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Síl, SÍlndcw 

Üröliösöli . 
. Az iskolaház folyosója sarkán 

Zsibongva, fürgén, tavaszias tarkán 
Mennek elóttem a fiatal9k, 
A l épcsőfokol hármával ugorván. 

. .. 
KöszöMek, annak rendje-módjaképpen; 
Tudják, ki vagyok, hisz ott lóg a képem 
Valahol egy fa lon a folyosón 
Ré!,•volt tanárok képei körében. 

Amint egyik-másikkal összenézek, 
Elneh~Jzülnek vállamon az évek, 
Olyan avultnak érezem magam, 
Mint egy elszürkül t történelmi képet. 

De én ki lépek rozsdás l<eretemből 
5 srllrkult kezemmel, nem-szür)<i.ilt szívemböl 
Áldást intek a sietök után, 
Aty.1i áldást,- a történelem ből. 

Meghaifjátok-e a múltbeli áldást. 
Kik a holn~ptól vá~átok <1 váltást? 
Mindegy, megfogan, hallatlan is, érzem, 
A nagy.1p.1i Istenhez-kiáltás. 

Dús örökséget nem adhat apá tok: 
Csak ami voltam, azt hagyom reátok, 
De hogyha (ls ten adja!) megfogan, · • 
Boldog l.esz tő l e késő unokátGk. 

Csak ami vagyok: azt, hogy szépén éltem, 
lg11zttíl, jótól, szépt'ől sose féltem, 

.Dc ami nem szép, 111l1i nem· igaz, 
Ami nem i~> jö, olZt is, most is, értem. 

· MegE!rtem azt is, aki nem ért engem, 
Tudok oleini múltat a jelenben . 
.ÉS olkMom öleint a jövőt, 
5 ~zolgál.1tára magamat jelentem. 

.. Kalaumci Szelll József (1557·1648) 

5zolgálatára embernek, világnak, 
Nagy Istenemnek, kicsike hazámnak, 
Vén magam lielyett, örökösökül, 
Fiúk, fra im, titeket .ljánllak: 

1960 

Szepte1nber: válioz.élíony idő 

K öszöntöm a Pmr Futár minden Kedves Olvasóját az új tariév első 
lnpszámánnk megjelen63c nlkalmáb611 Minden bizonnyal a leg

többen észrevették már, hogy SZ(!mélybeli változások történtek az· is
~ola életében. Ezen felbuzdulva szerkesztöségünkben is 'átrendezti.ik 
kissé az emberanyagot. A mviltok élére rovatvezetők kerültek, s a fő
szerkesztő személye ls c~erélódött a korábbi távoztával. 

Az üj tanév kezdetén üj célokat tűztj.ink ki: a lap terjedelmét 16 
oldalra szeretnénk emelni a jövőben. A másik fő cél, hogy él sze.rkesz
tés teljes egészében a d iákok kezébe kerüljön. Örömmel vennén k, ha 
minél többen részt vennétek az '*ág készítésében, d e .szívesen fogad
juk egy-egy cikk, vers,Jlovella,.mjz megjelentetésének szánd ékait is. A 
Piár F11fár hi rdetések közzélételét is· vállalja. Köszönettel vettük, hogy 
Szeged vároSa .so ezer forinttal támogatta a lap kiádását. De·h~ílával 
tartozunk a Dugonics András 1\lapítvanynak is, runiért iskolánk diák
jainak támogatásamellett felvállalja a.z előállítás költségeit. 

Továbbra is· szívl>sen vesszük olvasóink (ru1yagi) támoga_tását b . 
Sokszor elmondtuk t:nár, hogy valódi, közös fóntmnak-szánjuk a la
pot. Az előző tanévben megjelent számok bizonyították: van rá igény, 
szükség. Olvnsóink vissznjclzésci nrr<~ b;i.torítottak bennünket, hogy a 
Piár Futárt h ivatalosan is bejegyezt!?ssük a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztér.iumáwíl. · 

Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb diáknak hiányoztak már a 
nyelvtanulás örömei; a matematikai egyenletek, a történelmi évszám
okról nem is beszélve. Mindig sok pozitívumot hoz magával az iskola
kezdés: kipróbálhatjuk a legüjabb puskázási tecluukákat is. Mindig 
nagy é.lményt: jelent n buzgó diákok számára részt veruLi a reggel i 
házifeladat-másoló szakkörön. Az iskola életmódbeli változásokat is 
hoz minden diák sz~\rm\ra: segít kihasználni a reggelt és a· délelőttöt, 
m:elyet egyébként alvássa i. lustAlkodással töltenén~. Hát, kalru1dra feJl •· 

Az üj tanév, új Piár Fu/tíníhoz jó olvasást, kellemes szórakozást 
kívánok! 

Fodor Aliini 
föszerke;::tó 



~ PIÁRPUTÁR 

A S7.t~Pil'res.~ jelenti 

Apiarista templom búcsúja - a spa
nyol piarista vértanúk . emléknap

ja - szeptember 25-én 11.00 órakor kez
dődik . Az ünnep keretében szenteli fel 
Gyulay Endre megyéspüspök úr a temp
lom új o_rgonáját. 

S zen t Gellért !;Ja p 2003 - Egyházme
gy~i Ifjúsági Taliílkozót rendez szep

tember 20-án a Dóm közössége. !-fa időd 
engedi, feltétlenül menj el, megéri! 

...... 

Október 3. és 5. között iskolánk ren
dezi a IV. Piarista Játékok elneve

zésű sportversenyt Al. ország vala
mennyi piarista intézményének diákjai 
labdarúgásban, kosárlabdában, kézilab
dában, futásban, asztaliteniszben és 
sakkban l)lérik össze erejüket. Hajrá 
SzePi! · 

...... 

I skolánk emblémáj~val ellátott ·pólók 
korlátozott számban még vásárolha

tá k Mészáros Ferenc tanár úrnál. 
Piáros pólÓ: amiben laza vagy ... 

A Piár F~tár szerkesztősége értesíti 
Kedves Olvasóit, hpgy a lap ~övet

keiő száma előreláthatólag csak novem
berben jelenik meg: Sz íves megértésüket 
kérjük. 

...... 

A z 1956-os forradalomra és szabad-' 
ságharcra november 4-én emléke

zünk. Vendégünk lesz Rácz Sándor aki 
Nagy-budapesti. Központi Munkást?t
nács vezetője volt. Előadására l!Zeretettel 
várjuk a szülőket és az érdeklődöket is! 

• ...... 

N ovember 8-án Hoffmann Rózsa, a 
Pázmány Peter Katolikus Egyetem 

Pedagógia tanszékének vezetője tart elő
adást gimnáziumunkban az oktatás
nevelés aktuális kérdéseiről. Minden 
érdeklődöt szeretettel .várunk! 

...... 

A Piarista · Diákszövetség Szegedi 
. Tagozata minden hónap első hétfő-· 

jén 17 órakor tartja összejöveteleit a Du
gonics András ·Piarista Gimnázium ta
n-ácstermében. Minden egykori és jelen~ 

legi diákot szeretettel hívnak és várnak 
hozzátartozóikkal, ismerőseikkel együtt. 

l . 

., 
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__ Templomunk régi-új..QrgonáJa 

N em könnyű hangszer 
az orgona! - dörmög

tük halkan magunk elé 
Szegheő atxával, Mészáros 
tanár úrral, Szécsényi To
mival és Maróti János Bélá
val azon az izzasztóan káni
kulai augusztus eleji dél
utánon; Inikor a teherautó~ 
ról o;gonánk könnyOnek 
épp ·nem mondható alkatré
szeit a keskeny lépcsőn fel
cipeltük templomunk kó ru
sára. 

De minden kínunkat és 
izzac;itságos erölködé~ünket 
elfelejtettük, mikor augusztus második felében a szemünk.láUára kezdett összeállni a 

. sok ·furcsa sípból, különböző formájú, szép színű lécekből és egyéb titokzatos elikatré
szekből templomunk új ékessége, a Hangszerek Királynője, és augusztus 25-én, 
Kalazanci Szent József ünnepén a szentmisén először meg is szólalt! 

Orgonánkat, melyet minden biZonnyal a St. Gregoriuswerk cég. és az itt dolgoz() 
Georg Glapzl épített, a németországi Altmuehldorfban bontották le, és onnan került 
adományként hozzánk. (Köszönet érte Szigetí Antal újkígyósi plébános úrnak). Oly 
sokszor átépíte,tték, felújították, bővítették, hogy eredeti formájára ma már nagyon ne
héz visszakövetkeztetni. Sajnos ezek az átépítések (a legutolsó 1960-ban) legtöbbszor 
-igénytelen, gyenge munkának bizonyultak., és egyr~ bonyolultabbá tették a kis, falu~i 
orgonát. Érdekességként m~gemlítem, hogy az egyik síp tömítéseként használt korabe
li újságpapíron világosan olvasható az évszám: 1868. 

Komoly feladatot, kihívást jel-entett a budapesti Paulusz cég számára, hogy átlátha
tó, könnyen kezelhető, a J:Uai játék- és hangzásigénynek megfelelő hangszer_t· varázsol
janak a rendelkezésre álló alkatrészekből. 

I<;ülönlegesen szépre Sikerült a templom stílusával harmonizáló új sípszekrény ki
alakítása az ezüstösen csillogó homlokzati sípokkelL A két manuálos hangszer 18 re
giszteres, 1322 sípp?i. Orgonánkat -a játékot megkönnyítendő - modern kapcsolóso
rokkai, kopulákkal látták el. Az Oktáv4 ~s a Principál8 regiszterek megerősítésével 

erőteljesebb, fényesebb lett a hangzás. Ettől viszont az eredetileg is rossz menzurájú f~ 
sípok még inkább vésztettek jelentőségükbőL Templomunk száraz levegője nem ked
vez a fa sípoknak, és délután a sípokra tűző napsugarak károsan befolyásolják a han
golást. Sajnos az építök csak minimálisan tudták korrigálni az orgona eredeti, ért~etct
lenül magas hangolását. Az eredeti 450-es "a" hangot 444-re tudták lehozni, de még ez 
is magasabb a ma használatos 440-es normál "a" hangm\1. Remélem, ez a tény lelkes é~ 
szép éneklésünket nem fogja károsan befolyásolni. . · 

Új org_onánkat a Püspök Úr fogja szeptember 25-én felszentelni. Az ünnepi alkal
mon a Lassus kórus, iskolánk én~kkara, szólóénekkel Hadobásné Bálint Zsuzsa, orgonán 
pedig Pócsai György dorozsmai kántor, volt kecskeméti piarista diák, Csanádi György 
főiskolai docens és Bottkáné Égető Mária tanárnő fog közreműködni. 

Templomunk új ékessége reméU1etőleg még nagyon sokáig fogja.zengö hangJával 
dicsémi az Urat, szo lgálni liturgiáink áhitatát, és sok szép zenei élményben részesít 
bennünket. Egy~.ítfal orgonatanulásra is ösztönöz majd néhány zenét szeretö diákun
kat! 

" ' Uj tanár~tink 

Szeptembertől új kollégákka l bővült 
iskolánk tanári közössége: Bánki J u- · 

dit (matematika-informatika}, Bene Andrea 
(rajz), Kollányi Miklós (matematikn-fizikn}, 

Lajos István 

Szásziné Fehérváry Anikó (meÍ1táliligiénés 
szakember), Székely László (angol); Tőzsér 
Endre Sch. P. (hittnn) . 

Fordulj hozzájuk bizalommal, ők b 
érted ·vannak, s ök sem ellened ... 

A szerk. 
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Az ingyentaiilíönyvről 

N ílgy sajtónyilvánosságot kapott az idén bevezetésre került 
ingyenes tankönyv lehetősége, Az ezzel kapcsolatos szabá

lyozás persze már tül bonyolult ahhoz, hogy a tömeg~ájékoztatás 

pontosan ismertesse, ezért sok bizonytalanságat tapasztaltunk a 
sztilök részéről. Az sem világos mindenki számára, ho~y mityen 
formában jÚt hozz.:i a diák az ingyenes tankönyvhöz, és sokan 
nem é"rtették, hogy miért kérjük vissza a könyvtárba az ingyenes 
tankönyvet. MeiJ'róbálom röviden összefoglalni a témakör leg
fontosabb tudnivalóit és az indokainkat is, miért ebben a formá
ban (vagyis könyvtári könyvként) adjuk diákjainknaka t&nköny
veket. 

