz.elék-szobor, s egész lelkemet 
szorítottam, minden fig}'elmemet 
a külvilágra: kedv ha semmi sinc~, 
akaratom, mint mágnese$ gerinc, 
tartsa össze omló szemcséimet, 
különbcn sz.étfl1j a szél... Rengeteg 
ü j erő kellett hozzá, s fegyelem, 
hogy mégiscsak egyensúlyarn legyen 
él belsö hintán Végül már egész 
villámgyors lett a visszazökkenés; ·
dc azért ez él furcsa művelet, 
a kettős figyelés, kimeritett; 
s mit értek még a lélek kínjai, 
ha nem tudtam őket elmondani? 



Lélekemelő PIÁRFU'fÁR ll 
Gondolatok a nevetésről 

Egy ember nevetett a körúton ... a Ferenc körúti aluljáró 

kijáratánál, a lépcsőkön állt, az utolsó elötti fokon; ott 
végezte ezt a tevékenységet, amit az értelmező szótár szerint 

úgy valósítunk meg, hogy a száj széthúzásával, gyors, szag

gatott hangadással jókedvet vagy gúnyt fejezünk ki. Nos, az 

ember ezt tökéletesen meg is valósította, szájá t szethúzta, 

gyors, szaggatott hangokat adott, de nem gúnyt fejezett ki, 

hanem jókedvet, ez napnál' Hágosabb volt, mindenki hallhat
ta, ki arra járt ezen a délutáni órán ... 

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok (Lk 

6,21). 

Ez csakis akkor lehet ig.1z, ha a nevetés önmagában jó dolog. 

Másképp hogyan lehetnének boldogok, akik nevetni fognak? 
Mindnyájan ösztönösen érezzük, hogy nevetni jó. A nevetés 

az öröm kifejezése, és az öröm a Szentlé lek gyümö lcséh ez ta r

tozik (Gal 5,22). 

Együtt nevetni 

A vak ember nagy társaságban időzött. Ami kor társai nevet
tek, ö is nevetett. 

Megkérdezték, min nevet. Azt felelte: 

- Ha ti nevettek, bizonyára van okotok rá. Megfosztanátok a 

nevetés örömétől? 
Xiao Zan 

Mert sejteirned sincs róla, mi az öröm, ha azt hiszed, hogy a 

fa azért a fáért él, amilyen éppen, a sajá t kérgén belül. A fa 

szárnyas magvak forrása, nemzedékről nemzedékre alakul és 

!>zépül. Halad, de nem ahogyan te, hanem ahogyan a tűzvész 
terjed a szelek szeszélye szerint, Cédrust plántálsz a hegyre, s 

egyszerre csak erdő lesz belőle, amely századokon át lassan 

terjeszkedik tovább. 
Snint-E; 11péry: Citadella 

Szeretéssel kapcsolatban a conpassio-t emlegeti Jean Vanier. 

Mások nyomorúságával és örömével együtt-érezni. Ez az iga
zi szenvedély ... 

Röhögni és hahotázni bárki tud, kinevetni és bolondna k nézni 

mást egyszerű .. . de derűsnek lenni, szívböl kacagni csak az 

tud igazán, akinek rendben van belül a szénája: harmóniában 

él önmagával, környezetével, Istennel... 

Csobcin Amirás rajm 

Kalkuttai T(·t·éz an1·a 
Öröm . 

Az öröm imádság, az öröm erő. 

Az öröm hál6, amellyel lelkeket foghatunk. 

Isten szereti az örvendező imád~ágot. 

.. 

A legjobb módJa, hogy Istennek h<llát adjunk: 

ha dolgunkat örömmel tesszük. 

A szerető sziv vidám szív. 

Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek; 

hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztus11ak. 

Mindnyájan lstenhez vágyódunk, a mennyországba, 

de hatalmunkban áll, hogy mármost és itt nála legyünk a 

· mennyben, 

s minden pillanatban boldogságban részesüljünk. 

