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l\1inden líedves Ovasónlínalí 
istenáldotta, boldog 

líarácsonyt kívánunlí! ., 

.\dr Emh·(· 

Kar·ácsony 
Mél tán él béke ünnepelne, 
A Mcssiásnak volna napja, 
Ma mennyé kén' a földnek válni, 
Hogy megváltóját béfogadja. 
Mél úgy kén , hogy egymást öleljék 
Szívükre mind az emberek-
Dc nincs itt hála, nincs itt béke: 
Beteg él világ, nagy beteg .. 

Ki h ült n szív, e lszá ll t a lélek, 
A v;így, a láng csupán a testé; 
Heródes minden föld i nagyság, 
S minden igazság a kereszté ... 
Elvesztette magát az ember, 
Mert lenc::.én nézi az eget, 
MegcHkona világra jöttét
Beteg a világ, nagy beteg ... 

Ember ember ellen csatázik, 
Mi cgyesítsen, nincsen eszme, 
Rommá dőlt a Messiás háza, 
Tanítnsa, erkölcse veszve ... 
Oh, dc hogy állattá süllyedjen, 
Kinek lelke volt, nem lehet! ... 
Hntéllmas Ég, új Messiást küldj: 
Beteg a világ, nagy beteg! ... 

1899 

Szeretetre születtünlí 
K arácsonykor az embereket - még a nem hívőket is - két 

alapvető cselekvés jellemzi: élZ összegylrlekezés és az njtín
dékouís El sem tudjuk képzelni, milyen lenne az életünk, ha 
nem tartoznánk senkihez, ha senki sem szeretne bennünket. 
Vágyunk mások szeretetére, a felénk áradó szépre, örömre, 
békére, jóságra, mosolyra. S tudjuk, másokban ugyanígy meg
van a szeretetnek ez a vágya. December 24-én a különféle tár
gyak ajándékozása lényünknek, bensőnknek ezt a mélyebb 
odaaj<lndékozását szimbolizálja és igyekszik kézzelfoghatóvá 
tenni. 

Karácsonykor m i, krisztusi emberek azért örülünk külö
nösképpen, mert tudjuk, mi teszi lehetövé önajándékozó, sze
rető életünket. Mennyei Atyánk önmagához hasonlóvá, Fiának 
képmására teremtett bennünket. jézus pedig szuletésétől kezd
\'C feltárja előttünk és elénk éli a titkot: a legnagyobb, a legem-

beribb és legistenibb boldogság nem élZ, hogy minket szerelnek 
és másoktól kapunk, hélnem hogy mi szerethetünk és mi adha
tunk. 

Karácsonykor lehetetlen egyedül ünnepelni: azért rendc
zünk isko/ni koncerte/, azért tartunk oszttílykartícsonyt, azért gyu
lekezünk össze otthon n csaltídlxm, hogy különleges erővel és 
intenzitással mondjuk ki (lehet, hogy szavak nélkül) azt, 
hogy: "Szeretlek téged, szeretlrk, titeket. Köszönöm, hogy vngy, és 
szert•tlretlrk téged." Lelkem szemeivel pedig hálával, ta lán cin
kos mosollyal tekintek a jászolban fekvő kis Jézusra, aki nagy 
Jézusként már bennem él: ő ajándékozott meg engem a szerctet 
alaptörvényének elfogadásával, és ő tisztítja meg szeretetemet 
minden önzéstől. - Bátran vedd Öt karjaidba, hogy szüntcle
nül jóvá szeressen! 

Tőzsér Endre Sch. P. 
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20-tól 2004. jan uá r 4-ig ta rt n 
karácsonyi szünet. Sítúra 2004. január 
3-7. (Alacsony-Tátra - szervezők: 

Dékány Zoltáli és Pető Gábor tanár 
urak), téli gyalogtúra: 2004. január 4-7. 
(Börzsöny - szervezők: Kohári György 
és Papp Attila tanár urak). A túrák alntt 
tanítás nincs. A szünet utáni első 

tanítási nap: 2004. jn1111ár 12. ...... 

2004-ben is lesz alapÍt\'ányi bál 

Az iskolai alapítvány ebben a tanévben is szerve/. olyan farsa ngi szórako<:ási 
l ehe tőséget, ahol szi.ilők, t<márok, család tagja ikka l és barátaikkal együtt eitölt

hetnek egy szép estét. 
A bál t Urbán József piarista tartományfőnök úr nyi~a meg. Utána egy kis szóra

koztató műsor következik, majd a svédasztalos vacsorát fogyasztha~ák el a vendé
gek. Az igazi bál ezután veszi kezdetét. A Moluár D1x1eland Baud húzza a talpaláva
lót Éjfél u tán egy óra körül a gyertyafénykeringővel zárul a tánc. Természetesen a 
büfé még ezután is nyitva tart, lehet beszélgetni, az elmúlt évekhez hasonlóan éne
kelni. 

A belépőjegy ára változa tlan, 3000 Ft-ba kerül. Aki nem tud eljönni a rendez
vényre, de szívesen támogatná az alapítványt, támogatójegyet vásárolhat. 

Szereleltel várjuk a jelentkezésüket . 
Augynl Uís:ló A z eSZeSBéTé, vagyis a Sziilőkel 

Segítő Baráti Társaság minden hó- 1-------------------------------
nap második szerdáján, 18.00 órától 
tar~a összejöveteleit a gimnázium ta
nácstermében. Az összejövetelek min
denki számára nyitottak. Az érdek lő

dőket nagy szeretettel várja az bkola 
vezetősége. ...... 

A Piarista Diákszövetség Szegedi 
Tagozata minden hónap első 

h é tfőjén 17.00 órako r ta rtj a 
összejöveteleit a Dugonics András 
Piarista Gimnázium tanácstermében. 
Minden egykori és jelenlegi diákot 
szere tettel hív nak és várnak 
hozzá tartozó i kkal, ismerősei kk el 
együtt. .. .... 

I skolánk a jövő évben is megrendezi 
hagyományos alapítványi bálját. 

ldőpon~a 2004. január 23., péntek 
18.00 óra. A belépőjegyek ára: 3000 Ft. 
Díszvendég: Urbáll József piarista tar
tományfőnök. Az előző évekhez ha
sonlóan szívesen veszünk tombola 
felajánlásoka t. ...... 

A Piár Futár szerkesztősége min
den héten kedden 14.30 órától 

ülésezik a gimnázium tanácstermében. 
A diákok nem csak a Iapkészítés forté
lyaival ismerkedhetnek meg, de hasz
nos sajtótörténeti és müfajelméleti is
meretekre is szert tehetnek. Minden 
érdeklődöt szeretettel várunk iskolaúj
ságunk készítői közé! 

DU GONICS AN DR ÁS 

AL APÍTVÁNY 
a piarista diákokért 

10 201 00 ~50043341 

Látogátás a Kalazantínumban 

I skolánkból hatan vettünk részt a szombat délutántól vasárnap délig tartó nyílt napon 
a piarista kispapok kollégiumában, a Kalazantínumban. Németh Attila tanár úr, a mes

/er, tizenöt növendékével együtt látott minket vendégü!. 
Egy egész napig úgy éltünk, mint igazi piarista kispapok. A délutáni elmélkedés 

u tán együtt imádkoztuk el a vesperást, majd Szűcs Balázs szegedi öregdiák adventi cl
mélkedését hallgattuk meg. A napot egy közös focival koronáztuk meg, é1hol hősicsen 
helyt álltunk. Másnap reggel annál nehezebb volt korán kelni, hisz a napot reggel 7-kor 
szentmisével kezdtük. Egy kiadós reggeli után (ami - mint most már tudjuk- a nagyra 
nőtt piarista atyák titka) a mesterrel Kalazancius életéről és értékeiről beszélgettünk. A 
délelőtt további részében a várban tettünk egy hosszú sétát, mely után mindenkinek jól 
esett a forralt bor. Ebédre értünk vissn és ezzel zárult ottlétünk Nagy élmény volt 
mindannyiunk számára bepillant.1ni a piaristává válás kulisszái mögé, mindcnképpen 
megérte elmenni, sok tapasztalattal és új ismeretekkel gyarapodtunk. 

Király Cellért 7 2. /J 

K~1rácsonyi hang~'erseny 

Szép hagyományunkat folytatva, az idén is, az utolsó tanítási hét szerd<1 t~téjén este 
7-kor tar~uk karácsonyi hangversenyünket Lapzártánkig szép müsor állt ib~ze. 

Mire lapunkat kézbe veszi az Olvasó, reményeink szerint nagyszerű kencerten leszünk 
túl. Természetesen közös éneklés indí~a és zárja az estét. 

Micsoda bőség! Négy énekkart is hallhatunk majd! Iskolánk nagy kórusa, kis k<lma
rakórusa, a régi diákok énekegyüttese, és a tanárok kamarakórusa énekel kar,)csonyi 
kórusműveket. 

!\!agyon színesnek ígérkezik a hangszeresek műsora is. Rác: Liís:ló tanár úr gitáron, 
Halmai Bouifác, jagiCZJI Gergő, Dobó Róbert orgonán, Barnuyi Alti/n klarinéton, Balogh Akos 
furulyán, Sza/Jó Kristófkürtön, C.;eil Remí/ó szaxofonon, Csizmarlia Ákos pedig fagotton fog 
egy-egy művet előadni. 

Érdekes zenei élménynek ígérkezik az iskolánkban gyakorlati tanítását vég.c::ő 
lvállovics Tiindc ka rácsony i népdalo kb ól összeállíto tt músora. 
Nem csak iskolánk tanárait, dolgozói t és diákjait hhjuk hangversenyünkre, hanem sze
retettel várjuk a kedves sz ülőket i~! 

Az t•lérlu·tő igazgató 

Szilvásy László Sch. P
Tel: 62/549-090; 30/535-6291 

E-mail: szilvnsy@szepi.Jm 

LajOS fSfl'IÍII 

A/ Idot/, békés knnícsonyt kívánok miudmzy
nyiótokHak. Ugyan térben igeu trívol Vllf?!fllllk, de 

lélekben veletek vagyok, mert az emlékeim kötnek irlr. 
Most engedjiik szíviink/Je az iimzepek békéjét, és szm'S
siik egymást arra emléh•v;e lzogy Ö memzyire szerelell 
minket! Üdvözlettel: Gondn Bence, Chippetoo Fa/ls Wf. 



Tetszik-e a Piár Futát·? 

