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Péntek 
(részil't) 
Olyan közel vagy, hogy tes ted szöge 
egész a szemgolyómal éri, 
fordulnék, törnék kifele, 
de arcod elől nem tudok kitérni, 
el nem fordíthatom a fejemet, 
a szemben-lét fáj, kínzó, gyáva helyzet, 
az arcomat szorítja a kezed, 
hogy ordítani tudnék- s csak szeretlek. 
Üvölt a táj. Mert elhagytam teérted, 
elhagytam árnyait és szögeit. 
A boldogságot. Holnap jön a péntek 
és testemet testedre szögezik. 
Már lélegezni sem tudok. Merev 
pupillámat az egekre szögeztem, 
belémfüródtál, mint hegyes üveg, 
sén csüngök csak ezen az egy kereszten. 
Következik a végső Golgota. 
A kicsike, a helyi, az egyéni, 
mert kinek-kinek meg kell halnia 
ahhoz, hogy c világon tudjon élni 
Következik az önfeláldozás. 
A lá tványtalan és őrül t alázat, 
m íg fölhasítja bőrödet a nyárs, 
a test pedig vergőd i k, mint az állat. 
És megreped a hegy. Csorog a vérünk, 
az üres éjben elhasad karunk. 
Csak az válthat meg, a ki meghal értünk, 
s csak azt vál tjuk meg, kiért meghalunk. 

Jézus szenvedése és ami szcnvedésünk 
N agyhétre felfüggesztjük a tanítást az iskolában, hogy teljes fi

gyelmünkkel és egész szívünkkel a kereszten függö Jézust 
szemléljük, valamint az Atya szeretetét és hűségét ünnepeljük, aki 
feltámasztotta öt a halálból. 

Azért virrasztunk a Getszemáni-kertben imádkozó Jézussal 
együtt nagycsutörtök estéjén, azért járjuk végig a keresztutat nagy
pénteken, azért nézünk meg egy filmet (talán Mel Gibsonét) Jézus 
passiójáról, hogy magunk elé tudjuk képzelni, szívünk mélyéig át 
tudjuk érezni, mennyire szerelett bennünket, amikor szenvedett és 
meghalt értünk. Viszont csak akkor tudjuk igazán megérteni a szen
vedés, a halál és a feltámadás titokzatos eseményét, ha elsősorban 
nem kívülállóként a megt!rt~ére törekszünk, hanem részt vesziink ben
ne. 

Jézus nemcsak általán osságban az emberekért halt meg, hanem 
teérted és énértem. Értenz vállalta a halál.t, engem váltott meg, mert 
szeretett és szeret engem. Életének feláldozásban mindnyájrmkat is
mert és szeretett. Szerelete nyitotta meg előttünk a boldog élet kapu
ját: meghalhatunk a bűnnek, és ls termek élhetünk. Két rí t áll előttünk: 
vagy Jézus megfeszftői leszünk, vagy társai a megváltásban. 

Első út Ö bűneink miatt hdlt meg, ezért a legsúlyosabb felelős· 

ség Jézus kínszenvedéséért bennünket, keresztényeket terhel. Ha 
bűnöket követünk el, mi magunk vagyunk azok, akik eláruljuk őt, 

csüfot űzünk belőle, leköpjük, ostorcsapásokat mérünk rá, és ke
resztre szegezzük. J !ogy lehet az, hogy mi ismerjük Jézust, MegváJ
tónknak tartjuk, lsten Fiának valljuk, és mégis mintegy kezet eme
lünk rá? 

Második tH: Viszont arra is lehetőségünk nyílik, hogy csatlakoz
zunk Jézushoz! Ha Istenbe vetett bizalommal tudok áldozatot hozni 
felebaráta imért: ha türelmes, önzetlen, segítőkész, jóságos vagyok, és 
Istenbe vetett hittel tudom elviselni kudarcaimat, fájdalmaima t, szo
mor(tságaimat, akkor "kie:~észftem testemben azt, ami még hiányzik 
Krisztus szenved~ből" - ahogyan Szent Pál mondja. Részt vehetek 
szüleim, testvéreim, osztálytársaim s mi.nden ember megváltásában 
és üdvözítésében! Bár a kereszt Kelsztusnak az egyetlen áldozata, ő 
mégsem zár ki engem belől e, hanem társává akar fogadni! 