Ingyenes tankönyvre a gimnáziumokban (és az általános isko
la felső tagozatában) azon szülök gyermeke jogosult, aki vagy 
nagycsáládosként, vagy egyedülálló szülöként neveli gyermekét, 
vagy akinek gyermeke tartósán fogyatékkal élő. Ahhoz, hogy a 
szülő ingyen kaphassa meg a tankönyvet a családi pótlék kibocsá
tó helyéről (vagyis vagy a l;"eri.ileti Államháztartási Hivataltól, 
vagy a megyei egészségbiz~osító pénztártól vagy a munk~ltatótól) 

igazolást kell beszereznie és az iskolába beki,ildenie, mert az isko
la csak így jogosult az ingyenes tankönyvtámogatás fejkvótájára 
(5.600 Ft/jogosult). Tehát nem elég a postai utalvány, amiből szin
tén világosan látszik, hogy jogosult valaki vagy sem, hanem· egy 
kulön igazolást kell az iskoláknak beszed niük. 

Az iskolák minden diák után kapnak 2.400 forintot és minden 
ingyen tankönyvre jogosult diák után még 5.600 forinto( Ez elég 
tekintélyes összeg, amiből azonban 25 %-ot az iskoláknak tartós
t.ankönyv vásárlásár•a kell fordítarü, amely könyveket a könyvtár
ban kell elhelyezni, hogy ahhoz l?ármely diák hozzáférhessen. 
Az ingyenes tar}könyvre jogosult. diákokat az iskolák kétfélekép· 
pen láthalják el tankönyvveL Az egyik lehetőség, hogy egyszerü
en átadják a diáknak a nel<i szükséges tankönyveket, a másik le
hetőség, hogy az iskola könyvtárából biztÓsítan.ak.a diáknak tan-
könyvkölcsönzési lehetóséget. · 

Tap<~sztalatunk, hogy a teljes ingyeneS$ég az él,et'qármely tc-

ri.iletén nemtörödömséget és lebecsi.ilést hoz magával. Amr in
gyen :van, arra nem kell vigyázni, azt nem kell megbecsülni, az 
nem font()5-. Amiért saját pénzemet adom, azt viszont mcgbccsü
löt~1, komolyan veszem. Elég, ha . az ingyenes iskolai szakkörök, 
fakultáci ök és a fi zető§ magántanárok közötti érdekes összcfug
gésre gondolunk (ugyanazt fizetve komolyi)bban tanulja a d tak). 
Ebből a pedag6giai megfontolásbót kiindulva döntö ttünk úgy, 
hogy diákjainknak az ingyenes tankönyvet a könyvtáron keresz
:tül biztosíljuk, mert így talán kicsit nagyobb megbecsülése le~L az 
így kapott könyvnek, és nem kell majd szomorúar) öss..:egyu) te
ni.ink több láda könyvet év végén az iskolában. Természetesen így 
talán kisebb lesz az iskola ráfizetése is a~ ingyenes tankönyvre, 
mert ki kell fizeh1i az ingyenes tankönyvek árát az iskolának, akár 
fedezi azt a támogatás, akár nem. 

Felmerülhet a kérdés, hogyan lehet majd érettségire készulni, 
ha nincs tankönyv, mert az ~ könyvtá ré lett. Természetesen az 
iskola nemcsak egy évre. hanem Végig a tanulmányok során btz
tosítja a könyvtári kölcsönzés lehetőségél a diá~ok számárn. v,,. 
gyis, ha valaki akarja, akár több éven keresztül minden évben 
kikölcsönözheti ugyanazt a tankönyvet a könyvtárból, és nyugod
tan készülhet belöle az· érettségíre. l la pedig annyira szívéhez 
nőtt a tankönyv, hogy meg kí\•ánja tar tani , meg is vá~irolha~a a 
könyvtártól.. 

Nem kívánunk megfeledkezni azokról a diákokról scm, ,1kik 
bár nem esnek a törvény hatálya alá, mégis rászorulnak val,1mi
lyen tankönyY.támogatásra. Számukra is szeretnénk segélyt adni 
az előző években bcvált·módon: az osztá lyfőnököktől kapott ké· 
rőlap segítségével lehet igényelni tatikönyvsegélyt. Mcgjcgy..:l' rn, 

. az ingyenesség ilyetén megvalósulásM nem tartom igazs<ígosnak, 
mert nem mindcn rászoruló kapott ingyenes könyvet és nem min
denki szon~lt rá, aki kapo tt. Lenet persze, hogy nem lehei igM~í
gQsabban megoldani, ezért igyekszünk segíteni. 

· Szilvásy Liisz/ó Scir. 1'. 
igazga/o 

A piarista rend eg)'e temcs li.áptala~ja 
A picirista rend 2003 júliusában tartotta 45. egyetemes 

káptalanját Rómában. A rendnek ezen a nég)lhetes gyűlésén 
mintegy nyolcvanan vettek részt, a világnak szinte minden tájáról. 
A magyar rendtartományt -Urbá11 József, Szilvásy László és Tőzsér 
C11dre képviselte. . 

Egy káptalannak mindig három fontos feladata van: 1) értékel
nie kell, mennyiben. sikerült megvalósítani a korábban kitűzött 

célkitúzéseket az eltelt hat évben, ·milyen az élete és tanüságtétcle 
az egyes piarista közösségeknek (rendházaknak), hogyan müköd
nek iskoláink, kollégiumaink stb.; 2) tervet kell készítenic az elót· 
tünk álló évekre: hogyan kellene élnünk, dolgozn~rnk ahhoz, hogy" 
az eredeti kalazanciusi (piarista) eszménynek és korunk kihívásai
nilk is megfeleljünk; 3) meg kell választania a rend legfőbb elöljá
róját (a generáli st) és az ö ségitőit (az asszisztenseket). 

A káptalan feslÍs Mnrín Lecen spanyol atyát választotta generá
lisnak, egyik asszisztense pedig a magyar Ruppert József atya lett, 
aki tizenkét év óta betölti ezt a tisztséget. · 

A káptalannak . meglehetösen nehéz a munkája, mert a rend 
egészét kell figyelembe veruüe, vagyis olyan általános irányelve
ket, szabályoka t kell meg(ogalmaznia, amelyek egyként érvénye
sek a kultúrában, gondolkodá.smódban, hagyományokban egy
mástól igencsak eltérő országok s~ámára. 

Iskolánkat és rendházunkat nem közvetlenül, hanem csak köz
vetve érintik a káptalanon megfogalmazott c~lkitüzések. A mn~'!Jnr 
rendtartomány vezetősége fogja meghatározni azt, hogy a követ-

kező két évben hogyan kell a kijelölt célok felé a .szükséges lépésl'
ket megtenni. A legfőbb - ugynnakkor mindig aktuális - felada 
tw1k az lesz, hogy n közösséget ápoljuk 1's épíiMik, annak mindcn vo
natkozásában: az osztályközösséget, az iskolai és rendházi kiilib
séget, a szülők, a világi és a sz.er:zetes piarista tanál'ok közösségét, 
valamint mindannyiunknak Istennel va ló kapcsolatát: 

· Tó=sér Em/rt• Sd1 1'. 

A: elsó sor/1{111/•.!lrci/ n harmndrk ifdrér Íll_<il"-'111 f,.,.,;, MnrÍt!l.t•ua, n rmd !ÍJ g<'ll<·r,lll-..r . 
n IIC:O.'Y<Wikl'<?ll !~1/rá/ 11 m.i .. ~/ik llrM11 fÓ: '<f prwmt·rtifr, 11 klipta/am !1tyák l•ír..,,-.á,~,il•m . . 



Horizont 4 

M iért.szoknak rá az emberek a dohányzásra? Hogyan te~edt 
el ily mértékben . a középiskolások körében? Azt hiszem, 

nincs olyan ember, aki eleve úgy születik meg, hogy nikotinfüggö
ségben szenved, és pár nap múltán ellenállhata'tlan vágyat érez, 
hogy rágyújtson. · 

Csekély tapasztalataimat felidézve íiZt mondhatom, hogy .az 
ismeretségi körömbe tartozó dohányzÓk többsége m~r mélyen 
megbánta, ·hogy az első szál elszívásakQr nem mondott riemet. Egy 
brit tudományos n\érés szerint egy szál normál méretű cigaretta 
elszívása a leggyengébb fajták közül12 perécehövidíti a dohányzó 
életét Tehát tegyük fel, hogy egy ember 10 évén keresztül minden 
nap elszív két' szál cigarettát a gyengébbek köz ül. Az eredmény: két 
hónappal rövidül 9Z élete, amit a szeretteivel tölthetett volna vagy 
élvezhette volna még a fennmaradó időt Nem beszélve a szenve
désről, melyet a fellépő betegségek _okoznak. Pe~sze ez még csak a 
gyengébb fajta és mindössze két szál naponta. Nőknél gyakran elő
idéz meddőséget, amiről persze hallgatnak a cigarettagyártók és az 
állam, amely jelentős adókkal gazdagílja magát a dohánytermékek 

- nn 

felülete, akkor kevesebb oxi- · 
gén jut a vérbe, ami az embe
ri szervezet számára n~lkü
Iözhetetlen. Az izmok kevés 
oxigénhez jutnak, ezért csök
ken az állóképesség, . vala-

. rnint nem tudnak kellőkép

pen kifejlődni a fejlődő szer
vezet izmai. Fáradékonyság 
léphet elő, de nem csak fizi
kailag, de szellemileg is, hi~ 
szen az agysejtek is kevesebb 
oxigénhez jutnak A tüdő 

kapacitása meghatározza, 
mekkora testsúlyt tud fenn
tartani az a inennyiségű oxi-. 
gén, amit a szűkülő tüdő . 

felvesz. Minél inkább csök-
árábóL Miért is lenne érdeke bármelyik kormánynak hogy do- ken tehát a tüdő kapacitása, 
hányz4s elleni propagandát folytasson? Ha egy lárÍy már 16-17 éve- annál inkább c::;ökken a testsúly is, ami egy fejlődő szervezetnél 
sen rászokik .a dohányzásra, akkor elég nagy esélye van rá, hogy igencsak természetellenes. Ha esetleg nem is csökken a testsúly, 
hoppon maradjon, amikor családotszeretne alapítani és gyerekeket akkor sem olyan mértékben nő, mint ami egy fejlő.dő emberi szer
szülni. Ha pedig m~r 14-15 évesen·rászol<.ik, akkor ~ár komolyan vezetnél elvárható lenne. 
elgondolkodhat rajta, hogy talál-e olyan férfit, aki meddősége elle- . Az eddig felsoroltaknál sokszorta veszélyesebb betegséggé vál
nére feleségül vesz j. Ha falán mégsem: válna meddővé. az anya, hat a rák, ha nem veszik és;zre időben a dagana tot; amely az egész
akkor a születendő gyermek asztrnával v~gy más légúti betegség- séges szövetektől egyre gyorsabban és nagyobb mértékben szívja el 
gel jöhet világra, még ha a terhesség ideje alatt nem is dohányzott a tápanyagat és az energiát. Nem kell hozzá sok idő, hogy vnlaki
az anya. A Irtagyar népesség alacsony átlagéletkoráért nagymérték- nek a dohányzás hatására rákos daganata alakuljon ki (tüdőrák, 
ben felelős a cigaret~. Országunkban az emberek jelentős hányada gégerák). Van, a_kif!ek dohányoznia sem kell ahhoz, hogy · rákqs 

. szív- és érrendszeri betegségekben ·szenved és hal meg, 'amelyet a legyen, anélkül is megkapja. Milyen borzasztó, ha már családot 
nikotin erős érszűkítő hatása nagymértékben slílyosbít. Csodál ko- alapítván komolyabb betegségek lépnek fel egy dohányzó sz ülőnél: 
ztmk, hogyutiért alacsonyabb az átlagéletkor nálunk, mint bárhol mit mondjon. a gyerekériek? Talán azt, hogy "Bocs kisfiam, de ·már 
Európában? Talán, mert a dohányzák aránya a magyar népesség- csak három hónapom van Juítra n rosszíndulnilí daganntom mintf. Te 
ben a legnagyobb. Bizonyára nincs túl s_ok olyan ember, aki elsár- majd ne legyél ilyen jelelőtlen l" Vagy talán azt, hogy .,Mostmlfól scgé
gult fogakkal-szívesen mosolyog. Ellenben IdőnkéRt rá kell tehát. lyekból fogzmk élni, fiam, me rt n tiidőrákOI)l miatt már nem. vaSJ;ok képes 
szánnla magát a dohányzó embernek, hogy a fogorvosa rendbe dolgozni; fizesd ki magad az egyetemet l" Minden ember felelős magá
rakja a fogsorá t A dohát:~yzásból adódó rossz lehelet által 0kozott ért és a majdani családjáért; úgy gondolja még mindenki, aki rá 
problémák már szinte jelentéktelennek tűnhetnek az eddig-felsorolt , akar gyújtani még egy szálra. Senki se feledje, 'hogy mlnden szállal, 
bajok közt Akik már legalább 4-5 hóhapja dohányóznak, azokat . amit elszív, csak nehezebbé válik a leszokás. Érdemes meggondól-

. bizonyára nem kell meggyőzni arról, hogy milyen szörnyű érzés, 
1nikor csak fulladva ·k~pnak levegőt. A tüdő kapacitása a_ dohány
zás {olyamán százalékról százaiékra csökken. Ha csökken a tüdő 

Hurrá, van liánunlí! 