Ez azt jelenti: 

szeressünk úgy, ahogyan ö szeret, 

segítsünk, ahogyan ö segít, 

adjunk, ahogyan ő ad, 

szolgáljunk, ahogy ő szolgál, 

mentsük meg az embert, 

ahogyan ő megment minket,. 

huszonnégy órán át Yele legyünk, 

és a legnyomorúságosabb öitéizékben is felismerjük. 

• • • gondold tovább t 
• 

Az oldnil ös~wíl/ítolla: Szegl!eö fázsl!f SP 



Pia1·ista diálíolí 
az olimpiai játékok történetében 

Ebben a sorozatunkban iskolánk olyan 
egykori diákjait mutatjuk be, akik elér
ték azt, ami minden sportolónak leg-' 
hőbb vágya: részt vettek az olimpián. 
Elsőként Gönczy Lajos életútját ismer
hetjük meg, aki 1899-ben érettségizett a 
szegedi piaristáknál. 

A piarista gimnázium első kiemelke
dő sportolója, akinek lehetősége 

nyílt az újkori ölimpiai játékokon részt 
venni, Szegeden született 1882. február 
24-én egy fölsővárosi ötgyermekes család 
gyermekeként. Édesapja Gönczi (Grön) 
Lajos római katolikus tanító, majd később 
elemi iskolai igazgató. Édesanyja 
Malatinszky Lenke tanítónő. 
A kiváló iskolai tanulmányi eredményei 
mellett, az egyébként nem túl magas 
(170-175 cm) fiata lember rendkívül· jó 
fizikai adottságaival és elért eredmé
nyeivel igen korán felhívta magára a 
testnevelő tal'}árának és iskolatársainak 
figyeimét Társai közül kiemelkedett 
magasugrásban, távolugrásban, bakug
rásban, rúdugrásban, szertornázásban 
és futásban, derül ki a szegedi Kegyesren
di Gimnázium évről évre kiadott értesítői
bőL A Piarista Gimt.c'ízium~.m sikerrel 
lerakott érettségi vizsga után a budapesti 
Pázmány Péter Katolikus Tudományegye
tem jogi karára felvételizett sikerrel, majd 
annak elv~gzése után ügyvédként dolgo
zott. Élete első olimpiáján Párizsban, alig 
18 évesen ismerkedett meg személyesen is 
az olimpiai mozgalommal, mint verseny
ző, melynek szellemiségét élete végéig 

' hűen őrizte és ápolta, majd áll ította példá
nak sok fiatal számára. A párizsi olimpián 
(1900. május 14. - október 18.) magasug
rásban 175 cm-rel a harmadik lett. Az 
úgynevezett magyar stílussal versenyzett: 
szemben futott neki az akadálynak és a léc 
felett háthomorítással haladt át. Termé
szetesen a leérkezés homokba történt: A 
mai sportban használt rendszeres edzés 
fogalma és az 1900-as évek kezdetének 

· sportolói szokásai merőben mások voltak, 
ez tükröződik vissza az ígéretesnek indult 
magasugró sportkarrier ered ményeinek 
alakulásában. A tanulmányokban és a 
sportban egyaránt remeklő egykori piaris
ta diákról rendszeres híradások szerepel
tek Szeged legolvasottabb hírlapjában, a 
Szegedi Naplóban. 1900. október 24-én, 

vagyis a párizsi olimpia után közvetlenül 
a következő rövid híradást jelentették 
meg róla: "Gönczy Lajos igazgató-tanító La
jos fia fényes győzelmet aratott most vaslÍrnap 
a jognszok tornaversenyén. A kiváló iigyessé
gú bajnok a 100 yardos futtÍsban a harmadik, a 
magas ugrásban az első és a 400 méteres stafé
tafutásban a harmadik díjat nyerte el. A 1/la
gasugrásban ő nyerte el az Egyetemi Tanncs 
tiszteletdíját." 1900-1905-ig a BEAC 
(Budapesti Egyetemi 