Elfogadod-e Jézus ajánlatát? Ha szeretsz, akkor sokszor fájdalom jár át, 
meg nem értéssei találkozol, nragtfny demred rád, de n szívedet a benned élő, 
jeltámadt Jézus öröme és békéje fogja betöliell i! Ezt pedig senki sem veheti el 
tőled! 

Tőzsér Endre Sch. P. 



A SzcPit'res.~ jdcníi 

T an ulmányi versenyeken e lért 
eredmények: 

A Hevessy György k érnia verseny 
területi fordulóján továbbjutottak : 
Lapu Zoltán, Endreffy Zsolt és Virág 
Kristóf8.a osz tályos tan ulók. 

A Zríny i Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulójában, Elldreffy Zsolt 
8.a a nyolcadikosok között 3 . helye
zést ért el. 

Ókortudományi Társaság országos 
Ábel Jen ő latin nyel vi versenyé nek 
döntő fordulójába jutottak: Mészáros 
A11drás, Si11kó József, Szászi Barnabás 
10. a osztályos d iákja ink. 

A Szegedi Tudományegyetem Ké
mia Ta nszékcsoportja á Ita l megren
dezett Vegy Ész torna fe la d atmegol
dó versenyen Oltványi Gábor első 
helyezés t ért el. 

Tovább jutott az Országos Középis
kolai T anulmány i Verseny döntőjé

be: Király Gellért (német nyelv), Ki
rály Bálint (olasz nyelv), Vermes Péter 
(fizika), Gyöngyösy Benedek (biológia) 

Mezei Fu tóvers eny: (VÁROSI) IV. 
kcs . 3000 m: 9. Fudnln Márk 9 . b, ll. 
Balogh Ákos 7.a, 15. Erhard! Gergő 7. 
a, 21. Kiss Dávid 8 .a. V. kcs . 3500 m: 
6. Barna György lO.b, 9. Bá/ó Barna
bás lO.a, 10. Kun Áron 1 O . b, 1 6 . 
Kaszap Tamás 8.a, 19. Kaszap Ármin 
8.a, csapat: 3. hely. VI . kcs. 3500 m: 
l. Kura Zoránl2.c, 4. Király Gellért 12 . 
b, 7. Csizmadin Ákos ll.b, 8. Jakab Gá
bor 12.a, csapat: l . hely. (MEGYEI) V. 
kcs . 3500 m: 8. Barna György, 21. Bá/ó 
Barnabás, 25. Kaszap Ármi11, 27. Kwz 
Áron, 35. Kaszap Tamás, csapat: 4. 
hely. VI kcs. 4000 m: 3. Király Gellért, 
4. Kura Zorán, 8 . Csizmadin Ákos, 17. 
Barna András, 22. Jakab Gábor, csapat: 
1. hely, bejutott az országos döntő
be' 

Igazgatói tanács 

I gaz, hogy a piarista iskolákban sokat 
szakták a diákoknak emlegetn i 

Kalazanci Szent Józsefet, mégis é letéről, 

és főleg szellemi örökségéről keveset 
szaktunk beszélni. Talán azért, mert mi 
magunk is nagyon keveset foglalko
zunk rendalapítónk szellemi kincseivel. 
(Kitérő/eg csinálok egy kis reklámot ma
gunknak: az iskola Jwnlnpján többek- első
sorban Jusztinné Nedelkovics A/íz és Szász 
Imre- évek ól n tm·! ó erőfeszítésének köszön
fletően 1111Ír Kalaza n eius leveleinek egy jó 
része magyanti is olvaslzntó.) Több levelé
ben is hangsúlyozza az alapító, hogy 
milyen nagyon fon tos az igazgatók 
(akkor ő prefektusoknak hívta őket) kivá
lasztása és valamelyes felkészítése, mert 
egy-egy iskola rajtuk fordul. Yéllóban, 
amíg két-három piarista élikatott egy 
tanári közösséget (például Szegeden az 
első, 1721-es tané<,ben, három piarista kezd
te meg a llwnkát) és a nagyobb iskolák
ban sem volt öt-hat atyánál több, addig 
egy jó vezető egymaga is könnyen meg
határozhatta az intézményt. 