Milos István 10. a 

Alapjában 
véve jó, a 
diákoknak 

~ ~~-lll! szól, csak 
vannak 
b e n n e 
olyan írá
sok, ame
lyek nem 
ehhez a 

korosztályhoz szólnak. (pl.: 
olimpiás cikkek) jónak tartom a 
vicceket, a végén a gondolkod
tató feladatokat stb.... Szeret
ném, hogy ha a Piár Futárban 
jóval több cikk szólna ennek a 
korosztálynak (pl.:rockzenéről). 

Náday Zsolt 11. b 

Nem tar
tom rossz
nak, bár 

l egyes cik
kek talán 
kicsit hosz
szabbak a 
kelleténél, 
de összes
ségében 

mindenki megtalálha~a a szá
mára érdekes témákat. jobban 
be kellene vonni a diákságot az 
újság összeállításába. Talán 
nagyobb lenne az érdeklődés 
az újság felé, ha diákéletében 
mindenki Ieadna egy cikket. 

Gajdos István 7. a 

N ek cm 
tetszik, 
csak Ic
h e t n c 
b e n n c 
több vicc, 
írhatná
nak több 
érdekes 

,......._.....;....__,_...._...... dolgot a 

sportokróL Lehetnének benne 
mozi-előzetesek, és egy-két 
izgalmasabb cikk is megjelen
hetne Trianonnal kapcsolat
ban, plusz egy kis makettezés 
is jót tenne. A végére pedig 
berakhatnák a menza étrendjét 

Tímár Endre 9. a 

Elég érde
kes szerin
tem. Példa
ul a piarista 
diákok tör
ténete c11 

olimpiákon. 
A Csobán 

dal is igen érdekes volt, hisz 
mindenki szerette őt. Szh·csen 
olvasnék más tanárainkról i::.. 

Végül is az iskolánk lapJa, 
így meg kell becsülnünk. Ol
vassátok ti is! 

Madárles l•·odalmi csapat,'erseny 
Ebben az évben eddig legalább 4-5 

madár repült iskolánkban az abla
koknak. Nem vették észre az üvegfelüle
tet, becsapódásuk általában az életükbe 
került. A tanév elején Horvtítl! Tibor tanár 
úr hozott a biológia szertárba egy tövis
szríró gébics tetemet, mclyet az udvaron 
talált. A napokban pedig Baksa Tnuuís 10. 
b osztályos tanuló mentette meg egy luízi 
rozsrlnfnrkrí életét, ez a madár csupán el
szédült az ütközéstőL A hasonló balese
tek megakadályozása érdekében karton
papírból kivágott ragadozó-madár alako
kat helyeztünk az ablakokba. Ezeket, 
mint veszélyre felhívó jeleket, a madarak 
felismerik és elkerülik. 

Reméljük, hogy a szertári énekesma
dár gyűjtemény a jövőben ebből a forrás
ból már nem fog gyarapodni. 

Kofltfri György 

A patrocinium tiszteletére rendeztük a hagyományos irodalmi csapatversenyt, erre 
idén 19 csapat nevezett. A verseny témája: Szeged az irodalomban. Ennek megfele

lóen Dugonics András, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Juhász Gyula, Baka István, Tö
mörkény István, Temesi Ferenc, Bálint Sándor és Darvas1 László múveket, vagy mürész
leteket kellett olvasnia az öt fös csapatoknak. Ezekből volt szóbeli és írásbeli feladat a 
csütörtöki napon. Előzetcsen elkészítendő feladatok is szerepeltek: illusztráció a meg
adott Juhász Gyula versekből, színdarabokat kellett készíteni a novellákból, és szegedi, 
élő, híres emberekkel interjllt készíteni, mit jelent nekik Szeged, kik a kedvenc íróik, köl
tőik, milyen elvárásaik vannak az egyházi iskolákkal kapcsolatosan, illetve egyéni kér
dések alapján. (Itt jegyzem meg, Jwg~; az elkészített i11trrjrík n !'iá r Futár következő száuuílm11 
olvnslzntók /esz11l'k.J 
A verseny végeredménye: 
7-9. évfolyamosok között: 
l. 9. a: Bor/Jás Bálint, Dávid Ferenc, Kohl Róbert, Kós::ó Tamás, Varga Gábor 
2. 8. a: Leél-6ssy Csnlk1, Balogh István, Miklós Péter, Lap11 Zoltán, Böröcz Gábor 
3. 9. b: Sznbó Attila, Varga lvtín, Kovtícsik Antal, Gnr::ó Márk, Török Tibor 
lü-12. évfolyamosok között: 
l. 12. a: Borbás Péter, Barn Pt!ter, Nagy Zsombor, Snlgó úiszló, CsásZlÍr Brnce 
2. 12. b: Gyöngyösi Benedek, 1/amos Vince, Király Bálint, Király Gellért, Papndhop11lli Otít~it•l 
3. l O. a: Nepnráczki E11rlre, Góré Dániel, Zöldy Tamás, Péter Dániel, 0/Iványi fózsrf 

Zsovn Tamás 

I skolánk dísztermében december 13-án előadást tartott 
fnnkovics Marcell az évvégi, és karácsonyi mondakörről, a ke

resztény világ egyik legszebb ünnepéről. A neves vendég Tóbiás 
Kltfra szobrászmúvész meghívására érkezett Szegedre. 

tudjuk honnan erednek azok a szokások és rituálék, melyekct 
szintc szokványosan és automatikusan teszünk. Advent idejében 
nem árt tisztázni, mit is ünneplünk, hogyan is ünnepeljük, és 
mitől oly megható a karácsony. Milyen ősi összefüggések van
nak hagyományaink, a kereszténység, és a világmindenség tő
lünk függő, és látszólag függetlenüllétező világában. 

Az előadás rendkívül érdekes volt, s Ivánovics Trinde népdal
énekes a patakok tisztaságát idéző hangja valósággal lenyűgözte 
a közönséget: a karácsonnyal, Szűzanyával, és a Kisdeddel kap
csolatos, a magyar nép lelkéből felszakadó gyönyörű énekeket 
adott elő. Jankovics Marcell, az egykori patmonhalmi bencés 
diák, rajzfilrnjeiben, írásaiban - melyek az egész világot bejár
ták - a magyar hitvilág, s a keresztény misztika ősi gyökereit 
keresve, valami állandó és őröktől fogva létező közös emberi 
motívumokat vet össze, s tudatosítja azok eredetét Sokszor nem 

Az előadás elgondolkodtató, szellemileg serkentő, ugyanak
kor emelkedett hangulatú volt. Akik ott voltunk, páratlan él
mémlyel lettük gazdagabbak, méltó lelki felkészülés volt az ün
nepre. köszönjük e szép karácsonyi ajándékot! Az előadóknak, és 
azoknak, akik szorgoskodtak azért, hogy ez az előadás létre jö
hessen. 

Gnr::ó Márk 9. n 



Luca napja 

L uca,_ ünnepe a magyar néphagyomány egyik, legjelesebb 
napJa. 

Ilyenkor az emberek lucaszék, lucakása, lucapogácsa ké
szítésével foglalkoznak az ókortól egészen a XX. századig kö
zepéig. Ma már nem igen készítenek ilyesmit. 

Tápén lucakását készítettek. Ez az archaikus étel állatok és 
emberek számára egyaránt fogyasztható. Tejben keményre 
főzött, mézzel ízesített köleskása. 

A lucapogácsa nagy adag zsírral készül a szegedi tájon. 
Sütés előtt kis tollakat szúmak a tésztába minden családtag 
számára külön-külön. Akinek a tolla megég vagy megperzse
lődik, az hal meg leghamarabb. 

Ezenkívül a pogácsába raknak még rézpénzt is. Annak 
idején vagy a koldusnak, vagy a disznónak adták, hogy sze
rencsét hozzon a következő esztendőben. 

Később az lett a szokás, hogy Szent Antal perselyébe dob
ták a pénzt, hogy az állatokkal szerencséjük legyen. Ma már 
ahol él még a hagyomány, azé a pénz, aki megtalálja. 

Ugyanígy szokás volt, hogy az emberek belesütöttek egy 
gyűrűt a pogácsába, és ha azt az eladólány megtalálta, az azt 
jelentette, hogy jövőre férjhez megy. 

Az eladósorba került lányok 
kirügyeztetett faágakat rak
ta a hajukba, és így jártak 
mindenhova. 

A lucaszék készítéséről nagy
apámtól hallottam, aki Szegváron 
született és nőtt feL 6 mesélte, 
hogy nagyapja még csinált luca
széket. Luca napján kezdte el, 
és szentestére fejezte be. A 
hagyomány szerint ha valaki 
feláll a székre, meglálja a 
boszorkányt az éjféli misén 
jelenlévők közt. Ez oda vezethető vissza, hogy 
az ókereszténység idején élt egy szüz, aki életét 
felajánlotta Jézus Krisztusnak. Jegyese megharagudott rá és 
feljelentette a földesúrnál, aki ezután különféle módon meg
próbálta megszégyeníteni, de nem sikerült neki, így aztán el
égették, mint a boszorkányokat 

Bálint Sándor nyomán: Szűcs Péter Pál: 

Az első piarista, alíi Magyarországon gyapotot termesztett 

Aki manapság iskalánkba jár, az néhány elhanyagolható 
kivételtől eltekintve kétféle: Ha tanár, akkor idejének 

jelentős részét az órák megtartása, dolgozaljavítás, házi- és 
egyéb feladatok kitalálása, a diákság sokirányú foglalkoztatá
sa, nemritkán gyötrése a legfőbb feladata. Ha diák, akkor 
igyekszik kitérni az előbbi megpróbáltatások elől. Néha tanul, 
néha más technikákhoz folyamodik ... 

Így volt ez régen is? Bizonyosan. A régi diákok iskolai éle
téről kevés dokumentum maradt fenn, de egy két tanárról 
több dolgot is megtudhatunk 

E rövid cikkben egy különösen sokoldalú, nagy tudású 
piarista tanárt, Katona Dienest szeretnénk bemutatni. 

Kétszáz éve, 1802. október ll-én lépett a piarista rendbe. A 
próbaév letelte után letette az egyszeríi fogadalmat, és ekkor 
vette fel a Dienes nevet. Mire 1808. szeptember 18-án bölcse
letdoktorrá avatták, már sok gimnáziumban tanított az ország 
különböző ponljain. 1809-ben szentelték pappá. 