Atlétikai Club) színeiben versenyezve 
nyerte az országos bajnokságoka t. Kétszer 
nyert országos bajnokságot, négyszer javí
tott országos csúcsot (172 cm, Bp. 1900. 
június 24., 179 cm Bp. 1901. október 13., 
181 cm, Bp 1902. június 1. 182 cm, Bp. 
1904. június 12.). A Szegedi Napló 1904. 
július l -jei száma rövid tudósítás kereté
ben hívja fel az üjság olvasóina k figyeimét 
arra a tényre, hogy június 30-án a szegedi 
tornaegylet dísztornáján r üd ugrásban és 
magasugrásban Gönczy Lajosnak nyüjtot
ták át a babért és az elnökség díját. 1904-
ben St. Louisban (USA, 1904. július l.J 
november 23.) az olimpián negyedik volt 
.(175 cm). Helyből magasugrás versenyé
ben 135 cm-es eredményével ötödik he
lyen végzett. Sajnos eredménye egyetlen 
hazai kiadványban sem szerepel. 1905-
ben Szegedre visszatérve barátaival' meg-

alákít egy új regatta egy l etet. 1906-ban, 
Athénben részt vett az újkori olimpiai 
játékok 10 éves jubileumi versenyén, ahol 
magasugrásban második helyezést ért el 
175 cm-es ugrásával, míg helyből magas
ugrásban 135 cm-rel ismételten csak ötö
dik helyen végzett. 1907. április 15-én a 
szegedi huszárlaktanyában (Bem utca) 
élete talán utolsó versenyén igen indisz
ponáltan versenyezve nem sikerült baj
nokságot nyernie. 
1913 március 24-én a délvidéki Órszállá
son ta rtotta esküvőjét Heller Olgával Az l. 
világháború ·kitörésekor a 46. gyalogez
redhez vonult be katonai szolgálatra, ahol 
tartalékos főhadnagyaként szolgált. 1915. 
december 3-án hajnali három órakor Ga-

!íciában a doberdói San-Michele-n az 
elleméges tüzérség támadásakor tiszti 
fedezékük telitalálatot kapott és Dr. 
.Bárány Emil hadnagy társával együtt 
hősi halált haltak. Mindkettőjüket 

Vizintiniben (Olaszország) temették 
el. 
Szeged város méltó emléket állított a 
46-os gyalogezred hősi halottjainak. 
Műkőből és márványból megépített 

emlékoszlop0t 1925. május 31-éu avat
ták fel a hajdani Gizella (ma Aradi vér

tantik tere) térert 1930-ban a püspöki 
palota építése miatt lebontották és áthe

lyezték a 46~os laktanya udvarára. Négy 
körkörös lépcső vezetett föl a nyolcoldalú 
kettős ·talapzathoz. Oldalait márványlap
ok borították, ezekre vésték fel az ezred 
hősi halottainak a nevét. A talapzaton kö
zel hat méter magas, négyzet alakú oszlop 
állt, tetején a Szent Koronával. 1945. után 
lebontották ugyan, de kettős talapzata 
mégma is áll, a márványtáblákat eltávolí
tottá k, és ismeretlen helyre szállították. 

Nagy jános 

Göllczy l.fljosaznthélliju/Jilewui /onuíll1906·lllm 



Mi van a focival? 
Beszámoló az (•lmúlt hónapolu·ól 

M iluiig elleniink fújnak 11 bfrók1 Persze azért, 
mert egyluízi islrolások vagyu11k! Ilyen és 

ehhez hasonló megjegyzések közepette ül
tünk be a k1sbuszba az elmúlt években, vesz
tes mérkőzések után. 
Nagy elvárásokkal és reményekkel hirdettem 
meg idén is a lilbdarúgó edzést a IV., V. és 
VI. (IX-XII. évfolyam) korosztály számára, 
bízva a jobb szereplésben. Az első megméret
telésünk a városi bajnokság volt, ahol a tíz 
csapat két csoportra osztva ki.izdött. Mi a Fo
dor, Körössy, Deák, Csonka, Piarista körbe 
kerültünk, természetesen az eddigi ered
ménytelenségünk alapján az erősebb csapa
tokhoz. És lőn meglepetés: 

