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Pünlíösd 
És amikor elérkeztek 
a Pünkösdnek napjai, 
összegyű ltek egy kis házban 
Krisztus első papjai. . 
(Rongyos ruhák, kérges kezek, 
fésületlen üstökök: 
ily egyszerű proletárok 
a legelső püspökök.) 
És hi~telen lőn az égből 
1nint egy sebes szélvihar, 
s betölté az egész házat 
zengő-zúgó égi zaj. 
És eloszlott tüzes nyelvek 
lebegtek a szobában, 
s az isteni Szentlélekkel 
betelének mindnyájan. 

S akik eddig gyávák voltak, 
bátrak lettek hirtelen, 
sa tudatlan agyvelőkben 
kigyulladt az Értelem. 
S kik eddig a zsidón kívül 
nem tudtak más nyelveket, 
minden nyelven hirdették már 
a krisztusi elveket. 
És kiket a sanda kétely 
oly gyorsan megrendi te: 
ingadozó tamásoknak 
megszilárdult a Hite. 
Köztük eddig egyetértés 
alig-alig lehetett, 

El Grrco: Pli11kösd s fellángolt most a szivükben 
az isteni Szeretet! 

Ránk vár a nyár 
N emcsak a kánikula, a testet-lelket izzasztó meleg tette fe

szültté a legtöbb diákot az utóbbi napokban. Az év végi 
jobb jegyért folyó harc is mindennapos még a cikk keletkezésckor: 
nagy felelések, az egész éves tananyagat számon kérő év- és téma
záró dolgozatok kínozzák a diákokat, akik megíryák őket, és a tan
erőket, akik javí~ák. Élet-halál harcok folynak a kettesért és presz
tízsküzdelmek az ötösért Persze a kettő közötti átmenet is létezik. 
Sitt a cikkíró is döntésre kényszerül: vagy ír, vagy tanul. 

Viszont, mire megjelenik az idet tanév utolsó Piár Futátja, már 
mindezeken túl van a legtöbb iskola. Ismét eltelt egy iskola év. Int
sünk hát neki búcsút! S vele. intsünk búcsút azoknak, akikkel csak 
szeptemberben találkozWlk újra, vagy akikkel bizonytalan egy 

újbóli találkozás! Május-júniusi összevont lapszámunk az örömteli 
viszontlátás reményében búcsÚ7ik Urbán tanár úrtól, az immáron . 
elballagott, érett negyedikesektől és átmenetileg olvasóitól is, hi-

. szen legközelebb szeptemberben veheti kézbe a Piár Futárt a Nyá: 
jasOivasó. 

De ki lenne olyan elvetemült, hogy szeptemberre gondol 
ilyenkor. Az idei nyár olyan erővel törte ránk az ajtót, kiÚZve a 
telet, amilyenre régen volt példa. Süt a nap, tikkasztó a hőség. Pi
henés, feltöltődés, zsebpénznövelő nyári munka időszaka jön el. 

Élvezzük hát, gyűjtsünk erőt az őszi újrakezdéshez. A Piár · 
Futárminden olvasójának felejthetetlen nyári szünetet kíván a lap 
készítői nevében: 

VinczeMáté 
főszerkesztő 



Pünkösdvasárnap, június 8-án, 16.00 
· órakor a Felsővárosi Templomban 
11 diákunkat bérmált meg Gyulay Endre 
megyéspüspök, akinek másnap, pün
kösdhétfőn volt az aranymiséje a Dóm
ban. A jubileumi szentmisén iskolánk 
d iákjai és taná ra i is képvisel tették magu
kat, lsten áldását kérve főpásztorunk 

további munkájára. 
* * * 

Szóbeli érettségi v. izsgát tett jún ius 
13-14-én, ill. 16-17-én 39 maturan

duszunk. Az első komolyabb megméret
telés után kívánunk nekik további sike
res tanulmányokat! 

••• 

A Piarista Gtmná/.iumban június 18-
án, 17.00 óra!...or kezdődik a Te 

Deum. Diákjaink a tanévzáró után az 
osztálytermekben kapják meg bizonyít
ványaikat. ...... 

Beiratkozás a 2003/2004. tanévre, a 7. 
és a 9. évfolyamokra 2003. június 

23-án, 10.00 és 12.00 óra között. ...... 

A május 24-25-én Ásotthalmon ren
dezett természeqáró versenyen a 

11.a csapata: Barn Péter, Borbás Péter, 
Co11da Bence, Jakab Cnbor, Sa/gó László l. 
helyezést ért el! A kétnapos verseny el
méleti- és túra részből á llt, melyen 22 
csapat mérte össze tudását. Gratulálunk 
a bravúrhoz! .. .. 
K önyvtárunk nyáron is várja az o l

vasni vágyókat. Nyitva: júniusban 
hétköznapokon 8-15 óráig, aztán min
den hétfőn 8-12 óráig. Kivéve július 14. 
és 21. ..... 
M ájus 20-án meglátogatta iskolán

kat egy ·San D1egoból érkezett kó
rus. Eljátszottak a ll. c és a 10. a osztály 
angol os csoporqainak egy· néma színda
rabot, majd vallásos dalokkal szórakoz
tatták maroknyi közönségüket. Sík tanár 
úr tanítványai pedig elénekelték az O, 
Pater parvulorumot és néhány népdalt 
Ami ezután következett, arra nem szá
mítottunk: elénekclték. a magyar Him
nuszt, amibe te rmészetesen mi .is beka p
csolódtunk. Igazán fe l emelő érzés volt. 
Ezután kellemesen elbeszélgettünk ven
dégeinkkel, akik még aznap délután egy 
templomi fellépésen is éne keltek. 

""' P l A 1· a d a t· 
Színj«ítszói nl< s i iH•t•t• 

Ebben az évben is meghirdette a 
Százszorszép GyermekháL és a 

Cora az amatőr színjász(Halálkoz6t. 
Iskolánkból két csoport ind ult ezen a 
megmérettetésen. A kisebbek, Ma róti 
Balázs, · Rimay István, Kállai Ákos, 
Szrenka Gábor (hetedikesek) Csicsó nya
nya, n zugligeti boszorknny című mesejá
tékot, míg az i dősebbek, Király And rás 
12. a, Süge Róbert 12. b, Kovács Ádám 
12. b, Vajda Olivér 12. b: Vajda Mihály 

Cict•t·o ll)'Oill iiban 

Az egész azzal kezdődött, hogy ta
valy márciusban Bara Péterrel (ll 

a) elindultunk a Kiss Árpád országos 
latinversenyen. Az első forduló csak 
egy egyszerű fordításból állt és máris a 
középdöntőben találtuk magunkat Pes
ten, ahol egy színtén riem olyan nehéz 
fordítás várt minket: Talán emlékeztek, 
hogy tavaly év végén ezért köny\•juta
lom~an részesültünk, s mi azt hittuk, 
hogy ezzel vége is van a versenynek. A 
nagy megdöbbenés szeptemberben kö
vetkezett be, amikor értesítettek ben
nünket, hogy bejutottunk az orszí'igos 
döntőbe. Ettől kezdve Dékány Zolt<in 
tanár ú r kezei ala tt készültünk a ver
senyre, néha egészen szorgalmasan. A 
januári döntőre már a fejünkben volt 
Cicero élete, nagyjából munkássága, és 
jónéhány fordítással a hátunk miigött 
bizakodással vágtunk neki a verseny
nek. Az utolsó megmérettetést is Pesten 
tartották és harmincöt diákot hívtak 
meg rá, a feladat itt is egy szimpla for
dítás volt (Cicero), ami csak annyiban 
tért el az eddigiektől, hogy sokkal hosz
szabb és nehezebb volt, így hát elcsüg
gedve azt gondoltam, hogy széimomra 
itt a vége, nem kerülök be a tizenöt fős 
magyar delegációba, amelyik kimegy az 
olasz Cicero versenyre. Ám februárban 
leesett az állam. Megjött a hír: bejutot
tam. Bara Péter, aki sajnos kiesett, végig 
segítette felkészülésemet Köszönet neki 
érte! Az olasz versenyig rengeteg Cicero 
művet olvastam, emellett természetcsen 
fordítgattam is, mígncm elérkezett a 
nagy nap. 

Május 5-én repü lővel utaztunk Ró
mába, és )<b. 4 öra alatt meg is érkez
tünk, újabb bő 4 óra volt, míg elértünk a 

10. b, Vmcze Máté 11. c, Dunai Dámel8. 
a és ,, KaroJinából Mészáros Ildikó 12. 
B, Szakouyi Károly Adáshiba című darab
jeiból egy rés.~:letet adtak elő. Mindkét 
c~apat pénzjutalomban részesült. A na
gyobbak olya n szépen szerepeltek, 
hogy a nyolc kiválasztottal együtt fel
léphetett a Szeged i Nemzeti Színház
ba n. A ju tnlmuk j e len tős pénzösszeg 
volt. Gratulálunk a· szereplőknek, to
vábbi sikeres játékot kívánoki 

Zsovn Tamn~ 

szállodéiba, de hát mit csináljon az em
ber egy világvárosban. Másnap a. Vati
k<íni Múzeumban kezdtünk, majd át~é
táltunk a Szt. Péter bazilikába, amely 
teljesen lenylígözött szépségével és mo
numentalltásával. Ez után következett 
az Angyalvár, melyben igazából ninC!> 
semmi látnivaló, de innen nyílik igazi 
panorám,, az örök városra. Délután 
még megcsodáltuk a Pantheont, a 
Piazza Navonát és a Trévi-kutat. Május 
7-én a Szt. Kelemen templom megtekin
tése után következett a Colosseum, a 
r:orum, majd a Capitolium, végül egye
dül megnéztem a Circus Maximust (ez 
ma má r csak egy üres platz) és a 
Marcellus színházat. 

Május 8-án vettek át minket az olasz 
szervezők és elvittek a szállásunkra, 
Fi uggiba, ami 60 km-re van Arpipot61, 
Cicero szülővá rosátó l. Másnap itt ren
dezték a versenyt csekély 577 indulóval 
(ebből 359 olasz!), tizennyolc ország 
legjobb . latinasai gyűltek össze. Itt 5 
óránk volt egy Cicero-idézet lefordítá
sára és egy ehhez kapcsolódó kommen
tár megírására, úgy érzem, ezeket leg
jobb tudásom szerint csináltam meg . 
Délután megnéztük Arpino felleg\'árát, 
majd vasárnap a montecasinoi bencé::. 
apáts.igot. Az eredményhirdetésre va
sárnap (május ll-én) került sor a túző 
napon, bő két órán keresztill beszéltek 
olaszul a v-erseny fötámogatói (so l...at 
értettem belőle), majd kihirdették az 
első tíz helyezett nevét; a díjazottak kö
zött szercpclt 6 olasz (mily meglepő), 1 
német, 1 osztrák, l svájci és l bulgár, a 
födíj 1100 euró volt, én sajnós nem tu-. 
d()rn, hogy hányad ik lettem. Ezzel véget 
is ért olasz kiruccanásunk, délután ha
z;~repültünk. 

Pepe 11.n 



3 (Sz) ePicentrum 
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Gaudeamus igitur 

kolai rendezvények (humorfesztiválok, koncertek). 
Az iskola szeretetéhe:l hozzájárul a diákélet szeretete · 

is: életre szóló élményt l..aptunk egymástól, főleg a kiseb
bek a nagyobbaktól: a kicsi-n-rakások, a bntmnnezések, .a ví
zibombák frissítették fel a tő l ünk fia talabbakat a délelőtti 
szünetekben. Egymást krétacsatákkal, csúzlizással tartot
tuk ébren. És még ott volt a foci is ... 

Kellemes érzéssel töltenek el bennünket "A pianst11 
diák ... " kczdetú szólások és megállapításaik. Egyik ked

vencünk: "A piarista diáknak nincs me/e
ge, csak érzi; hogy siil n nap." 

Kedves Diáktársak! Elképzelhető, 

~~~~~~~~ hogy többen lennétek szívesebben o tt

T isztelt Igazgató Úr, Osztály- -
főnök Urak, tanáraink, ked

ves diáktársaink, szüleink és 
minden kedves vendégünk! 

Hat, illetve négy év áll mö
göttünk. Olyan évek, melyek so
rán igazi osztályokká váltunk, 
közösségi- és nem tömegcmbe
rekké. 

Mikor az iskolába kerültünk, 
vegyes érzelmekkel tekintettünk 
tanárainkra: akkor még föl, ma 
már inkább le - úgy megnőt-

tünk. Kicsit bizalmatlanok vol-
tunk osztálytársainkkal szem-
ben, de a közös élmények: a han-

~'#'-
~1l: 
'J-~~~ 
.,il.-. 
• 

gulatos kirándulások (pl. Nógrád, Szil
vásvárad), az erőfitogtató verekedések és 
a nagy nevetések (pl. a fergeteges tanár
paródiákon) igazán közel hoztak minket 
egymáshoz. Éppen ez nehezíti meg szá
munkra a búcsúzást. 

Hivatalosan nem vagyunk 
iskola. növendékei, de mégis örökre ide 
tartozunk. Elkezdjük építeni önálló éle
tünket, fokról-fokra felnőtté válunk. Nem igazán tudjuk, 
hogy mi vár ránk ezután, még nem értjük, mit jelent fe l
nőttnek lenni bár már látjuk néhány előnyét, bele-bele 
kóstolhattunk a szabad élet rejtelmeibe. 

Mit jelent számunkra ez az iskola? Mit kaptunk tőle? 
Sok mindent: rnindannyiunk életében más-más nyomot 
hagyott. Kinek világnézetet, kinek fegyelmet, de minden
kinek megadta a lehetőséget, hogy egy fizikailag, szelle
mileg és erkölcsileg érett, gondolkodó emberré váljon. 

Segített ebben bennünket az összes tanult tárgy, nem
csak a könyvek anyaga, hanern a tanárok útmutatása is .. A 
közös Tisza-túrák, kerékpártúrák (a két nagy folyónk 
közt) illetve a gyalogtúrák (pl. a Zemplenben), közös is-

hon, vagy bárhol másutt, de higgyétek 
el, pár év múlva nektek is jólesik majd, 

.:..:..:'-' .. _·'.-_· .. .,.'";;,;"'.""' ha ballagásotokon iskola társa itok jelcn
létükkel jelzik: egy csapatba tartozunk. 

Köszönjük osztályfőnökeinknck, ta
nárainknak, szüleinknek a türelmüket, 
ránk fordított munkájukat, a jó példát.. 

Elballagunk... 5 elballag velünk 
Urbán atya is. Kívánunk Neki és min

t den tanárunknak, diáktársunknak erőt, 
egészséget, kitartás t, kellő elszántságot 
és sok sikert munkájukhoz! 

Most csak látszólag búcsúzunk, in
kább emlékezünk, hogy az emlékek és 
barátok köteléke még erősebb legyen. 

Elmo11dtn 
a t•ég:ós diákok llel'I'IIL'II 

2003. III IIJ IIS JO-é11 
Ci11ál Istváll mntura11dus: 
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Aidott szép pünkösdneli g-yönyörű ideje -

A púnkösd a keresztény egyház egyik fő unnepe, mely a 
hüsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. Elnevezése a 

görög pentekosz/ész szóból származik. A zsidó valfásból ered, 
ahol a pészac/1 utáni ötvenedik napon a sabouthkor az aratás, az 
efső gyümölcsök, majd késöbb a tízparancsolat adományozásá
nak az ünnepét ülték. A keresztény egyház annak emlékére tart
ja, hogy tanai szerint Jézus mennybemenetele után a Szentlélek 
leszállt az apostolokra. A húsvéthoz alkalmazkodó mozgó un
nep a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozata óta. A május 10-e és 
június 13-a közölt mozgó ünnep alkalmasnak bizonyult a tava-· 
szi és nyári napforduló ősi európai szakásainak és hiedelmeinek 
a továbbélésére. A középkori egyház az ünnep keresztény jelle
gének hangsúlyozására a templomokban megjelenítette a bibliai 
eseményt. Az egyházi ünnep világi jellegél bizonyílják az .azt 
tiltó rendelkezések. 

A legjellegzetesebb pünkösdi népszokások: az ügyességpró
bával egybekötött pünkösdi királyválasztás, a lányok, legények 
falufeljáró köszöntése, és a lányok agrármágiával egybekötött 
köszöntése. A pünkösdhöz kulönböző korú és témájú írások 
fúződnek, a legarchaikusabb a pünkösdi királyválasztás. A pün
kösdi királynéjárás a Dunántúlon még ma is élő népszokás, ha 
nem is eredeti tartalmában és formájában. Az ünnephez énekes
táncos, dramátikus gyermekjátékok is kapcsolódhatnak. Ezek
nél a játékoknál két játékos feltartott karral kaput formál, ez 
alatt haladtak át a gyerekek, a "Bújj, b!íjj, zöld ág" motívum is 
erre utal. Külön~öző rítusok, hiedelmek kapcsolódtak ehhez a 
naphoz hazánkban is, akár a környező népeknél. Nálunk azGn
ban a pünkösdnek nincs boszorkányos, vagy halotti előjele. A 
keleti .szlávoknál jellegzetes az ünnep kapcsolata a vízzel és a 
rituális fürdéssel. Erre nálunk csak szórványos adatok vannak. 
Igy pl. Szeged vic!_ékén nemcsak nagypénteken és nagysz_rmba-

A bambusz 
.dllr-1' E gyáltalán nem enni húst lehetséges, de 

YU ?i bambusz nélkiil élni nem. Pong-Po, a 
.. "! híres kínai költő valaha így írt a barn-

; busz és a kínai ember kapcsolatáról. 
'i ~ Ez az idézet azonban még napjainkban is jól 
!1 · , jellemzi a barnbuszok szerepét a keleti világ-
11 ~r ., ban. 

· t ,~ A legtöbb ázsiai kultúrában a barn-
l r/ ... _ ·- • busz valóban az élet fontos elemévé -

sőt- szimbólumává vált. Ez nem is cso
f - ~ da, hiszen Kelet-Ázsiában már az ősidőktől 
~~~ ~ ' fogva nélkülözhetetlen alapanyag volt az élet 
lfl~ minden területén: fegyvereket, hangszereket ké-