Az 1814-15. tanévben a szegedi gimnáziumban volt tanár 
nyelvészeti és szónoklati osztályokban. 1833-34-ben a nagyká
rolyi gimnázium igazgatója lett. A következő három iskolai év 
alatt a szegedi piaristáknál volt póttanár, azaz helyettesítő és 
házi lelki atya. Innen Kecskemétre ment, ahol négy évig a kö
zépiskola igazgatója volt. Ebben az időben írta meg első na
gyobb művét a honi indigóróL 

1841-ben a szegedi gimnázium igazgatójává nevezték ki, 
melynek tiszljét 1843 végéig vitte, ezzel fejezve be a tanügy 
terén való munkálkodását, más területen tevékenykedett to
vább. 

Az indigó egy trópusi cserjéből kivont festékanyag, mely
lyel leginkább textíliát színeztek. Drága exportcikk volt, amit 
ő mindenképp hazai termékkel kívánt pótolni. Már az ő idejé
ben is vissza akarták szorítani a külföldről behozott, ám Ma
gyarországon is elkészíthető árucikkeket Ez egy szép dolog, 
de olyan szemmel nézhettek rá az emberek, mint mi Bacsó 

Péter filmjében Pelikán elvtársra, aki a naranccsal próbálko
zott. Igaz, Katona idejében ennek a tettnek nem volt politikai 
háttere. 1843-ban a rend Sátoraljaújhelyre helyezte nyugalom
ba, ahol élete hátralevő részét töltötte. Legszívesebben a ko
lostorkertben, vagy ahogy ő nevezte: "názáreti kerljében" idő

zött, ahol a kávé, a gyapot, a batáta, a brazíliai dinnye és a cu
kornád meghonosításával próbálkozott. Kísérleteiről korának 
valamennyi magyar nyelvíi szaklapjában jelentetett meg cik
keket. Munkájában a jó szándék és a hazaszeretet vezette. Ha 
esetleg kinevetnénk, gondoljunk arra, hogy a paradicsom, a 
paprika és még számos termesztett növényünk idegen orszá
gokból, gyakran más éghajlatú területekről származik. 

Katona Dienes nem csak a mezőgazdaság foglalkoztatta, 
hanem a geometria is. Az ő nevéhez fíiződik A hegJ;es szeglet 
meghármazása, amit ma szögharmadolásnak mondanánk. Szö
get felezni mindenki tud, a harmadolás azonban csupán kör
zővel és vonalzóval megoldhatatlan, a kör négyszögesítéséhez 
hasonlóan. Katona Dienes módszere is csak közelítő megol
dás, ezért nem kapott az oxfordi egyetemtől 3000 font
stertinget (30000 pengő forintot !!!). Mindössze 4 szögpercet 
tévedett, a saját rajza csapta be. Módszere más matematikusok 
közelítő megoldásaihoz viszonyítva mégis a legjobb. Ezt nem 
tudta, 1843-ban szerkesztését magyar és latin nyelven is kiad
ta Szegeden. Dolgozatában már a Dugonics András által alkal
mazott sugár és ív szakkifejezést használta. E vékony, alig 18 
oldal terjedelmíi írása ma is megtalálható a Somogyi Könyv
tárban. 

1859. március 9-én tartotta aranymiséjét. 1864-ben kor
mánysegéddé választották. Abban az évben szeptember 24-én 
megöregedett rendtársainak 116 aranyat adományozott. 1870. 
április 13-án a kegyestanítórend dékánja lett. 1874. június 9-én 
halt meg Sátoraljaújhelyen 92 éves korában. 

Gyöngyösi Domonkos 9.a - Kol!ári György 



~5 ~~~~~~~~-H_o,~·iL~on~r~~~.~UTAR tl 
A szegedi felsőoktatás t·övid tö.-téttete 

Tizenkeltedikes diákjaink egyre gyakrabban és egyre izga
tottabban forgalják a felsőoktatási felvételi tájékoztatót, 

hiszen hamarosan sorsdöntő kérdésre kell választ adniuk: az 
érettségi vizsgák után hogyan tovább, melyik felsőoktatási in
tézmény melyik karára, milyen szakra jelentkezzenek. A válasz
tás nem könnyű, mert az 

..l" r: n.~ • 

zését biztosították A város nem csak telket adott, hanem az 
építési költségek felét is magára vállalta. Klebelsberg szándéka 
egy, az Alföld felemelkedését szolgáló tudományos-kultur,ílis 
centrum létrehozása volt: "Fz a tiszai egyetem itt ebben a nagy 
alföldi metropolisban csak akkor fog hivat~sának megfelelni, 6 

csak akkor illeszkedik be 
mint nélkülözhetetlen szcn· 
a nemzet organizmusába, 
ha az egyetemi gondolat 
leglényegesebb mozzanaliít: 
a kutatást egyesíteni tudja 
az alföldi gondolattal; ha 
kutatásainak tárgyát lehetö
leg úgy válaszlja meg, hogy 
a megoldáshoz közelebb 
hozza az Alföld speciáli~ 

nagy problémáit 
(Kiebelsberg K. 1931)". 

egyetemek, főiskolák egyre 
szélesebb képzési kínálattal 
rendelkeznek, ugyanakkor 
a divatos szakmákra to
vábbra is nagy a túljelent
kezés. A Szegedi Tudo
mányegyetem 82 éve az 
Alföld és az ország kiemel
kedő tudományos és kultu
rális bázisa, s egyben a vá
ros gazdasági életének 
meghatározó szereplője. 
Nem csak a továbbtanulás 
előtt ál lók, hanem 
valamennyiünk számára 
érdekes és hasznos, ha fel
eleveníljük a szegedi felsö
oktatás történetét 

A trianoni döntés vég
zetesnek tűnő sokkhatást 

A Dugonics tér a~.: egykori fórc,iltanoda majd k1rályi ítélőtábla épületével 
(ma Szegedi Tudonu!t~yegyett.'m központi épülete) 

A kultuszminiszter rc
formtöre kvései a polgá ri 
iskolai tanárképzés megújí
táséit, egységesítését is célul 
tűzték ki. A polgári iskolai 
tanár- és tanárnőképzb 

1928-ban, egyesítve került 
át Budapestről Szegedre, s 

Jelentett Szeged számára. Az 1879-es nagy árvíz után újjáépített, 
lendületes fejlődésnek induló, központi fekvésű várost elszakí
tották korábbi természetes térkapcsolataitól, s ezzel az ország 
peremére került. Furcsa ellentmondás, de a reménytelen hely
zetbe került település számára éppen trianoni diktátum követ
kezményei jelentettek új távlatokat. A területi átrendeződésnek 
köszönhetőcn ugyanis Szeged rövid időn belül egyetemi város
sá és püspöki székhellyé vált. 
Ennek előzménye, hogy Kolozsvár 1918-as román megszállása 
után a Magyar Királyi I. Ferencz ]óLSef Tudományegyetem ta
nárai kivétel nélkül megtagadták, hogy a román királynak hu
ségesküt tegyenek, ezért állásukat megszüntették. Az oktatók és 
hallgatók nagy része először Budapesten keresett menedékct, 
majd mikor a magyar minisztertanács 1921 februárjában dön
tött a kolozsvári egyetem ideiglenes Szegedre helyezésérő l, él
tek a felkínált lehetőséggeL 

Szeged már évtizedekkel korábban kérte egyetem telepíté
sét, amit középiskolái nagy száma, magas színvonala és terebé
lyes vonzásterülete is indokolttá tett. A város erejét meghaladó 
áldozatokat vállalt, hogy otthont teremtsen a "menekült" egye
temnek. Az egyetemi intézeteket a város kiürített közoktatási és 
egészségügyi intézményeibc, valamint a vasúti leszámítoló hi
vatal épületébe (mai Ady tér) helyezték cl. A tanárok számára 
lakásr61, a hallgatók számára internátusról is gondoskodtak Az 
1920-as évtized végén már a szegedi volt a legnagyobb vidéki 
egyetem. Idővel az egyes intézetek, klinikák helyzete - szét
szórtságuk és szűkösségük miatt - tarthatatlanná vált. A két 
világháború közti korszak kiemelkedő kultuszminisztere, Gróf 
Klebelsberg Kunó közreműködésével és pártfogásával kezdö
dölt meg Szegeden az egyetemi központ kialakítása. Az 1924. és 
1930. közötti építkezések elsősorban az orvostudományi kar 
klinikáinak és a természettudományi kar intézeteinek elhelye-

vált az ország egyetlen tanárképző föiskolájává. Életre kelt az 
egyházi felsőoktatás is. A trianoni határok megvonása után a 
nagyszombati jezsuita noviciátus és a bölcseleti főiskola a vá 
rosba költözött, majd 1930-ban Glattfelder Gyula csanádi me 
gyéspüspök az egyházmegye központját és vele a hi ttudomilnyi 
főiskolát Temesvárról ide helyeztette át. 

Noha az egyetem működését az 1930-as években nehét. 
anyagi körülmények sok tekintetben hátráltatták, a szegediek 
szívükön viselték sorsát. Az egyetem iránti régi elkötelezettsé
gen és az anyagi áldozatvállaJáson h.'1l ugyanis a lakosság meg
élhetbében is fontos szerepe volt az intézménynek (T. Molnar 
G. 1999). A helyi értelmiségi réteg bővülése, a lakosság iskolá
zottságának javulása a város funkciómak átalakulására is hatott. 
A foglalkozási átrétegződés határozottan a szolgáltatások irá
nyába mozdult az okta tási, kulturMis és egészségügyi funkciók 
erősödtek. A szegedi tudományegyetem hamarosan a régió 
szellemi közponlja, világhírű kuta tási eredmények megszületé
sének helye lett (pl. Szent-Györgyi Albert 1937. éui Nobel-díj). 

Az 1940-es második bécsi döntés után a Ferencz József Tu
dományegyetem újból alapításának helyén, Kolozsvárt folytat
hatta működését, a szegedi "új" egyetem pedig Horthy Miklós 
kormányzó nevét vette fel. A városban maradó professzorok, 
oktatók, hallgatók az egyetem épületeiben dolgozhattak tovább. 
1945-ben a kolozsvári magyar egyetem- sorsközösséget vállal
va a határon kívül rekedtmagyarsággal-a "kincses városban" 
maradt és felvette a Bolyai Tudományegyetem nevet. 1959-bcn 
a magyar tanárok és hallgatók tiltakoz~sa ellenére a Nagysze
benből beköltöző román egyetemmel Babes-Bolyai Tudom~ny
egyetem néven egyesítették. (folyt. köv.) 

Győri Ferelle 



Az életet válasszuk! 
Bes:zélp;etés Forgá(·ll Péter szelllés::.ort'Os.~ul, 

u Culu.~allcliu.~ Trailliiig Progret/ll ftlapítóJávul 

O• • n a m~gt;~rorszngi rends~rvál!Jí_s idejéli létre/1ozott egy alapílviíny/az 
.. , Egyesu/t Allamoklxm. M1 mot1valta ezt az alapítást? Mik a legfőbb cél
Jill. 