Fodor - Piár 0-5 
Kőrössy- P iá r 0-5 

Deák - Piár 1-1 
Cso11kn- P iá r 5-0 

Sajnos a végén beleszaladtunk egy " kis" za
kóba. Ezek az eredmények nzt jelentették, 
hogy csoportmásodikként a B kör első helye
zettjével kell megküzdenünk a megyei döntö
be jutásért, ahol a négyből az első kettő kép
viselteti magát. Sikerült kiharcolnom, hogy 
hazai pályán legyenek az elődöntők. Novem
ber 20-án fél 3 kor kezdtünk, a Játékidő 2x20 
perc, az ellenfél a Krúdy voll. A félidőben 2-
0-ra vezettünk, de senki sem nyugodh atott 
meg, hiszen erős csapattal küzdötti.ink. Saj
nos, bekövetkezett, amitől tartottunk, ki
egyenlítettek az utolsó 10 percben, sőt még 
kaptunk kettőt. Nehéz volt feldolgozni a ve
reséget. "Mi lett volna, ha ... ?", dc ilyen nincs. 
A másik meccsen a Csonka sokkal verte a 
Vedres!, így november 27-én a Vedres ellen 
játszottunk a harmadik helyért. Most fordított 
vol t a helyzet. Ók vezettek végig kettővel, 
majd egyenlítettünk, de figyelmetlenségünk 
folytán rúgtak még egyet, így lett 3-2. Negye
dikek lettünk a városban. Nem baj, de leg
alább már számolnak velünk. Mondta is egy 
idősebb bíró a helyosztóknál: "Maguk mit 
keresnek itt?" 
A következő megmérettetésünk a Hansági· 
kupa volt, de arról nem érdemes szót ejteni: a 
csoportunkban a 3 . helyen végeztünk, nem 
kerilltünk a legjobb négy közé. 
A tél folyamán több kupát szerveznek, szerve
zi.ink, h<>ö>y a versenyzési lehetőségek ekkor is 
adottak legyenek. így vettünk r~zt már idén, 
Január 11-én a Deák-kupán. S~munkra kedve
zőtlennek bizony\.tlt a lebonyolíMsi rend, hiszen 
a csoportelsők az 1-4. helyig, a másodikak az 5-
8. helyig, és így tovább, já~zhattak a csoport
rneccsek után. Hiába vertük a SZVSE-t 3-2-re, a 
Hanságit 3-0-ra, kikaptunk a mumustól, a 
Krúdytóll-0-ra, így másodikként csak az ötödi
kek lehettünk legjobb esetben. Ehhez két meccset 
kellet nyerni, sikerült is: a Ságvárit 3-0-ra, a De.-'i
kot2-1-re vertük.Igy lettünk 5. helyezettek. 

fof.vtatá' a kiil't'lke:zó oldaimr 

Sport PIÁRFUTÁR l 
Z(• p t(• r 

Piarista-Kupa 

Az elmúlt eszten·· 
dőben meri.ilt fel 

az ötlet, hogy rendE.Yt.
zünk egy teremtomát 
az általános iskolások
nak, hiszen náltmk is 
van ez a korosztály és 
kevés a játéklehetősé
gük. 2003. Janár 25-26-
án zajlottak " mérkö
zések: nagyon jó szú1-
vonalú, érdekes mecs
cseket láthath.mk. 10 
csapat vett részt a :or
nán, a jövőben szeret
nénk, ha ez a létszám 
nőne! A gyözelmet a 
mieink szerezt~k meg, 
Í h')' a felajánlott ván- A bnjnokc,apat: Varga Vikierr l~.bí!. S:rmkn S:!nl•crlcs, Nrparnczki lrrdrt', Miilrilffy 
dorserleg itthon ma- úkl<í. {ngiczn Ge1.<dy, Ta1i Islptfrr Dril'id Atli/11, Tnri I.rve111r, Kc•lr/ Rtll-al 