K i gondolta volna, hogy az iskola ~dvarán egy egzotikus 
helyről származó növény js helyet kapott A növény, ame

lyet tavaly ősszel Szijjártó_ Róbert és jómagam ültettünk el, mé
teresre nőtt az idén az ereszcsatorna mentén, néhány év múlva 
talán a tetőt is eléri. · 
. Ez a . növény a ,hegyi iszalag, "közismertebb" nevén a 

Clematis monta11a 'Rubens'. Az iszalag nemzetségbe tar.tozö ki.;zel 
200 faj vagy fűszerű évelő, vagy csavarodó szárú, fákra kapasz
kodó lián. Virágtakarójuk.rendszerint négy levelű, mely.számos 
porzót és termőlevelet takar. Termésük hosszú, szőrös csóvájú, 
leveleik keresztben átellehesek~ páratlanul szárnyaltak A kúszó · 
fajok a levelüket használják a megkapaszkodásra, a levél nyele 
csavarodik a fák ágaira. 

Az iszalag szó a _szláv szulo szóból ered, melyl')ek jelentése: 

ni. 

Fodor Antal lJ a · 

c~avarodó, kúszó szárú. Nem véletlen. az elnevezés, hiszen 11 

nemzetség egyes képviselői tíz méter magasra is felkapaszkod
nak a fák koro\lájába. E kús-zó fajok vesszőit néhol fonásra, kö-
tözésre használják · 

Növényünk rokonai Magyarországon is élnek, a lágyszárú, 
réti isza lagga-l 11 Maros és a Tisza árterén is találkozhatu!1k, az 
erd_ei iszalag inkább a dombvidéki erdők liánja .. A ritka és vé
dett havasi 1sza lag az Északi-középhegység néhány pontján éL 

A mi urlvarynkat díszítő növény hazáJa Ázsia, Afgamsztcín
tól a Hímalájáig él, az ottani hegységekben 4000 méteres magas
ságig is felhatoL Tudományos nevében a "Rubens". le\releinek 
vöröses árnyalatára és a rózsaszín virágokra utaL Idén már lát
hattuk két virágát, a tanév végére, májusra, reméljük, sz.ép vi
rágzásában gyönyörködhetünk · 

Csizmadin Ákos 11 .b 
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Mó.dosult a közolítatási törvény 

A mostani törvénymódosítás lényegében a közoktatásról szóló, 
1993. évi LXXIX. törvény módositása. E törvény pre

ambuturnában a következő társadalmi alapértékeket és alapfunkció
kat szabályozza: 

A Magtjllr Kiizlársaság Alkotmtínyálxm megltnttírozo/1 ,/uivelödésilez 
·való jog esélyegyenlősig alapján való gynkorltísának biztosíttísa, a lelkiismereli 
meggyózödés sznlxldságtínak és a vallásszalxldstígnak, a IU!zaszerelelre neve· 
lésnek a közoktatásoon való érvényesülése, a lll'mzeli és etnikai kisebbségek 
rmymryelvi oktntáslwz való jogtí1U1k meg-(){1/ósítása, a tnnszalxuisríg és a ta11íttfs 
szalxldstígtínak érvényesítése, a gyermekek, tmwlók, sziilők és a közoktatáslxln 
foglalkoztatottak jogainak és kötelességeillek meglmlrfroztísn, továbbd korszerrí 
t1tdást biztosító közoktatási rendszer irányítása is 1111iködtetése. . 

A törvénymódositás ezen alapelvek közötti v~ltozásokat hozott, 
liberális szellemben. Talán az egyik legjeUemzöbb liberális égisz alatt 
meghozott v~ltozás a helyi. pedagógiai program erősít~, ezáltal a 
tanítás szabadságának növelése. így tehát az egyes oktatási intézmé
nyek kompetenciája és felelőssége megnövekeden a pedagógiai prog
ram által újqnnan biztosított mozgástér létrejöttével. Közvetlenül ez 
azt jelenti, hogy a pedagógiai program például előírhatja, hogy m ilyen 
elvek szerint adható házi feladat a diákoknak adott intézményben. 

További lehetőségek nyíltak az oktatási intézmények előtt: nyelvi 
előkészítő tanfolyamok indítása a 9. évfolyamon, idegen nyelvből tett 
emelt szintü vizsgáztatás, amely az eredménytől függően alap·, kö
zép·, esetleg felsőfokú nyelvvizsgávallesz egyenértékű. 

A törvénymódosítás bizonyos elemei azt a célt ·szolgálják, hogy 
minél több diák jusson el az érettségiig, amely nélkül immáron - a 
munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve - igen bizonytalan az elhe· · 
lyezkedés. Az első négy évfolyamon csak a szülő beleegyezésével le
het bliktatni, amely jelentős mértékben megnöveli a szülői kompeten· 
ciák körét. A peclagógusok között igen sokan vitatják ennek helyessé
gét, hiszen a tanár egyrészt - hivatásából adódóan- igen nagy figyel
met szentel a diáknak, ennél fogva a diák tanulmányainak előrehala
dásá t egyediil ö· garantálha~a érdemben. Bár a szülőnek is vannak 
nevelést érintő törvényi kötelezettSégei, ezek teljesülése . vagy nem 
teljesülése, az adott családi helyzet kész tény~ket jelent a pedagógus 
számára, amelyeken ritkán segíthet: 
14.§ 
(2) A sz ii/ó kötelessége kiilönösen, hogy 
11) gondoskodjon gt;ermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi frjlödésélwz sziik· 
siges feltBelekról, 
c) ftgt;elemmel kísérje gyermeke fejlödését, tnmdmríuyi clómenetelét, gcmdos· 
kodjék arról, hogy gt;ermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden 
tt5/e elvárható segítséget, . 
d) rendszeres kil_pcsolatoltartson a gyermekével foglalkozó pedngógusckkal, 

e) elősegítse ö')tertnekbrek a közösségbe törtéuó beílleszkedését, nz óvoda, n:: 
iskola, n kollégium rendjének, n közösségi élet magntartási szalxílynilurk elsapí· 
fításrít, . 
j) megtegJ;e a sziikséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényes~lé$1! érd1'· 
kében, 
g) tiszteletben tartsa az 6uoda, az iskola, kollégium vezetöi, pedagógusai, a/knl· 
mazottai emberi méltóstígát és jogait. · 

A törvénymódosítás legvitatottabb eleme a tanár számára történő 
. titoktartási kötelezettség előírása. Ez szintén korlátozza a pedag<~gu· 

sok eddigi döntési jogkörei t, ugyanak.kor közvetett módon, az iskola
széken keresztül a sziilők döntési jogki~reit bŐvítve. Ez a kérdés szin· 
tén azért problematikus, rnert kérdéses, hogy mennyiben várható el a 
sziilőtől, hogy szakmai szernmel, az oktatás-nevelés szempon~ilit fi. 
gyelembe véve helyes döntéseket hozhasson a gyermeket illetően. 
Mert amennyiben a szülők nem .felkészültek pedagógiai, nevelési kér
désekben, aligha szólhatnaJ< bele érdemben szakmai kérdésekbe. A 
törvény mintaszi.ü6t feltételez, ilkillek temérdek ideje viln, és rendkí· 
vül érdeklődik az iskola pedagógiai rendszere iránt - ami nem bizto:,, 
hOI.,'Y fedi a Vé).IÓságot. 

Több változás reflexió az oktatásban az utóbbi években, év tized· 
ben felméréseken keresztül tapasztalható negatív folyamatokril . nyen 
például a képességek kialakításának eli~térbe helyezése, az alapkész.:;é. 
gek elsajátítása a lexikális tudás elsődlegességével szemben az oktat,í:, 
alapozó szakaszában. 

Fonnai változásnak tűnik az általános és középiskolai oktatás 
funkcionális összec>lvadnstl, hiszen a tananyag a jövőben 12 évfolyam 
között oszlik meg, szemben a 8+4-es vagy. 6+6-os rendszerekkeL A 
minisztérium elképzelése, hogy ezzel szi.ikségtelenné teszi az egyszer 
már átadott ismeretek üjbóli átadását. Ez az egyik legbizonytalanabb 
ponlja a reformnak, hiszen kisérleti jeUegénél fogva kor:noly ellenállás
ba ütközhet a szakmában. 

A törvénymódosítás rendelkezik a 2005-töl bevezetendő kétszintü 
érettségirőL Ennek közism~rt célja a kettós zsilipe/és megszi.illtct(>se, 
hogy az érettségi e1.,'Yben belépő is leh'YCil a·fel sőoktatásba. A miniszté· 
rilun és a szakma jelentős ·része nagy r.cménycket fűz ehhez a vélltozás· 
hoz, azzal az ü1dokkal. hogy egy ilyen egységes és átlátható követel
ményrendszert megtestesítő kétszi.ntü érettségi nemcsak a középisko
lák számára biztosiija az elvégzett munka ö:;szehasonlitható.•.ágát, 
hanem az Cb'Yetemek között is egészsés<~ wr::cnylrelyzet~t teremthet. Az 
bizonyos, hoh'Y az utóbbi évtizedek\)en egyre csökken azok sz.1mn, 
akik az érettségi után befejezik a tam1lást - egyre többen tanulnak to· 
vább: Ezért volt indokolt a fölvételi és az érettségi összevonása. 

Székelyl..tíszló 

A tanári titoldartásról 
Buborék Gábor (tanuló, 7.n) 

Mi az 11 

titoktartás? 
·Természe
les, ha egy 
diák el
mond vala
mil egy 
ta11árnak, 
nkkor nn-. 

nak kötelessége, hogy inegtnrtsa 
titkát. A diák is csak olvnu titkot 
osszon meg a tanárr~l. amiról 
akarja, hogt; a tanlÍr is tudjon. 
Rrméljiik, hogy ezt a Imrárok is 
betartják. 

Kónya Roztília (konyh ni veze tU) 

Nyilván, 
hogy IIIIÍ· 

ködik, IIIÍ· 

vel e: egy 
becsiiiet/Je/i 
iigy. Nem 
kiirt öl ik 
szél az 
isko/á b n 11, 

lw egy ·tn111dó rosszal követ el, dc> 
véleményem szeritll egymás közt 
megvitatjnk az í/letö SJ.>rsát. Ell
ben biztos vagyok, hisz egyediif 
nem dönthetnek. 

Góré István (sz ii/ő) 

T n n tí r · 
szii/6 · · és 
sz iiló-ta ~rtír 

viszonylat
ban nem 
létezhet t i· 
toktnrtás, 
mert sze· 
rilltl'/11 köi

CS(J/IOS egymrísrnulaltstíg vm1 a 
11eve/ésben. Mtís esetekben, pl. 
kiilsó sze ro V<lllalkoZJísnlmn sziik· 
ség lehet rá egy demokrtícitíban. 

Kndrír Gnbor (tamtló, 10.n) 

Az , biztos, 
hogy tanti· 
rn válogat· 
ja, de frigg 
a történtek· 
tól is. Ha 
az órán 
fitrésn dol· 
gok 1iirté11· 

t~k, a:.t következő óráig aktír a: 
egész iskola is megtudlmtja. l la 
t>gy ItiillÍr Jelkére CS0/1/ÓZIIIIk t•llfll· 

11111, tekintettel a:: iskola szellt'llll· 
ségén.>, a: 1r1.'m oldódik el onirnn. 
Taliácso/om mindenkinek: bízzon 
tamírniban' 



Piarista ünnepeink ősszel 
s zúz Mária Szent Neve- szeptember 12. . · 

Mária neve héberül: Mirjam. Eredeti jelentése b.izonytalan. Az arám "mara" (Úr) 
szóból eredeztetve Úr_nőt jelent. Másik fordítása: keserűség. Mária névnapja külön 
helyi ünnepként az újkorban bukkant fel,~ de csak Bécs felszabadítása után, Boldog 
IX. Ince pápa intézkedésére válik egyetemessé az egyházban. A Kegyes Iskolák 
Rendje is Mária nevét_viseli kezd.ettől fogva, a piarista címerben az ö monógramját 
olvashatjuk. 

Boldog Anton Maria Schwartz áldozópap- szeptember 17.. 