szítettek belőle, házak, szekerek, hidak épültek belőle, sőt az 
írásöeliség létrejöttében is nagy szerepe volt a bambusznak Az 
Ázsiában élő emberek mind a mai napig nem tudnák elképzelni 
az életüket bambusz nélkül. Ez az évszázadokon keresztüli 
együttélés tette a barnbuszt a kínai és más keleti kultúrák köz
ponti motívumává. Solámos legenda és babona szereplőjévé lett 
e különleges növény. A bambusz a kínai filozófiában is fontos 
szerepet tölt be: Lao-ce taoista tanainak megtestesHője lett. Sőt,. 
a kínai ember valóságos eszményképévé vált törhetetlensége, 
szívóssága és rugalmass<iga miatt: "11 jó kínai olyan, mint a bam-

ton, hanem p9nkösdkor is fürödtek a lányok a Tiszában. Általá
nosan is úgy tartották, hogy a pünkösdhajnali fürdés egész év
ben mentesíti az embert a kelésektőL Május elsejéfl és pünkösd 
napján a szent kutak v1zében mosakodtak, vagy abból ittak. A 
pünkösdi harmattal való mosakodás szeplőűző és szépségva
rázsló; máshol mczítelenü l szedték a rózsaharmatot szemfájás 
és kelés ellen; van példa pünkösdi locsolásra is. Egyes pünkösd 
hajnalán szedett ni'lvények gyógynövényként használatosak. 

A pünkösd termésjósló a gabonanövényekre és időjósnap is. 
A pünkösd napi tilalmak mezögazdasági munkára, egyes házi
munkákra és kenyérsütésre vonatkoztak Néhány helyen ilyen
kor tarqák a barátságkötő mátkálást (komatálküldés). Néhány 
gazdasági szokás is kapcsolatos a pünkösddel: pünkösdkor cse
lédvárást tartottak. Ezen a napon szedték a báránydézsmát ek
kor kapták a pásztorok az ún. pünkösdi garast. Sok helyen min
den községi pásztor élelem- és pénzadományt kapott minden 
háztól, ahol állato
kat őrzött. Egyes 
helyeken pünkösd 
vasárnapját megelő
ző este a pásztorok 
kongózia k (zaJ
keltés). Kirándulá
sokat és táncmulat
ságokat is rendez
tek ezen a napon. 

(f'orrtls: Magyar N~prOJZI 
Lexikon, Damlitiir Trkla: 
Naplll ri illlllfJil'U 

Valkony Balázs 7.a Piiukösdkor tartják n leghíresebb magJ;ar brícsrít 
Csíksomlyón 

busz: bárhol gtjökerel ver, és ha a vihar ledönti, újra képes felállni." 
Európába először a XIX. században telepítettek át bambusz t 

az angol gyarmatokróL Gy<~korlati jelentőséget nem tulajdoní
tottak neki, inkább az angol arisztokrácia használta fel kerqei 
díszítésére, egzotikusabbá tételére. A IL világháború végére már 
Európa mindcn botanikus kertjének, gyűjteményének nélkuloz
hetetlen növénye volt. 

A bambusz elnevezést A.]. Retzins, svéd rendszerező találta 
ki, körülbelül 210 évvel ezEc>lött. A barnbuszok alapvetően fás 
szárú, magas nővésli füvek. Magasságuk gyakran eléri a 20 mé
tert is. Így foggal nevezheljük társulásaikat rétek helyett bam
busz erdöknek. Rendszertanuk szöve,·ényes és bonyolult. Nem 
is csoda, hiszen több mint 1300 ma élő bambuszfajt ismerünk. 
Ezek a fajok a világ minden trópusi és mediterrán éghajlatú te
rületén megtalálhatók. 

Hogy mindezt miért írtam le? Célom, hogy e különleges nö
vény kulturális hátteréről egy kis ízelítőtadjak diáktársaim, ta
náraim számára. Egyelőre még ugyan az iskolánk kertjében 
megtekinthető példány elég kicsi és fiatal, de pár év múlva 
már- remélnctőleg - méltó párja lesz ázsiai rokonainak. Min
denkinek ajánlom megtekintését és megismerése!! 

Bellavics Róberr l /.a 
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Erzem Amerika szagát 

Amerilíai líépeslap 
Amerika enyhén szólva nem olyan, mint amilyennek az em

ber elképzelné. Az emberek itt is ugyanolyanok, mint bárki 
más ezen a bolygón. Egyetlen különbség van: ők azt hiszik, hogy 
egy felsőbbrendű kultúra részesei, aminek következtében min
denkit (de különösen az európaiakat) barbárnak tekintenek. Mint 
az ókori görÖgök. Csakhogy nekik volt mire büszkének lenn.i ... 

Megpróbálom ezt úgy elmagyarázni, hogy elmondom egy 
átlagos napom. Reggel felkelek, kimegyek az iskolabusz elé, és itt 
kezdődik a jenki élet tanulmányozása. A buszon mindenki unott 
pofával ül a helyén, még az amúgy jó fej fekete buszvezető is mo
gorva. Beérünk a suliba, mindenki olyan fejjel, mintha a vesztő
helyre menne. Ezeknek aztán igazi kín a tök könny11 amerikai isko
la. Beindul a nap: amerikai történelem szokásos torzításokkat 

. szépítésekkel és úgynevezett kegyes hazugságokkaL Persze nem 
érdemes vitázni velük, nemzedékről nemzedékre száll ez a szem
lélet. 

Aztán matekóra. Hát igen, a matektanárnő igen érdekes kér
déseket tett fel nekem az elején. Például, hogy van-e áram, meg 
egyetem Magyarországon. És fogalma sincs, ki volt Julius Caesar. 
Nagyképűség nélkül állíthatom, hogy én vagyok a legjobb tanuló 
a csoportban. Nem mintha én különösebb matekzseni lennék, de 
a jenkiknek még ez is különlegességnek számít. Aztán science, 
vagyis tudomány (kicsit nagyképű elnevezés, ami köszönövi
szonyban sincs a valósággal). Ezen az órán ólyan dolgokat ve
szünk, amit otthon hatodikban. A tanár egy öreg fazon, egész 

rendes, csak éppen röhög, amikor Hiroshimáról vetít oktató jelle-
• gü filmet. Na mindegy, az amerikaiak ilyenek is tudnak lenni. 

Negyedik óra: föz~s. (Ne nevess!) Valahol ezt is meg kell ta
nulnod, nem várhatod el, hogy az asszony mindig főzzön neked 
és/vagy helyetted. Ezen az órán egyes osztálytársaim "van-e"
kezdetű kérdésekkel zaklatnak kis hazánkról. Persze nem érde
mes vitázni velük. Nem tudják, hogy Amerikán kívül is van élet. 
És persze mi vagyunk a barbárok. 

A következő óránk számítástechnika. Ez a legjobb, mert állan
dó munka közben nem tud senki sem diszkriminálni. (És 
számteken legalább Nixonról sem halljuk, hogy milyen jó elnök 
volt ... ) Hatodik órám tanszoba ill. tesióra lenne, de a 
tanszobavezetö rasszista néger nő (ez elég morbidnak hangzik -
az is) állandó jollegű faji diszkriminációja miatt az igazgató elin
tézte, hogy én ilyenkor a könyvtárban tanulhassak. Amúgy a tor
naórák nagyon jók (nem a Nagy János tanár úr-féle C-vitamint, 
izomláza!). Elvégre valamikor el is kell majd hízniuk a gyerekek
nek, ha igazán hazafiasak akarnak lenni. A hetedik óra szimpla 
tanulószoba, amit egy nem rasszista tanár vezet. 

Persze ez így most kö•myünek hangzik, de a valóságban bi
zony nagyon nehéz megállni, hogy ne tégy helyre egy-két okos
kodó jenkit - úgyminden tekintetben ... 

Persze nem érdemes vitázni. Mi vagyunk a barbárok. 

Palág.;i Gáspár 
Iskolánk diákja az elmlÍlt tanévet az Egyesiitt ÁllaJI/Okban vége:te. 

A terrorista-elhárítás mellélíhatásai Eg)·c~ szántó liözellenség 

Nem is olyan sokkal a legutóbbi iraki háború előtt értesülhettünk róla, hogy vissza
juttattak kettőt az első iraki háborúban véletlenül eitűnt, csekély 4000 műtárgy 

közi.il. A szövetségesek legújabb beavatkozásának következményeit még nem lehetett 
teljesen fehnérni, de egy_ biztos: ez egy nagyobb szabású akció volt, mint a múltkori! Ha 
esetleg valaki nem lenne képben: Bagda dban, a múzeumokban nem csak az iszlám világ 
féltett kincseit .őrizték, hanem az emberiség bölcsőjének tartott mezopotámiai kultúrák 
kincseinek legjava is a jól, és valószínűleg előre megszervezett rablás és pusztítás áldo
zatává vált! Csak néhány példa a pusztítás nagyságának szemléltetésére: eltúnt 
Hammurappi egyik törvénytáblájának másolata, a bagdadi könyvtá.-akból több mint 
egymillió pótolhatatlan könyv (amit nem tudtak elvinni, azt elégették), köztük a moha
medánok szent könyvének, a Koránnak legelső fem\maradt változata! 

Nos, ezek után feltehe~ük a kérdést a régészek és a kultúrájuk pusztulását látó ara
bok szemszögéből egyaránt az amerikaiaknak: miért kellett pont Mezopotámiában ki
próbálniuk fegyvereiket, és ha már ezt muszáj volt, akkor mért csak az olajkutakat véd
ték meg a megszálló katonai erők, hiszen Bagdadban jóformán alig voltak harcok? A 
választ nem tudjuk, de külön érdekessége az esetnek, hogy a fosztogatók még a korhá
zakba i!> betörtek, és minden mozdíthatót elvittek! Az amerikai hadsereg néhány haza
küldött poggyásza közölt találtak egy pár- nem kétséges erederu - souvepirt is. 

Konklúzió: néhány rongyos kitalált terrorista miatt az amerikai hadsereg biztosította 
néhány tucat mükincsr<tbló hátát, amíg azok kirabolták az emberiség bölcsőjét! We love 
the U.S.A.! 

U tó-Nagt;magyarország immáronllanyatlik 

S IIÍncs.már kilÍI, me/y megoldáskéntláttatik 

A ra nyal fejtetliillk, de egy vulkií~ temeti, 
egész nemzetiink Amerikát eteti. 

Kiss Gábor 10.a 

Náday Zsolt 10.b 

Ki az, akit 111ég a tálib vezetőknél is job
ban keres a OA? Szaddám Huszein, ter

mészetesen. De ki is ő valójában? 
Először akkor hallott róla a világ, amikor 

1968-ban l rakban másodszor is megszerezte a 
hatalmat az Ara lJ Baasz (Baath) Szocia/ista Prírt. 
Irakban ekkor egy fél évszázados, puccsoktól 
és háborúktól terhes. időszak zárult le. Huszein 
ekkor még csak másodhegedús volt a nagy
bátyja, Aillllt'd HaszaJl AJ-Bakr vezette Forradal
mi l'arallcsnoki Tanácsban. Az ország első em
bere akkor lett, amikor 1979-ben AI-Bakr le
mondott az ö javára. Ettől kezdve általában a 
100"/o-os részvételü szavazásokon (pl: 2002-
ben) 100%-os támogal:ással választották meg 
annak ellenére, hogy elvesztett négy háborút 
1980-tól 1988-ig három háborút Irán ellen, 
1990-ben Kuvait lerohanására adta ki a parru\
csot, melynek következtében 1991. jantic-tr 17-
én megkezdődött az 1. Öböl-hlíború, amely 
után az iraki nép számára ka.tasztrofális viszo
nyok léptek életbe az embargó m.iatt. A rezsi
met egyébként jogtalanul bírálja az USA, hi
szen az Irán elleni háborúkban éppen az 
Egyesült Áll<1mok látta el vegyi- és biotógiai 

·fegyverekkel !rakot, és még akkor sem tett 
sermnit, amikor 1988-ban saját kurd alattvalói 
ellen h<1sználta fel ezeket az iraki államhata
lom. A 2. Öböl-háborúnak úgy látszik vége, 
dc hogy mi lesz Irakban, senki sem tudja, egy 
viszont· biztos: háborúval nem . lehet békét 
tercmteni1 

Ntíday Z>0/i 10.b 



Sz ületett június- 4-én 

Kombeli revizionista plaktít 

:'Jevégeztetctt ... 

A magyar delegáció aut6i 1920. jÓrli
us 4-él délután 4 óra 15 perckor 

érkeztek meg a Grand Trim1011 oszlop
csamokos bejáratához. Az aláírással 
megbilott Benárd Ágoston népjóléti- és 
munkaügyi miniszteren és Drasche-Lázár 
Alfréd diplomatán kívül még négy tagja 
volt a küldöttségnek. A palota jobb olda
li szárnyának nagytermében, az 52 mé
ter hosszú és 7 méter széles Gnlérie des 
Colclle-ben már elhelyezkedtek a szövet
séges és társult hatalmak képviselői, 

valamint a meghívott vendégek. A te
rem közepén patkó alakú asztal állt. Az 
asztalfőn, az elnöki székben Alexandre 
Mtllernnd francia miniszterelnök emelke
dett szólásra. Rövid beszédében felszólí
totta a magyar delegádót a szerződés 
aláírás.-ír.l. Miután a küldöttség és a töb
bi nemzet képviselői ellátták kézjegyük
kel, ismét Millerand mondott rövid be
szédet, majd bezárta az ülést. Az egész 
ceremónia nem tartott tovább negyed
óránáL Elsőnek a magyarok távoztak, 
miközben a délszláv, román és csehszlo
vák politikusok melegen gratuláltak 
egymásnak. A nap továbbra is sütött, 
fénye vid~man csillámlott a Napkirály 
palotájának hátsó traktusa előtti szökő
kutak vízoszlopain .. 