radt. Jövőre ujra megpróbáll"Klqák elvinni. 
Meg kell említenem a támogatókat, akik segí
tettek a lebonyolításban, illetve az ajándéko
zásban. A fő szponzmunk a Zeptcr 
h1temational volt, amely jóvoltából az elsö két 
helyezett csapatot, iUetve a ktUöndfjasokat 
jutalmaztuk c1Jcindéktárgyakk.ll. Köszönettel 
tartozunk Nagy Ferenc Úm:ak, a Nagy Kit. 
vezetőjének, aki anyagiakkal j.\rult hozz<\, 
hogy ásványvizet adhattunk a résztvevőknck, 
és labdát vehettünk az első hat helyezetb1ek. 
Köszönet még a Generali Providencia vezető-

uyit.l~<:gy r.z A ~tportbeliek tt>ljc,;itllk'uyfwlnem 
vagyok teljt?St'll m··sclégedl.>e, mal tnkt 1knilng fe
Sifelmczetleuck t:S egy pár játPkos l tem n kipessége 
s;:crinl teljesíte/t. De természelesr·u ilii.d:eséggel 
lii/t d a győ::.dem. A B csoporil~111 jiÍtszók még 
S<Jiwl fejlődltd u ek, az aknrnlc'rŐ 1111',\..0011 /Jewziik." 
A apos úti Altalános lskol<í!-óok tan,1mője, 
Böjthe Gabriella elmondta. "E: tX!fllllgyou jól 
lllt's:::crveze/1 talrilk<tzó, iiriilimk, iiO:.,"l/0011 lelret6-
srs lélE'! l is farizui. A dilíkok jól érezlt:k mngllknl, n 
s111i is lelszett ue!dk. Meg vagyok elegedve csapa
lom teljesítmemf(!z~·l." 

jének, Rácz Zoltánnak az a1ándékmt, an1ellyel Végeredmény: 
a hannactik helyezettet jutalmaztuk l. Ptarista A 
Köszönjük a támogatást, a részvételt, jövőre 
találkozunk! 

Sikerült megk~rdezni csapataink edzőjét Var
ga Viktor tanar tu-at, hogy nu -. véleménye a 
bajnokságr6l: "Szmmcsis dolog, Jtogy Z..;m'll 

Tamás taulÍr rírlxm volt elég tmMció, hogy meg
szervezze rzlaz esésut. Fontos, hogy az tíltniiÍnos 
isko/IÍsoknnk !XIII lp/retőségiik ilyenre• Az ilyr11 
rendezvények n::irt jók, mal (~_1/ észre-<Jt'Szik a 
tehetségeket. A csapatok teljesílméll)léról csak Ilii)!-

2. Ruzsa 
3 Napos Úti Alt. Isk. 
4 Zsombó 
r;. Tarján lll. 
6. Paansta B 

G61kirá/y(ok):Ratn Zolftíu, Vaess Attiiti (Ruzsa) 
Lc!gjobb kapu,;: Nóllctlz Balázs (NIIJIOS Uti Á i.J 
legjobb rHezőncJJIÍft;kos: Tríri Bdli11l (Zso111l>ó) 

Z.'CJ"c}(l Tmzuís 
A: ;m,•ljiÍkat Ziildt N1•·r X B kb~ítelle 

M~ezdte intenziv felkészül~~t iskolánk kosár- és kézilabdacs.lpata a tavaszi küzdclmek folytatá
sára. A VII-VIli. osztályos korosztály mellett a IX-X.-es csapahmk is \'ersenyben van a dobogós 

helyekért Kézilabdásaink az általános iskolások \'Cr.>Cil\ libt>n a második, to\·ábbjutó helyen .lll. 

H amaros;m kezdődik az iskolai kosárlc1bd,1 házibajnokság. A tavalyi siken•:; l!.'bonyolitát. 
mcghozt.1 a kedvét a tanári közösségnek, me! y idén el indul a nemes verscngésen, remél

jük, nem eredménytelenül! 