Bad(m b.ei Wienben született 1852-ben. Egy évig piarista novícius volt Kremsben, 
majd a bécsi egyházmegyei szemináriumban tanult. 1875-ben szentelték pappá. 
Bátran kiállt a szegény gyerekek és fiatalok jogainak védelmében. Életét az iparos 
fiúR megsegítésére, kizsákmányolásuk megszüntetés~re és keresztény nevelésükre 
szentelte. 1889-ben alapította meg a kalazantínusok kongregációját az iparos fiata
lok oktatására. Legfőbb pártfogójaként Kalazanci Szent Józsefet tisztelte. 1929. 
szeptember 15-én halt meg. IL János Pál pápa avatta boldoggá Bécsben 1998. júniús 
21:én. Ó mondta egyik beszédében: "Foglalkozzunk tehát nagy áldozatkészséggel 
ai ifjúsággal! DolgoznU(Ik kell ezen a téren is, sok leleménnyeL Üdvözítőnk, kivá
lasztván az apostolokat, nem azt mondta nekik: Üljetek csak/(}, beszélgessetek, igt;atok 
egy kis sört, és egy jó kis beszélgetés tttán aludjátQk ki magatokat. Hanem azt mondta: 
Menjetek'az egész világra, tanítsatok miuden népet; és tanítsátok meg mindazt, amil mond
tamnektek. ( ... ) Nem nyugalomra, nem tétienségre vagyunk tehát hivatva, hanem 
munkára, ki-ki a maga területén.". 

Boldog Dionisio Pamplona és a spanyol polgárháború tizenhárom vértanújának 
ünnepe- szeptember 2,2. 

Dionis10 Pamplona atya és tizenkét vértanútársa (Manuel Segura, Faustfno Oteiza, 
Enric Canadell, Ma.ties Cardona, lgnasi Casanova~, Francesc Carceller, Juan 
Agramunt, 'josé Ferrer, Carlos Navarro,' Alfredo Parte áldozópapok, Florent(n 
Felipe és David Carlos 'testvérek) piarista szerzet~sek voltak, akik Ka lazanci Szent 
József hű fiaiként gyerekek tanítására és nevelésére sz~ntelték életüket. Aragón, 
navarrai, katalán, valenciai és kasztíliai születésűek, többségük kisvárosokban' vagy 
falvakban működött, és más piaristákkal együtt az 1936-os spanyolországi vallásül

dözés áldozatává lett. Ók a szegedi pia
rista templom védőszentjei, így ünne
pük a templom búcsúja is egyben. 

BoldGg Pietro easani áldozópap- októ
ber 16. 

1572-ben született Luccában (Olasz
országban). Fiatalon belépett a Luccai 
Kongregációba. A pápa egyesítette .a 
Kalazancius által alapított Kegyes Isko
lák Világi kongregációjávaL Amikor há
rom é~vel később ismét különvált a két 
kongregá~ó, Casani Kalazancius mellett 
maradt egyik leghűségesebb segítőtársa
ként. Ö v9lt az első generálisi asszisz
tens, majd Genpva és Nápoly első tarto-

. mányfőnöke. Nem érezte magát méltó
nak, hogy· a rendalapító utóda· legyen. 
Szühtelen és egyed.ülálló szigorúságban, 
szegénységben élt, erre buzdította társa
it is. 1647-ben hunyt el. 

Piarista, D~á kszövetsé~ · 

Szép és helyeslendő, hogy volt osz
tálytársak időnkint egybegyűlnek, 

felidézik emlékeiket, ápolják a liariHsa-. 
got. A piarista iskolák diákjait ézen felul 
összeköti iskoláik azonos szellemisége 
is, amit röviden a pietas et litterae.fejez 
ki. 

A magyar Piarista Diákszövetség 
1989-ben alakult Budapesten, majd egy
más után jöttek léh·e a volt és újraindult 
gimnáziumok székhelyein az egyes ta
gozatok. De alakult tagozat például 
Nyíregyházán is, ahol nincs és soha nem 
is volt piarista iskola. Vannak tagozatok 
egyetemista tagsággal a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem jogi- és bölcsészka
rán, ami jelzi, hogy nem csak öregek a<: 
öregdiákok. 

A szegedi tagozat 1991-ben alakult. 
Azóta változatlanul minden hónap első 
hétfőjén összejövünk, immár az új gim
náziumban. Az aktualitások megbeszé
lése me !lett valamely tagunk vagy ·meg
hívott előadó tart előadást a keresztény
ség, a müvés.zet, a tudomány, a kulturá
lis élet tárgykörökben. 

Szerény, de rendszeres támogatást 
nyújtunk egy határon túlról itt tanuló 
diáknak. 

Évente megkoszorúzzuk elhunyt 
tanáraink és Dugonics András sírját. 
Tagjaink tették rendbe a piarista sírokat. 
Gondozásukat az utóbbi év~ben átvette 
tőlünk a gimnázium. 
· Képviseljük a tagazatot az iskola ün

nepségein. Javaslatunkra a város utcát 
nevezett el Sík Sándorról: Emléktáblájá
nak, mely a volt gimnázium falát díszíti, 
költségeihez mi is hozzájárultunk. 

A MPD tagja lehet, 'aki legalább egy 
évig járt vagy tanított piarista iskoláqan. 
Pártoló télg bárki !~het. Tagj~ink postán 
ké!pják az évente négysz~r megjelenő 

folyóiratunkat Nyugdíjasok, egyetemis
ták tagdíja 1000, aktív keresöké 2000 fo
rint évente. 

A kommunista dikta,túra bezárta a 
szegedi piarista gimnáziumot is, ezért 
nincs középkorú diáktársunk Így sokkal 
nehezebb a kapcsolattartás az utóbbi 
évekbim érettségizett fiatal_okka l. 

Pedi.g jó Je'nne, ha akár a tagozaton 
belül önálló csoportként, akár külön tél
gozatként tagjaink kőzt tudhatnánk a 
szeg,edi f.iatalokat is. 

Szabó Rezső c. egyetemi docens 
A MPD szegedi tagoZIItiÍIInk e/mike 
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Régót~ ismet·t; új igazgató 
.Szilt'Ú.~J~ /Jász ló ti hivatá.~ról, tlz i.~kolat'ezeté.{Jről é.fJ lt ltíu.rokról 

U, gy ta'rtja a mon~ás, hogtj a jó pap holtig lan rt!. Arr.ól viszon/ 
nem szól semmr, hogy hogt;an kezdi. Igazgató ft r hol-végezte 

tanulnuínyait? . · 

Az általános iskolai .tanulmányaimat a Béke Utcai Általános 
Iskolában végeztem, majd pedig a kecskeméti Piarista Gimná
ziumban tanultam. A katonaság és a noviciátus U:tán Pest~n a 
rend főiskoláján, aztán pedig a Pázmány Péter Katolikus . 
Egyetem Hittudotnányi Karán d ip lomáztam. Az egyetem el
végzése után a rend kiküldött Rómába tanulni a Lateráni 
Egyetem Kánonjogi Fakultásár?. 

Miérl és hogyan döntött tígy, hogy a szerze/esi lrivatást választja? 

A hivatás alapvetóen a jóisten ajándéka, tehát nem csak értel
mi megfontolásoknak az eredménye. A hivatás szób~n benne 
van a ~ívni ige, vagyis valamiképpen a szó is jelzi, hogy itt 
Isten h1v, az ~mber pedig válaszol. A hivatásom választásában 
persze szerepet játszott az is; hogy láttam, Kecskeméten a ta
náraim hogyan élnek, hogyan tanítanak minket, és erre az em
beri, ésszel fölfogható tapasztalatra épít a Szentlélek. Tőle kel
lene megkérdezni, hogy hogyan. Konkrétan egy lelkigyakor
Jatra emlékszem tizenegyedikes koromban, ahol nagyon meg
tetszett egy-két dolog, amit Szent Ferencról hallottam. Aztán 
nyáron egy túra <.~lkalmáva l az egyi!< taPárom megkérdezte, 
hogy nem gondoltam-e arra, hogy piarista legyek. Én a7;t 
mondtam, hogy nem, de ő bíztatott, hogy gondolkodjak rajta. 
Gondolkodtam és úgy döntöttem, hogy megpróbálom. 

Hogyan dőlt el, ltogy tanár rírból igazgató lesz? , 

A piarista rendben a tartományfőnök dönti el a négy fős taná
csával (tartományi tanács), hogy ki legyen egy-egy iskola 
igazgatója, igaz előtte megkérdezi az adott tantestület vélemé
nyét is. Ók így döntöttek, majd kiderül jól tették-e. 

Tervez változásokat az iskolában? Lesznek tíjftások, módosítások? 

Azt hiszem, alapvető változtatások nem szükségesek, hiszen 
jól működik az iskola. Igyekszem megtartani az eddig bevált 
dolgokat. Annyi biztos, hogy nekem más a stílusom, mint 
Urbán tanár úrnak volt1 de a célok tekintetében nem kell vál
toztatnunk. Azt is figyelembe kell venni, hogy minden diák 
csak egyszer jár iskolába: nem lehet felefőtlenill kísérletezni. 
Az iskolában nem szabad, hogy hirtelen változzanak a dol
gok, persze biztos lesznek az idő múlásával apró_ változások. 
llx~n lehet például, hogy az iskola büféjét szeretnénk diákvál
lalkozássá tenni: azok négyen, akik tavaly üzleti képzésen vet
te~ részt Amerikában, már nyertek is egy pályázatot, hogy ei 
bemdulhasson. Igyekszem nyitott lenni, hogy a tanárok és a 
diákok jó ötletei megvalósulhassanak. 

Hogyan éli meg ezt a kinevezést? 

Azt gondolom, hogy elég korai ez a kinevezés. Rengeteg ta
pasztalatra van szükség ennek a tisztségnek a betöltéséhez. 
Egyelőre a fe}elősségét érzem a kimondott szavaknak és a tet
teknek, mert·azt hiheti bárki, hogy ez már az igazgató hivatíi\
los álláspontja. 

Milyen nehézségekkel jár egyszerre osztályfőnöknek és igazgatónak 
is lenni? . 

Elsősorban időbe

li nehézségeim 
vannak, de sze
rencsére a 11. a
sok már nem 
annyira kicsik, 
tehát . . nagyjából 
e l b u ldogu l nak · 
nélkülem is. Nyil
ván majd év köz
ben ki kell alakí
tani egy ritmust, 
hogy mind a. két 
feladatra jusson 
elég idő. 

Milyen · érvek szólr 
nak az ellen, !togy 
lányok is tanu/Iras
saltak az iskolában? 
Hiszen · a legtöbb 
piarista iskola koe
dukált. 

Ha megfigyeljűk, az.okban a városokbari működnek koedukált 
piarista iskolák, ahol nem müködik katolikus leánygimnáli· 
um. Pesten, Kecskeméten és Szegeden megmaradtak fiúisko
lának a gimnáziumaink, hiszen itt mük(?dnek lányoknak kato
likus iskolák. Személy szerint az a. véleményem, hogy mind a 
koedukáció, mind pedig a különnevelés mellett hm:hatók fel 
nagyon jó pedagóg iai érvek, és ezek. alaP.ján nem is lehetne 
eldönteni, hogy melyik a jobb. Azt h.iszem, belátj1ató . időn be
lül e tekintetben nem lesz változás. Persze nem h~dha~uk, mit 
hoz a jövő. Azt hiszem, hogy amíg jól együtt tudunk működni 
a I<iarolinával, addig nem kérdés, hogy koedukáljuk al isko
lánkat 

Igazgató úr Rómában volt a. nyáron, a rendi káptalanon. Mi volt 
ennek a célja és /rogy zajlott? 

Hat évente szokott ülésezni a piarista rend legfőbb tanácskozó 
szer~e~ a káptal11n. Ez úgy néz ki, mint egy parlament: a világ 
minden piarista rendtartományából küldötteket küldenek Ró
mába, ott összeülnek és a rend ügyeiről tanácskoznak általá
ban egy hónapon keresztül. Minden rendtartományból a tar
tományfőnök és még két (spanyolul vagy olaszul tudó} kül
dött megy a káptalanra, így _Urbán tartományfőnök úrral Tő
zsér tanár úr is .és én is kinn voltam Rómában. Nagyon érde
kes dolog találkozni a Világ több mint 30 országából érkezett 
embere~kel, és még érdekesebb, hogy más országból érkező 

· píaristák elbeszéléséből is az derült ki, a világon máshol 1s 
hasonló gondokkal küzdenekaz iskolákban, mint nálunk. "!a
gyon megrázó vo~t látni képekről, hogy Indiában vagy Afriká
ban milyen nyomorúságos körülmények között tanítanak ai 

. qttani piaris~a atyák, és mégismilyen vidáman mesélt~k erről. 