Kisfiú voltam, mikor menekültként Amerikába kerültem az 1956-os 
szabadságharc után. Minden anyagi alap nélkül kezdtük el életimket 
ebben az országban. lttlétimk folyamán egyre nagyobb betekintésern 
lett a mindenki számára nyitva álló, fantasztikus Iehetöségekbe. Eze
ket felismerve és kihasználva rendeztem be életemet. Isten segítségé
vel és megtervezett következetes törekvésemmel olyan életszúwonalra 
emelkedtem, amit egykor a menekült táborban álmodni sem mertem. 
~gészen nagyszerű, egyút1al elvárt amerikai szokás, hogy jómódú és 
sikeres emberek a társadalomnak mind idejük, mind anyagi jólétuk 
egy részét felajánlják. Ezt az áldozatot önként, minden külső nyomás 
nélkül meghozzák. Az átlag amerikai évi keresetének mintegy ötszá
zalékát jótékony célokra fordítja. Ez olyan ritka és nagyszeru amerikai 
érték, amiről az országon kívül nemigen hallanak és még kevésbé 
~tánoznak. Pedíg erre érdemes odafigyelni, hiszen ez az egyik - az 
onkéntes áldozatvállalás saját társadalmuk jövőjéért - , ami Amerikát 
erőssé teszi. Ez a szellem fogott meg engem és ösztönzött arra, hogy
ha szerény mécetekben is - részt vegyek Magyarország újjáépítésében. 
Hogy miért éppen az oktatásnál kötöttem ki? Egyrészt piarista nevel
tetésemnek tudható be, mely bennünk, diákokban- a kö-.:össégi fele
Jösségi tudatot fejlesztette. Másrészt Szeged díszpolgára, Klebelsberg 
Kuno rootivál t, akinek egyik fő törekvése volt, hogy minél több tehet
séges magyar fiatal külföldön tanulhasson. Ezt a gondolatot tettem 
magamé.vá, mert megláttam annak értékét, hogy mit jelent, ha egy 
egyeterm hallgató külhoni tapasztalatokat szerez, új ismereteket sajátit 
el, amelyeket beépít világnézetbe, és így számos hasznos dolgot visz 
haza Magyarországra. 

Tíz év alatt több mint száz egyetemista diáknak adtunk lehetősé
get, hogy az Egyesült Államokban diplomamunkát végezhessen. 
Ezek a fiatalok Magyarországon - hála Istennek - sikeresen dolgoz
nak. Eddig főleg orvostanha.llgatókat, üzleti adminisztrációs és kom
munikációs szakembereket, politológusokat képeztettünk tovább. Pár 
évvel ezelőtt új programot indítottunk be gimnazista diákokkal. A 
tanfolyam két város piarista iskolájában működi.k: Budapesten és Sze
geden. A most beindított tanfolyamot üzleti vállalkozásként hirdettük 
meg. Ez így egy kissé megtévesztő, ugyanis itt elsősorban nem az üz
leten van a hangsúly, hanem a vállalkozáson. Az utóbbi negyven év
ben a szocializmus ,.vívmányai" közé sorolhaq\J.k, hogy az emberektől 
elvették az önbizalmat, a kockáztatási kedvet, csakúgy, mint az újítási 
kedvet. Mi éppen a vállalkozási kedvet, a talpraeseHséget és a felelős
séget vállalni akarást szecetnénk fiataljainkban ezekkel a tanfolyamok
ka! ~el~reszt;ru és fejles~teni. Tehát ne az állam és a politika, meg a 
külf~ldi orszagok, a multinadonális cégek legyenek jövőnk meghatá
rOZÓI. Olyan polgárokat szecetnénk nevelni, akik öntudatosak, akik 
tisztában varn1ak jogaikkal és kötelességeikkel, és ezekért harcolni is 
memek! Ezeken az egyéves tanfolyamokon arra szecetnénk töreked
ni, h~~ a fiatalok ráébredjenek: nelók is vannak jogaik, kötelességeik. 
Nekik IS lehetnek elvárásaik az állammal, a politikával szemben, és 
nekik is van joguk ugyanolyan szinten élni, mint a német, francia, 
vagy amerikai fiataloknak. Olyan fiataloknak kell ezekből a tanfo
lyamokból kikerülni, akik nem fognak szó nélkül alkalmazkodni 
Brüsszel, Washington, vagy a multinacionális cégek kívánságaihoz. 

On is p~rista diák ~It. Az alapímím;át - Cnlasanctius Training Program 
(CfP) -IS Knlaz.aiiCI S:zeut józsefről, n pillrisla rend alapítójárólnevezle el. Mi 
a véleménye a pillristn trnJelésról? 

A piarista nevelésnek, a keresztény és a magán iskolák nevelésének 
óriási lehetöségei és kihívásai lesznek a XXI. században. A jelentegi 

magyar oktatási rendszer teljességében át akarja venni az amerikai 
állami iskoláknak az 1960-as években elkezdett - és teljes csődbe ju
tott - oktatási modelljét. Keményen fogalmazva: egy könnyen mani
pulálható és megvesztegethető, értékek nélküli társadalmat szecetné
nek felállítani. Ezt a társadalmat bármely politikai erő kénye kedve 
szerint irányítl1atja. Ez Amerikában többé-kevésbé sikerült is az állami 
iskolákban. Annyira, hogy számos amerikai nem képes megmutabu a 
térképen, hogy saját honfitár:;a i hol viselnek hábo
rút. Azonban ugyanebben az időben számos magán iskola is mükö
dött és müködik az Egyesült Államokban, amely értékes szellemi és 
oktatási szúwonalat képes tartani. Nemcsak érzem, de tudva tudom, 
hogy ez a kötelessége a piarista iskoláknak is Magyarországon a XXI. 
században. Tehát ezek az iskolák neveljenek nagyon felvilágosult, 
önérzetes, magabiztos, nyelveket és kultúrákat ismerő, a világban 
jártas és legfőképp erős erkölcsi alapokat va.lló és élő diákokat. Erre 
figyelmeztet Berzsenyi Dániel: Minden ország támasza, talpköve a 
tiszta erkölcs! Öriási hatalom van ezeknek az iskoláknak a kezé
ben: ha ezt okosan és lóta.rtóan használják fel, olyan embereket képez
hetnek, akik egyensúlyban tudják majd tartani az állam destruktiv 
oktatáspolitikáját Remélem, hogy a piarista iskolák fel fogják használ
nikülföldi kapcsolataikat is a jövő építésében. 

Amerikiíbm élő magynrként miérl tartja fimtosnnk a magyar identiltís megőr
zését? Hiszen ez nem teszi kényelmesebbé életét. Epp ellenkezőleg: ez rmgeteg 
áldozathozatiiii, erőfeszítést kíván. 

Ame~ a bevándorlók országa. Arról beszelni, hogy mi az amerikai, 
nehéz. Arnbár van néhány jellemvonása az amerikai társadalomnak. 
Ezek egyike a patriotizmus. Aztán a legtöbbje nyílt, segítőkész. ÓSzm
teség ötvöződik meglehetősen kemény munkaerkölccsel é. dolgozási 
hajlammaL Ugyanakkor az egyén szabadon megélheti saját életét. 
Valalá z.wartalanul lehet kínai-amerikai, japán-amerikai, német
amerikai, olasz-amerikai, vagy épp magyar-amerikai. Van, aki egyiket 
sem választja. Ó TV-amerikai, vagyis szellemi és kulturális igények 
nélki.ü éli életét. Pihenése, szórakozása napi a napi televiziózás. Sz.i
momra természetes életszükség:et - mely szüleim, egyházi közössé
gem és a nyugati magyar cserkészet által bontakozott ki bennem, hq,ry 
folytatólagosan egyre jobban megismc~em, megszeressem és örömö
met találjam a közép-európai és magyar szellemiségben, illetőleg an
nak ápolásában. Ez nemcsak engem tesz boldogabbá, de úgy érzem, 
hogy az amerikai többnépességü mozaikot is gazdagítom általa. Két
ségtelen, hogy ez a folytatólagos önképzés erőfeszítéssel, tehát áldo
zathozatallal jár. De hát nem kell-e minden értékért megdolgozn.i? 

Meglepéfen jól ismeri MagyarorsziÍgot, a IIUIÍ /Ulmi viszouyoknl. Mit gondol 
róla? 

Ha a hazai viszonyokban a képességeket mérem fel, úgy találom, 
hogy a magyar nagyon tehetséges és alapjában véve talpraesett, jó 
szándékú nép. Az a sors fintora, hogy találmányainak és újításainak 
tetemes részét nyugatra vitte. Utóvégre olyan országokat és nemzetc
ket gazdagított, akiknek senuni része sem volt az ő nevelésében. Ez a 
folyamat a kommunizmus idején még inkább fokozó. 
dott. Jelenleg a magyarországi vezetők épp azt szorgalmazzak, amit 
nem kell tenni. Bele akarják sulykolni a fiatalokba, hogy tanuljanak 
meg szerények és kicsik lenni, elégedjenek meg a világ által odado
bott csontokkal. A magyarságnak ennek ellenkezőjére van szi.ik!iége. 
Tudatosítani ifjúságunkban, hogy mi is lehetünk olyan erősek és ma
gabiztosak. olyan jómódúak, mint bármelyik fejlett nemzet a világon. 
Ez pusztán elhatározás kérdése: kicsik legyünk-e és súlytalanok, vagy 
Közép-Európagazdasági-szellemi d.inamója? 

Sze P i Press 



A Megtestesülés ünnepére 

Hadd meséljek el egy apró történetet arról, ahogy egyszer lsten 
visszarángatott a földre. Meg kell hagyni, jól ért hozzá. 

A téli vakációt családostul Cornwall-ban töltöttiik. Régi ál
munk volt ez. December eleje volt, odakint dermesztő hideg, ám a 
napfény mégis kölcsönzött valamikülönös hangulatot a tájnak, be
ragt;ogta a vidéket. Kicsi, fehér bérelt házunk az északi part festói 
szépségű részére nézett. Ezt a partszakaszt olyarr teremtő alkotta, 
aki elegendő időt szánt a munkára, és akinek elég éles szeme van a 
rész/etekhez. 