Rmtbie> Iguác· A lrianont békcsz<>rlödt.Ss c. mtmk.í
j~MI 

Juh<ísz (;yula: T1·ianon 

Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gond oljunk reá. 
Mert nem lehet feledni, nem, soha, 

. Amig magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szercett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ~zer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 
És nem lehet feledni, nemrsoha, 
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 
Hol királyokat koronáztak egykor, 
Sa legnagyobb magyar hirdette hévvel, 
Nem volt, de lesz még egt;szer Mngt;arország! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt legszebb. koszorúja 
Európának, a·Kárpátok éke, 
És mienk volt a legszebb kék szalag, 
Az Adriának gyöngyös pártadísze! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 
Ferenczy festett, mcstereknek álma 
Napfényes rriűveken föl tündökölt, 
S egész világra árasztott derűt. 
És nem lehet feledni, nem soha, 
Hogy Váradon egy Ady énekelt, 
És holnapot hirdettek magyarok. 
És nem lehet feledni, nem, soha 
A bölcsőket és sírokat nekünk, 
Magyar bölcsőket, magyar sírokat, 
Dicsőség és gyász örök fészkei t. 

Mert ki feledné, hogy Vereeke úlján 
Jött e hazába a honfoglaló nép, 
És ki feledné, hogy erdélyi síkon 
Tűnt a dicsőség nem múló egébe 
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor! 
O egymaga a diadalmas élet, 
Út és igazság csiliaga nekünk, 
Ha őt fogod követni gyászban, ámyban, 
Balsorsban és kétségben, 6, magyar, 
A pokol kapuin is győzni fogsz, 
Sa földön föltalálod már a mennyet! 
S tudnád feledni a szelíd Szalontá t, 
Hol Arany Jánost ringatá a dajka? 
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, 
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső, 
Bírnád feledni Kassa szent halottját? 
S lehet feledni az aradi őskert 
Tizenhétrom magasztos álmodóját, 
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra? 
Trianon gyászos napján, magyarok, 
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, 
Rossz csillagok a la tt virrasztva járók, 
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan . 
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött 
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek 
Némán, csupán a szív veréseivel 
S a jövendő hitével egy nagy esküt, 
Me ly az örök életre kötelez, 
A mw1kát és a küzdést hirdeti, 
És elvisz a boldog föltámadásra. 
Nem kell beszélni róla sohasem? 
De mihdig, mindig gondoljunk reá! 

Ima a hazáért 

M indenható örök Isten ! Mindenkitöl elhagyatva, senki tő l meg nem hallgatva, 
l {ozzád fordu lunk, aki senkit sem hagysz el és mindenkit meghallga tsz, hogy 

hallgasd meg ami alázatos könyörgésünket és segíts meg minket, szegény magyaro
kat. Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat 
szétrombolták, királyunkat porig alázták, minden szabadságunktól megfosztottak és 
ami romlásunkra van, azt parancsolják neki:mk. A" mélységböl kiáltunk Hozzád 
Urunk! Hallgasd meg esedezésünket Könyörülj raj tunk a Te nagy irgalmasságod 
szerint. Ha a sok súlyos csapás a Te bün tetésed, amelyet bűneinkkel vontuk magunk
ra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak! Ha széfhúzásunk oka nemzeti szerencsétlcn
ségünknek, vezérelj minket egyetértésre! Ha hüségünket akar tad próbára tenni, te
kintsd gyengeségünket és rövidítsct meg látogatásod idejét. Add a hatalmat azok ke
zébe, akik azt Tőled veszik és il haza javára használják! Adj a 
nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat! 
Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt! Nagyasszo
nyunk és Anyánk! Kelj védelmünkre; vedd olta lmadba öröksé
gedet; pártfogolj minket szent Fiadnál, hogy az 6 kegyelméből 
szent István országn újra é letre támadjon. Amen. 

A Magyar Kntolik11s Pilspüki Knr 

1921. rotiiOV('IIIbcr 16·!1-.'11 tarto/l ~'1/IÍfé>~ll dm11id111:. 

A: oldnit öss::etíllította: Mésznros Ferr11c 
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Paksi 1-lapsi 

Az 1986-ban történt csernobili ese
mények óta már mindenkinek vilá

gos, egy atomreaktor nem veszélytelen 
dolog, bármilyen mulasztás végze'tes 
lehet akár milliók számára is. Hogy mért 
éppen most írom ezt le? Talán azért, 
mert minden terelés ellenére már kezd 
aggasztó lenni az, hogy valami történt 
Pakson, hazánk egyetlen atomerőművé
ben. 

A pártállam idején érthető volt, hogy 
a sajtó nem hangoztatta, mi is történt 
Csernobilban, de a mai demokratikus 
helyzetben az egyébként szenzációhaj
hász sajtó nem harap rá egy olyan nagy
hatású ügyre, mint a paksi kettes blokk, 
az már nem egészen érthető. A híradás
okból egyébként csak az derült ki bizto
san, hogy a Nemzetközi Nukleáris Ese
mény Skálán az elérhető hét fokozat kö
zül a harmadik fokozatot érte cl. A sajtó 
nagy része viszont azt már elfelejtette 
közölni, hogy a negyedik fokozattól már 
kezdödnek a kitelepítések. 

jellemző egyébként, hogy az atom
erőmű igazgatója, amikor tudomást 
szerzett a meghibásodásról, nem ment 
vissza Paksra, hanem tovább vadászott 
(később azért kirúgott néhány embert). 
A nagyságrendeket J:\űen tükrözi egyéb
ként, hogy Paks negyedannyi áramot 
termel, mint annak idején Csernobil, így 
kevésbé is lenne veszélyesebb, ám egy 
esetleges baleset estén most nem lenne 
semmilyen domborzati forma a Kárpá
tokon belül, amely megvédene minket a 
katasztrófától. Egy ilyen esetben a Kár
pát-medence nem a legbiztonságosabb 
lakhely, de azért aggodalomra semmi 
ok: a szakemberek a helyükön vannak és 
teszik a dolgukat. Nos nem vészma
dárkorlom tovább, csak egy vicc erejéig: 
Hogy hívják a sugárzó nyulat? (lásd a 
címe t) 

Náday Zsolt 10.b 

HoriLonc 

Sugát·zó ,jövő 

A flal,si ntonwt·i)míí 
lt·szt•rt•lésfl't' ,·onatkoz6 

dőkészületdi 

A ~aks~ ~ tomerőmű terveze~t 
územJdeJe 30 év, azaz az ere

mű negyedik reaktorát várhatóan 
2017-ben fogják leállítani, ha az élet
tartam meghosszabbítására irányuló 
erőfeszítések nem vezetnek ered
ményre. 

Költségek tekintetében az erőmű 
lebontására vonatkozó legkedve
zőb.b változat a "felügyelet melletti 
elzárás 70 évre". Eszerint a kiégett 
fűtőelemek Kiégett Kazetták Átme
neti Tárolójába (KKÁ T) történő ki
szállítása után az erőmű szekunder 
részei lebontásra kerülnek, míg a 
radioaktív anyagokat és berende<:é
seket tartalmazó részek lezárt, és 
folyamatosan ellenőrzött állapotban 
maradnak 70 évig. Az RHK Kht.-nek 
az erőmű lebontására a "felügyelet 
melletti elzárás 70 évre" verzió fi
gyelembevételével kell felkészülnie 
és a leszerelést végrehajtania. 

A tervezett feladatok ütemezése: 
2001 

A leszerelési tanulmány aktuali
zálása és az új nemzetközileg elfoga
dott lebontási költségköd-rendszer 
átvétele és bevezetése 
2004 

A leszerelési terv elkészítéséhez 
szükséges számítógépes adatbázis 
létrehozása 
200 5 

A leszerelési terv első verziójá
nak elkészítése 
2010-2025 

A leszerelési terv véglegesítése 
és engedélyeztetése; A blokkok sza
kaszos leállítása; A kiégett üzem
anyag-kazetták átszá llí tása a KKÁT
ba; Az erőmű inaktív részeinek le
bontása; Az erőmű aktív részeinek 
előkészítése a felügyeletre 
2026-2089 

Az erőmű aktív részeinek fel
ügyelete (2070 után a KKÁT-vel 
együtt) 
2089-2104 

Az erőmű aktív részeinek elbon
tása; A KKÁ T e !bon tás a · 

Forrás: www. rhk.lw 

s. On/i: Atomi rs IIYIÍili melnllkolikus idill 

f(js magym· 
t't•a lítori()rtént-t 

M agyarorsz·ágon az első reaktor 
1959-ben épült a Magyar Tudo

mányos Akadémia Közpo11ti F1zrkai 
Kutató Jutézetébru. A Budapest Reaktor 
i MW hőteljesítményű kutntórl'nklor 
volt, és fizikai kutatások céljaira szol
gált. A reaktort kétszer átépítették, 
névleges teljesít~énye jelenleg 10 
MW, de ezt sem használják 
villamosenergia-termelésre. Az itt fo
lyó kutat<bok tárgya nem maga a re
aktor, hanem izotópgyártás, szilárd
testfizikai, kémiai és magfizikai kuta
tások. 

1971-ben hel yezték üzembe a Bu
dapesti Mííszaki Egyetem oktatóreak
torát, amely jelenleg is müködik. 
Hőteljesítménye 100 kW. Az oktatóre
aktorban az oktatás mellett nukleáris 
technikai, radiokémiai, régészeti és 
orvosi kutatások is folynak. 

A reaktorfizikai kutatások az 1961-
ben épult ZR-1 jelű kritikus rendsze 
ren indultak, amelyet öt további kntl
kus rendszer építése követett. Közü
lük az utolsó, a ZR-6 jelíí rendszer 18 
évig (1972-1990) volt üzemben, és raj
ta folytak a paksi atomerőmű reaktor
típusánilk fizikáját megalapozó méré
sek. A ZR-6 mérési prograr,n a reaktor
fizika történetének világszinten is 
egyik legnagyobb léptékű kísérleti 
vállalkoz,ba volt. 

Magyarországon 1982 és 1987 ko
zött Pakson négy darab VVER-
440/213 tipuSti reaktor kezdte meg 
működését. A p11ksi atomerőmű az 
ország villnmosene rgia-termelésének 
köri.i lb<dül 38'X.-át adja, és az ország
ban a legolcsóbban állítja elő a villa
mos encrgic\t. 

Forrás: www.upp.lw 
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Pedagógusok 
a közolítatási törvény módosításáról 

A hét aláíró szervezet vezetői együttesen áttekintették és 
megvitatták a parlament elé te~esztettközoktatási törvény

módosítással, a tanuJók kötelező óraszámának csökkentésével, a 
kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv módosításával, valamint a 
kétszintű érettségivel kapcsolatos gondokat. A hét szervezet, a 
további együttműködés szándékát kinyilvánítva, a következő 

megállapításokat teszi: • 
Nem a változásoktól óvjuk az oktatást: hanem a stabilitás és a 

kiszámíthatóság háttérbe szorulásától, a körültekintő egyeztetések 
és hatásvizsgálatok nélküli döntésektől. Ezek hiányában ugyanis 
nem lehet esély arra, hogy közoktatásunk gondjainak megszünte
tésére irányuló, kormányzati ciklusokon átívelő oktatáspolitika 
alakuljon ki. Fontosnak tartjuk a folyamatosScig és a változás he
lyes arányának megtartását, a kiszárníthatóságot, a biztonságot. Ez 
egyaránt érdeke a gyermekeknek, a szillőknek, a pedagógusok
nak és a közoktatási intézmények fenntartóinak A közoktatási 
törvénymódosítás Országgyűlés elé terjesztett javaslatáról sajná
lattal állapíljuk meg: e kritériwnoknak általában nem, csupán né
hány részletében felel meg. · 

Nem fogadható el az a kormányzati kommunikáció és a tör
vény egyes rendelkezéseiben és indoklásában szereplő üzenet, 
hogy a pedagógusok jelentős része inkompetens a saját szakmai 
feladatainak ellátásában. (Buktatnak a tanítók, a tanárok házi fel
adatokkal terhelik a gyerekeket, nem képesek a szakrendszerű 
képzés keretében képességfejlesztésre, és a középiskolai ismeret
szerző oktatás egyenlő az elitizmussal.) Az alapvető okokról, töb
bek között az oktatáspolitika megalapozatlan irányváltásairól, a 
nevelési-oktatási intézmények fenntartási, finanszírozási gondjai
ról, a pedagógttsképzés reformjának halogatásáról nem esik szó. 

'A hét szervezet visszautasílja az ideológiailag semlegesnek 
tekinthető, azonban szakmailag kétséges PISA-felmérés egyolda
lú, tendenciózw; értékelését, amely arra szolgál, hogy a szakmai
lag egyféle pedagógiát középpentha állító, ezért erősen vitatott, 
változtatások szükségességét elfogadtassa a közvéleménnyel 

Sürgős feladatként tarlja számon a pedagóglisok szakmai és 
minőségi munkájának magasabb összegű pótlékkal való elismeré
sét. A teljesítménypótlék jelenlegi formája nem elfogadható, szak
mai és finanszírozási tekintetben is aggályos. Változatlanul megol
dásra vár az osztályfőnöki, a munkaközösség-vezetői, a vezetői és 
egyéb pótlékok rendezése a kormányprogramnak megfelelően. 

A rendkívüli munkavégzés új szabályozása indirekt módon 
elbocsátásokat generálhat. A jelenlegi törvényjavaslathoz majdan 
kapcsolódó szabályzókhiányában a rendkívüli munka felső korlát 
nélkuh idohatára elfogadhatatlan csakúgy, mint az, hogy a peda
gógusokat a törvénymódosítás a rendkívüli munkavégzéssel kap
csolatban kivenné a Kjt. hatálya alól. Az új szabályozás ráadásul 
nincs összhangban a hazai és az európai uniós munkajogi szabá
lyokkaL 

Az oktatáspolitikai elképzelések csak akkor valósulhatnak 
meg, a kívánt változások csak akkor következhetnek be, ha a meg
felelő személy i, tárgyi és pénzügyi feltételeket biztosílják. Ezeknek 
hiányában a törvénytervezet a kétszintű érettségivel és az óra-

számcsökkentéssei együtt tovább növeli az esélyegyenlötlenséget, 
mivel az intézményeket és a tanulókat (sz illő ket) kiszolgáltalja a 
fenntartó anyagi lehetőségeinek. 

Ezért a törvény módosításával kapcsolatban elengedhetetlen 
követelmény az oktatásfinanszíri.)zás áttekintése, kritik~ elemzé
se, szükség szerinti módosítáS'a társadalmi konszenzus mellett. A 
felek nélkülözhetetlennek tarlják egy olyan hatástanulmány, illet
vc program elkészítését, amely a kormányzati ciklusokon átnyúl
va nemcsak áttekinti a várható folyama tokat, hanem a problémák 
megoldását eredményezheti. 

A hét aláíró szervezet átgondolatlan és indokolatlan lépésnek 
minősíti a tanuJók kötelező óraszámának csökkentését, amelyet 
már a költségvetési törvényhez kapcsolva elfogadott a parlament. 
Erre a lépésre nyilvánvalóan pénzügyi és nem szakmai megfonto
lások alapján kerillt sor. A tanuJók túlterhelése ugyanis - mint 
ahogy a legutóbbi kutatások és korábbi tanulmányok is igazolják
nem elsősorban a iskolában kötelezően töltött időből fakad . Bizo
nyított, hogy a háb'ányos h~lyzetű. tanulók számára a nevelési
oktatási intézményben töltött minél több idő ad lehetőséget a na
gyobb esély mcgteremtésére. Másrészt a közoktatási törvény mó
dosításában helyesen pagy hangsúllyal szereplő készségek, képes
ségek megalapozása és fejlesztése kellő szám ú tanórai foglalkozást 
igényel. R.iadásul e dön.tés jelentősen csökkenti a pedagógus
álláshelyek számát, s ezáltal mintegy 4500 státus szűnik meg. 
A kormányprogram céljaival ellentétes, az esélyteremtés ellen hat 
és a nevelőmunka súlyos leértékelését jelenti, hogy a tervezet a 
kollégiumi pedagógusok egy részét "pedagógiai felügyelővel" 

kívánja helyettesíteni. 
·A hét aláírószervezet a kétszintű érettségi koncepcióját támo

galja. Ugyanakkm: hiányolja a felsőoktatási intézményeknek a 
továbblépésre és a felvételi re vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát. 
A kétszintű érettségi bevezetéséhez és az arra való felkészítéshez, 
megvalósításhoz szükséges szervezt"Si és finanszírozási feltételek 
sem állnak rendelkezésre. ·Ezért a 2005-ös bevezetést elhamarko
dottnak tarlja. 