Soka t változott a v ilág Kalazancius 
óta (persze mn is gondosan kell(ene) kivá
lasztani nz igazgaJól), így ma már veze
téstudományról és vezetéstudományi 
tanszékekről hallani, és arról írnak a 
hozzáértők, hogy az a szervezet ha té
kony, amelyikben minden szinten a csa
patm unka valósul meg. A vezetést is 
egyfajta csapatmunkának kell tehát te
kinteni és nem egyszemélyi feladatnak. 

Szerencsére e téren is volt kitől ta
nulnom, hiszen már a korábbi években 
is sokféle fórummal (osztályfőnöki konfe
rencia, SzSBT, stb.) osztotta meg az isko
la irányításának gondját Urbán igazgató 
úr. Ezeket a fórumoka t továbbrél is meg
tartva egy újabb fórumc t szerveztem az 
iskola irányítására, hogy a testületi irá
nyítás még hatékonyabb lehessen. Iga
zából már szeptembertől létezik ez a 
testület (n neve még kicsit bizonytalan: 
ignzgátóság, vagy igazgatói ta11ács), de 

sérlet még folyik, de mostantól jobbnak 
látszik a nyilvánosság elé lépni, hogy ne 
adjunk okot félreértésekre és kivülről is 
meg lehessen ítélni a működés h<lté
konyságát. A testület összetétele rész
ben adott volt 11z igazgató és a három 
helyettes (A11gynl László, Szegheö József, 
Pető Gábor) személyében. Melléjük ke
restünk még olyanoka t, él kik idejüket rá 
tudják erre szánni, így hívtunk még há
rom kollégát, hogy tanácsaikkal segít
sék munkánkat (Károlyi Attila, Zsovn 
Tmmís, Dékány Zoltán). Nem akar ez a 
választás semmiféle rangsort fölállítani, 
és nem is fel té tlenü l életfogytig szól, sőt 
egyfajta ro táció valószínűleg kívánatos 
is lesz, inkább olyanokat kerestünk, 
okiknek már van bőséges tapasztalata 
az iskolával kapcsolatban és talán csalá
di leterheltségük sem annyira vészes, 
hogy ne tudnák vállalni ezt a feladatot 
erre a tanévre. 

Mi is a fe ladota az igazgatóságnak? 
Mindeneke lőtt mindennapi ügyekben 
és személyi kérdésekben kell tanácsai
val segítenie az igazgató munkáját, 
másrészt elő kell készíteni ennek a tes
tületnek azokat a hosszabb távú dönté
seket, amelyeket aztán majd az egész 
közösségnek kell elfogadnia valamilyen 
módon. Ilyen hosszabb távú feléldélt a 
szakképzés bövítése, a nyelvi előkészítő 
osztá ly esetleges beindítása, az iskolai 
pedagógiéli p rogram átnézése, az iskola 
rninél jobb délutáni kihasználtscígának a 
rnegszervezése, stb. Az ügyek megbe
szélésének pon tos technikája még kiala
kuJóbéln van, ahogyan az egész tes tületi 
irányítási rendszer is még elsősorban 
tapasztalatokat gyűjt. 

Ha sikerül kia lakítélni egy mlíködő 
testületi irányítási rendszert, az sokat 
segíthet abban, hogy ne születhessenek 
nagyon személyfüggő és közösségileg 
vállalhatatlan döntések, és hogy minél 
többen, ki.i lönféle fórumokon alakí thas
sák közösségünk életét. 