Fodor Antal ll. a 
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Ujdons-ágaink 

SZEPI VIDEÓTÁR 
Film+irodalom 
A FŐFELÜGYELŐ- The Inspector General 
(1949) Gogol A revizor círmí mr1vét rengeteg 
filmfeldolgozásból ismerhetjük. A közelmúltban . 
éppen budapesti. hajléktalanokkal játszatta el a 
darabot feles András. Ez az 1949-es változat 
nem annyira komor színeket hoz, mint az emlí
tett, mi({el egt; szórakoztató musica/ben láthat
juk viswnt a kitr1nő komikust, Danny Kaye-t, 
mint egy kelet-eruópai kisvárosba érkező revi
.zort. 

f0GTIME - Ragtime (1981) E. L Doctorow 
világhírű regényét az Oscar-dijas cseh számm
zásrí rendező, Milos Forman (Fekete Péter, 
Hair, stb.) varázsolta hasonlóan remekJHiv11 
filmmé. A mrílt század elején. Amerikát meg/tó
dító szaggatott, improvizatív muzsika, a ragti
me iifemére kavarognak a korszak jellegzetes 
figurái. Tanríi lesziink, amint egt; önfejr1milli-
. omos csemete emberek százai előtt végez felesége 
korábbi szeretőjévé/, a neves építésszel, .majd 
pillanatnyi elmezavarra hivatkozva 'e!keriili ti 
biintetést. Szemiink előtt Itu/lik darabokra egy . 
Izagyományos amerikai mititacsalád, a/w/ min
denki kedve11c "Öcsikéje" terroristának áll. Lát
hatjuk, ·amint· a koldusszegény, angolul alig 
tudó kelet-európai zsidó bevándorló - porosz 
nemesi művésznéven -a n1mafilm egyik megha~ 
tározó rendezőjévé válik. Es mindeközben ifjabb 
Coalhouse Wa/ker, a széprem#ny11 fekete bőnl 

. zongorista folytatja elszánt kiizdelmét az őt 
megaláió tűzoltóparancsnok ellen, melynek 
eredményeként ropognak a jegt;verek New York 
utcáin ... 

Film+nevetés 
MODERN lDŐK - Modem Times (1936) A 
még nlindig némafilmkéilt késziilt Modern 
idők az ríjrakezdések filmje. A roosevelti New 
Deal Izatására némileg javrt/ó helyzet keltette 
optimizmus jegyében hősiink - a futószalag 
őrjítő Itatása, ·a börtön és n kiilönböző mrmkahe
lyeken való eset!Ímkedése után - 1íj é/etei kezd 
szere/tilével kimenekiilve ebből a j_óznn ésszel 
.ellentétes, embertefe11, modern világból. Chap-. 
li n filmje ma is tanulságos és mulattató .. . 

KOPOGD LE A FÁN! - Iúwck on Wood 
(1954) ferry Morgan, az amerikai hasbeszé/6 
Párizsban dolgazik. Egy napon a munkalrelyén 
kiJ/önleges képességeit kihasználva beszélgettri 
kezd két fabábujával. Főnöke attól tart, /rogy 
ferry idegösszeomlási jog kapni, ígtj e/kiildi 
.Ziirichbe, hogt; ott pszichiátriai kezelésben ve
gyen részt. Utazásáról azonban ef{IJ nemzetközi . 
kémhálózat is értesül, és egy titkos Jegyver ter
veit rejtik a férfi Jabábuinak fejébe... . · 
Filin+zene · 
Tavaly Codfrey Reggio film-trilógiájának 
harmadik része is elkészült, már 11 Na::,ry Falu 
·nuivész mozijiliban vetítik · is. Címe: 
NAQOYQATSI - Erőszako.s világ (2002) 
Na-qoy-qatsi: (na-koi-katzi) főn. a hopi nyelv
ből. 

1. Egymás gtjilkolásiíval elte/6 élet 
2. A lráborrí mint életmód 
3. (intápretá/t) Civilizált erdszaK 
A NAQOYQATSI e::,ry a szavakon túl mutatq 
párnt/an jilmélmény, me/y a képek és n zene 
erejét ötvözVe meriil alá a rend~íviil fe/gyorsult, 
globálisan liellálózott 21. századi világunk szí
vének mélyére. A núndennapok valóságának a 
legmodernebb digitálís technikávalmegváltozta
tott, hipnotikus erejr1 képei vonulnak át a mózi
vásznon Philip Class leny1igöz61mtású zenéjé- . 
vel kísérve. · 

:Ennek méi csak n kísérő-zenéje van meg 
(Naqoyqatsi- Life As War CD 1209), 
A másik kettőt DVD-n kap1uk meg. Aki szeretí 
az izgalmasan szép felvéte/eket, annak nagyon 
ajánlom... . . 
(KOYAANlSQATSl- Kiwkkent világ 1984-
POWAQQ(\TSI- Változó világ 198Ú . 

SZEPI HANG T ÁR 
.Nyári római vál·osnézés közben bukkan
tunk rá egy jó . válogatásra: az egyház régi 
liturgikus énekeiből a szentmisékre valókat 
adják közre: majdnem teljességre töreked
ve ... (Gregorián misék CD 1199-1200) 
Debrecenben járt a szoniszéd ház főQöke: 
ott találta Kobzos Kiss Tamásnak ezt a jó. 
kis .albumát. Aki szereti a régi magyar ze
nét és az énekelt verseket, annak csemege 
lesz ez az album ... (FÖNIX ÉS BÁRÁNY 
Énekelt versek Debrecenből -: Debrecenről CD 
1205) 
Különlegességnek s7ámít Oláh Kálmánnak 
(Trio Midnight) Koreában kiadott dupla 
albuma. A Trió kamarazenekarral ki bővítve 
és sztárénekeséket szerepeHetve mutalja be 
a világnak- nein középszerűen -a magyar 
zenét. (Az előző vállalkozásuk Németor
szágban jelent meg: Bach Goldberg variáci
óit dolgozták fel hasonlóképpen. Baclt: 
Goldberg-variációk - St11ttgnrt~ Knmnmzeneknr, 
Mini Sc/w/z- bőgő, 0/ált Kálmán . zongora CD 
1260-61) 
Hungarian Rhapsody ANCJENT 
SONCS- CD 1188 
Hunga'!'ian Rhapsody- CONTEMPORARY' 
HUNCARJAN MOOD - CD 1189 
A 1960-as évek nagy fenegyerekénék, Lou 
Reéd-nek jelent meg ·tavassza( egy kétórás 
performansza E. A. Poe versei re. Aki ·szere
ti a Hollót és étt egy kicsit angolul- no meg · 
élvezi a mai zenét, annak ez nagy cseme
ge .. . (Lou Reed & mások: The RAVEN CD 
1219-20) . . 
(N. B.: A T/re Alntt Parso11s Project már jelen
tetett meg egy album ot Poe rém történetei-· · 
ről 1976-ban. Vigyáz.z, ez is nagyon jó! Cí
me: T/ra/es Of Mistery And Imagination CD 9) 
És egy kis divatos world-music: Besh-o
droM: Macsó hímzés- CD 1193 

Szeglreő József Sc/z. P. 

•• Z"EZWW%3*i"'h t 

.Júzsc.· f :\Úila 

lsteri 
Hogyha golyóznak a gyerekek, 
Az isten köztük ott ténfereg. 
S ha egyaszemét nagyra nyiqa, 
Golyóját ő lyukba gurítja. 

Ö sohase gondol magára, 
De nagyon ugye! a világra: 
A lányoka t ő csinosítja, 

. friss széllel arcuk pirosítja. 

Ö vigyáz a tiszta ci pőre, 
Az u tcán is. kitér előre. 
Nem tolakszik és nem verekszik, 
Ha alszunk, csöndesen lefekszik. 

Gondolatban tán nem is hittem. 
De mikor egy nagy zsákot vittem 
S led9bván, ráültem a zsákra, 
A testem akkor is őt látta . 

Most már tudom őt mindenképpen, 
. Minden dolgában tetten értem . . 
S tudom is, miért sze re t engem -
Tetten értem az én szívemben. 

8 

1925/1934 

1~3: TX, T100 

A ugusztus 20-ától nálunk .is látható 
(49 nappa.! az amerikai bemutató 

után) a Terminátor fi lmek legújabbika: a 
T3. A film magyar producere, Andy 
Wayna, )ohn Mostow rendező és Arr:~old 
Schwai'zenegger .belevágott ·egy újabb 
rész elkészítésébe. A film elkészítése 
rendkívül költséges volt, de anyagilag 
mindenképpen megérte: rendkív.ül n~gy 
népszerűségnek örvendett és örvend. Ne
kem ugyan í1em tetszett, de a szakértök 
véleménye szerint·ritka, hogy egy tri lógia 
harmadik része sikerüljön a legjobban. A 
.T100-as modell (A:S.) a TX-essel (Kristana 
Locken) harcol John Connor és jövendő
belije életéért A film természetesen rend
kívüi ·Játvány- és akciódús, de szerintem a 
második résznek a nyomába sem ér a cse
lekménye. Valószínűleg ezt már nem tar
tották fontosnak (hadd üldözze egymást a 
két 'T", aztán a végére a jó győz) . Na per
sze egy-két kulcsfontosságú kérdésre vá
laszt ad a fi lm, például, hogy mi is az a 
Skynet, hogy szabadult 'el, hogyan lehe
tett "kiírni'' Sarah Connott a filmből, és 
hogy ki fogja· megölni John ~onnort a jö
~őben. A fi lmet csak azoknak ajánlom, 
akik lá~ányos akcióra éhesek. 

· Kiss Gábor 1 J. n 
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l .;í~:á •· Enin: 

Foci 

Odajön ·a fiam, elgondolkozva néz rám. Mint egy mélyten
geri búvár a víz ~161, kiemelkedern a munkából, mert lá

tom, hogy valami fontosat akar kérdezni. 
-Apu, lsten szokott·focizni? 
Furcsa képet vághatok, 'mcrt egy ijedt kis fintor fut át az ar~ 

cán, bólint, mint aki a tekintetemből megértette, hogy sületlen
séget mondott. Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosz
szan bámulok utána, a hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, 
mormogom magamban, most megbántottam. Próbálok vissza
zökkenni a munkába, de a távolodó, szomorú hát emlékképe 
nem hagy. Persze, mindig ez a hü lye foci! Tele van a feje focista
nevekkel, gólpasszokkal, cselekket bombákkat. hosszú indítá
sokkaL A gólokról nem is beszélve. Betéve tudja a világbajnok
ság összes gólját. .. Na, ebből elég! Hol is tartottam? De kicselez
nek a betűk, a téren vagyo.k .. . Fociznak a srácok a téren, egy 
rm;szul elt<ilá lt labda nagy ívben repü lne az autók közé, de ott 
jö)1 egyelegánsan öltözött úr, diplomatatáskával, hopp, egy fan
tasztikus légstoppal leveszi a lasztit, a jobb lábáról átteszi a bal
ra, dekázik egy kicsit, bámulams a technikája, az égbe rúgott 
labda pontosan a vállára esik, vállal veszi le, egy kicsit egyensú· 
lyozza, "fölvállazza" a fejére, pörgeti a hm'nloká n, aztán le a 
térdére, pattogta~a, dekázik. Nincs mese, ez egy labdaművész. 
Megindul a labdával a srácok felé, a háta mögé emeli, egy 
oxforddal maga elé teszi. 

-Na, vegyétek el- az arcán játékra kész mosoly. 
A fiúk rárohannak, de a dlplomatatáskás habkönnyű cselei

vel ~zemben tehetetlenek. Már ott áll a kapu torkában, elfckteti 
a kapust, lő, gól. A srácok szájtátva állnak, ilyet még nem láttak. 
Az idegen meg már nincsen sehol. "Mi volt rajta olyan fur
csa?" - kérdezi az egyik fiú. "Nem láttad, fénylet.t az arca!" ... 
Na tessék, nem vagyok normális! Most aztán ennek vége, kon
centrálok és ... Tulajdonképpen miért lenne idegen Is tentő l a 
játék? Hogy is írt<~ József Atti la? Ha a téren játszanak a gyere-
kek, lsten közöttük őgyeleg. Miért ne? · 

Nagy elhatározással fölállok. Rányitok a fiamra. 
- Gondolkoztam a dolgori - mondom eltökélten -, Isten 

igenis szakott focizn. i. 

Kivirul. 
-Akkor meg lehet rá kérni? 
- Mire? 
-Hogy álljon be egy kicsit a magyar válogatottba. · 
Aha, hát erre ment ki a já ték. 
-Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe

mondja kérlelően, mintha bizony az én elhatározá!>Omon állna 
vagy bukna a dolog. 

-Azt gondolom - ráncolja a homlokát-, hogy neki öt perc is 
elég volna. Csak öt percre álljon be. 