Az oktatás tartalmi szabályozásának vitájához elegendő idő, 
átfogó tudományos elemzés, szakmai és társadalmi közmegegye
zés szi.ikséges. Ezért javasolja a hét aláíró szervezet a közoktatási 
rendszer egészét érintő törvényi, szerkczeti, tartalmi változta tások 
alapjául szolgáló hosszú távú, nyilvános, stratégiai ,közmegegye
zésre vezető megállapodás léh·ehozcísát. 

Az aláíróka közoktatás területén-az Európai Unió tagállama
ként különösen..: elengedhetetlennek tarlják egy társadalmi, poli
tikai és szakmai megegyezésen alapuló, hosszú távú (kormányzati · 
ciklusokon átívelő) nemzeti közoktatási stratégia létrehozását. 

Budapest, 2003. május 

Gim11áziumok Országos Szövctsége, Altnlá11os Iskolai Igazgatók 
Országos Szövetsége, Pedagógusok D~mokratikus Szakszervezett•, 
Pedagógusok Szakszervezcte, Magyar Közokta tási és Szakképzési 
Szakszervezet, Magyar Nevelők é;; Tauárok Egyesiilete, Kollégiumi 
Szövetség 

Forrás: WlVlv.gosz./111 
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l\findhalálig zene 
Hangszohrászoli-

K ísérleti elektronika, zajzene. Ez a két fogalom többségünk 
számára nem sokat mond. Ilyen zenét nem hallhatunk se 

rádióban, se tévében, nem őrjönghetünk rá diszkókban, klubok
ban, füstös rockpincékben. Talán csak egy-két kortás zenei ren
dezvényen találkozhahmk vele, néhanapján egy-egy zeneileg kü
lönösen nyitott kulturális alapítványnak köszönhetően. 

Mégis miről szól ez a zene? Csupán zajokról, zörejekről, e-1-
. elnyüló sziszegésekröl, kattogásokról, csupa elektronikus üton 
gerjesztett hangokróL Természetesen alkotója válogalja a hang
zást, mégis többségükre jellemzők az előbb felsorolt hangok. So
kunk számára elég bizarrnak tünheh1ek ezek az elemek, csupán 
förtelmes zajokra gondolunk, amelyek idegesítően hatnak az em
berre. John Cage Az experimentális zene (1957) címíí tanulmányá
ban a következőket írta: "Ezeknek az eszközöknek a segítségével egt; 
totális hangtér jöhet létre, rnelynek Izatárait csak az emberi fiil szabja 
meg ( ... ) a teljes hangtér bármely pontjának hangja ilmozdulhat, hogy 
bármely_ más pont hangjává váljék. Ezek a lehetőségek csak akkor jelente
nek előnyt, ha.az ember képes radikálisnn megváltoztaini m11zikális be-
idegződéseit. • , 

És valóban, első hallásra a laikus fül számára szokatlannak, 
elképesztően embertelennek hatnak ezek a zenék. Pedig nem 
azok. Csupán. alkotóik az elektronikus zene legapróbb összetevőit 
használják müveik elkészítése során. Szinte fontosabbá válnak a 
zenét alkotó elemek, mint a kiforrott egész. "A stúdióban eltöltött 
idő nafJJJ részedzzal telik, /zagy hangokat csinálunk. Le/zet, hogy csak két 
órát töltünk egy darab felvételével, de két hét is be/ete/ik, míg megtaltíJ
juk hozzá a hangokat" 

Az előbbi kijelentés a műfaj egyik legérdekesebb formációjá
tól, a PanSonictól ered. Ez a "zenekar" két finn zenészt takar: Ilp 

'A Iig van a fiatalok között, aki nem hallott róla. Modern 
rockegyüttes, melynek zenéjében k~ilönféle stílusárnyalatok 

is megtalálhatók Kevesebb, mint öt év alatt világhírre tettek szert. 
fgen, jól gondolod: ez a Linkin Park. A mai zenék többsége elfelej

. ti, átalakílja e kifejezésnek az értelmét: élő zene. A legtöbb, popu
lár.is zenét űző "mesterek" között alig találunk olyat, aki valóban 
ért is a zenéhez. A CD-iken hallható szá}l1oknál általában csak az 
énekhang lett élőben fölvéve. A maradék, a háttérzene számító
géppel generált álomvilág. Az esetek többségében nem tudnak 
egy hangszert se kezelni, kottával pedig a gimnázium padjait 
koptalva találkoztak utolj;ira. Nekem nem kell olyan zene, amely
ben egy számítógép elektromos jelhalmazt ütöget egy membrán.
nak, és az ember zenei mííveltsége, képzettsége, zenei érzéke egy
re inkább háttérbe szarul! Ha valaki zenét játszik, tudja azt elját
szani gépek nélkül is! Azért van egy-két együttes napjainkban is,' 
mely fontosnak tarlja az élő zenét. A Linkin Park is valami ilyes
mi. Egy kicsit ugyan meg-megspékelik egy kis computervoice
szal zenéjüket, de ezt csak a hatás fokozására teszik. Hat ember
ből három hivatásosan űzi azt a hangszert, amin játszik. Két gitá
rosról és egy dobosról szó.l. Nagyon értik. azt, amit csinálnak. Bá
mulatos akkordokat, dallamo.kat tudnak kitalálni, eljátszani. Eh
hez a háromhoz hozzákerült egy MC, aki emellett kiválló zongo
rista 'is, elismerésre méltó dallamokat tud kitalálni (ln the e11d) . 
Egy énekes, aki nem a populáris zene rekedt hangját adja a világ
nak Ö tényleg tehetséges, és tehetségét a -legjobb helyen kamatoz:
talja. Mi hiányzik még? Egy joker ember. Leginkább a klasszikus 
diszkós zene st11usárnyalatát viszi az együttesnek. Rendkívül jól 

Viiisaneni és Mika Vainiot. PanSonic hangzása mesterien kidolgo
zott, abszolút improvizáción alapuló zajzene. Elmondásuk szerint 
alkotásait< minden különösebb elgondolás nélkül születnek. Csu
pán beülnek a stüdiójukba, és elkezdik tekergetni a berendezései
ket. Különleges, izgalmas, teljes mértékben élvezhető hangok szü
leh1ek a PanSonic keze alatt. Minden egyes albumuk egy-egy uta
zás az ismeretlennél ismeretlenebb hangképek világába. 

Hasonló vonalon mozog a német Oval. Rendkívül rideg, elekt
ronikus alapokpn gyönyörű melódiák, dallamok folydogálnak . 
Vagy az oszrák Christan Fen nesz, aki az Endless Summer cím ű albu
mával egészen új kapukat nyitott meg a kísérleti elektronikus ze-
ne világában. . 

És nehogy azt higgyük, hogy az ilyenfajta zenék csak to tál 
elborult elmék számára let tek kitalálva, és hogy népszerűségük 
szinte egyenlő a nullávaL Az angol Richard D. fames, Aphex Twin 
néven elképesztő hírnévre tett szert underground körökben. Al
bumai egyszeríí álomképektf51 (Se/ected ambient works 1-11) egészen 
bonyolult (druqs) vagy egészen meseszerű (The Richard D. fames 
album) hangzásig terjednek. Vagy ott van a szintén angol 
Autechre. Hangzásvilága a jövőt idézi. Egy szintetikus ember-gép 
kapcsola !ú j övőt. Melankolikus, lírai vonalon mozog a Boardsof 
Canada. Szerzeményeik szívbemarkolÓak annak ellenére, hogy 
nélkülözik a mindent elróntó popularitást. 

Természetesen ez a világ roppan szerteágazó. Különböző stí
lusokra lehet tagolni az experimentális hangzást. Ök csupán min
dig újat keresnek. A zene határait végletekig kitágí~ák olyan mér
tékben, hogy az egy átlag zenehallgató szán1ára szinte elviselhe
tetlen. Ez így szokott lenni. Az újdonságokat nehezen fogadjuk, 
különbözö sértő jelzőket aggatunk rájuk Pedig nem rosszak, csak 
mások, csak újak. 

Majzik Tamás 9. a 

bánik a bakelitekkel (ajánlom figyelmedbe a Somewirere l belong 
című dal kezdő strach-ét), és szenzációs mqtívumokilt talál ki a 
számok elejére. Ketten a bandából hivatásos művészek, fő míívük 
a Hybrid Tlreory "katonája". Hogy mi ez a zene? A húsz éve meg
szakott nagypapa rock lazább lüktetésétöl lényegesen eltér. 
Mondhah1i fölpörgött A modernizációnak, a fejlődésnek köszön
hetően meggyorsult az életünk. Sokkal rövidebbnek észleljük, 
mint apáink. Ezért nem bírják elviselni szüleink a modem zenét. 
Ök már túl öregek, hogy megszeressék. Mi viszont nem kerülhet
jük el az élet pörgését. A Linkin Park egy ilyen éleh1ek a problémá
it dolgozza föl, muzsikájuk a. stresszt enyhíti, a tül nyugodt em
bert pedig visszazökkenti az élet pörgő kerekébe. A hangszínská
la minden hangját megrezzentik, csodálatos hangzást adva át ez
zel a hallgatónak. Nagyon jól el találták zenéjüket. Első hallásra 

. talán valami heavy metal ugorhat be - de itt többről van szó, mint 
céltalan bömbölésrőL Ez a zene minden emberben hatást vált ki. 
Senkinek sem közömbös. 

Egy kicsit a jövő felé kacsintanak, akik nem szeretik, vélhető

en még nem értek meg rá. Nem baj, az idő nekik dolgozik. Hová 
tart ez az együttes? Nos, a népszerűsége egyre nő. A második 
albumuk eladási toplistákat döntöget, a Somewilere l belong cím ű 
dal pedig két hónapja a 10 legnépszerííbb klip közé tartozik. Hír
nevet, elismerést szereztek a világ minden táján, emberek tömegei 
hallgalják dalaikat. A Link in Park egy új reményszikra arra, hogy a 
populáris nyavajákat felüllehet mülni értékes alkotásokkal, nem 
Js.ell beletörődnünk, hogy a népbutító tömegzene eluralkodik rajtunk 

Kiss Gftbor IO.a 
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Közösséget teremteni 
Beszélgetés Urbán József pi«u·ista tat·tományfőnöld,el 

M i késztette arra, hogy 
piarista tanárként találja 

meg a hivatását? 

Sokáig foglalkoztatott az, 
hogy pap legyek, majd tanár 
is szerettem volna lenni, volt 
egy olyan idöszak, amikor 
orvosnak készültem. Sokat 
gondolkoztam azon, hogy ha 
nem piarista lennék, akkor 
Jennék-e pap. Valószínűleg 

akkor inkább tanár lettem 
volna. Most már talán ezt egy 
kicsit másképp látom, de ha 
akkoriban nem léphettem 
volna be a piarista rendbe, 
akkor ma mindenképpen 
inkább tanár lennék. Jelenits 

tanár úr, Pogány János, Görbe László, s egy csomó más olyan 
gimnáziumi tanárom is volt, olyan tanáregyéniségek, akiknek 
példája vonzó volt. 

1991-ben megkezdte mt1ködését a szegedi piarista iskola, amely az 
1720/21-es hagyományokon kfviil szinte a semmiből lett tíz év alatt 
Szeged egt;ik legnevesebb ginmáziuma. Nekiink, akik most ide járunk, 
ez már inkább csak történele(/!, Igazgató Úr viszont, az in,tézmény 

· vezetőjeként egyik levezénylője volt ezeknek a változásoknak. Hogyan 
látja, mennyire volt nehéz, vagy inkább örömteli "új iskolát" teremte
ni"? Mi volt a legnehezebb időszak? 

Nekem az eleje volt a legnehezebb, amikor ismeretlen hely
re, egy teljesen új helyzetbe csöppentem. Pesten voltam diák és 
kispap is, és nehezen mozdultam ki abból a közegbőL Előtte tíz 
évet éltem már a rendben, szerzetesek között, és ehhez képest 
furcsa volt az a helyzet, hogy Szegeden egy új p iarista iskola 
kiépítésében kellett, hogy részt vegyek. Ez nyilván egy pesti 
betegség, hogy az ember annyira hozzászokik azokhoz a mére
tekhez, hogy ahhoz képest minden olyan szűkösnek tűnt első 
látásra. Tényleg a hagyomány volt az, ami legnagyobb segítsé
günkre volt, hiszen a régi öregdiákok közü.l volt, aki tanított is 
az új iskolában, volt olyan is- például Kovács Mihály -, aki a 
régiben és az újban is tanftott, illetve azok a rendtársak, akik 
Kecskemétről Szegedre jöve elindították ezt a folyamatot, szin
tén hagyományt hoztak ide. Amikor én idekerültem, már érez
hettem azt, hogy van ennek az egésznek valami piarista levegő
je. 

Milyen téren fejlődött ez idő n/att leginkább az iskola, mi az, amiben 
esetleg az új igazgatónak is le~z tennivalója? 

Úgy látom, hogy az a legfontosabb feladat, hogy egy közös
ség alakuljon ki, ami - ha Je kellene rajzolni - koncentrikus kö
rökből tevődik össze, a közepében van a szerzetesi közösség és 
a tanári kar, és ezekhez kapcsolódnak a diákok, szülők, plébá
nosok, Szeged egyéb közösségeL Nekem az volt a legfontosabb, 
hogy ez a közösség kialakuljon. És ez egy olyan feladat, amjvel 
folytonosan szembe kell néz~i~ annak, aki vezető, és annak is, 

aki tagja ennek a közösségnek, mert a közösségalkotás nem egy 
olyan dolog, hogy egyszer csak megvan, és akkor letudtuk, ha
nem azt mindig újra kell teremteni. Ez volt akkor a feladat, és 
továbbra is ez a legfontosabb, hogy közösséget teremtsünk, 
hogy jó közösséget teremtsünk. 

Milyen célja és jövője van általában n piarista iskoláknak, és kiilönösen 
a szegedi piarista iskolának? 

Az összetartozás-tudatnak a kialakulása elég ritka manap
ság, atomizált társadalmak vesznek minket körül, ahol egyedül 
é lnek emberek, nincsenek kapcsolataik, és hogyha ennek ellené
re itt egy olyan közösség tud kialakulni, amelynek á tagjai úgy 
érzik, hogy -ez egy megtartó közösség, akkor ez mindenképpen 
előre mutató dolog. Pusztán a közösségalkotás az a cél, ame
lyért érdemes lennie, nemcsak a szegedi iskolának, hanem a 
többinek is. 

Fontos ezen kívül, hogymint iskolának Jeleményesnek, talá
lékonynak kell lennie, hogy új utakat keressen és találjon a gim
náziumi oktatásban. Én ezek közé az új utak közé sorolom a 
vállalkozói képzést például, amely egyrészt új kapcsolatokat, 
másrészt egy egészen másfajta képzési rendet jelent az oktatás
ban, mint ami jelenleg elfogadott. Haspnlóari érdekes újításokat 
kell bevezetni. 

Sokan emlegetik rígy iskolánkat, mint a "legliberálisabb, konzervatív 
értékrenddel reudelkező" iskolát. Hogyan található meg a helyes rít egy 
iskola nevelési elveibe u? 

Ez egy o lyasmi kérdés, mint hogy: mi teszi a jó pedagógust? 
Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mert valami be lső arányérzé
ken múlik, amihez sok minden kelL De még így sem adtunk 
olyan választ, ami leírna egy tanárt, mert ezen belül is sokféle 
pedagógiai hozzáállás lehet. Meg kell találni az egyensúlyt .. Ez 
vagy sikerül, vagy n~m, il lelve hol sikerül, hol nem. Az kell 
hozzá, hogy legyenek valóban alapelvek, meg hagyományok, 
d e ugyanakkor az ember merjen mindig kérdéseket föltenni 
önmagának, meg ezzel kapcsolatban kérdésekke~ szembesülni, 
és bátran vállalja a konfliktusokat úgy, hogy próbál megoldást 
találni rájuk. 

A piarista tartomárryfőnöki poszt mindeuképpen egy jelentős döntések
kel járó feladatkör. Minek köszönitető az, hogy egy korban, de talán 
életszellrléletben is fiatal társukat választották a piarista rend képPise
lői vezetőjiiknek? 

A magyar piarista rend egy közösség, egy nem túl nagy kö
zösség, ahol különbözöen gondolkodó, de valamiben mégis ha· 
sonló emberek élnek. Az indítékok is nagyon személyesek le
hetnek egy választáskor, és talán sokkal inkább földhözragad
tabbak anná l, mint hogy ki mi lyerfidős, vagy mennyire tág az 
életszemlélete. Én szeretnék nyitott lenni, meg lendületes, 
amennyire tőlem telik. 