SzePi-terem-atlétikai házibajnoks.ígot rendezunk 2!113. február 26-,in, loi.!Xl órától a gi.nnázium toma
csamokában. Korcsoportok: Vll-IX. és X-XII. osztályo~k Verseny~z.ímok: 30 m-e; sikfutá:., 2(XXI m-es 

síkfutás (22 kür), magasugrás, helyből távolugrás, helyből hánnasugrás, tömöttlabda lökés (4 kg), !Oxi 
körös váltófutás (osztálycsapatok). SzabcHyok a MASZ versenyszabályai szcrint. Jelentkezés és nevezés a 
testnevelő tanárokná [l 

Sze Pi Press 



l PIÁRflUT ÁR 

Mi van a focival? 
Folytatás az e/ózó oldalról 

Meg kell említenem, hogy szerepeltünk a 
városi kollégiumi bajnokságban is, még 
jobb eredménnyel. Itt is két csoportban zaj-

· lottak a körmérkőzések. Eredményeink: 
Piár - MÁV 14-0 

Piár- Erdészeti 4-2 
Pi ár - Déri 7-4 

Piár- Gábor D. 4-2 
Ez azt jelentette, hogy a másik csoport első 
helyezettjével döntöttük el, ki az őszi baj
nok: 
Piár- Csonka koll.: sajnos a végeredmény
re nem emlékszem, talán hetet, vagy kilen
cet lőttünk nekik ... 
Kik érték el ezeket az eredményeket: Újhe
lyi Zsigmond XI.C, Hérány Nándor X. A, 
Jagicza Imre XII. B, Szécsényi Tamás XIT. B, 
Kura Zorán XI. C, Barna András XI. C, 
Fudala György XI. C, Dósai Márk XI. C, 
Rácz Gergely XIII., Dósai Imre X. B, Lantos 
Ádám X. B, Debrey Róbert X. B, Rácz Péter 
X. A 
Köszönöm nekik a részvételt, kitartást, ki.iz
delmet! 
Természetesen köszönöm az iskola tanulói
nak, akik szurkoltak nekünk a mérközése
ken és igazgató úrnak, aki mindig vitt min
ket !lz idegenbeli mérkőzésekr'e1 

Engedtessék meg, hogy a csapatból egy 
diákot kiemeljek, Dósai Márkot. Nagyon jó, 
biztos tagja a csapatnak, de sajnos megsé
rült. Kívánom neki a mihamarabbi gyógy
ulást, és visszatérést! 

Zsova Tamás 

SzePi-Kupa 
2003. február 15-16-án rendeztük a saját 
kupánkat, a negyedik Szepi-Kupa nemzet
közi középiskolás teremlabdarúgó tornát 16 
csapat részvételével. Az évről évre egyre 
ismertebb és elismertebb sporteseményről 
lapunk következő számában részletesen 
beszámol unk! 

lUatelioljunli! 
Vfl-VIli. oszt. 

Zrínyi Ilonn Mntematikn Verseny febr. 28,14:00 
lX-X.oszt. 

Arany Dániel Matemaiilen Verseny febr. 20, 14:00 
IX-X. oszt. 

GordÍ!tSZ Metematikn Tesztverseny febr. 26, 15:00 

Hátsó Fertály 
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E havi rejtvényünk Szophoklész egy mondását tartalmazza. 

A megfejtéseket márdus 10-ig a portán elhelyezett szerkesztőségi postaládába kérjük bedobni, 
vagy a piarfutar@szepi.hu e-mail címre eljuttatni. A helyes megfejtést beküldők között könyv
jutalmat sorsolunk ki! 

l(cdn~s OIYasó! 

S zerkesztőségünk várja lelkes tollforga
tók írásait. Elsősorban olyan cikkeket 

szeretnénk közölni a lapban, melyek isko
lánkat, diákságunkat vagy az egész piarista 
rendet érintik. De olyanoknak is helyt kívá
nunk adni, amelyek egx-cgy izgalmasabb 
térilát boncolgátnak. Továbbá szeretnénk, ha 
szépirodalmi szárnypróbálgatások is színesí
tenék újságunkatr 
Ha véleményed, ötleted, hozzászólás·od van 
a Piár FutlÍrral kapcsolatban, örülnénk ha 
megosztanád velünk. Akkor is, ha nem isko
lánk diákja vagy. Szerkesztöségi postalá
dánk megtalálható a gimnázium portáján, de 
irhatsz e-mailt is a piarfutar@szepi.hu címre. 
Ugyanerre biztatjuk felnőtt olvasóinkat is! 
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