Nem rossz! Tessék elképzelni a meccset. Öt perc van hátra, 
az ellenfél három-nullra vezet. A hangosbemondó bemondja, 
hogy a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll .. . hogy 
kicsoda, nem lehet megtud~i, mert a nagy zsibongásban nem 
érteni a nevé,t .. . meg hát három-null nál?! Ugyan, kérem! ., 

Azért az új játékosban van valami figyelemreméltó. Lá~ák? 
Hallják;· ahogy elhalkul a lárma? Micsoda halotti csend. És aztán . 
micsoda ováció! Negyven méterről, mintha zsinóron húzták 
volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a közön
ség, kéjesen sóhaj~, ordít, tombol. Te Úristen, ekkora játékos1 

Na ná! Négy-háromra győzünk. 
- Mit gondolsz, b~ál l? 
-Reménykedjünk- mondom, és visszaball{lgok a munkám-

hoz. De sehogyan sem akaródzik visszajutni. hozzá. A betük 
helyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán. 

-Istenem - motyogom magamban-, mi az neked, tedd meg 
már, ha ez a gyerek ai1J1ylra kéri. Állj be öt percre. Vagy kettő~e, 
Akárha láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő-botló csapa
tot. S ha már itt jársz köztünk és. volt öt perced a focira, miután 
leveszed a szerelésed, lezuhanyozol és újra utcai ruhába oltoLöl, 
ne hagyj itt rögtön bennünket. Mert nemcsak a csapat csetlik
botlik. Állj egy kicsit" hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. 

Va laki megérinti a vtíllam. Háh·akapom a fejem. A fiam. 
-Megígérte?- kérdezi. 
-Meg-mondom elszorult torokkal. 
Látod, Uram, most már nincs visszaút. 

Látod, Uram, ln ost már nincs vi~szaút ... 
~ E gy jó kis influenza, vagy egy ficam ... Talán meg lehetett 

( 

~ . volna tiszni a kezdési. De az életet?! · 
.... $ Akárhogyan is, ebben az évben együtt keH rúgni a labdát 

.? . ·-- társaimmal - és a JóistenneL Mert nemcsak szívesen b~áll '._;/ w· . közénk focizni, hanem szeret is játszani. A !\:agy játékban 
: '~)-lb ;'/ \\ . talál meg igazán minket és ajándékoz meg legink~bb 

''-t'J ·~.J.J~ szerete tével. 
..:> '·, /~ • • Nincsenek vé/ellenek, csak csodnk! - mondta egykor 
'~ ' .' ,/:: Mezey Már\a a vastüdő szomszédságnban. Az erőfeszítés is, 

\....- az áldozat is lehet csodálatos játék: Iste!} szeretetének 
megnyilatkozása. 

Szeretem aZ0kat a véletleneket, amelyek mögött az lsten 
. ' · mosolyog! - fűzi tovább a gondolatot a költő, Mécs László. 
~ Legyen az idei játékunk mosolygós: sose veszítsük 
~ j?kedvünket, mindig ismerjük a mértéket és sohase zárjuk ki 

Ot csapatunkból! 
Érzed a válladon kezét-? Ne nézz hátra! 6 az .. . 

Öss:eállílol/a: Szegheő· józsef Sc/z P 
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Magyarítsd! 

Themistocles, quod et liberius viv~bat 
et rem familiarem neglegebat, a patre. 

exheredatus est. Quae contumelia non 
fregtt eutn, sed erexit:Nom cum iudicasset 
sme summa industria non · posse eam 
exstingui, toh.tm se dedidit rei publicoe. 
Celeriter, quae opus érant, reperiebat. 
Neque minus in rebus gerendis promptus, 
quam excogitandis erat. Quo factum est, ut 
brev i tempore illustraretur. 

Cum pccunia publica, qi.tae ex metallis 
redibat, largitione magistra tuum 
quotannis interiret, iUe persuasit populo, 
ut ea pecunia dassis centum navium 
aedificaretur. Qua celeriter effecta, 
maritimos praedones consectandÖ. more 
tutum reddidit. In quo peritissimos belli 
navalis fecit Athenienses. Jd·quantae saluti 
fuerit universae Graeciae, bello cognitum 
est Pérsico. 

iudicassel iudicavis:;f;!t 
quae opus eraut - az "opus est" kifejezés 
itt személyes szerkezetben, nom.-szal áll 
iHustro l híressé tesz; pass.; hírés lesz, hír
nevet szerez 
ex metallis redibat "a bányászatból be
folyt" (mint jövedelem) 
tutum és peritissimos ace. praedicativus " 
vmivé tesz" jelentésű igékkel 
in quo "ennek során", "ennek folyamán" 
saluti est "javára szolgál", "létfontosságí 
hasznára válik" (dat. finalis) 

A fortfítnsoknt október 15-ig kérjlik bekiilrleni n 
szerkeszt6ség címére. ·A gim111ízium porttfjií11 
elhelyezett postnládábn, vagy n pinrfutnr®szepi. 
hu e:mml címre. 
Júniusi számunk fordítási feladatáért a 
köny,··jutalmat Kovács Ádám Tibor nye~te. 

·A nyelvtanulás szÓrakozás . is lehet. 
Ahhoz, hogy ezt viliaki így érezze, 

kell, hogy leg?'en valami kicsike vonzalma 
is az adott nyelvhez. 

Ugye hagyományosan, különféle kul
h.trális Mttéranyagot is illik megta.útani a 
célnyelvhez. Csakhogy az idők változnak 
és talán nem egészen haszontalan valaki
nek a saját·kultúráját is még jobban megis-

Nyc}·vzsonglőr 

Debate 
' 

Június 30. és július 6. között egy Enl?lish Debate táboron vehettünk részt Sík Péter 
tanár úr. jóvoltából, A tábor hangulata eszméletlenüljü volt, a közösségben sem· 

mi ellentét, sőt még csúnya I,Jeszéd sem fordult elő, de ami reginkább meglepett 
mindenkit, hogy senki sem dohányzott. Sajnos az ÚJSág keretei nem engedhetik 
meg, hogy erről a csodc!latos hangulatról beszéljunk. Ami fontosabb, az maga a 
tábor lényege volt, vagyis hogy megtanuljuk, mi az a debate. Magyarul ez a ~zó 
vitát jelent, a módszer pedig Angliából szilrmazik. Hilrom típusa van, a fact 
(tényszerű), a value (érték) és a policy (politikus). Ezen típusokba sorolható be a 
resolution (a vita tárgya). A tipustól és a tén1átöl függőcn készülnek fel a vitára a 
csap<ltok. · · 

A debate a következőképpen néz ki : Van egy megadott téma, egy resolution, 
amelyről két, egyenként három tagú csapat vitatkozik. Az egyik csapat az 
affer.native (védő), a milsik a negative (támadó). A vitiH az affernative csapat elso 
embere kezdi (Al). Feladata a resolution, a hozzá kapcsolódó definiciók, és a 
criteria meghatározás~. Ha ez megtörtént, két-három argumentet (érv) fölsorol, 
majd szép sorban ki fejti őket. A beszéd végén a negative csapat harmadik embere 
kérdéseket tehet föl. Ezeknek a kérdéseknek a célja lehet a válaszoló megzavarása, 
vagy az elhangzott beszéd bizonytalan részeire való megfelelő rákérdezés. A kér
dések után a negative team első embere következik (Nl). 6 az A l beszédét megc.i
folhatja; másképp ·ha tározhatja meg a definíciök<lt és a cri teria-t, ·ttj érveket hozhat 
föl és ·fejthet ki. A bt!s7.6d nM n nPk i a?. A~ tP~·z fi\ l k(>rrlll~t'kPt Ezutái1 az A 2 bes'zé
de következik, aki új érveket hozhat föl és fejthet ki, v<~gy ~áfolhatja az Nl bizony
talan, téves állításait. Ezt követően az Nl kérdezhet az A2-tő l , majd az N2 numdja 
el beszédét. Miután az· Al végzett az N2-nek szánt kérdésekkel, az AJ-, az 
affernative csapat utolsó embere következik. Feladata az elhangzottak ősszegzé::.c, 
új érveket már nem-igen hoz föl, de a régeikre vissza kell térnie, a negati,·e csapal 
beszédeire ezen érvekkel reagálhat. Fontos a debate során, hogy ha egy érvet el
mond valaki, ne dobja el, hanem továbbvigye egy másik ember is. Az A3 -tól mar 
nem lehet kérdezni. Az N3 is befelyezi záróbeszédét, melynek rendkívül nagy s:w
repe lehet, hiszen a védőcsapat már nem tud ro\ reagálni. A sportszerűtlenebbek 
még ilyenkor is 'hozna k föl l\j érveket, melyek korábban szóba sem kerültek, így 
akár a zsűri, akár a nézOk is könnyebben befolyásolhat6k. Óneki is az elhangzottilk 
összefoglalása a felildata. [l beszédet követően .ér véget a dcba te .. 

A debate ideje pontosan egy óra . Az elsö bcszé lö~ (A l, Nl) !1at percig beszél
hetnek, míg a többiek öt percb(il gazdálkodhatnak. A kérdésekre három perc JUt. 
Van ezen kivül a csapfltoknak 8 perc ún. preparalion timc-uk (felkészülési idő), 
melyet a beszédek között kérhetnek. Ez idő alatt lehetóségük nyílik készulni a 
kérdésekre vagy a következő beszédre. A csápatok maguk döntik el, hogyan akar
ják beosztani a preparalion time-ukat a de6ate alatt. Az. időt egy ün. időmérő em
ber jelzi a beszélőnck, ha lejár, szól neki, ekkor kötelező abbahagyni a beszédet 
vagy a kérdést (az aktuális mondatot még be lehet fejezni). · 

Reméljük, hogy iskolánkban is lesznek olyan vállillkoz6 szellemű tanárok, akik 
hajlandók akár magyarul, akár angolul belefogni a dcbate okta~ásába, és oly<H1 
diákok, akiket ez érdekel, hiszen életünknek nélkülözhetetlen ·része, hogy merjunk 
m11gszólalni, tudjunk b~szé l ni. Ma a magyar társada lom nagy része funkicion ál is 
ana lfabéta. A debate segíthet nekik, hiszen a beszéd az általános műveltség egyik 
l egalapvetőbb eleme. Segíthet megtanulni 'vitatkozni is, ami szintén rendkivtil 
szükséges - és ne higgyük, hogy csak a poiitikusnknak. Ószintén reméljük, hogy 
ez az iskola belefog ebbe a Nyugat-Európában már széles ~örben elterjedt vállalko
zásba! 

Kiss Gálx1r J 1. ti 

merni, nyelvtanulás közben. Tudni kell magunkról . is .beszélni, 
környezctimkröl, l:,'YÖkereinkről. És nemcsak beszélni, hanem írni 
is tudni kell. 

Négy diák a Piarista Üzleti Program keretében, októberben, egy 
hónapra kiutazik az USA-ba, ahol ki.ilön képzésben részesülnek. 

Iskolánkban volt a Mncmillrm Kiadó tanári továbbképzése, ilme
lyen több mint száz nyelvtanár vett részt. Szerintük 'és érdemes 
nyelvet tudni. Az egyik előadás anyaga megtalálható a wrilw.szepi. 
Itu />-psik/mncmillnll2003 oldalon. Ide várunk kiegészítéseket. 

A kialakuló iskolai cs.ereprogramok és ösztöndíjak elég moti
vációt jelenthetnek arra, hogy a nyelvi órákOt) ki-ki··aktívan fel tud
jon készülni egy komolyabb megmérettetésre minden nyelvből. Ez 
többletmurika tanárnak é~ diáknak egyaránt. . 

A 12. osztály tanévét három diákunk, Gonda Bence, Újhelyi 
Zsigmond, Vincze Máté az Egyesült 'Államokban· töltik a Global 
Outrencit program keretében. Kíváncsian várjuk visszajelzéseiket 

Ez a rovat mipden nyelv számára szeretne tetet biztositani. A 
kívánságokat, hozzászólásokat, vagy ötleteket a pinrfiltnr@supi.lw 
e-mail címre lehet küldeni. 

Sik l'élt•r 
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Szegedi piá.-ista diá~ok 
az olimpiai játéli o li történetéb~n 

· "A sakkbatl kiizdünk a nyílt, becsiiletes egyen
ló kilátások mellett vívott harcban győzve, szel
Imri folényiinket bizolzyítjuk. A vereség sem 
káros, mert reámutat szellemi képességiiuk 
sebezhető pontjaira, és így segítségiiukre van 
azok kikliszöbölésére" 

Sz.erénytelenség nélkül lehet állítani, 
hogy a magyar sakkozás történetének 

higtehetségesebb és legsokoldalúbb sze
mélyisége volt Maróczy GéZll józsef, kinek 

·nevét igen nagy valószínliséggel Szegeden 
nagyon kevesen ismerik. 1870. március 3-
án Szegeden született. Két nappal késöbb 
keresztelte meg Straub József káplán a Ró
kusi templomban. Édesapja, Maróczy József 
mülakatos mester, anyja Valkovics· Rozál. 
Tanulmányait a Piarista Gimnáziumban 
végezte," ahol előbb Hajnal Imre, majd 8. 
osztályban Farkas László piarista volt az 
osztályfőnöke. Vallástanból és tornázásból 
volt csak jeles előinenetehl, a többi tan
tárgyból jó és elégséges osztályuitokat 
szerzett az itt eltöltött nyolc esztendő alatt. 
1889-ben érettségizett. Osztálytársa volt 
többek közölt Somogyi Szilveszter, akinek 
elévülhetetlen érdemei vannak többek 
közölt a szegedi egyetem megtelepedésé
ben. 