Hogyan éli meg személyes hitében ezt n Jeladatol? 

Őszinte választ adok. Józanul végiggondolva, az erőimet 
ismerve, én biztosan nem szavaznék magamra. Ha Isten ezt 

folytaliis a következő oldatoll 



ll Prizma -
az előző oldal folytatása 

akarja, biztosan ad elég erőt a feladathoz. Biztos az, hogy a Vel~ 
való kapcsolatomat ez az új helyzet megváltozta~a. 

Mennyiben látja e kinevezés birtokában beteljesiilni azt a célt, ami 
annak idején a piarista rendbe vezette? 

Nekem olyan terveim nem voltak, hogy vezető szerephez 
jussak. Nem is gondolhattam akkor, hiszen csak két iskola volt. 
Szóba se jött az, hogy igazgató legyek, arra meg pláne nem· is 
gondoltam, hogy tartományfőnök leszek. Eléggé váratlanul ér
tek ezek a változások az életemben. Az is, hogy Szegedre kerül
tem, teljesen váratlan volt, az is, hogy igazgató lettem, meg 
most ez is. 

Milyen tervei vannak tartományfőnökkén t? 

Az történt a mi rendtartományunkkal az elmúlt tíz évben, 
hogy sokszorosára növekedett az intézményrendszerünk, a 
rendtagok száma viszont nem nőtt. Nem lettünk kevesebben
hiszen megfelelő számú fiatal jelentkezik évről évre piarista 
szerzetesnek, azonban több iskolánk van országszerte. Fontos, 
hogy ezek gazdálkodása áttekinthetőbb, logikusabb legyen. En
nél szívesebben intézném én a másik ránk váró feladatot, a szer
zetesekkel, a rendet segítő, és a hozzánk, a rendhez kapcsolódó 
közösségekkel való kapcsolattartást. 

Amióta kideriilt, hogy Igazgató Urat tartományfőnökké választották, 
azóta folynak a találgatások és a pletykák az ríj igazgató személyét ille
tően. Van-e már konkrét jelölt a posztra, vagy, ha nincs, milyennek 
kelllennie egtj jó iskolaigazgatónak? 

Nem szeretnék tulajdonságokat felsorolni/ hiszen ezzel 
programot adnék az új igazgatóna k, ami nem célom. Bízom ab
ban, hogy ő megtalálja a megfelelő utat. 

Akkor arra lennék kíváncsi, hogt)"Igazgató Úr kinevezése után milyen 
irányelvek vezették az intézmény veze.tésében? 

Amikor kineveztek a szegedi iskola igazgatójának, megpró
báltam ugyanolyan maradni, mint azelőtt voltam, s úgy gondo
lom, ez sikerült is. Hiszek abban, hogy minden problémára meg 
lehet talá lni a jó megoldást. Azután, ha egy kicsit továbbgondol
ja az ember, lehet találni egy még jobbat, és végül a legjobbat. 
Azt gondolom, a szegedi piárba olyan igazgató kell, aki képes 
megtalálni a jó megoldásokat minden esetben, aki tovább tudja 
ápolni a kialakított kapcsolatokat. 

Sziilők, családtagok, barátok, ismerösök mennyire állnak egy ilyen ki
nevezés után az ember mellett? 

Én azokat a reakciókat fogadtam a legszívesebben,·amelyek
ben volt egy kis megdöbbenés. Sokan gratuláltak, személyesen, 
telefonon, e-mailben, ezek közül talán azok voltak a legőszin
tébbek, amelyekből meglepettség és döbbenet sugárzott. 

Vincze Máté 11. c 

T udomásom szeríni tnnámő egy matematikai forml~la segítségé-rJel egy 
teljesen ríj eljfmíst vezetett be a műlwldképek felhasználása terén. 

Az enyhe túlzás, hogy teljesen új eljárás lett volna a müholdak 
felhasználása terén. Újnak számított, mikor az ürfelvételeket a föld
rajztudomány használni kezdte. Amit én csináltam, az csak annyi, 
hogy a talajerózió vizsgálatra alkalmaztam egy olyan összefüggést, 
amit addig még nem alkalmaztak. A talajerózió-kutatásban ÚJ volt, 
de nem a müholdak felhasználásában. Egy olyan távérzékelési 
módszerrel kíséreltem meg kimutatni a potenciálisan erózióveszé
lyes területeket, melyre a szakmai körök is érdeklődést mutattak. 
Akkoriban még nagyon gyerekcipőben járt a távérzékelés médsze
rének megbízható felhasználása. Kétkedés fogadott minden új ered
ményt, nagyon szigorú ellenőrzés és bizonyítás kellett ahhoz, hogy 
a tudomány egy új összefüggést elfogadjon. A talajerózi~ vi~sgála: 
tá nak hagyományos módját kiválasztottam (ehhez sok tabcskaval ki 
kell menni a terepre, ott méréseket végezni, egy pár zsák talajmintát 
elvinni egy laborba, ott szöszmötölni vele hetekig, maJd íróasztal
hoz ülni és pár hetes számolás után megmondani az eredményt) és 
be kellett bizonyítanom, hogy a LANDSAT (ÍJ·felvételek speciális 
felhc1sználásával megkaphaljuk ugyanezt az eredményt gyorsab
ban, pontosabban és előrejósolhatóan a veszélyes területekre nézve. 
Ez a bizonyítás nagyon hosszú eljárás, mikor eljöttem az egyetem
ről, még folyamatban volt, mára már befcjeződött és hála Istennek, 
megállja a helyét. 

Tanárnő életében milyen változásokat hozott t'Z a felfedezés? 

Nem nevezném felfedezésnek Hogy mi változott az életemben? 
Rengeteget dolgoztam és nagx karrier ál1t előttem, sok -a szakmá
ban híres professzor - hívott, menjek hozzá dolgozni külföldre. 
Azonban nem mentem, otthagytam az egyetemet és a kutatást, és 
másfelé fordultam. 

Hallomásból tudom, ho~; utazásni alatt SCI/l maradt tétle11: sokat filmezett 
kiilfdldön. Elmonda/lá nagt; vonalakban, milyen helyeken járt? 

Tényleg sokfelé jártarl), ezen utazások egy része hobbi, más ré
sze tudományos· tevekenység volt. Eurqpában Görög-, Spanyolor
szágot és Portugáliát leszámítva Ínindenhol jártam. Sokfelé filmez
tem, fotóztam (filmezni nem szcretek, dc a fotózás sajnos szenvedé
lyem). Legkomolyabb munkám lzlandon készült. Az első magyar 
Izland expedíció tagjaként, operatőrként is jelen voltam (ott utáltam 
meg a filmezést). Ennek eredménye egy fil m lett, amit a Magyar 
Televízió már többször bemutatott. Persze amatőr felvételekkel nem 
könnyü jó mínőséget produkálni, awnban Izland annyi szépséget 
rejt magában, hogy egy béna amatőr munkája is gyönyörű lesz 
(persze sok hibával). 

Hogy keriilt lalilÍr/lŐ épp a szegedi piaristáklloz? 

Pontosan magam sem tudom. 2000. augusztus 25-én (pénteken) 
12.47-kor Budapesten felhívott Urbán Jó7..sef igazgató úr, hogy adjak 
azonnal vála:;zt, mcgyek-c tanítani 28-ától az általa vezetett pia1ista 
gimnáziumba. (Addig életemben nem hallottam a fent nevezett 
személyről - nem úgy a híre:; SzEPt-ről). Édesanyám temetésének 
kezdete előtt 40 perccel hangzott el a kérdés. Gondolom sejted, 
hogy egy értelmes szó nem jött ki a számon, nem hogy egy normá
lis mondat Igazgató úrnak azonban gyors és egyértel,mű válaszrn 
volt szüksége, erre én képtelen voltam, így el kellett mondanom, 
hogy nekem most temetésre kell indulnom, és ha cigánygyerekek 
potyognak az égből, sem tudok neki most válaszolni ... Aztán au
gusztus 28-án elkezdtem tanítani a gimnáziumban. 

Fodor A11tal 70.a 



Lelkesen 

A jó és a rossz 
örök harcban állnak érted. 
Ha azonban 
átadod magad Istennek, 
Szent Lelke által 
6 gxőzi le benned 
a rosszat 
a szívedben lakó jó 
erejével. 

Ha a hétköznapok gondjai 
behálózták is az életed, 
ha nincs már lehetőséged, hogy 
a körülményeiden változtass, 
mégsem vagy fogoly. 
A lelked szabad, 

- s a lázító kényszeren túllépve
hatalmadbim áll önként is elfogadni, 
amit a sors adott. 
Nincs olyan börtön, 
amelybőllelked az égig ne érne. 

Életed: 
szeretet-üzenet, 
melyet Szent Lelkével ír 
az Isten. 
Bárcsak eljutna 
a címzettekhez! 

• Ne maradj 
borítékba zárt levél! 

A szünidőben 

Vakáció! Micsoda bűvös szó! Vége a tanításnak, itt a szabadság! 

És temire használod fel szabadságodat? 

Egyedül vagy az élet kormányrúdjánál! 

Igen, és éppen azért n:tég inkább légy ura gondolataidnak, vágyaidnak, cselekedete

idnek! 

Az üdülésben, barátkozásban is csak azt válaszd, ami fölemel' 

Csak ott állapodj meg, ahol az örömök is tiszták számod.r<:~! 

Ne engedd magad másnak hálójába keríteni! Légy a magad iráríyítója! 

Indulj ennek a szünetnek vasakarattal, 

megőrizve mindig a leglényegesebbet: a barátságot Krisztussal! 

• 

Könyörgés szünidó'ben 

• Az olyan szünidőtől, amely elpuhí~a az embert, amely henyélésben telik, 
s amelyből az értelemnek és aszívnek semmi haszn·a sem származik ... 

ments meg minket, Urunk! 
• Attól a naptól, amely nem imádsággal kezdődik, s amely Istentől távol végződik .. . 
• A lustálkü<;lástól, késői felkeléstől, amely a rosszra való hajlandóságnak kedvez ... · 
• A léha szórakozástól, amely gyengíti önuralmunkat, és fogékonyabbá tesz a bűn 

iránt. .. 
• A felelőtlen erkölcsű fiúktól, lányoktól, akik konkolyt akarnak hinteni lelk~be ... 
• A pénz könnyelmű elszórásától, amelyet nem is én kerestem meg ... 
• A kétértelmű beszédtől, amelyből hiányzik a szerelern iránt a tisztelet .. . 

Minden meggondolatlanságtól, laza erkölcs től, 
amely minket és mások'!t is rosszra, kísértésbe vihet ... 
A felelősség elöl való meneküléstöl. .. 
Attól a veszélytől, hogy elfelej tsünk. .. 

Hogy lelkünk szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen ... 
kériink téged, hallgass meg minket! 

• Hogy míndignyugodtan és tiszta tekintettel nézhessünk az emberek szemébe ... 
• Hogy szánkból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék . .. 
• Hogy lépéseink biztosak, utaink mindig egyenesek, határozottak legyenek ... 
• Hogy kezünket!l'Úndig szívesen nyújtsuk, ha adni, segíteni kell. .. 
• Hogy szívünket kitá~uk, s az emberek szükségét mindig megérezzük .. . 
• Hogy értelmünk éber és friss legyen az igazság- és csak az igazság - befogadásá

ra ... 
• Hogy akaratunk mindig afelé vezesse gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, ami 

fölemel. .. 

Uram, oly boldog vagyok, hogy most vakáció van! 
Sokat várok tőle: sok örömet, sok pihenést' 
Engedd, hogy észrevegyem, meglássam a világ szépségeit! 
Add, hogy meghalljam hívásodat! 
Tölts el a te örömöddel, 
engedj minél többet ízlelni világod csodálatos ragyogásából és gazdagságábólL 
Vigyázz reám minden utamon, hogy a szünet végén újult erővel térbessek vissza! 
Amen. · . · · 

Lelot/e SJ: Beszélgetés a Mesterrelnyomán 
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LJ. Suenes bíboros 
"' "' IMADSAG 

Adj nekünk, Uram, 
látó szemet, szerető szívet 
és mély lélegzetet. 

Amikor látó szemel kérünk tőled, 
ezért könyörgunk: 
add nekünk a Te szemedet, 
hogy mint Te, úgy lássuk a világot, 
az embereket es történelm üket, 
és a magunk élete történetét 

Add, hogy napról napra, óráról órára 
olyanok legyünk, anúlyennek elgondoltál. 
Tégy bennünket lassan-lassan azzá, 
amire teremtettéL 

Add, hogy a Te tekinteteddel lássunk, 
a Te szemszögedből. 
Tégy készségessé szavad iránt, 
mely megvilágosít 
és átformál minden életet. 

Adj nekünk szerető szívet, 
húsból valót, ne kőszívet, 
hogy szeressünk Istent és embert. 

Add nekünk a saját Szívedet, 
hogy igazán szeressünk, 
megfeledkezve önmagunkról. 

Kell, hogy a Te szívedet ültesd belénk 
a mienk helyébe, 
mel~nek verése olyan kihagyó, 
amikor másokról van szó. 
Uram, Teszeress általunk! 

Add nekünk szívedet, 
!)ogy szeressük Atyánkat, 
add nekunk szívedet, 
hogy szeressünk Anyánkat, Máriát, 
add nekünk szívedet, 
hogy szeressük testvéreidet, 
nkik nekünk is testvéreink, 
hogy szercssük már ideielUl 
nzokat, akik megelőztek az égben 
-őket bizony kö•myebb szeretni -; 

azokat is szeressük, 
nkik itt vannak me Ilettünk a földön, 
és meg is löknek néha, 
tudva vagy öntudatlanul. 

És adj lélegzetet, ... 
hogy ne fulladjwtk ki az úton, 
hogy tüdő1tk állandóan tele legyen oxigén
nel, 
tiszta levegővel. 

Hogy segítsük egymást előre a holnap felé, 
hátra nem tekintve, 
nem méricskélve, mibe kerül. 

Lélegzetet, mindazzal szembenézni, 
amit az ernberek-tehát Te-
vámak, vársz tőlünk. 
Lélegzete! mindig újra remélni, 
mintha ma reggel kezdőrlnék az élet, 
reméh1i a viharos tengeren is, 
mert Te jelen vagy . 
és megigérted, hogy velünk maradsz. 

Magwtkban hordva az emberek minden 
reményét 
és minden szenvedését. 

Adj lélegzetet, vagy mkább n Te lehelete
det: 
azt, akit elküldöttél az Atyától; 
Lelkedet, aki ott fú, ·ahol akar. 
Viharban, forgószélben, 
vagy lágy szellőben, 
amikor hívsz, hogy kövessük sugallatai
dat. 

Add nekünk a Te leheletedet, 
hogy lehelje belénk a mélységek imáját, 
amely Belőled sz<lU fel beru1ünk, 
dicsőséges visszatérted hívogalja, 
sJsten teljessége után kívánkozik. 

Uram, szükségem van n Te szemedre, 
adj nekern eleven h itet. 
Szükségem van a Te sz í vedre, 
adj mindent elbíró szeretetet. 
Szükségem van a Te Icheleted re, 
add meg nekern a Te reményed et, 
magamnak és Egyházad nak. 

Hogy az Egyház legyen ma 
bizonyságtétel a világnak, 
és hogy ez a világ 
fölismerje a keresztényeket 
ragyogó, derűs tekinte ti.ikről, 

szívük melegérő l, 

és törhetetlen optimizmusukról, 
amely örvendező reményük 
rejtett, változhatatlan forrás<\ból fakad. 

'A francia souff7e egyiiránt jelent lélegzetet, 
szele t, leheletet. Milgyarul ez sajnos nem utá-· 

nozható. (Ford.) 

PIÁRnJTÁR IJ 

Aidjon meg téged az Úr, 

és árassza szíverlbe 

szereleiének minde11 gazdagságát, 

hogy Szenileikével eltelve 

a békt· ~a kiengesztelődés eszköze legyél! 

Lent/ii/j t1t 

régi ém:rl korlátai/l , 

s a Lélek által megúju/va válj jel/é! 