Egyik nap a hosszan tartó és bőséges reggeli után a létező ösz
szes fellelhető meleg ruhát magunkra öltöttük, hogy azután, mi11t 
valami ürhajóscsapat, sétára induljunk a metsző hidegben. Új útvo
nalat választottunk. Ki a fehér kertknpun, a szélfútta, acélzöld me
zón át, egy néhány száz méterrel arrébb kinyúló szik/a felé tartot
tunk. Mögötte, a végeláthatatlan tenger hullámai egybemosódtak a 
szürkéskék égbolita l. 

Én a nyolcéves Malthew-val meutem, aki minden megszólalását 
kérdéssel kezdte. Feleségem, Bridget - az életkorához képest igen 
mély gondolatokkal foglalkozó - négyéves foseph-fel követett min
ket. A legkisebb, a kétéves David örömmel kiabálva, n sirályokat 
riogatva rohangált előttünk. A madarak felröppentek, pár percig 
köröztek körülöttünk, és hihetetlen légi mutatványoknt adtak elő, a 
lehető legnagyobb természetességgel. 

Nem sokkal n szikln előtt elégedetfell állapítottam meg: vala
nJennyien boldogok vagyunk. Bár jó családot alkotunk, nem esik 
meg gyakran, hogy egyszerre mindannyian ezt mandllatjuk el ma
gunkról . Nagyon kemény munka egy öttagú családot boldoggá ten
ni. Olyan ez, mint amikor a cirkuszi mutatvnnyban nz nkrabata 
több tányért pörget egyszerre egy-egy hosszú pálca tetején, miköz
ben folyton rohangálnia kell, hogy lendületben tartsa őket. Az 
egyetlen különbség csupán annyi, hogy egy család esetében 11em 
lehet megállni, és meghajolni. Az ember egyfolytában rohangál, és 
fáradt. A vakációk mindig jó lehetőséget adtak Bridget-nek és ne
kem, hogy egt; kicsit magunkra figyeljünk, és átgondolhassuk, mi
képpen lehet mozgásban tartnni a tányérokat. 

Elértük a szikln peremét. Lenn, messze alattunk, egy 
tengerformálta sziklák által körbevet t, patkó alakú, az általam vala
ha is látott Ieggt;önyörűbb öböl tárult elénk. Tökéletes forma, töké
letes tenger, tökéletes homokpad, tökéletes szík/a. Lemermí azonban 
nem lehetett. Nem vehettük birtokba. Csnk lenézni tudtunk rá. 
Ahogy ott álltam, és a hul/nm éppen visszahúzódott, arra gondol
tam, ez minden bizonnyal Isten egyik legjobban sikeriilt alkotása. 

Amint ott csodáltam a világnak ezt az eldugott sarkát, 111inden 
másról megfeledkeztem. Hirtelen nagyon biiszke lettem arra, hogy 
ugyanahhoz n világhoz tartozom, ahova a hatalmasan csillogó ten
ger, a kék-fehérben játszó égbolt és a szilárd, elszórt sziklák. Ezek 
lsten szimbólumni. Hatalmasak, csodálatosak, fennköltek, vágyat 
ébresztők, ugyanakkor mégis lehetetlen egy kicsit is birtokba venni 
vagt; leírni őket. Nem tudtam magamhoz témi n csodá/attól .. . 
- Papr.. pisilni kell! 

Legkisebb fiam hangja azonnali beavatkozást követelve hasított 
bele magamba felejtkezésembe. David arca elárulta, hogy a tragédia 
hamarosan bekövetkezik. Ahogy megpróbáltam szknfanderszen1 
öltözékéből kihámozni, hogy n mrlvelethez szükséges megfelelő nila
poiba kerülhessen, szinte felháborodottan fordultam Istenhez. 
- Istenem, te tudod n legjobban - kezdtem -, milyen kevés időm van 
pihenni, és élvezni bármilyen szépséget. Miért kell leszállnom ide, 
és ilyen kicsinyes problémákkal foglalkoznom? 
- Mert én is ezt tettem - felelte Isten. 

Adrinn Plass: Növekedésem kínjai, HARMAT 2002. 

Összeállította: Szegheő József Sch. P. 

A mikor találkozol egt; ismerősöddel, először is kívánj neki boldog kará
csonyt. 

Ha van egy kellemetlen szomszédod, csmgess be hozzá egy tálca karácso
nyi finomsággal. 
Azolal t a teendőidet, amelyek nem életbevágóan fontosak, halnszd el januárra. 
Sose válassz fenyőfát sötétedés után. 
Az ünnepek alatt békül j ki egy hnrngosoddal. 
Azt n fenyőfát válaszd, amelyikre legelöszőr azt mondtnd, túl nngt;. 
Ne ess kétségbe, ha pénzügyileg nem állsz n helyzet magaslatán. Goudolj 
csak vissza: azokat n karácsonyolalt őrizted meg szívedben n legkedvesebb 
emlékkén t, amikor alig volt pénzed. 
Miközben a lalrácsonyi süteményt készíted, szóljon a hátt~rben n Csendes éj. 
Hagyd azt n problémái, amelyet úgt;se tudsz megoldani. Elvezd az iimrepeket. 
Vigt;él be az öregek otthonába egy nagy tál karácsonyi süteményt. 
Az ünnepek alatt gondolj a madarakra is. Szórj madáreleséget a konylmab
lnkbn, vagy kötözz szalonnát a közeli fákra. 
Ha úgt; látod, elég dísz van nuír a karncsom.J!án, akassz rá nyugodtan még kettőt. 
Ne halaszd az utolsó pillanatra az ajándékok becsomagolását, nhogt; meg
vetted, csomagold be őket. 
Ne törődj azzal, Ira hamisan énekeled n karácsonyi dalokat. Énekelj. 
Hívj fel egy öregek otthonát vagt; más szociális gondozóintézetet, és érdeklődj 
utána, kik nem szaktak levelet kapni. Kiildj nekik lalrácsonyi képes/apol. 
Este, arnikor lznzaérsz, lámpa helyett gyújts gyerh;át. 
Ne feledd: minél drágább egt; játék, n gyerekeid a11nál inkább a dobozával szerel
nének játszani. 
Ha valamelyik családtagodon látod, lrogtj fáradt vngt; rosszkedvti, öleld át. 
Menj el az éjféli misére. 
Ha konyhatündér vagy, siiss annyi süteményt, hogy jusson belőle kevésbé 
iigyes barátaid asztalára is. 
Időben keresd elő n knrácsonyfntalpat, 
Ne feledd: a karácsonyi nngt;tnknrítás nem kötelező. 
Az ünnepek alatt nézd el családodnak azokat az apró hibákat, amelyekért nuís
kor roblxmsz. 
Ha van valakid a temetőben, menj ki hozzn szenteste délutá11. Tegyél n 
sírjára egy ágat a karácsonyfátokból és egt; szaloncukrot. 
Vágd n sutba az aggoda/maidnt. Karácsonykor n giccses is szép. 
Decemberben minden nap morrdj valami kedveset legalább három embemek. 
Nézz köriil a parkolóban december 23-án. Ha látod, hogt; valakinek lejárt a 
parkolási ideje, vegyél új pnrkolójegyet, és trlzd azab/aktörlő mögé. 
Adj szerényen, fogadj nagylelkr/e n. 
Az ünnepek alatt kedveskedj valakinek valamivel anélkül, hogt; megmonda nád, 
le vo/tnl. 
L.égt; türelmes a pároddal az ünnepek alatt. A humor nrindig átsegít n nelréz 
helyzeteken. 
Ha úgy érzed, kezdesz szélzuhanni az iilrnep előtti rohnngálásbnn, ii/j be 
öt percre egy templomba, és a meghitt csendbell mere11gj el n karácsony 
igazi jelentésén. 
Karácsonykor ne szégyelld a könnyeidet. 
Ne felejtsd: Iza nrinden ott/ronban béke van, béke lesz n világon is. 
Légy kedves az eladókkal- valószínr1/eg kimeriiltebbek, mint te. 
Ha telefonon beszélsz egy iigyintézőve/, kívánj neki boldog karácsonyt. 
Neked semmibe se kerül, ő pedig talán meg teszi, amit szeretné/. 
Nem az ajándékoktól válik ünnepivé a lrangulat, hanem tőled. 
Vedd meg valakinek ajándékba, amit n legszívesebben magadllllk venné/meg. 
Nézz végig a családodon, és örülj az életnek. 
A Iegnagt;obb ajándék, hogy embemek sziilettél, és részed lehet n kará
csonyiinnepéberr. 
Írd fel, hogy hova dugtad az ajándékokat. Ígtj n karácsonyi ajándékból nem 
lesz hlísvéti. 
Ne akarj mirrdent egt;ediil megcsinálni. Még n Mikrtlásnnk is vannak segédjei. 
Szenteste lalpcsold ki a tévét. 
Újév napján gtjlljts három gyertyát és go11dolj arra n három legjobb dolog
ra, amely az elmrí/t évben történt veled. 
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Az iskolai vers- és novellaíró pályázatra - nagy örömünkre-többen to llat ragadtak. Itt a legkiválóbb versekből közJünk egy csok.n~
tára valót. Következő lapszámunkban a novellákból válogatunk. 

l(utyabaj 

Esik a hó, hulli~,. 
. ff'· tya faz1k. 

Shef\ .. u ek lakása, 
Ninc:; szegényt' d .. 

tt van a bun aJa· 
DeO 

. é za bunda, ? 
Mit 1S r a a kutya sorsa. 
!.-la rosszu\ rnegy tot 

kap cson • 
Csak néha dékot\ 

··'-'-ször mara Legtouu · 
. az a csont, 

Egyedül magamban ... 

E~yedül, magamban, gondolkod . -
m1 még megtö t. h om a szeprot 

• r en et velem az életben 
az előttem levő családi képről, ' 
mely fent áll a szekrényen meré~zen. 
Nyugodtan ülök a b • 
és csak · z a lakparkány mellctt 

' nczem nézem t ' 1. ' 
az eget, a felhŐket ház:k:~o l ~l!s~zcséget, 
kik :.z utcán s. . ' ' ' • cm crc•kct, 

etalnak, az emberiséget. 

József Attila 

Poraidra születtem, barátom, 
S míg elméd néhány h:.lvány 
Sz i kr.ijnt csipegettem 

ll ~zrrk. 

A megsnrgult fatörmelékről, Ar
codb;, tűnt l;,ssan az :.rcorn. 

pedig JÓ lenne int régen volt. 
t fürge volna, m 

Mer . fáradt, öreg. 
Mára, bizony kér többet! 
Deebbölnern . 