· A sakkjátékot Í6 éves korában· tanulta 
meg. A Piarista Gimnáziumban szerette 
·meg ·a sakkozást Dr. fakobi Sámurl mester 
tanítása mcllett. Temperamentumos, sok 
személyes vonzerővel rendelkező ráter
mcttsége alapján tömegek példaképe lett. 
Sokaknak imponált külsö megjelenése, 
eleganciája. Szálfa termetén mindig kifo
gástalan volt az öltözék, a tisztaság, jól 
ápoltság második fermészete volt. A siker
rel lerakott gimnáziumi érettségi vizsgája 
után a zürich-i múegyetemen tanult to
vább, ahonnan mérnöki végzettséggel a . 
zsebében 'tért vissza a fővárosba. 1895-ben 
J iastingsban (Anglia) a mesterképzö ver
senyen első díjat nyerve nemzetközi nagy
mester lett. 1900. Párizs. Világkiáll ítás, 
Olimpia, megannyi viléigraszóló esemény. 
A kiállítás programjából sem hiányzott a 

Csonka-kupa 

A z iskola 2003. évÍ KIDS bajnok kosár
labdázói is hivatalosak voltak az első 

Csonka-kupára. A házig11zdák mellett a 
Ságvári, a Gábor Dénes és mi indultunk 
ebben a sportágban. Az iskolai ~v végér~ 
kissé elfáradt csapat szoros mérközést kö-. 
vetően túljutott első ellenfelén, a Ságvárin. 
Következtek a házigazdák! akik ízelítő! 
kapva a bajnok játékából, igen nagy zakó
val távoztak a kispadra. Az utolsó mérkö
zésen a Gábór Dénes ellen már nem volt 
oiyan egyszerű. Az ellenfél komoly ' el-

sakkjáték, s a remekül díjazott versenyen 
holtversenyben a harmadik helyezést érte 
el. 1902 és 1908 között a világversenyel:
legjobbja vo)t, öt elsO és háro'm második 
helyezést szerzett, 198 játszmából elért 
71 %-os teljesítménye egyedülálló. J~tékát 
fénykorában is inkább a tudatosság, a cél
szerűség és a küzdőképesség jellemezte 
nem a csillogás. 1903-1919-ig ábrázoló geo
metria-matematika szakos polgári iskolai 
tanárként dolgozott, majd az országos 
munkás-betegsegélyeiú és balesetbiztosító 
pénztár szolgálatába lépett számtanácsos
ként Rövid ideig a káposztásmegyeri víz· 
müvek építkezésének az előkészítésében 
vett részt. Gyakorlatilag 1911-ig nem fog
lalkozott sakkozással, már csak a családjá
nak és gyermekei nevelésének szentette 
idejét. 1911 és 1914 közölt a Népszava, a 
Pesti Hírlap sakkrovatát vezette, . 11_1ellette 
külsŐ munkatársa volt a l{tivai Nagy Lexi
ko/l szerkesztőségének. Az. 1908-ban elha
tározott visszavonulást több n1int egy évti
zed múltán !1\egélh!!tés kényszere oldotta 
fel. 1919-ben az Állami Színházak intendán
sa lett. A Tanácsköztársaság bukása után 
az állástalanság gondjai miatt 1927-ig ~ol
landiában, Angliában és az Egyesült Alia
mokban tartózkodott, emigrált. Négyévi 
távollét után, 1924·ben látogatott először 
haza. 1927-beh hazahívták, és a Pesti Hírlap 
szerkesztőjeként dolgozott, tnint sakkro
vatvezetö, majd itthonlétének köszönhetö
.en megbíz,ták az elsö sakkolimpiára készü
lö csapat felkészítésével. A LondoJ;~ban 
megrendezett I. ·sakkolimpiai Tornál az 
általa vezetett. csapat (Nagy, Vajda, Steiner, 
Havasz) ·-=- melyben ö maga is játszott els~ 
táblas játékos~ént - olimpiai bajnok lett. 
1927 és 1933 között három sakkolimpián 
szerepelt. 1932-ben, 62 éves korában még 
első tudott lem1i a budapesti nemzetközi 
sakkversenyen. Az 1936-os berlini, nem 
hivatalos olimpián veretlenül győztes ma
gyar csapatnak tagja és egyben szövetségi 
kapitánya is volt. Dr. Max. Ertwe és Vera 
Menclrik személyében két tanítványát 
·emelte világbajnoki trónra. 1936-ban vo-

Maróczy G~L·' 1934. Aprilis 7-én a jubileumi sakk· 
vcr.;eny t>lsó fordulóján 

nult vissza. A '·ilágbajnokokkal azonban 
nem vívhatott p.iros mérkőzést a \'ilágbaj
noki címért, )ll-ert már azokban az években 
is te temes öss.~:eget kellett fizetni azért, 
hogy valaki világbajnokkal mérkőzhesser~. 
és ezt az összeget Maróczy nem tudta elő- · 
teremteni. Szerkesztője, főmunkatársa és 
szerzője több sakkai foglalkozó szaklap
nak, folyóiratnak és könyvnek. 1951. má
jus 29-én, 82 éve;; korában távozott az örök 
sakktáblák mezejére. Halálával fél .évszá
zadon át volt legjobb sakkozóját gyászolta 
a magyar sporttársadalom. 1951. június 1 
jén temették el a Kerepesi-úti temető dísz 
sírhelyérc a 33/3 parcellájána~ első sorá 
nak 3/4-cs siriába. Budapesten a Köztársa-

. ság tér 1. szám alatt· laktak feleségével 
· Csonoplyai Mni111 lrémrel, aki 1962. május 

24-én hunyt cl, 78 éves korában. Gyerme
keik Maróczy György és Maróczy Magdolna 
szintén a Fővárosi önkormányzat ált,11 
adományozott sírban nyugszanak. 
·Maróczy Géza szülöháza helyén (Szeged, 
Török· utca 6.) álló épület falán emléktábla 
található, melyet a Magyar Sakkszövetség 
és a szegedi Marbczy Géia SE állíttatott 
1991-ben. A sakkozás iránt érdeklődő dtá
kok részére ajánlom az iskplai. könyvtár
ban is megtalálható Maróczy Géza: A kezdő 
sakkozó Vi'Zérkü11yve és a Mégi1yitások el llléle
te cúnű könyveit. 

Nagt; János 

szántsággal szerelett volna visszavágni az csapat tag)at: Rác: Gergő volt 13. év.,_ H~_
iskolai bajnokságban elszenvedett Jegutób- rámt Nándor, Hérány Sándori Bara Lás:lo. 
bi, 11 pontos vereségért; de nem jártak Bal~glr Endrr, CsásZ/Ír Balázs mind. l l. a, 
sikerrel. A torna Jegtöbb pontot dobó játé- Milrálffy l.Jíszló 9. a. Gratulálunk! 
kosa, a Piár bedobója, Rideg Krisztián lett. r--_ _::.:_ ___________ _ 

A kosarasoknak sikerült elhódítaniuk az A saldi-bajnoliSág állása 
első Csonka-kupát. Gratulálunk! 
A v é g e re dm é 11 y: 1. p i á r, M ár a legjobb négy között van: 
2. Gábor Dénes, 3. Ságvári, 4. Csonka Berec~ki Gábor 12.c és Borbás Péter 

Csonka-torna -labdarúgás 
Piarista- Ságvári 5-1 
Piarista-Gábor D. 7-1 
Piarista- Csonka 3-5 
IskoJánk a 2. Helyen végzett. A labdarúgó 

11.a. A másik két elődöntös a Vörös Attila 
(12. C). Vajda Olivér (13. ·évf.) illetve a Bar
sony Andrrís (10. b)-Kiss Péter (8. a) párhar
cából kerül ki. A hiányzó mérközésckt.!t • 
szeptember 19-ig le kell játszani! 



Cóbéságoli . . 
Az öreg székelynek rimánkodik a felesé
ge: 
- Vigyél mágaddal, Áron. 
-Nem lehet. 
· De kirtek, vigyél. magaddal, elleszek én 
hátul a soroglyán is. 
~ székely hajthatatlan, elindul egyedüL 
Utközben kitör a vihar, és a villám bele-
csap a saroglyába. · 
A székely hátrafordul a bakról majd így 
morfondírozik: · 
· Ej, pedig de szépen kérte ... ,.,.,. 

Két székely bácsi találkozik a piacon. 
Egyik kérdezi:. · 
- Mit adtál a lovadnak tavaly amikor 
kólikás volt? · 
·Korpát meg melaszt! 
Egy hét múlva újra találkoznak: 
·Korpát meg melaszt adtam a lovam
nak, mégis megdöglött! 
· Az enyém is' · ,.,. ,. 
-Az öreg székely felkel reggel és azt 
. mondja az asszonynak: 
· Szépet álmodtam az éjjelf 
· És mi volt az? - kérdezi az asszony. 
- Bukarestben voltam. 
·'És mi volt abba olyan szép? 
·Hát..., hogy útlevél keilett hozzá! 

HO]lpá ... 

bármely stacionárius sztochasztikus 
jel varianciájának kiszámítása egy meg- ' 
határozott determinisztikus pozitívidő 

függvény négyzetes időintegráljának 

meghatározására v~zethctő vissza, ezért 
a szabá lyozási kör minimális hiba
varianciára való optimális méretezése 
egyenértékű ugyanezen kör olyan opti
mális determinisztikus szintézisével, 
amikor a célfüggvény az egyszerű négy
zetes integrálkritérium, a bemenőjel pe
d ig a sz tochasztikus bemenőjel 
teljesítmény spektrumnnak egyi!< 
multiplikatív összetevőjéből invertált 
determinisztikus. jel. fgy a stacionárius 
sztochasztil<us bemenőjelre minimális 
variancia alapon optimálisan mérétezett 
állandó parainéterű rendsier egyszer
smjnd négyzetes integrálkritérium sze
rint egy meghatározott determinisztikus 
jelre is optimális." . 

' (Dr. Tuse/ID/c Róbert: Sznbtílyozáslecllllikn 4. 
fiizcl) 
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E havi rejtvényünkben Homérosz 
. egyik mondása rejtőzik.. A megfej• 
téseket október 15-ig kérjük bedobni 
szerkesztőségi postaládánkba, vagy 
elküldeni e-mail -címünkre: 

piarfttlar@szcpi.hll 

. Mi a szösz?! 

V an .há romláda ·a fe~ ti feliratokkal 
ellatva. Az egyikben egy kép ta

·lálható. A három állítás közül fegalább 
egy igaz és legalább egy hamis. Me
lyikben van_a kép? 

Az előző szám fcladvállyiÍIIflK 11yerle:;e: 
Király Bálint 12. b. Köllyvjutalmál átue
lteli a ginmáziwlllitktfrstígáll. 

É•·dt~ÍH·s ... 

Egy ~nlgaii etegy~m- ktuasátai 
szemrt nem sz1mat melyin 

serenrodbn v nana k · a bteúk egy . 
szbóan, az etegyeln ftonos d loog, hogy 
az eslő és az ultosó bte(ík a hölyei.ikn 
lneegyek. A tböbi bteű lheet tljees ösz
sze-vabisszásagn, mgiés porbtéma 
nlkéül oalvsaht<l a szveög. Eennk oka, 
hgoy nem ovalusnk el mniedn bteűt 

· mgaát, h~eam a szót es~gébéan. 

... ~. 

l~ ' -

PIÁRJF1UlÁR 
Kiadja 

a Dugonics András Piarista Gimnázium. 

Szerkeszt~g: 6n4 S~ttl, Báli111 Sá11dor 11. 14 
T: 62/459-090, E-mail! pinrjittnr®:.-zepi.lllt 

SZi'rke:;zlósfgi ülésmilldt'll SZi'rdáll14 .. 30 órától 
n gim111íziwnlmtácstermében 

Felelős kiadó 
Szilnísy I.Jíszló Sci!. P. 

F6'szerkesztö 
FO<Ior A11tnl 

Szerkcszt6 
MésZIÍras Fermc . 

Munkatárs 
Székely ú ísz/6 

RovatvezelóK 
Ntídny Zsó/1 (Horizolll), K1:l> Gábor (Kurflins/11) 

Góré Dtimel (Nyelt•:so11glór) · 
Márku:: Atti/n ( Parhulln/J 

. KQrrcktúra 
Pnpp /\Iti/a, Zsam Tamás 

Terjesztés 
Márkll$ Alti/n 

Nyomdai előkészítés 
Férc-Sumes Áro11 

. Nyomás 
· Friss Nyomda 

Megjelenik havonta500 péÚiányban. 
Kizárólag belső térjesztésre. 