Szen'SS, ltogy élj, 

élj, hogy szerellu>ssenek! 

Ha engeded, hogy 

életed hajóját 

a Szentléh'k lendít se előre, 

akkor megtapasztalhatod, 

nlit jelent 

a szere/el sodrában élni. 

A rovatot összeállította: Szegheő József Sch. P 
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Ujdon.ságaink 

SZEPI-VIDEO: Tovább bővült bibli<li 
témájú játékfilmjeink gyűjteménye: nem
zetközi (amerikai-olasz-német) · monstre 
összefogásban készült a Jeremiás, a próféta 
(1988). Humorból nem elég: egy kis euró
pai városállam hadat üzen az USA-nak. 
Az eseményeket az Órdító egér c. ftlmben 
követhe~ük (1959). Peter Sellers három 
szerepben is sziporkázik1 

Steve11 Spie/bergtöl nem váratlan, hogy 
történelmi témához nyúl: Amistad (1997) 
c. filmje igaz történetet do,lgoz fel: Az 
afrikaiak elfoglalják elrablóik hajóját, és 
megpróbálnak visszatérni szeretett szü
lőföldjükre. Amikor a hajót, a La 
Arnistadot elkapják, a foglyokat az Egye
sül Államokba viszik, ahol a börtönben 
várják sorsukat, és a vád ellenük: ember
ölés. Lenyűgöző csata bontakozik ki, 
mely felkelti az egész nemzet figyelmét, 
é:, alapjaiban rengeti meg az amerikai 
igazságszolgálta tást. De a vádlott férfiak 
és nők számára a harc 'az emberiség leg
alapvetöbb jogáért folyik - ·a szabadsá
gért. (Oscar-díj: 1998) A film zeneszerzője 
az ismert jo/111 Williams. 

Tovább bővült a Shakespeare témák át
dolgozásának sora: a III. Ric/tárd (1995) c. 
királydrámája a XX. század harmincas 
éveibe lett áthelyezve, abba a korba, ami
kor Európát a fasizmus réme fenyeget-
te . .'. 

' 
Lapzárta után kaptuk meg a régenvárt 
Richard Attenborough GANDHI (1982) c. 
filmjét DVD-re átírva - a pesti házfőnök 
atya jóvoltából... 

SZEPI-HANGARCHIVUM: Mélyma
gyar anyagunk szépen bővült: a Bocskai 
Színpad műsora irodalmi csemegéket is 
rejt magában (IGAZSÁGOT MAGY AR
ORSZÁGNAK). Az IfjiÍ Magynrok Egyesii
/ete és a Magozoli Cseresznye irredenta 
dalokból állította össze az igen kemény 
hangzású válogatást. Megszereztük 
Tolcsvay Béla TRILÓGIÁ-ját: Szép szerel-
mem, Magyarország. (Napféllyfia 
Rijjadó/eá11y- Cstllaglá11c) 

Izgalmas klasszikus válogatás a Reader's 
Digest - 150 BEST-LOVED MELODIES 
BOX-a: hat CD-n a világ zeneirodalmának 
150 slágerét állították össze. Évek óta pályá
zunk rá: nemcsak hallgatni kellemes, ha
nem érdekfeszítő, hogy melyek azok a dal
lamok, amiket a világ zeneszerető közönsé
g~ fürdés közben akár fütyülni is tud .. . 

Egy német barátunk segítségével sikerült 
beszerezni Isao TOMITA leghíresebb al
kotását - CD-n. A Sztravinszkij művet 
eredetiben eitáncolva aminap láthattuk a 
Színházban. (FIREBIRD - Electronically 
created by ISAO TOMIT A) 

Az angolszász nyelvterület 'Sillye Jenője' 
John Michael Tn/bot: megzenésíte tt klasz
szikus imáit, vallásos dalait től ünk nyu
ga tabbra és a tengeren tül mindenütt 
ismerik és szeretik. Érdemes vele neked 
is megismerkedni! (Collection CD 1-2, 
Cave of the Heart, stb.) 

SZEPI-KÖNYVTÁR {legfrissebb beszer
zéseink): Száraz Péter - jakab György: Em
ber és környezete L; Tandi Lajos szerk.: 
Szegedi építészek; Tóth Attila szerk.: Sze
gedi szobrászok; Reményik Sándor: Hátra
hagyott versek; Frank/, Viktor E.: A tudat
talan lsten : Pszichoterápia és vallás; 
Kast, Vere1w: Férfi és nő a mcsében : Lé
lektani értelmezések; Wo/11, Louis de: 
Julianus, a hitehagyott császár; Gyűrű 
Géza: Mit üzen Isten? : Elmélkedések a 
vasárnapi olvasmányról, szentleckékről 

és evangéliumról, gondolatébresztő kér
désekkel : B év; Smend, Rudolf Keresz
tény prédikációk az Ószövelségről; Be11kő 
A11tnl - Szentmárto11i Millály: A gyógyító 
Jézus nyomában : A lelki élet lélektaná
hoz; Vnnier, feall: Depresszió ... ; Gyökössy 
E11dre: Nem lehet el.ég korán kezdeni ... ; 
Papp Lajos: Jöjjön el a te országod ... ; 
Sa11ders, Oswald J.: Lelki vezetés : Alapel
vek és módszerek minden keresztény
n~k; Dobson, james: Fiúk nevelése; 
Sze11/miháiyi Szabó Pé/er: Az erősek gyön
gesége; Gyökössy E11dre: Nagy kérdések -
őszinte válaszok; Saresbcrie11sis, lommes 
(Sa/isbttryt János): Mctalogicon; Errlő Péter: 
Hivatalok és közfunkciók az egyh<ízban; 
Griín, A11selm: Éld a Húsvét örömét : 50 
elmélkedés; Jancsó Imre: lsten az élő való
ság : Mit tanít Istenről a Katolikus Egy
ház Katekizmusa?; Calllala/1/essn, Ra11icro: 
Mária, az egyház tükre; Perrucltot, Hc11ri: · 
La vie de Toulouse-Lautrec ; Balzac, dc 
H.: Physiologie .du Mnriage ou 
méditations de Philosophie éclectique; 
Daudet, Alplwnse: Les Femmes d'Artistes; 
Mese a szamár-emberről : Magyar írók 
zsidó riovellái; Finland : Land of M us ic 
and Nature 

Szcgheő József- Bujdosó Hajnalka 

Catullushoz 
Üdvöz légy, ki Catullus névre hallgatsz 

Olvasfam verebet te hogy sirattá!, 
Hogy versed ki-ki most imádja

Ám ma; t rá térek okára mért írok mo~t. 
Megtllondom: kritikát kell tennem itten. 
Kérdem, hendccasyllabusba mért ÍJ'$z? 
Rossz olvasni ilyent, na és egyébként 

Látod, bármikor bárki ír hasonlót. 
Másrésztszépek a képek s hangutánz.ók, 

Már-már látom a csöpp-kicsiny madárkát. 
Csakhogy más oka van részleteknek: 

Érződik, te szeretn~l, ott csipeg-csipogni, 
Sirigy lee!, hogy e kismadár a közpon t. 

Szummázva, rövid alkotásod nem rossz, 
Hisz itt van hármas egység, nevek és egész is 

Bara László 10. n 
Ca/rtl/us latin 11yelven íródott művire 

Babits )lih;íh·: 

A lírilms t•J)ilógja 

Csak én birok vers~mnek hőse lenni, 
első,, utolsó mindenik dalomba n: 
a mindenséget vá gyom versbe venni, 
de még tovább magamnál nem jutottam. 

S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi, 
de hogyha \'an is, lsten tudja hogy' van? 
Vak dióként dióban zárva lenni 
s törésre várni beh megundorodtam. 

Bűvös körömből nincs mód kitörnöm. 
Csak nyíiam szökh et rajta át: a vágy
de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. 

Én maradok : magam számára börtön, 
mert én vagyok az alany és a tárgy, 
jaj én vagyok az ómega s az alfa 

Cselt Re11átó 11.c ill11sztrációjn 
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Nemzeti drámáok a filmvásznon 

Hatalmas várakozással tekintettem a 
legújabb magyar történelmi filmre; 

a Bánk bánra. Nem hagyományos törté
nelmi film ez, hanem operafilm, ami azt 
jelenti, hogy a filmnek az opera szövege 
és jelenetei szolgálnak alapul. Nem csoda, 
hogy mindeddig nemigen találkoztunk 
hasonló magyar produkcióval, hiszen egy 
opera profi módon történő megfilmesítése 
nem könnyü dolog. Nem könnyű dolog, 
még akkor sem, ha olyan nevek szerepel
nek a készítők között, mint a világhíres, . 
Oscar-díjas (piarista öregdiák) Zsigmond 
Vilmos, Rost Andrea, Maiton Éva és a 
Szegedi Nemzeti Sz:ínház színművésze, 
Réti Attila. 

A film bemutatóját rengeteg vádasko
dás, rosszindulatú hiresztelés előzte meg. 
A rossz nyelvek neheztelték, hogy az Or
bán~kormány 645 millió forinttal támogat
ta a film elkészültét, háttérbe szorítva a 
többi magyar filmet, hogy a gyártó a volt 
kormányfő érdekeJtségi körébe tartozik, 
hogy a rendező, Káel Csaba Orbán Viktor 
személyes filmezője és "rendszerének" 
kiszolgálója, élvezője. Baj volt az is, hogy 
a bemutató késett, baj volt az is, hogy az 
Uránia Filmszínházban félig üres volt a 
nézőtér a bemutatón. Nem volt szándé
komban a politikát is idekeverni, de saj
n.os manapság sokan fáradoznak azon, 
hogy a politikát összcmossák a művészet
tel. 

Szóval ott tartottam, hogy nagy vára
kozással tekintettem a film elé. Megköny
nyebbülve nyugtáztam, hogy a filmct föl
iratozták, ami élvezhetőbbé tette, mert az 
ének szövegét nem mindig lehetett tisztán 

érteni. Korhűek és tetszetösek voltak a 
jelmezek, a szereplők karakteresek, 
(különösen Ottó, Biberach és Gertrudis). 
A nagyrészt eredeti miliőt idéző helyszí
neken Gák, Ócsa, Esztergom, Budapest, 
Bélapátfalva, Visegrád) forgatott filmben 
ügyesen keltették életre a XII. századi, ma 
már csak romos vár- és templombelsőket 
s az udvari mulatságokat. A tűz körüli 
tánc zenéjét kissé elnyomta a vigadozás 
hangzavara, egyébként mindig érvényc
sült Erkel Ferenc fantasztikus z.enéje. Ha
tásos a jelenetek közti elsötétülés
kivilágosodás. Kiemelkedő volt a keren
gőbeli jelenet, amikor Ottó Melindát pró
bálja elcsábítani; a megbecstelenített asz
szony és Bánk duettje; mikor a szegény 
Tiborc a földről fölveszi a kenyeret és 
megcsókolja azt; izgalmas és látványos a 
királyné és Bánk veszekedése; a nagysze
rűen megalkotott vihar-jelenet (bár az ör
vény, ami Mclindát és a kisgyermeket 
elnyeli, kissé mesterkélt, erőltetett); és· mé-
lyen megrázó a temetés. Külön tetszett, 
hogy a királyné egy feszülethe rejtett tőr
rel akarta leszúrni a nádort. Számomra a 
pökhendi, magamutogató vallásosság 
képe jelenik meg, ennek megtestesítője 

Gertrudis és udvara. 
Összességében úgy gondolom, a ren

geteg munka és fáradozás, a sok befekte
tett energia és pénz, áldozat meghozta 
gyümölcsét. A Bánk bán nagyszerű film, 
melyben egyszerre kiemelkedő a zene, a 
színészi alakítás és a rendezés. Azt hi
szem, még a zenét, operát k~lönösebben, 
vagy egyáltalán nem kedvelők számára is 
élvezetes a film. "Megjegyezném, hogy az 
ősbemutató kevés számú nézője nem a 
filmct minősíti, hanem a magyar társadal
mat. Azt a XXI. századi magyar társadal
mat, amely szégyenszemre arra nem ké
pes, hogy elfáradjon a moziba és megnéz
zen egy filmet, ·ami nemzeti irodalmunk 
büszkesége, történelmünk része, magyar
ságunk egyik alapköve. Helyette niegnézi 
az amerikai akció-és szexfilmeket. Igen, 
ezért kell megnéznünk a Bánk bánt, ezért 
kell megnéznünk egy (kevésbé sikeres) 
Sacra Coroná-t, és ezért kell megnéznünk 
egy Hídembert Mert kultúránk része. Mert 
érték. Elmúltak azok az idők, amikor tilos 
volt ilyen "lázító jellegű" filmeket forgat
ni. Miért hadakoznak ellene mégis sokan? 
Miért nem tudnak együtt örülni velünk, 
akiknek fontos ez a film? Velünk, akik azt 
mondhatjuk: gratulálunk, Bánk bán! 

Király András 12. a 

PIÁRf.[JlÁR l 
A celli búcsú 

Mélységes erdők mélyén át 
Magányos út vezet, 
Az uton egy szegény, erőtlen 
Asszonyka lépeget. 

Gonosz hely rabló nép tanyája. 
Az est is éjre vál'-
"Megállj!'- hangzik a sűrűségből, 
Sa sapadt nő, megáll. 

Kibuknak nyolcan is s előlép 
A rabló nép ura: 
"Hová baHagsz te sápadt asszony?" 
"A cell i búcsúra." 

"S mit vissz' a celli Máriának? 
Mutasd a kincseket!" 
"Oh nem viszek én semmit néki, 
Csak tiszta szívemet." 

Fogják, motozzák: mindhiába! 
Szegénynek: semmije! 
"Elo, elő hát a szívet, hogy 
Igazán hadd vigye!" 

S melléből, éles gyilkos késsel 
Ki tépik a szívet, 
Aztan kötényébe dobják: 
"Most indulj és- vigyed!" 

S az asszony- oh csodák csodája-
Nem hull a földre, nem: . 
Köténykéjét kezébe fogva 
Megindul csendesen. 

Arcán a holtak sárgasága 
Ruhája tiszta vér_ 
Az égen hajnal pírja reszket, 
Amil<or célhoz er. 
De hallaga, mi zsibonp a légben? 
Hang, m!Lliónyi hang. 
Celll5en magától megszólamlik 
Leng, kong a sok harang. 

A pap miséjét abbahagyja, 
Fölkelnek a hívek, 
Mindenkit egy érzés ragad meg, 
Mindenki megy, siet. 

S égő gyertyákkal, szent zászlókkal 
Tódulnak !<i felé-
Ki szívét hozza Máriának: 
A véres nő elé .... 

KönnY.cl fogadják, védve hozzák 
fo.,.z úr házá6a ót, 
Hol végre összerogy szegényke 
A drága Sz űz előtt. 

Sa Szűzanyának márványszobra 
Az oltárról lelép, 
Kezébe veszi, halk fohász között 
A jó asszony szívét. 

S míg könnytől, vértől ázva-fázva 
félholtan fekszik ott: 
Im, mcllén forradás sem látszik 
S belül a szív dobog. 

Az ámulattól, a csodától 
Meghatva áll a nép. 
Ragyogó díszbe öltözködve 
Új pap mond llj misét. 

És szinte föl az égig harsog 
A hálaadó ima: 
,.Hozsánna néked, I:;ten anyja, 
Aidott szűz Mária!" 

Emlródi Sándor CSiliádi ereklyekél rt őrzött c•ersél 
közread jn: MilrálffiJ László S.n 
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Szegedi piarista diálíok 
az olimpiai játékok történetébt~n 

A XX. század szegedi sportéletének 
kiemelkedő egyénisége, minden 

idők egyik legnagyobb úszója 1911. ápri
lis 23-án született Szegeden. Nagyapja -
Dr. Wanie Vencel- Cs. és Kir. állatorvos, 
édesapja - Dr. Wanie Rezső - Kir. Ta
nácsvezető bíró, testvére a szintén kiváló 
olimpikon, versenyúszó Waníe Rezső, 
kirol lapunk második számában közöl
tünk írást. 