Érzem, e nap nem lesz a le szebb n 
mert szomorú vagyok m. ~ • há ' cm lesz a legemlékezetesebb 
mit ,, szél irányít m 1' ~ln J 'zunk előtt lévő fűz. ' 

. ' e Y na a erősebb 
engem VISZont gondok sokas.ígJ űz.' 

Csak il fegyvert nem szorítom 
üres szívemhez ... 

l 
Tu. dom,_ h~gy nincs bocs.ínat, 
B.lnom JS cn, ha bánat kondizm, 

Edzeni fog. rne? senki\ 
"' rn \esz többe egy . \~\ ,.,.e .. ..regseg e o' 

Mar közel a na 
1 

p, az a nevezetes 
me yen eldől minden a l ' . 

Elrnencku\ ~z o többi eb közül! 
Kiemelkedik a • . S n 

de kérlek bánat .' _z esz az IfJúkor vége, 
inknbb b' ld 'addig IS ne te veze~ 

Fu peter · ' ' 0 ogs.íg téged 1 • 1 k ' , 11V a ' te légy az életem é ke. 

Érzés-más nélkü\ 

Gyámoltalannak érzed magad, 
megszületté\, 5 máris minden szalad. 
A világ szalad -bizonytalan vagy: 
mít nem szabad? A kérdésed nagy, 
majd nyugodni hagy. Az asztal alatt 
jön az első felismerés: a tapasztalat. 
Ez nagy falat: nagyravág~ó lettél, 
gyorsan felkerü\tél, valak1t letettéL 
Nagy az első pofon, hatalm:.s _csalódá~. 
Emlék elől rnenekülve, messztrc vágyodás. 
Első szerclem: magányos csalogány, 
mindcnröl lemondasz, a remény halovány. 
Boldog is voltál, most emészt az unalom. 
Úttalan utadon az irányt én mutatom. 
A lábad öreg már- viszlek a hátamon, 
üres a szemed, benne csak fájdalom. 
A barátság sem számít már neked, 
egy érzés-folyam volt az életed. 
Megfojt a sok érzelem. Megérte mcgértenem? 
f kell tőled kérdcnem, dc nem! És nem, nem ... 
rf/r vége, most már mindent látok, 
átok rátok ezért, barátok! 
~gycdül maradtam: Érzés-más nél~i.i\.~ 
nincsen semmim már a szívcmcn ktvu\. 

Ktídtír Bence ll. a 

Séta a ligetben 

Mélabús mereng. , .k es a •a alatt 
fa levélbe frt kesergés 
il szerelern miatt. 

Ligetben ténferg. 
céltal;,n es 

n?mil el;11élkedés 
bus.1n 

Várkonyi Tibor 10. b 

(cím nélkül) 

A sötét h1degben parázslott a szívem, 
Mert lenézett r.ím a S.itán. 
Tudtam, hogy m•m az én szívem, 
Hogy férfi nem mamdhat lábán: 
Mikor ilngy;,li tünemény 
Leereszkedik .1 földre. 
Felrémlik bennem a remény, 
Hogy nem megyek tönkre' 
Ily napon történt mindaz, 
Mikor átéltem az egészet. 
Vétkeztem: biz az, 
Elhagyt;,m a szentséget. 
A termen gyenge szellő suhant át, 
Míg néztem a l.inyt 
Az ablakon cit, 
Mint a bálványt. 
Lassan ringó tc~tt• 
A holdhom;Hyb.1 lépett. 
S felragyogott i1Z este, 
Hogy felszít.s.l ,,z emléket. 

Banra Audrás 12. c 

.. Mit írni a levélbe 7" 

kérd~ a hang, · 
.. Ódat zengeni k·· · onnyben 
mmt a bús harang'" ' 

T;•~etöi nyug;J!om 
k1ser a tn von 
erdei tisztás;kon 
zúgnak il gondolatok. 

Bódy Tamás 12. a 

Ben,, fénye 
Matt vinekre festi 
Koponyárnat 

Ós.~:be roppant il nyár ma, 
Leszédülnek ilkába 
Falcvelek a s<l rba, 
S hullásuk valami rég 
Belémk;,rcolt ezüst-arcon 
Vetett szikrát 
5 e haló fénvbcn 
L.itni vélen{ 
Újra a féltett 
Angyal mosolyát 

C:,;endes cstíkokkal 
Remegtünk egymásba 
Egy<.' tlen őszi agóniába 
A hunyorgó barna bokrok~ l 
I'M m.lsodpcc-évvel ezelőtt, 
S cs.1k most látom, 
Mennyire belenőtt 
A liget ös~.~:es árnyéka 
Sdvcm összesárÚba 
ts h.iny ölelésnek 
Szentelt itt fel örök 
ll;,h·,iny temetőt 

L.1~san a feledés 
Mindkettönk szívéből 
Fclemé~zt 
Egy fájó részt, 
Mclybcn egymás 
Szcntjei voltunk 
És oltárán egymásért, 
Egymásb,, haltunk, 
Cr..z marad mindörökre. 

M.1r csak 
l Sejtem, hogy nincs bocsánat, 
Dc tudom, hogy itt van a bánat 
Mclynek furcsa lénye 
Barna fénybe vonja 
Egyre gyengülö 
Koponyá ma t. 

Hegyközi Péter 12. ú 
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Jótél{onykodás és ){ultú .. a 

A Kortárs 
Mfívésze

tek SIÍlyos és 
Gyógyítiratat
lan Beteg Gyer
mekekért Ala
pítvány szerve
zésében, idén 
decemberben 
két rendezvé
nyen vehetnek 
részt a kultúra 
iránt érdeklő

Bene Andrea: A Szűz dö, s adakozni 

vágyó emberek. Az Alapítvány elsősor
ban a rákos betegségekben szenvedő 

gyermekeknek és családjaiknak nyújt 
szociális támogatásokat. 

A napokban nyíló kiállítás egyedülál
ló módja az adománygyűjtésnek, de az 
adományozásnak is. 

Idén nyáron öt alkotóművész egy 
héten keresztül munkálkodott, hogy a 
kiállított képek bevételéből az Alapít
vány céljait támogathassa. Az alkotók 
névsorához még négy művész csatlako
zott a későbbiekben, így a kiállítás még 
eklektikusabb és színesebb lett. 

A kilenc alkotóművésznek mind más 

A jászolban fekszik, 
de a világot tartja fenn; 

emlőkből táplálkozik, 
de az angyalokat táplálja; 

pólyába takarják, 
de halhatatlansággal 
ruház fel bennünket; 

tejjel tartják, 
de imádás hódol neki; 

nem talál helyet a szálláson, 
de templomot épít magának 
a hívők szívében; 

hogy ugyanis erős legyen a gyöngeség, 
gyönge lett az erősség. 

(Szent Agoston) 

és más a szakterülete, s többen a szaká
sos technikákat is felcserélték egy rég 
áhított, de a megélhetésük miatt oly sok
szor félretett a lkotóeszközre. 

Talán ezért is sugárzik a szeretet e 
képekböl, s a cél, melynek elérése oly sok 
apró gyermeknek adhat a fájdalmas pil
lanatokban csekélyke vigaszt. 

A kiállítás december 19-ig lá tható 
még Szegeden a Démász Székházban 
{Klauzál tér 9.), ahol a tárlat végéig, fo
lyamatosan bárki licitálhat a kiállított 
művekre. 

December 28-án pedig egy nagysza
bású hangversenyen vehetnek részt a 
segítő szándékú érdeklődök. A koncert 
16.30-kor kezdődik a budapesti Ország
úti Ferences Templomban (Bp. 11. Margit 
krt. 23.). A műsorban Bach, Handel, 
Gluck és Telemann művei hallhatók. 
A koncert fővédnökei: Mádi Dalma asz
szony, a Köztársaság Elnökének Hitvese, 
Dr. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke. A 
hangverseny védnöke: P Hegedüs J. Kolos 
OFM plébános. 

Mindkét rendezvény kapcsán befolyt 
összeggel a súlyos beteg gyermekeket és 
családjaikat támogatja az Alapítvány. 

(Bene A.) 

" Ujdonságainl< 
SZEPI-HANGTÁR: 

Wendy Carlos életműve került kiadásra 
nemrég Amerikában. Az elsők közt volt, aki 
felfedezte, hogy Bach szintetizátoron meg
szólaltatva új, sajátos élményt tud nyújtani. 
Nem lehetünk elég hálásak DZ tanár úr ba
ráljának, hogy ~ikerült hangtárunknak be
szerezni. (The Bach Box CD 1252-1255) 

Dohnányi Emő Szegedi miséjét a Dómban 
hallhattuk hosszú szünet után. A templom 
felszentelésére kiírt pályázaton nyert vele a 
méltatlanul elfeledett kiváló zeneszerző. Két 
francia felvételét is sikerült bcgyűjteni. 
Könnyen élvezhető, magyar fülnek kedves a 
zenéje. (Szegedi Mise CD 1256, The Yeil of 
Pierrette etc ... CD 1270, R uralia Hungarica 
etc ... CD 1271) 

Jacques Loussier zongorajátéka sokunk 
kedvence. Idén adta ki a TELARC legújabb 
!emezét: talán még gyerekkorában tetszett 
meg neki Beethoven hetedik szimfóniájának 
lassú (gyász) tétele. Azóta hordozza szívé
bcn. Ezen a felvételen az alaptémához tíz 
variációt fűz: szép, érdekes felvétel. (Loussier 
Trio- Beethove11 Varinti011en CD 1268} 

Szeglteő József Sch. P. 

Egy t.•ltűnt zsoltár·a 
l A karvczetőnek, egy eitant zsoltára 

2 Uram, így sz61tam hozzád: ,,Köszönöm, 
köszönöm neked földjei mct, ~ Jiata i mat, 

házamat és szeretett családomat." 
3 igen, kemény munkámat irgalmad 

nem hagyta kárba veszni, s vagyon mellett 
szép családdal ajándékoztál meg. 

4 A világ azonban elfajult, 
a zsarnokok irányílják az igazakat, 

a testvér pedig testYéri vért ont. 
5 Ekkor így száltam hozzád: 

"Ments meg Istenem! Ments meg, 
ne hagyj cl mostse, Uram, 

taszítsd Ic innen a rosszakaróka t! 
Taszítsd le öket eme hegyről 

amelyet a Te szent kezed emelt!" 

6 Te mennyei akaratoddal, 
úgy rendelted, hogy elérjen a csapás. 

S most tehete tlenül itt fekszem, 
kegyetlen ellenségeim karmai között. 

7 Tudom, hogymost magadhoz hívsz, 
de családomat megmentetted. 

8 Most, utolsó perceimben, 
csupán ennyit kiáltok hozzád: 

"Dicsöség az Úrnak." 