Szilvásy László Sc/z. P. 
iga:gntá 

eddig egy kicsit homályban mélréldt mű
ködése, mert még ki kellett p róbálni 
valóban jobbá teszi-e a vezetést. A kí-

szülőknek szóló előadás a Dugo- 1-------------------------------
nics András Pia rista Gimn ázium Sza,ralóversen'' 

Oísztermében: 2004 . ápri l is 17. •. 
(szombat), 16 óra. Téma: Hogyn11 Ile
ve/jiink férfit serdiilő gyermekiinkb'ől? 
Előadó: Zöldy Pál. Minden érdeklő
döt szeretettel várun k! 

A Költészet Napja alkalmából szavalóversenyt hírdet i sko~án.n.1agyar, nyelv és 
irodalom munkaközössége. A versenyre, mely 2004. aprz/ts 20-an, 18.30 

órakor kerül megrendezésre, egy kötelezően- és egy szabadon választható művel 
lehet nevezni . Bővebb információval a magyar szakos tanárok szolgálnak. 
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Piár-parádé 

Régi nagy álma volt a 9.a osztály három tanulójának egy 
olyan iskolai buli, ami nem szokványos. Egy kicsit hango

sabb, egy kicsit modernebb! 
A farsangi időszak megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy 

mi is elbúcsúztassuk a telet a saját iskolánkban. Még meg sem 
volt a dátum, de nagyléptékű szervezésekbe kezdtünk. Végül a 
DÖK és a szervezők megállapodtak egy bűvös időpontban: feb
ruár 13., péntek. A Pitír Partídé néven futó szuperbuli tényleges 
szervezése elkezdődhetet t. Rövid időn belül a hangszerelés, " 
fénytechnika és a megszakottól eltérő plakát is elkészült Bmr 
Andrea tanárnő segítségéve!. Pár nappal a buli előtt pánikhan
gulat uralkodott a szervezőkön, mert a jegyekből akkor még 
csak 20-30 fogyott és Papp A/lila tanár úr közölte: nem biztos, 
hogy érdemes megtartani, ha a személyzet több, mint a résztve
vő. Ezt persze mi is így gondoltuk és az egész osztályunkat jegy
vételre késztettük! Lehet, hogy oktalan \'Olt a pánik, mert 13-án 
délelőtt 80-90 jegy kelt el és a buli elején még 10-12. Nem mellé
kes, hogy a jegy 300 Ft volt, a helyszínen 350. Az összeszámolt 
jegyek alapján 130-140 ember volt jelen. Mondhatom, hogy erre 
legszebb álma inkban sem számítottunk! 

Már a buli eleje sem volt szokványos. Az osztályfőnökünket 
is sikerült megtáncoitatni egy pár tanárral együtt. Persze csak 
rock zenére! Ök egyébként egyedül a nagy hangerőt kifogásol
ták, de mellette le is szögezték, hogy egy buli már enélkül nem 
nagyon működhet. Páratlannak látták a hangulatot. Dicséretet 
hallottunk a zenei repertoárunkra is, aminek nagy részét diszk6 
slágerek jelentették. Tökéletes összhang alakult ki a tánctéren a 
korosztályok között. Megtalá lhat6 volt minden stílus, ami a ze
nét szolgáltató Tari Istvtín t és Btís Adtí111ot dicséri. 

Károlyi Attila tanár úr így összegezte az első ilyen j ellegű 

rendezvényt: .,Öriiltrm, hogy nem majo111sziget volt, és annak 
kiilönösen, hogy az osztnlyo111 ígymeg tudta szervezni." 

Elég csípős összeget fordított az iskola a bérleti díjra de ez 
megtéri.ilt, és mi köszönjük, hogy szervezhettük. Köszönjük az 
ISkolavezetés bizalmát is! 

Szeretettel várunk mindenkit a még csak álmunkban létező 
ll. Pttír Parndéra! 