1922-től193Q-ig járt a Piarista Gimná
ziumba. Osztályfőnöke Szűcs János pia
nsta, testnevelő tanára Pesti LaJOS volt. 
Iskolai tanulmányai során, ammt az ki
derül az iskolai értesítőkből és az ér~ttsé
gi bizonyítványból, nem jeleskt>dett a 
tudományokban, aminek előbb osztály
ismétlés, majd közepes érdemjegvek Jet
tek az eredményei. Igen korán felfigyel
tek atletikus alkatára (közel 195 cm ma
gas volt), kiváló ügyességére, robbané
konyságára. 

Gimnáziumi éveiben végig az iskolai 
atlétacsapat meghatározó sportolója 
volt. :'<.!élküle elképzelhetetlen volt a pia
rista -lx100-as és 400-as váltó. Számolat
lanul nyerte az iskolai és a középiskolá
sok atlétikai versenyeit távolugrásban, 
súlylökésben, gerelyhajításban és 
ötösugrásban. 100 m-en 11.80-at tudott 
futni. Tizenegy évesen már indították 
úszóversenyeken. 1926 és 1929 között 
győz minden középiskolai (KISOSZ, 
maJd KISOK) bajnokság 100 méferes 
gyorsúszó számában. 1927-ben és 28-b;m 
400 méteres gyorson is első. A Szegedi 

A Los At1geles-i (1932) olimpif.m uinzó lllll.'f:J<lr Cóapal. 
Elsó sorll(lll jobbroi: Wnuil' Audní:o 

Úszó Egylet tagja, a Piarista Gimnázium 
évtizedekig egyetlen tanulója, aki enge
déllyel külső egyesületben sportolhatott 

Ú:;zás mellelt kiválóan víztpólózott 
is a Torontál-téri SZÚE-ban. Amikor sza
badidejük volt, akkor kedvtelésből be
szálltak edzés végén a kétkapus Játékba. 
1926 és 1933 között huszonegyszer sze
repel a magyar úszóválogatottban, előbb 
Halmay Zoltán, . majd 1929-től Kugler 
Sándor szövetségi kapitányok irányítása 
alatt. A négyszer 200 méteres gyorsvál
tóval az 1926-os budapesti EurópJ baj
nokságon második (ekkor még csak 15 
éves), 1927-ben, Bolognában harmadik. 
Élete eiső olimpiáján 1928-ban, Amszter
damban negyedik helyezést ért el a vál
tóval (Wanie András, Szigritz Géza, 
Wanie Rezső, Bárány István). 

Egyetlen diákja az iskolánknak, aki 
tanulmányai alatt, tizedik osztályos ta
nulóként részt vett a nyári olimpiai játé
kokon. 1929. szeptember 29-én a szegedi 
sportuszoda megnyitóján, melyet Hajós 
Alfréd első olimpiai bajnokunk terve
zett, s:uintén rajtl-.őre állt. 1930-ban SZÚE 
4x200 méteres váltójával országos baj
no~ágot nyer. Tagja az 1930-ban Euró
pa-csúcsot (9:30,6) úszó csapatnak. 

A végtelenü! bohém és rendkívül jó 
humorral megáldott diák igen gyakran a 
szegedi ifjak közkedvelt figurája, a pia
rista diákok tréfamestere. Nagymestere 
volt a tanári "gúriynevek" gyártásának. 
A Tisza átúszása, a hídról történt leugrá
sai rnára már legendá,·á váltak. A ket 
világháború közötti időszak legnngyobb 
Európa-bajnoki sikerét 1931-ben, Párizs
ban érte el a mngyar úszósport a bajnoki 
cím megszcrzésével 4x200 m-en, mely
nek Wame András volt a kezdőembere. 
Még ebben az esztendőben Budapesten a 
400 méteres gyorsúszá.sban ötödik. Az 
1932-es, Los Angeles-i olimpián harma
dik helyezett 4x200 méteres váltó tagja 
és kezdoembere (Wanie András, Sznbn
dos László, Székely András, Bárány Ist
ván). 100 m-es gyorsúszásban 1:02,8-ns 
eredményével a 2. előselejtezőben 4. he
lyen végzett, és ezzel az eredményével 
kiesett a további küzdelmekből. Az 
1933-as torinói iőiskolai világbajnoksá
gon győztes 4x200 méteres gyorsváltó és 
vízilabda csapat tagja, 100 méteres 
gyorsúszásban harmadik, 50 méteren 
negyedtk 1940 és 1943 között a Magyar 
ÚszóSzövetség kapitánya. 

A szegedi Ferenc józsef Tudomány-

egyetemen 1934-ben élvatják államtudo
mányi doktorrá. Földművelésügyi mi
niszteri osztálytanácsosként és mezőgaz
dasági szakértőként kezdett dolgozni 
Budapesten. Az 1956-os forradalom után 
családjával kivándorolt 11z Egyesült Álla
mokba, és Sacramentoban (USA, Kalifor
nia állam) telepedett le feleségével, leá
nyával és fiával. Az államokban mező
gazdasági szakemberként dolgoLoti 
nyugdíjazásáig. Idősebb korára is akti
van úsL.ott (saját medencéjében), fe lesé
gével esténké~t nagyokat sétált, az 
egészséges életmódnak volt fáradhatélt
lan harcosa. Fia kés.őbb Kanadában lelt 
új hazára és alapított családot Torontó
ban. Szeged l:áros felejthetetlen sporto
lója 1976. november 12-én hajnali fé l ket
tőkor hunyt el otthonában. Az orvosok 
szívnagyobbodást és mesLesedést állapí
tottak meg nála. Elhamvasztása utan az 
urnáját sokáig felesége órizte 
Sacramentó-ban, majd Olga Wanie 
(Erdélyi származású, a város kiemelkedő 
tudású balett táncasa volt), halála után 
András nevű gyermekük hazaszállítatta 
Szegedre. 1995. szeptember ll-én a csa
ládi sírboltban helyezték örök nyugcl
lomra a belvárosi temető l/ 4-85-ös par
cellájába. 

Végezettil állJOn itt egy rövid idézet, 
melyet 1965. május 3-án írt barátjának, 
Lehoczky Károlynnk Szegedre: 
,,1932-/Jm, amikor n Los Angeles-i olimpiO/l 
voltnni itt, ne111 gondol/nm, hogy 30 év miíl
vn ide fogok vissznkeriil11i, és az angyalos 
lobogót a csillagos amerikai Z/Íszlóval fosrJ/11 
fe/cserélni. A köriilmények nwnban így ala
ku/Ink. Hu az angyalok továbbra is a zászló 
me/let/ maradtak vol11n, talán most 1111 is 
veletek lel1etnék" 

Nagy jános 
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.Kl D .S 2003 
Veszprém- Debrecen 

A. Katolikus lsÍmlák Diák Sportszövetsége 
úgy döntött, hogy idén első alkalom
mal két felvonásban bonyolí~a le a 

diákolimpiát Az első körben az á ltalános 
iskolás tanuJók szerepeltek. Iskolánk a lab
dajá tékokban vólt é rdekelt (kosár, kézi, foci). 
A focisták a csoportmérkőzéseket követően 

helyosztó meccseket játszottak, s az 5 mérkő
zésből kettőt nyerve a 11. helyen végeztek. A 
kosaras fiúk szintén ilyen rendszerben küz
döttek meg e llenfeleikkeL Sajnos " szerencse 
nem állt melléjük, hiszen az utolsó csoport
·mérkőzésen a szegedi Karotinától kaptak ki 
kétszeri hosszabbítás után. Ha ezt megnye
rik, akkor már a legrosszabb esetben is a 4. 
helyen végeztek volna. így a helyosztón szo-

Sportoló ink idén is részt vettek a Katolik1ts 
Iskolák Diák Sportszövetségének országos 

versenyén. A fiatalabbaknak Veszprém, az 
idősebbeknek Debrecen biztositott otthont a 
megmérettetésre. Az iskola 5-{). korcsoport
ban kézilabda, kosárlabda, labdarúgás és 
atlétika versenyszámokban nyújtott be neve
zés!. 

A. kéziseknél az 5. és 6. korcsoport össze
vontan egy csoportot alkotott. Ellenfele ink a 
csoporton bellll a Győr, a Vác és a Kecskemét 
A illetve B csapatai voltak. Nagy János ~anár 
úr ifjai a Kecskemét A csapata elleni mérkő

zést, amelyet minden évben valóságos rang
adóként játszan.ak le a fiúk, nem sikerült 
megnyerniük, ezért kénytelenek voltak az 
ezüstéremmel beérni. Az ezüstérmes csapat 
tagjai: Kiszel Béla 11. b , Király Gellért n. b, 
Máté Tót/t Márto11 9. a, Berta Ltiszló 10. b, 
Vesmás Péter Pál 10. a, Zöldi Gergő 10. a, Zöldi 

. Tamás 9. n, NagJJ Zsombor 11. a, Szécsi Raj
mund 10. a, úu:zi Ádám 12. a, Horvátii-Zsikó 
Sándor 11. a, Bfirsony Jenó 10. b. 

Labdarúgásban 24 csapat küzdött az első
ségért, őket 6x4-es csoportb,, osztották. 

Mi az E csoportba kerültünk a Szent Angéla, 
Szent Margit budapaesti gimnáziumokkal, 
valamint a debreceni Szent Józseffel. Sajnos 
az első csapat nem jelent meg, de így is sike
rült megnyernünk a csoportot (2-0;1-0). Ez 
azt jelentette, hogy legrosszabb esetben ha to
clikak lehettünk. A továbbiakban a hat első 
helyezett 2x3-as csoportban körmérkőzés! 
játszott, az ott elért helyezés alapján játszotta 
vasámap a helyosztót , Veszprémmel 0-<J; 

Befejeződöt! a szegedi kollégiumok kö
zötti baJnokság. Amint olvasóink emlé

kezhetnek, az őszi fodulót megnyertük, saj
nos tavasszal két vereséget szenvedtünk el, 
így a harmadik helyért játszhattunk, ahol 13-
0-ra vertük a Csonka-kollégiumo!. Azt gon
dolom, nem rossz a harmadik hely (persze 
reálisan az első hely lett volna a miénk), saj
nos az elvesztett meccseket is gólra játszák. 

ros közdelemben vereséget szenvedve 
nyolcadikok lettek. Kézilabdában mindössze 
három csapat nevezett: Budapest, Veszprém 
és természetesen-Nagy János tanár úr csapa
ta. A kupa és az aranyérem sorsát körmérkő

zéses, visszavágós rendszerben döntötték el. 
A M1gy-tanítvá11yok kitettek magukért, s egy 
pillanatig sem volt kérdéses, bogy melyik 
csapat állhat a dobogó legfelső fokára -vere
ség nélkül. Az aranycsapat: Kállní Ákos, Kor
dás Péter, Gémes József, Gonda Áro11, EndreffiJ 
Zsolt (7. a osztt!lyosok),· Nepnráczki E11dre, Zöldi 
Tamás, Ködmön Sebestyén (9. a), Csőke Áron, 
Vnncsics Béla (9. b). Gratulálunk! 

Varga Viktor 

A kosarasok mind két korcsoportban 
indultak, de csak az 5.-ben sikerült a döntőbe 
jutás. A mezőny a tavalyival ellentétben na
gyon erősnek bizonyult, amit a 6. korcsopor
tos körbeverések 1s bizonyítanak. A fiatalab
baknál a döntőbe jutásért a Kaposvári és a 
budai ciszterek csap a tá t u tasítottuk magunk 
mögé. Másnap a döntőben a fővárosi Szent 
Margit és a pesti-Piár csapatával kerültünk 
össze. Mindkét mérkőzés kemény volt, de 
nagyon sokat segített a kézisek biztató szur
kolása. Végül a 6. korcsoportban a 7. helye
zést, 5. korcsoportban pedig a kupát hód ítot
ta e l a csapat. A győztes csapat tagja i: Mécs 
Zoltán 10. n, Kál!ássy Tamlis 9. 11, Ritleg Kriszti
IÍII 10. a, Márkus Attila 10. b, Turai Zoltán 10. a, 
Gyöngyösi Bwedek 11. b, Érits Viktor 10. b, 
Doszpod Gergely 10. a, Hidjapusztai Andor 10. 
n, Me( /ár Balázs 10. n, Me/lá r Tamás 10. 11. 

Gratulá lunk! 

Márkus Attila 10. b 

Panndnhalmától kikaptunk 3-Q-ra, mivel 
Veszprém csak 2-1-re tőlük, így az 5-{). he
lyért játszhattunk a váci Piaristákkal, 2-1-re 
nyertünk. Vigasztaljon minket, hogy a Pan
nonhalma nyerte meg a tornát. A csapat tag
jai: Újhelyi Zsigmond 11. c, Héníny Nándor 10. 
a, Rácz Gergő 13., Bama András 11. c, Kura 
Zorá11 11. c, Úllltos Adám 10. b, Oósai Imre 10. 
b, Dcbrey Róbert 10. b, HértÍII!J Sándor 10. a, 
Szécsényí Tamlis 12.b. Gratulálunk a szép 
.eredményért! 

Zsollll Tamás 

A csapat tagja i: LÍjllelyi Zsigmoml1 J. c; Rticz 
Gergő 13. Barna András 11. c, Szmrka Szabolcs 
9. b, Kwa Zorán 11. c, lAntos Ádtím 10. b, Dósni 
Imre 10. b, Jagieztl Imre 12. b. Végül megkö
szönóm a végzős tanulóknak, Szécsényi Ta
másnak, }agicza Imrének, Rácz Gergőnek, 

hogy mind ig számlthattam rájuk, kitartássa l, 
küzdeni akarással, szorgalommal segítették 
az iskolacsa palot, sikerben, csalódásban min
dig helytálltak. 

Zsora Tamás 

A tlétikai válogatottunk a debreceni Oláh 
Gábor utcai sportcentrum rekortánján ki

váló eredményeket ért el. A világ:,zínvonalú 
mííanyagpályán négy arany-, egy ezust- és hat 
bronzérmet, valamint értékes helyezéseket sze
reztünk. 4x100 m-es vá ltóink nem találtak legyö
zőre, s figyelemre méltó, hogy a rendkívül tehet
séges 16-17 éves sprintereink új ISkolarekordot 
futottak A legeredményesebb versenyzönk Kura 
Zorán volt, aki egyéniben kétszer, váltóban egy
szer állhatott a dobogó legfelső fokára,' s átad ta a 
múltnak a 400 ·é~ a 800 m-es iskolacsúcsot. Ha 
belegondolunk, hogy Szegeden milyen mostoha 
köriilmények közölt dolgozhatnak az atléták (a 
legközelebbi müanyag-boritísú pálya Budapes
ten van, és a salakpályák mennyire elhanyagol
tak), akkor ezek a teljesítmér yek még értékeseb
bek! 

Eredmények: 
V. kcs. (1986-87): 

100m: 3. Bá/ó Bertalan 12,0 mp; 5. 
Hidjnpusztay Andor 12,2 mp; 7. Go11d11 Bence 
12,6 mp 
200 m: 5. Bá/ó Bertalan 25,4 mp; 
400 m: 6. Bá/ó Bertalan 58,0 mp 
1500 m: 7. Kádár ~>mte 4 p 42 mp 
3000 m: 6. Kádár Leveute 10 p 16 mp 
Magasugrás: 3. Krm Aron 165 cm 
Távolugrás: 3. Go11d11 Bence 553 cm; 7. 
1-lidjapusztay A11dor 492 cm 
4x1oo· m: l. Dugonics A. Piarista Gimn., 
Szpged 46,& mp ISKO LA CSÚCS! (Bá/ó Ber
ta/ali, Gonda Bmcr, Hidjnpusztay Andor, 
Kát•ássy Sándor) . 
Svédváltó: 3. Dugonics A. Piarista Gimn., 
Szeged 3 p 53 m p (Báió Bertalan, Gonda Ben
ce, Hidjnpusztny A11dor, Kádár Levente) 

VI. kcs. (1984-85): 

100m: 3. Tomra Tamás 12,0 mp; 4. Jakab 
Gábor 12,4 mp 
200 m: 5 . Tomra Tamás 25,1 mp; 4. Jakab 
Gábor 25,6 mp 
400 m: 1. Kura Zorán 55,3 mp . ISKOLA-
CSÚCS! 2. jakab Gábor 56,0 mp 
800 m: l. Kura Zorán 2 p 06,7 mp ISKOLA
CSÚCS! 7. Salgcí Lászl? 2 p 18,7 mp 
1500 m: 7. Csizmadia Akos 4 p 49,0 mp 
3000 m: 6. Csizmadia Akos 10 p 32 mp · 
4x100 m: l. Dugonics A. Piarista Gimn., 
Szeged -!8,2 mp (Jakab Gábor, Kura Zorán, 
Rácz Gergely, Tomrn Tamás) 
Svédvá ltó: 3 . hely Dugonics A. Piarista 
Gimn., Szeged 3 p 47 ~p (Jakab Gábor, Kum 
Zorá11, Sa/gó László,Tormn Tamás) 

Győri Ferenc 

Saidi-matt 

H ázi sakk-bcljnok~águnkban a legjobb 
négy közé juto tt: Bereczky Gábor 11. c, 

Borbás Péter ll. il. A másik két elődöntős -
betegség miatt - csak szepternberben lesz 
ismert. Így a döntőre is ősszel kerül sor. 