"' "' Boldog Uj E,·ct 
Ezúttal sírva, szépen 
Forgok meg lelkernnek régi 
Gyermekes életében: 
Boldog újévet kivánok. 

Boldog új évet kivánok, 
Mindenki tovább bírja 
E rettenetet, 
E szamárságot, 
Mint szegény, mint bírom én, én, 
Gyönyörködve, 
Óh, én szegény 
Lelki kémény. 
Boldog újévet kivánok. 

Ontom a füstjét 
A szavaimnak, 
Pólyálva és idegesen, 
Be messze ringnak 
Az én régi terveim, 
Az én régi társaim is 
De messze vannak, 
Boldog új évet kivánok. 

Új év Istene, tarts meg 
Magamnak 
S tarts meg mindenkit 
A réginek, 
Ha lehet: 
Boldog új évet kivánok. 
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Szegedi piarista diákok 
az olimpiai játékok történ<~tében 

Talán a legérdekesebb és legváltozato
sabb életúttal rendelkező szegedi diák 

s egykori olimpikon Or/ey Szabolcs, aki 
1934-ben a fővárosban szi.iletett. Nem Sze
geden, hanem Budapes-

végig), szegedi edzője előbb Arme11tam [ef~' göfolyosóján a lakók és a hozzátartozók 
(1873-1952), majd 1949-től Márki Frmrc nagy ijed::.égére diákkori bará~ával, sporl-
minden idők talán legtehetségesebb é::. tarsával Magay Dánie/lel. Az ifjak vegyész-
legeredményesebb vívóedzöje. S:.:egedi nek és olimpiai bajnoknak készültek. En-

Postás ill. az egyetemi nek ellenére csak gyógyszerészhallgatónak 
ten kezdte meg iskolai 
tanulmányi!. Édesapja 
Óssy-Orley Zolttí11 (1894-
1983) altábornagy, a 
szegedi vegyesdandár 
parancsnoka 1944. előtt 
és után is honvédf()tiszt
ként szolgált. Az 1944. 
október 23-án délelőtt 

11 órakor a városháza 
polgármesteri irodáJá
ban készült jegyzö
könyv tanúsága szcrint 
a Il. világháború Szege
den maradt hat vezető 
politikusa közölt ott 
volt szintén, akik igye
keztek a várost me&rvé
deni az értelmetlen 
orosz támadástól. Tény, 
hogy az egykori lemez-

"Egy intelligens ember kiváncsi 
és ezért tauul, olvas, odafigyel, 
és uyitott szemmel jár a világ
bau. Nyelveket tanul és tliplo
mát szerez. Ez az alapfeltétel 
ah/ro;:, hogy 11 Jóistentől kapott 
eszét a saját és mások hnsznára 
fordítsa. De más talentumot is 
knp, lm kétszer áll sorba, amikor 
osztogatják, pl. mfivészi-, vagy 
sportlwjlamot. Vétek, Ira a=t 
lustaság miatt elhanyagolja, 
mert kö::h1domású, lrogtj kima
gasló eredményt csak nagtjOII 
sok izzadsággallellet elérni. Aki 
e"e nem lrajla~rcló az so/ra sem 
fog éruényesiilni, ill. so/za nem 
fogja h1dni, Jzogy mennyire vi
hette voln n, mint llegedtíművész, 

sportklub vívószakosz- vették fel őket az egyetemre. 1955. elején 
tályában vívott több Budapestre költözött, s még ebben az esz-
tehetséges szegedi spor- tendőben az ifjúsági kardvívó világbajnok-
tolóval, köztük Dr. Apró ságon bronzérmes lett. Olimpiai kerettag
fcrciiCCl'l is, aki jogász- ként egyre több időt töltött vívótársaival 
ként és hclytiirténész- tatai edzőtáborban . Sajnos a melbomne-i 
ként is maradandó érde- olimpiai csapatba nem került be, így volt 
meket szerzett a város alkalma az 1956-os eseményeket Pesten 
múl~ának megismerte- átélni. A forradalom leverése után egy 
tésében. Az akkori vívó- percet sem gondolkozott azon, hogy mi-
termck épületei ma a ként tovább. 1956-ban ő is ki.ilföldre távo-
Kossuth Lajos és Tisza zott. Oxford helyett az Amerika lett az 
Lajos sugárutak keresz- uticél, ahol a nagyhírű Standford Egyctc
teződésében találhat{! men szerzett vegyészdiplomát. Ameriká
Postapalota helyén ál- ban a vívás egyre inkább háttérbe szorult, 
lott, ill. az egykon bár 1960-ban megnyerte az amerikai baj
Szukováthy téren (ma nokságot, de nem kapta meg a kora1 ,il-
Ady-tér) egyetemi épü- lampolgárságot, ezért nem vehetett részt a 

vagy mint atléta." 
Ö.S;:. 

letének félkör alakú r6mai olimpián. Még négy évet kellett vár-

gyárban tartózkodó ma~:.ryar honvéd kato
nai parancsnokság elzárkózott a város fel
adása elől, ennek ellenérc sikerült a továb
bi vérontástól és a város céltalan lövetésé
től megmenteni az itt maradt polgárságot 
és a középületeket Testvére Or/ey Gabriel/n 
Dr. Vinkler Elrmér professzor felesége lett. 
Az 1944-1945-ös tanítási esztendőben írat
ták szülei a szegedi piarista gimnáziumba 
Szabolcsot, ill. az összevont szegedi Fő
gimnáziumba, ahova a háború miatt a pia
risták, a régi Klauzál Gimnázium (ma Rad
nóti Miklós Gimnázium) és a régi Baross 
Gimnázium (ma Vedres István Építőipari 
Szakközépiskola) tanutói is Jártak, ahol 
osztályfőnöke Littomeritzky ]á11os (lánya: 
Littomeritzky Mána olimpiai bajnok úszó, 
Szeged első női olimpiai bajnoka) lett. Az 
iskolában Ismerkedett meg a cserkészettel 
is, mely igen JÓ alapokat adott a későbbi 
nehéz esztendők átvészeléséhez. Az e\'an
gélikus születésü kiváló tehetségű diák 
kitünő tanuló volt mindvégig. Az 1945-46-
os tanévben Szóke Je11ó lett az osztályfőnö
ke, az 1946-47-esben pedig Petlzeó Zollá1t. 
Sportolói tehetsége is igen korán megmu
tatkozott, hiszen foglakozott lövészettel, 
lovagolt, rendszeresen úszott s természete
sen a kedvenc sportágában negyedikes 
gimnazista korában l. osztályú kardvívói 
minősítést szerzctt. Szerelett volna öttusá
zó lenni, dc számára elérhetetlennek tűnt a 
hőn áhított sport versenyszerú űzése a 
származása miatt. Testnevelő tanára Pesti 
Lajos tanár úr volt (aki az 1936-os berlini 
olimpiai versenyeket a helyszínen izgulta 

tornatermében Az édes- nia arra, hogy az "amerikai" kardcsapat 
apja 1944-ben a ::.o~:egcdi tagjaként részt vehessen a Tokiói olimpián 

Nemzeti Bizottság tagjaként részt vett a (1964. oktúber 10- október 24.) a követke
demokratikus átalakulásban, ezért ző összeállításban: Keresztes, Magay, Hcínw
Rákosiék (Rákosi Mcítyás is Szegeden érett- ri, Or/ey. Sajnos az oroszok nagyon júl 
ségizett a Barossbéln) igyekeztek a vívói megtanulták a magyar vívóktól a kardfor
körökben csak Szabinak becézett sportol6t gatás rejtelmei!, aminek a csapat láttél ká
elzárni minden érvénycsi.ilési lehetőség rát, hiszen az első fordulóban kikaptak és 
elől. A harmadik gimnáziumi osztály el- kiestek a további ki.izdelmekből. A Ma
végzése után édesapja Sárospatakra ki.ildte gyar kardcsapa t is csak az 5. helyet tudta 
az Angol Intézetbe, mcrt azt szerette vol- megszcrczni. 
na, ha fia oxfordi diák lesz majd egykoron. Tokió után, 30 éves korában hagyta 
Sajnos a kommunista abba a vívást és tért át 
rendszer azt az iskolát is egy másik sportágra, 
bezáratta, így visszake- mégpedig a golfra. 
rült Szegedre és a Radnó- Senior korában beválo-
ti Gimnáziumban tette le gatták a svájci váloga-
sikeresen az érettség• tottba és többször vett 
vizsgáit 1952-ben. ÉveJ...ig részt nemzetközi verse-
nem vették fel egyetemre, nyeken, Európa bajnok-
pedig kitünő eredményei ságokon. 1995-ben meg-
és tehetsége alapján ott hívták az lljonnan ala-
lett volna a ~elye. 195-1- kult Magyar Golf Tár~a-
b e n C r em o n á b a n ság kapitányának s az-
(Olaszország) megnyerte úta magyar szú1ckben, 
az Ifjúsági kardvívó vi- versenyez. Ez év decem-
lágbajnokságot, majd berében a Magyar Golf 
még ebben az évben a Szövetség díszközgyű-

főiskolai világbajnoksá- lésén az év senior golfo-
gon kardcsapatban ezüst- zójának fogják kikiáltél-
érmet (Mngay Dániellel ni. Jelenleg svájci és 
közösen), kard egyéniben franciaországi házában 
a 6. helyet szerezte meg. Or/ey Szabolcs él, és az Internetnek 
A Dózsa György utcai egykori Wolf-palotél köszönhetően sikerült kapcsolatba kerülni 
épületében, melynek homlokzatát Lechner vele. 
Ödön tervezte,- az egykori Kass (régi További szép sportsikereket és jó 
Hungária) szállóval szemben- a sokat kí- egészséget kívánunk Örley Szabolcsnak! 
sérletezgettek, robbantgattak a bérház füg- Nagy }áuos 
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Patrocinium-Kupa 

Az idei patrocíniumi kézilabda
torna 2003. november 29-én 

került megrendezésre. Az előző 
évekkel ellentétben az eseményen 
más piarista iskolák nem vettek 
részt, ezért amolyan házibajnokság 
jelleggel folyt a versengés. A diáko k 
két különböző korcsoportú csa pattal 
indu ltak, amelyhez a Szepi DSE és 
az Öregfiúk csapata csatlakozott. A 
résztvevöket emlékérmekkel jutal
mazták. 