A lap megjelenését 
a Dugonics Andr;ls Alapítvány támogatja. 

S:::Jimlt'ISZJÍIII: 10201006-50043341 
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HÓNAP NAP ÓRA 

SZEI'TEMQER 3. szerda 5. óra 
6. óra 

4. csütörtök 5. óra 
6. óra 

5. péntek 7.30 
7. vasárnap 9.30 
14. vasárnap 9.30 
19. péntek 16.00 
20. szombat 
21. vasárnap 9.30 
25. csütörtök 11.00 
23. kedd · du. 
28. . vasárnap 9.30 
30. kedd 5. óra 

6. óra 

OKTÓBER 2. csütörtök 5. óra 
6. óra 

3. péntek 7.30 
3-5 

; 

péntek-vas. 
5. -vasárnap 9.30 
6. hétfő 

12. vasárnap· 9.30 
16-18. csütörtök-szombat 
16-26 
19. vasárnap 9.30 
26 . . vasárnap 9.30 
27. hétfő 

NOVEMBER 2. vasárnap 9.30 
4. kedd 5. óra 
5. szerda 5. óra 

6. óra 
6. csütörtök 5. óra 

6. óra 
7. péntek 7.30 
8 szombat 17.00 
9. vasárnap 9.30 
13. csütörtök 14.00 
14. p~ntek 
16. vasárnap 9.30 
21. péntek 1600 
23. vasárnap 9.30 
27. csütörtök du. 
28. péntek de. 
29. szombat . 
30. vasárnap 9.30 

DECEMBER 2. kedd 5. óra 
6. óra 

4. csü törtök 5. óra 
6. óra · 

5. péntek 7.30 
' 6. szombat· 

7> vasárnap 9.30 
13-14. 
14. vasán)ap 9.30 
17. szerda 19.00 
18. csütörtök du . 
19 péntek 

du .. 
20 vasárnap 9.30 
25. csütörtök 9.30 
28. vasárnap_ 9.30 

JANUÁR 1. ' csütörtök 9.30 
4. Vasárnap 9.30 
5-9 hétfö-péntek 
11. vasárnap 9.30 
18. vasárnap 9.30 
23 péntek 18.30 
25. vasárnap 9.30 
30. péntek 

.l 

Mell~klet 

A tanév rendje 
200:J/2004·. tané'' 

ESEMÉNY 

m ••n 

BG.nbánati lituÍ:gia a 7-8. évfolyamnak 
Btlnbánati liturgia a 9. évfoly.anmak 
Btlnbánati liturgia a 10·11. évfoJ'yamnak 
Btlnbánati liturgia a 12. évfolyamnak 
Első pénteki szentm.ise 
Diákmise (évfolyammise a 12. osztályoknak) 
Diákmise (évfolyammise a 9. osztályoi<J1ak) 
Sziilői értekezlet (ninc;s fogadóóra), a Piár Futár ezévi 1. száma 
Szent Gellért napi iijúsági találkozó 
Di~kmise (évfolyammise a 10. osztályoknak} 
Orgonaszentelés 
12. évfolyam osztálykirándu lásának kezdete {26-án estig) 
Diákmise (évfolyammise a 11. osztályoi<J1ak) Kollégium zárva a hétvégén 
Btlt1bánati liturgia a 9. évfolyamnak ' 
Bíínbánati liturgia a 12 .. ~folyamnak 

BG.nbánati liturgia a 7-8. évfolyamnak 
Bűnbánati liturgia a 10-11. évfolyamnak 
Első péntel<i szentnúse J ' 
IV. Piarista Játékok 

. Diákmise (évfolyammise a 7-8. osztályoi<J1ak) 
Az aradi vértanuk emléi<J1apja 
Diákmise {évfolyanimise a 12. osztályomak) 
Kecskeméti Piarista Pedagógiai Napok 
ÓSzi sziinet 
Diákmise 
Diákmise 
A szün~t utáni első tat)ítási nap • 

Diákmise, Halottak napja (évfolyammise 11 .. osztályoi<J1ak) 
Megemlékezés az 1956-os forradalomról 
Bűnbánati liturgia a 7-8. évfolyamoknak 
Bü11bá1Mti liturgia a ~0-1 1. évfolyamoknak 
Bünbá11atí liturgia a 9. évfol'yamnak 
Bűnbánati liturgia 12. évfolyamnak 

· Első pénteki szentmise, Szent Imre herceg ünn!!plése 
Szülők és tanárok számára szervezett előad<ls és besiélgetés· 

.Diákmise (évfolyammise a 10. osztályoi<J1ak) 
Kategória jegyek beírása· 
Kategória jegyek kiosztása · 
Diákmise {évfolyammise a 9 osztályoi<J1ak) 
F()gadóóra · . 
Diákmise (évfolyammise a 7-8. osztályoknak) 
Irodalmi csiipatverseny 
Patradnium 
Patrocúúumi-kupa kézihibdatoma 
Diákmise (évf.olyammise a 12. osztályomak). Ádvent l. vasátnapja 

Btlnbánati liturgia a 10-11. évfolyampknak 
btlnbánati liturgia a 7-8. 'évfolyamoknak 
Btlnbánati liturgia a 12. évfolyamnak 
Btlnbánati liturgia a 9. évfolyamnak 
Első pénteki szentmise 
Az iskola nyílt napja · . . 
Diákmise'(év'folyammise a 11. osztályoi<J1ak) Ádvent Il. vasárnapja 
SzePi Kupa általános iskolásoi<J1a~ 
Diákmise (évfolya~míse a 10. osztályoi<J1ak) Ádvent UL vasárnapja 

. Karácsonyi koncert 
Osztálykarácsonyok 
Utolsó tan ítási nap (Téli szíinet: december 20-tól január 4-ig) 
Templomi díszítés, betlehem-állítás · · 

·Diákmise. Ádvent IV. vasárnapja 
Diákmise. Karác$ony ünnepe 
Diákmise. 

Diákmise: Ujév, Mária lstenanyaságának wmepe. 
Diákmise. . 
Sitúra (tervezett időpont) 
Diákmise. 
Diákmise {évfolyammise a 9. osztályomak) 
Alapítványi bál . 
Diákmise (évfolyammise a 7-8. osztályo1<J1!'k) 
Bizonyítványosztás 
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PIARFUTÁR Mclléklec -
FEBRUÁR L VdSámap 9.30 Diákmise (évfolyammise a 12. osztályoknak) Kollégium zárva 

3. kedd 5. óra Bűnbánati liturgi<~ a 7-8. évfolyamoknak 
6. óra Bűnbánati liturgi<~ a 9. évfolyamn<~k 

5. csütörtök 5.6ra Bűnbánati liturgi<~ a 10. évfolyamnak 
6.6ra Bűnbánati liturgia a 11-12. évfolyamoknak 

6. péntek 's-6. 6 Első pénteki szentmise (szalagmegáldás) 
6 péntek 16.00 Fogadóóra 
7. s.~;ombat 18.30 Szal<1~<1vat6 bál 
8. vasárnap 9.30 Diákmise (évfoJyamm•se a 10. osztályoknak) 
14-15. szombat 57-epi-kupa 
15. vasárnap 9.30 Diákmise (évfolyammise a 11. osztályoknak) 
21. szombat de. Felvétel~ 
22. vasárnap 9.30 Diáknlise (évfoly<~mmise a 9. osztályoknak) 
23 hétfő 18.30 Humorfesztivál 
25. szerd<1 HamviiZfJszerda A komnnmista diklatúra áldo7.at<IÍIW: emléknapj<1 
29. vasárnap 9.30 Diákmise (évfoly<~mmise a 7-8. osztályokllilk) 

MÁRCIUS 2. kedd 5. óra Búnbánali liturgia a 9. évfolyamnak 
6. óra Bűnbánati li turgia a 12. évfolyamnak 

4. csütörtök 5. óra Bűnbánati liturgia a 7-S. évfolyamoknak 
6. óra Búnbánali liturgia a Hl-ll. évfolyamokn~k 

5. péntek 7.30 Elsőpénteki szentmise 
7. vasárnap 9.30 Diákmise (évfolyammise a 12 .. osztályoknak) NagyböJt l. vasárnap 
11-12. csütörtök-péntek Diáklelkigyakorlat 
14. vasárnap Diáknlise (évfoly<~mmise a i 1. osztályokllak) Nagyböjt ll . vasárnap 
15. hétfő Nemzeti ünnep (A kollégium zárva) 
21. vasárnap 9.~0 Diákmise (évfolyammis~ a 10. osztályokJMk) Nagyböjt lll vasárnap 
25. csütörtök 14.00 Kategóriajegyek befrása 
26. péntek Kategória kiosztása 
28. vasárnap Diákmise (évfolyamm•se a 9. osztályokllak) Nagybojt IV. vasárnap 
30. kedd 5. óra Bűnbánati liturgia a 12. évfolyamnak 

kedd , 6. óra Bűnbánati liturgia a 10-1 1. évfolyamokJlak 

ÁPRILIS l. csü törtök 5. óra Bűnbánati liturgia a 9. évfolyamnak 
6. óra Bűnbánati liturgia a 7-8. évfolyamoknak 

2. péntek 7.30 Elsőpéntekiszentnuse, TavasziszünetelO«i utolsó lanllási nap ~unet: áprilisJ.I6113·ig) 
16.00 Fogadóóra 

4. vasárnap Nagyböjt V. vasárnap 
8. csütörtök Nagycsütörtöki szertartás 
9. péntek Nagypénteki szertnrtá.~ 

19 szombat Nagyszombati szertartás 
ll. vasámap 9.30 Húsvétvasárnap: diákmise 
l <l szerda Szünet utáni első tanítási nap 
16. péntek 17.00 A holokauszt'áldozatainak emlék11ap)a 
18. vasárnap 9.30 Diákmise (évfolyammise a 12. osztályokllak) Nagyböjt l. vasárnap 
19. hétfő Tantárgyi készségek mérése a ll. évfolyamon 
22. csütörtö!< 18.00 Szavalóvers~ny . 
23. péntek Alapkészségek mérése a 8. évfolyamon 
24. szombat Előadás szülőknel\ és tanároknak 
25. vasárnap 9.30 Diákmise (évfolyammise 11. osztályokllak) 

MAIUS i. szombat Rarohna-maJilhs 
2. vasárnap 9.30 Anyák napja, Diákmise (évfolyammisc a 10. osztályoknak) 
4. kedd 5. óra Bűnbánati liturgia a 7-8. évfolyamokJlak 

kedd 6. óra Bűnbánati liturgia a 12. évfolyamn~k 
5. szcrda 5. ó ra Bűnbánati liturgia a 9. évfolyamnak 

szerda 6. Óri\ Bűnbánati liturgia a 10..11. évfolyamokilak 
7. péntek 7.30 Elsö-pénteki szentmisc 
7. péntek 16.00 Ball~gás 
9. vasárnap 9.30 . Diákmise (évfolyammisc a 9. osztályoknak) 
10. ·h~tfö Irásbeli érettségi vizsgák kE~zdönapja 
14. pénte l< 16.00 Fogadtlóra 
16. vasárnap 9.30 Diákmise (évfolyammtsc a 7-8. osztályoknak) 
19-21 szerda-péntek Osztálykirándulások 
21. péntek Szeged napja 
23. vasárnap 9.30 Diákmise (évfolyammise a 11. oszlályoknak) 
28. péntek Alapkészségek mér&.;c a 10. évfoly;unon 
30. vasárnap I'íinköstl (Kollégium zárva). 

jÚNIUS l. kedd · 8.00 A 13. évfolyam gyakorlati vizsgája 
2 .SLerda. 5. óra Bűnbánati liturgia a 10. évfolyamnak 

6. óra Búnhámiti liturgia a 7-8. évfolyamokJlak 
3.' csütörtök 5. óra Búnbánali liturgia a ll . évfolyamnak 

6. óra Bűnbánati liturgia a 9. évfolyamnak 
4. péntek 7.30 ElsO pénteki szentmise 
6. vasárpa p 9.30 Diákmise (évfolyammise a H1. osztályoknak) 
11. pént~k 8.00 Utolsó tanítási nap é$1!rettségi vizsga: 12.A 
12. szombat 8 .00 l!rettségi vizsga: 17 B 
13. vasárnap 9.30 Diákmise 
14-15. hétfö-kedd 8.00 l!rettségi vizsga: 12.C 
16. szerda 17.00 TeDeum 

Az esetleges változásokról az iskola vezetése idejében értesíti a sziilőket és a diákságot. 