Horvritlr Tibor 



Változásolí a nyelvi líépzésben 

M indig visszatérő kérdés a nyelvoktatás során, hogy milyen módon lehet sike
resebb a diák egy középiskolában. A gyerek ül és tanulgat. Nézi a könyvet 

és ásítoztk. Temérdek a lecke és kevés az ideje. Ez a gyerek, ha idáig eljutott, már 
magasabb tudati állapotban van. Talán már céljai is vannak. . 

Előveszi az angol felszerelését. Belenéz a szótárba, látja, hogy nem sok új szó 
van. Letakarja a magyar szavakat és megpróbálja kiolvasni hangosim az angol sza
vakat. Eszébe jut, hogy megtalálja a fonetikus átírást is a könyv végén a szószedet
ben, vagy a saját szótárában. Gyorsan bekapcsolja a számítógépet, amin rajta van a 
hangos szótár, ami ki ismondjaa szavakat. · 

Azért a könyvet is kinyitja, hogy ellenőrizze a szavak helyesírását is. Látja, hogy 
egy rövid szövegrész is van, amit M kellene nézni. Gyorsan végigfut rajta, és a szö
veget nagyjából megérti. Be is scannelhetné, hogy gyorsabban szótárazhasson. 
Akár magának fel is olvastathatná hangosan, mert azt amúgy is gyakorolnia kell. 
Letöltött az Internetről ehhez egy programot a www.bonzi.com címrőL A másikat 
egy osztálytársa adta oda. Az is felolvas angolul: www.readplease.com. Ez több 
nyelven is tud. Most, hogy·már minden szót helyesen kiírt, letakarja az angol sza· 
vakat, és egy papÍI·on elkezdi írni angolul, amit aztán saját maga leellenőrizhet, 
úgyis lesz dolgozat. Nem Jár magánórák ra. 

A feladatlapra ritkán jut idő, de jó, mert a megoldókulcsban megadják, hogy jól 
oldotta-e meg a kijelölt anyagokat. 

A könyv végén megnézi a nyelvtani összefoglalót is, hátha van abban is valami 
izgalmas, és leveszi a polcról a lexikont, hogy átfussa, mit ír az az olvasmányban 
szereplő személyről, es~ményröl, festményről, épületről vagy feltalálóróL Van egy 
barátja is, akinek állandó Internet kapcsolata van, és már őt is megkérte, hogy ami
'kor keresgél a Világhálón, hozzon neki lemezen egy adott témában anyagokat. 
Majd ő gyorsan válogat belőlük. 

Bár rendszeresen használja az iskola számítógépes termében a www.sulinet.hu 
oldalon az oktatás résznél, a nyelvek rovatnál szerepiő fordítást segítő részt és a 
tesztbankot, már eldöntötte, hogy meg fogja nézni a www.angoloktato.hu oldalt is, 
ahol temétdek anyag van, amit használhat. Ha kicsit jobban megy majd neki, akkor 
a Máthé Elek által szerkesztett www.englishlearner.com oldalt is tanulmányozhat
ja, mert az is jó. Ezek mind megkönnyítik a munkáj;H, jut ideje rendszeresen spor
tolni, és nem is ül állandóan a gép előtt. 

Ez a· gyerek, mint az nyilvánvaló, győzni akar. Tudja, hogy még hihetetlen 
mennyiségben vannak más tantárgyakhoz is segédanyagQk, és a nyelvtudáshoz 
elengedhetetlenül fontos a többi tantargy alapos ismerete. Mindenképpen ez a leg
fontosabb. 

Ö már azt is tudja, hogy 2005-ben majd elfogadják a sikeres emelt szintű érettsé
gi t nyelvvizsgának, dc a nyelvvizsgát nem fogadják el érettségi nek. Még nem tudja, 
hogy ez jó vagy rossz dolog. Abban viszont egészen bizonyos, hogy bármiféle dip
lomához Magyarors~ágon nyelvvizsga szükséges. Ez tény, és nem nagyon valószí
nű, hogy ez megváltozik. Tanulni tehát kell, és a tudás öröm. 

Tanára rengeteget segít neki fénymásolt anyagokkal, időnként írásvetítő fólián 
kivetített gyakorlatokkal, és órán állandóan beszélnie kell, folyton gyakorolnak 
[rásban is. Maximálisan igyekszik kihasználni a heti 3 óra adta lehetőségeket, gyak
ran hallgat, néz és figyel angol szövegeket, dé más nyelvek is érdeklik. 

Ez a gyerek élvezi a 2003. év minden pillanatát, mosolyog és vidám. Nincs 
egyedül. 

Angol nyelv az intemeten 
Leckék (tanároknak): 
AskERIC Lesson Plans 
ericir.syr.ttlu/Vírfl llll/LessoiiS 
Több mint 2000 lecketetv, amelyeket az Egyesült 
Államokban dolgozó tanárok gyüj~öttek össze. 
Eneacta Schoolhouse 
ellcnr/n.IIISil.a:mr/sc/1001/IOuse/defnu/t.nsp 
A leckék témánként vannak fölsorolva tSs össze
köttetében állnak az Enearia Adatbázil>S<ll. 

Nyelvtan: 
Grammar Bytes 
U'l17lV.CiiOIII/ICil0111p.W11 

Sík Péter 

Interaktív tesztek minden mennyiségbim, tájé
koztatók tanároknak és diákokna~. 
Guide to Grammar and W riting 
ca:.rommllet.etlu/gmmmar/ 
Útrnutatók és kérdéssorok nyelvtanhoz és írás
hoz. 
Olvasás: 

Fordítás 

H a már végképp nem tudsz mit kez
deni a hirtelen rádszakadt szün

idŐvel, ha máris unod a vakációt, for
dítsd le a az alábbi szöveget, s küldd be 
szerkesztőségünk címére! 
A helyes megoldások között könyvjutal
mat sorsolunk ki. 

T he Two Travelers and the Farmer 
North America 

A traveler carne upon an old farmer 
hoeing in h is fie ld beside the road . Eager 
to rest his feet, the wanderer hailed the 
countryman, who seemed happy 
enough to straighten his back and talk 
for a moment. 
"What sort of people live in the next 
town?" nsked the stranger. 
"What were the people like where 
you've come from?" replied the farmer, 
answering the question with another 
question. 
'They were a bad lot. Troublemakers ali, 
and lazy too. The most seifish people in 
the world, and not a one of them to be 
trusted. I'm happy to be leaving the 
scoundrels." 
"Is that so?" rcplied the old farmer. 
"Weil, I'm afraid that you'll find the 
sa me sort in the next town. 
Disappoin ted, the traveler trudgcd on 
his way, and the farmer returned to his 
work. 
Some time later another stranger, 
coming from the same direction, hailed 
the farmer, and they stopped to talk. 
"What sort of people live in the next 
town?" he asked. 
"What were the people like where 
you've come from?" replied the farmer 
once aga in. 
"They were the best people in the world. 
Hard working, honest, and friendly. I'm 
sorry to be leaving them." · -
"Fear not," said the farmer. "You'll find 
the sa me sort in the next town." 

English Club: Reading 
W117lll.l'llglislrclub.ncl/rending/índcx.lrtml 
Olvasmányok angolul. (klao;szikusok, no,·ellák, 
viccek) 
Írás: 
Online W riting La b 
CJIL'f.L~Igfl:;/l.pllrrfltt'."flt/llflllrlOII/$/es//esfstrtdt'lll/rtlllf 
T;mács(.)k és bemutatók az írás tanításá hoz. 

Ö~zeállítótta: Góré Dániel9.a 
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A rej/t1é11yt Mártou Imre készílelte 

Idei utolsó rejtvényünkben Heilzrícll Heine egyik versének két sorát rejtettük et. Könnyítésül az előző sorok: 

Megj&tt n nuíjus íme, 
· virágba bomlt a világ, ... 

Előző számunkban közölt keresztrejtvény megfejtése: Közös java núndenkinek a gondolkodás. (Herakleitosz) Könyvjutalmat Gyuris 
józsef szegedi olvasónk nyert. Átveheti a gimnázium titkárságán. 

Kedves Olvasóink reklamálták több ízben, hogy a lapunkban közölt rejtvények meghatározásait igen nehéz kisilabizálni. Ezért 
szerkesztőségünk úgy dön tött, hogy a rejtvényeknek, fejtörőknek a jövőben külön oldalt szán. Reméljük, nagyobb örömük telik 
majd benne. · 

Mi a szösz? 
Egy v,ándor Mekkába akar eljutni. Ú~a során egy elágazás

hoz ér, ahol két őr szokta váltani egymást. Az egyik min
dig hazudik, a másik mindig iga?:at mond, de mindegyik csak 
egy kérdés.re hajlandó válaszolni. Mit kérdezzen a vándor, 
hogy attól függetlenül, hogy melyik őr áll épp őrségben, el 
tudja dönteni, m~rre kell mennie? 

Előző felad ványunkat Kádár Levente (9.a) fe jte tte meg leggyor
sa bban. Kö~yvjutalmát átveheti az iskola titkárságán. 

Bata Erika 

A szerk. 

I skolánkban kitünő minöségű nevelőeszközök -bambusz pál
·cák - beszerezhetők. Hamarosan saját forrás áll rendelkezé

sünkre (ld: A bambusz c. írásunkat a 4. oldalon). A pálcák használata 
ajánlott gyenge bizonyítvány esetén, továbbá egyéb nyári csinyte
vések alkalmával. 

Serkenti a vérkeringést. Ezen kívül növeli a test állóképessé
gét, ami minden férfi jellemző tulajdonságává kell legyen. Továb
bá igen jótékony hatást·fejt ki pimaszság, restség és egyéb rusnya 
betegségek ellenében. Ajánljuk! 

Suhogó rnárkanevű modellünket e szelvény első beküldöjének 
ingyenesen biztosíljuk. 
x -··-·. -··-··-·._ .. _ .. _ .. -· ·-· .. -··-··- ··-.. -.. _ .. _ .. _ .. _ .. _ 

~ Igen, szükségem van a fantasztikus Suhogó rnárkanevű nevelőesz- ! 
~ köz re! Igen, elmúltarn 18 éves. Igen, a fiam piarista diák. ~ 
~ Be~ üldö neve, címe: ........................................................... ~ 
! l 
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B~s~n~·őpistabácsimontaaa ... 

Nem a győzelem a részvétel, hanem a 
fontos. 

Közös lónak túrós a táska. 

Nem a győzelem a fontos, hanem az 
őszinte részvétem. 

Aki másnak vermet ás, ... nem magának 
ássa! 

Kicsi a bors, de főleg az őrölt. 

Aki mer, annál van a kanál. 

Ahány ház, annyi baj legyen. 

Okos· enged, ha már szenved ... 

Szegény ember vizel és főz! 

Jobb félni, mint megnősülni! 

Ki a hideget nem szerett, hóember nem 
lehet. 

Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon. 

Hajléktalanok jelmondata: Kukából nem 
lesz szalonna. 

Felesleges, mint szökének gondolkodási 
időt adni. 

Verés közben jön-megy a székláb. 

Evés közben jön meg a szomszéd. 

Akasztott embernek lábc1 se éri a földet. 

Hu-mot·zsál< 
- Hogy kezdődik a csernobili samponrek
hlm? · 
- Ági egyik fejét hagyemilnyes samponnal 
mostuk ... 

- Mi az? Fekete és feher levelei vannak. 
- Néger postás. 

- Hogy mondják angolul: apádra utök? 
- PuffDaddy. 

- Miért csukták le a narkós papot? 
- Szerta rtásért 

- Honnan tudja a vak ejtőernyő:., hogy k~ 
zeledik a föld? 
- Lazul a kutya póráza. 

- Miért áll a teniszpálya szélén egy ló? 
-. Mert az a Navratilova. 

- Melyik háziállat az, amelynek nyomása, 
ellenállása és fázisszöge van? 
- A Bar-Ohm-Fi 

-Hogy hívják azt az embert, aki megnevet
teti a honvéd eket? 
- Katonai felderítő. 

H<itsó Ferdly 
== - ::az ms c r z:=rzr 

Gyerekelí levelei a J ó istenhez 

Kedves Isten! Hittanórán mesélték, 
hogy mit csinálsz. Ki végzi a munkád, 
amikor szabadságra mész? Bill 

Kedves Isten! A jelmezbálon ördögnek 
fogok öltözni. Nem baj?. Marin.e 

Kedves Isten! Tényleg láthatatlan vagy, 
vagy ez csak egy trükk? 

Kedves Isten' Ilyennek tervezted a zsi
ráfot, vagy csak véletlenül alakult így? 
Norma · 

Kedves lsten! Elmentem egy esküvőre, 
és csókolóztak a templomban. Ez O.K.? 
Neil 

Kedves Isten! NekemaMiatyánk a ked
v~ncem. Egyből megírtad, vagy sokat 
kellett törnöd a fejed? Ha én írok vala
mit, mindig újra kell írnom. Lois 

Kedves lsten! Coe Atya a barátod, vagy 
csak üzleti kapcsolatotok van? Donny 

Komolyan gondoltad, hogy csak azt 
szabad tenni másokkal, amit magunk
nak is szeretnénk? Ha igen, akkor meg
vigasztalom a kisöcsémet Darla 

Kedves Isten! Köszönöm a kistestvért, 
de én egy kiskutyáért imádkoztam. 
Joyce 

Kedves Isten! Hogyhogy az utóbbi idő
ben nem találtál fel egy új állatot se? 
Csak a régiek vannak. John y 

Kedves lsten! Kérlek, tegyél még egy 
ünnepet Karácsony és Httsvét közé. 
Gin ny 

A nyaralás alatt végig esett. Apa na
gyon mérges volt, ~s olyan dolgokat 
mondott Rólad, amit nem szabad. Re
mélem, nem fogod bántani. A barátod 
(nem mondom meg, ki vagyok) 

Kérlek, küldj nekem egy pónilovat Ed
dig még sose kértem semmit. Utánanéz
hetsz. Bruce 

Kedves Isten úr! Jobb lenne, ha az em
berek nem jönnének szét olyan köny
nyen. Rajtam három öltés van és kap
tam injekciót is. Janet 

Kedves Isten! Ha vissza kell jönnünk, és 
újra meg kell születnünk, hadd ne le
gyek Jennifer Horton, mert őt u tálom. 
Denise 

Kedves Isten! Ha nekem adod Aladdin 
lámpáját, bcll'mit Neked adok, amit csak 

akarsz, kivéve a pénzem és a sakk
készletem. Raphael 

Kedves Isten! Lehet, hogy Káin és Ábel 
nem ölte volna egymást annyira, ha kü
lön szobájuk lett volna. Nálunk ez mű
ködik a bátyámmaL Larry 

Kedves Isten! Lefogadom, hogy nagyon 
nehéz neked mindenkit szeremi az 
egész világon. Mi csak négyen vagyunk 
a csa ládban és mégse megy. 

Kedves lsten! A bátyám elmondta, hogy 
hogyan szü letünk. Nem hangzik valami 
jól. Marsha . 
Kedves lsten! Ha vasárnap figyelsz a 
templomban, megmutatom az új cipő
met. Mickey 

Azt tanultuk, hogy Edison csinálta a 
fényt. De a hittanórán azt mondták, 
hogy Te csináltad. Biztos vagyok benne, 
hogy ellopta az ötleted. Donna 

Kedves lsten! Nem gondoltam, hogy a 
narancssárga megy a lilával, amíg ked
den nem láttam a naplementét, amit Te 
készítettél. Klassz volt. Eugene 
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