A végeredmény: 
l. Szepi DSE 
2. Öregfiúk 
3. Diákok (11-12.korcsoport) 
4. Diákok (8-10. korcsoport) 

Márkus Atti/n 11.b 

Il. Piarista-Kupa 

D ecember 12-13-án rendeztük 
gimnáziumunkban az általános 

iskolásoknak kiírt IL Piaristn-kupa 
e lncvczésű labdarúgó tornát. Erre a 
rendezvényre tizenkét iskola neve
zett. ll árom négyes csoportban kii r
mérkőzések után a legjobb nyolc 
között kieséses rendszerben znjlot
tak a mérkőzések. Iskolánk csapata a 
nyolc közé jutott be, ahol a 
kiskundorozsmaiak búcsúztattak 
minket. A harmadik helyet a Tarján 
IlL szerezte meg, a Jerney Általános 
Iskol nt 2-1 -re verve. 

A döntőben izgalmas mérkőzé
scn a Fő Fasori Általános Iskola d ia
dalmaskodott szintén 2-1-re, így az 
általunk alapított kupát ők őrzik egy 
éven keresztül. 

Különd íjasok: 
Gólkirály: Varga Sinka Norbert, Fő 
Fasori, 
Legjobb játékos: Péter Imre, Ruzsa 
Legjobb kapus: Kabai Gyula, Ruzsa 

A hazai csapat tagjai: Rácz Balázs, 
Balogh Ákos, Rózsa Máté, [rilnrdt 
Gergő 7. a, Maróti Balázs, Szre11kn Gá
bor, Pintér Dávid, Rinzny Jstvá11 
8. a. 

Zsova Tamás 

A vá•·osi bajnolíságolí 
eredménvei 

A kosarasoknál u alapszakasz
ban két csoporba sorsolták a 

résztvevő középiskolák csapatait. 
Mindkét csoportból az első két he
lyezett jutott tovább. A várva várt 
Gábor Dénes-Piarista rangadó a le
hető legszorosabbra sikeredett. Az 
idegenbe n elért nagyobb pon
taránnyal iskolánk csapata jutott be 
a rájátszásba az e lso helyen, miután 
mindkét csapat ha/.,1i pályán hét 
ponttal maradt aluL 

A csoport 
1. Radnóti 
2.Ságvári 
3. Eötvös 

B csoport 
1. Dugonics 
2. Gábor Dénes 
3. Kőrösy 

...... 

• 

A kézil abdáso k is két csoportb6l 
indultak. A csoportokból szintén 
két-két csapat jutott tO\·ább. A döntó 
iskolánkbéln került megrendezésrt•. 
Csapatunknak sajnos nem segített a 
hazai pálya e l őnye, még a harmadik 
helyezésért va ló küzdelemben is a lu l 
ma rad tak. 
A csoportmérkőzések végercdmé-
nye: 
A csoport 
L Csonka 

B csoport 
l. Széchenyi 

2. Gábor Dénes 2. Piarista 
3. Ságvárt 3. Fodor 
A bajnobág végeredménye: l. Szc
chenyi, 2. Csonka, 3. Gábor Dénes, .t. 
Piarista 

MárkliS Att i/n l J.l1 

Lőttek az Alg-yőnek 

B izonyára többen értesültek már 
a szomorú hírről, hogy az Algyő 

Kézilabda Egycsulet feloszlott. isko
lánk több tanulöját is érinti az ese
mény. Mi Berta Lászlót, az ifjúsági 
korosztály csapatkapitányát kérdez
tü k a részletekről: 

Mi is történt cmlójtibnn az Algyő Kézi
labda Egyesiiletnél? 

A megszűnés közvetlen okát a pénz
ügyi nehézségek okozták, amit to
vább fokozott at., hogy az önkor
mányzat megvonta <~nyagi támoga
tását. Az elnökség lemondott, majd 
megszű n t a felnő t t, illetve az ifjúsági 
csapat szereplése a bajnokságban. 

Milyw esélyek, illctt•e lclrelőségek ma
radtak az algyői kézrlnbdn számára? 

A serdülők szülöi támogatással foly
tatják a küzdclmeket .12 év végéig, 
de ezzel együtt a JÖVő még elég bi
zonytalan. Valamennyien reméljük, 
hogy lehetőséget kapunk más városi 
egyesületnél, dc ez ügyben semmi 
biztos nincs, még fo lynak az egyez
tetések. 

Sajnálatra méltó, hogy egyre több 
egyesület jut hasonló sorsra. 

Nagy János tanár úr, iskolán!.. testne
vclője edzette a fiú serdülő és •fjúsá
gi csapatokat: 

Tn11ár rír, milym pénziigyi probléma~ 
Jelrelllek e8Y jól szereplő, ered111é11yrket 
hozó csnpntnnk? 

Sajnos ,,z önkormányzatok egyre 
kevesebb összegeket tudnak a mcg
szorító intézkedések miatt költség
vetésükből a sportra fordítam. A 
szponzorok kizárólag az élsportot 
támogatJál.., ott is a bajnoki tabellil 
élén szcreplö gárdákat. Ez a cs<~pill 

tava ly újoncként az Országos Serdü
l ő Bajnokság döntőjéig verekedte 
magát. je llemző, hogy pénzhiány 
m ia tt a 9-16. helyekért nem tudták 
megrendezni a mérkőzéseket. 

Mit Jeilet rlye11 helyzetben tenni~ 

A serdülő csapatot például felkarol
ta a piarista gimnázium is azzal, 
hogy kedvezményesen adja bérbe n 
tornacsarnokot a csapat számára. A 
játékosok tagdíjat fizetnek. A szülők 
saját autóval fuvarozzák a bajnoki 
mérkőzésckre a s rácoka t, mossá k n 
csapat teljes felszerelését, és igyc
keznek támogatókat felkutatni, hogy 
befcjezhcssük a bajnokságot 

Márkus Atti/n 11./J 



Aranyköpések 

I tt szeretném megragadni az <~lkalmat, 
hogy beindítsunk egy olyan rovatot, 

mely leginkább tanc1r-diák csemegéket 
tar talmaz, s magvas, mélyenszántó gon
dolataival fölhívja figyelmünket a isme
reteink határta lan lehetöségeire! 

Továbbá biztatnék minden kedves 
érdeklődöt, hogy saját osL.tályában vég
zett gyűjtőmunkájának eredményével 
lepje meg a szerkesztőséget! Egyrészt 
így a jövőben sem szomorkodunk, más
részt mindnyájan rádöbbenünk egy ki
csit arra is, hogy ,.ludásunk most még csak 
töredékes ... " 
Jó szórakozást! 

Töri órán: 

-Kik élnek Palesz/ímiban? 
-A románok ... 

- Mely1k perzsa uralkodó Jogln/tn el Egyipto
mol? 
- Kambodzsa ... 

Magyaros zsengék: 

Walesi bárdok light...: 
-Ti urak, li urak, li ve/sz kutyák! 

-A fnbultíkbnn t>lwl.'dnts állatként ábrázolja 
az embereket. 

- Mi kiilö11bözteti meg a tmbadiÍrt n költő
től? 

-Az, hogy n Irubadlír n1ent is ... 

-Hova járt Villon egyetemre? 
-A Szőrbonnrn 

És végül néhány csapás a hittan nemes 
tudományára: 

- Holtért meg Saul? 
-A korinthasú !Í ton. 

- RIÍih és családja kiköltözeitt n nem ígéret 
fold jére. 

- Miért gyiÍj/juk meg advent 3. msámnpján 
a rózsaszín gyertyát? 
- Mert nkkor van Virtígt•asánwp! 

Papp Attila gyűjtés(! 

Szilveszterre 
Honnan tudod, hogy rossz buJiba csöp
pentél? 
A vendégek tízezertől jzámofnak visszafelé 
az újév pillanatáig. 
A naptárjanuár 5-étmutar. 
A házigazt/a SZÍI'rolwma lllÚ/l a buli bedög
lik. 
A magyar H illlllliSZ helyell a::. .. t.'bredj, ro-

E havi rejtvényünkben Juhetsi Gyula egyi!... !...arácsonyi versének egy sora rejtö 
zik. A megfejtéseket januar !'i-ig kérjükbedobni szerkesztőségi postaládánkba, 

vagy elküldeni e-mail címünkre: pimfutar@:;z(•p!.lw. Múltkori rejtvényiink helye~ 
megfejtése: Baudelaire: A romlás Pirágni. Könyvjutalmat nyert Oltványi Gábor tanu
lónk. Átveheti a könyvtárban. 

l\f• .. ., t 
1 a szosz . . 

Karácsony köz<'lcdtével egy igen 
rövid, ám rcndkívul furmányos 

feladvánnyal örvende4tCIJi.ik mt'g 
Kedves Olvasóinkat: 

Hogyan mérheti.ink ki egy 7 perces 
és eg} ll perces homokóra St"gítségé
vel 15 perce!. ha csak 15 perc áll ren
delkezésünkre? 

Előző szám fe!ad,·ányának nyertc
se Balogh Ákos. Könyvjutalmát áh·chcti 
a gimnazium könyYtárában 

Bata Enka 

mán, mély álmodból" r ke:dil.. t:mkel11i a 
ve11dégek, akik eg) ébként hocskorr 1•iselnek. 
"Könyörtelen" kihív verekedni, 111('1'1 s,:é
pen/csúnyánné:.rél a csajára 
A Via g ra-zabáló nagypapa mill(/en l11ts::. év 
alatti nőt megtámad, és folyton lecstiszik tl 

gatyája. 
Ha bemondják, hogy a hdrtöns:al>ályzat 
értelmében, ki kell kapcsoini a /amptÍt. 

fl'llll'SI Fl'l'l'nc 

PIÁRIF1U1fÁR 
Kiadja 

a Du gon ic~ András Piarista Gimnázium. 

SLerkesz!őség 

6i 24 Sugcd, Bá/Í/t/ Sándor 11. 14. 
T: 62/5.J9.()9(), E-mail: pinifutnr&.upt./111 

S::erlcc:d.i;égi ii/és minden kafdm 14.30ámlól 
a ,~ÍIIIIIIbmutmuíc.:;trnuébt'll 

Felel6s kiadó 
S:i/nb.-y úís:/ó Sd t. P. 

Szcrkesztő 

Mésznros Fl'renc 

Nyomdai előkészítés 
Fcrc-Sumes Áron 

Nyomás 
Friss Nyomd<! 

.'v1egjdenik havonta 500 pélcl,ínyban. 
Ktzárolag belső terjesztésre. 

A lap megjelenését 
il Dugonics András Alapítvány támogatja. 
S:.umlas::Jim: l O 2 O 1 006-5 004 334 l 

'-----<,~~TJ' 