MiMllffy úíszló 9.n 

Mi a véleményed böjtről? 
Ilarkai Norbert: lO.a 
Túl sok véle
ményem 
ninc!; a böjt
ről. Keveset 
hallottam 
r61a kisko
romban, de 
az új suiim
ban (ill) egy
re többet 
beszélnek 
róla. Érdekesség, hogy a böjt 
óta egyre jobb kaját kapni a 
menzán. Így kár, hogy csak 
40 napig tart. 

Halmai B o11ijác: 7.a 
Számomra a 
böjt a kikap
csalást jelen
ti. flyenkor 
én keveseb
bet számító
gépezek és 
többet tanu
lok. Az ember ebben az idő
szakban felkészül a húsvétra 
és megvonja magát a min
dennapos élvezetektöl. (J11.: 
mértéktelen étkezés) 

.,f6srlg, luiség, szelídség, ő11megtart6ztattís. Euk el/w11incs tön,éuy." Gal 5,23 

Humorfeszti-vál 
Febntár 25-én iskolánkban a többéves hagyományhoz híven is

mét megrendezésre került a humorfesztiváL Az estét ezúttal 
négy osztály tette emlékezctessé. 

Legelőször a 10. b tanárparódiáját nézhettük meg videón, és fog
tuk a hasunkat a röhögéstől, amikor a jól ismert tanárok viselkedését 
diákok karikírozták. Rtícz, Szeglzeó és A11gyal tanár urak voltak a kije
lölt áldozatok. A vetítések között az osztály élőben is bemutatott 
egy-két színészi fortélyt (jobban teszed, ha nem eszel papírt!). 

A 10. a osztály úgy döntött, hogy elég kép készLUt már a világról 
ahhnz, hogy ne őket nézegessük holmi videó felvételen, így a tanár
paródia egy merőben új változatával álltak elő: A jean d'Arc címíí 
filmből vágtak ki jeleneteket, és a film eseménydús jeleneteinek 
Dolby Sorrund hangzása helyett iskolánk tanárainak hangját hallhat
tuk. Igy például Szifoosy tanár úr egy mi:;én ismertette a gimnázium 
i.ivegzseb-programját, maga jea11 d'Arc pedig kémiára próbálta taní-

Szécsé11yi Ati[[a 12.c 
Értelmesen 
böjtölni, fi
gyelmi.inket 
Isten felé for
dítani, több 
időt szorítani 
a másokkal 
való törődés

re, mint 
egyébként 
szoktunk. Lemondani arról, 
amit szeretünk, és nem feltétle
nül keU a hüsról szólnia. Ezt a 
böjtölést feláldozni valakiért, 
valamiért. És ami fontos: önma
gunkban ne tegyi.ink k.:irt, Isten 
nem ezt aka~a . 

Kádár József sziilő 

Az önura
lom, önle
győzés ve
lejárója az 
ön t egyő

zöttség is. E 
k e ll e mes
nek nem 
mondható 
érzés az, 
amit korunk embere szereme 
elkerülni. Pedig emberi termé
szetünk nagyszeru tulajdonsá
ga, hogy a legyőzöttséget hama
rabb el tudjuk feledni, mint a 
győzelmet. 

Góré Dtíniel10.a 

tani a francia hadsereget Ltíszló tanár (i r stílusában, és ne feledkez
zünk meg "Pető, a Kegt;es" szerepéről sem .. . A film közben beiktatott 
reklám hatalmas sikert aratott. 

A HuJ1ikék Törpikék egy rendhagyó epizódja volt a következő 
míísorszám, a 12. c osztály előadásában. Már a főcím is hatalmas 
nevetésre adott okot: az ismert tan.irok fényképe mellett " 
törpnevi.ik" is feltűnt. A két legviccesebb Kertitörp és TörpiClír lett. Az 
osztály a színpadon és vásznon mutatta be, hogyan rabolja el 
Hókuszpók a gyanútlan mogyorószedő törpöket, majd Törpapa és a 
többiek hogyan szabadilják ki őket a Gonosz fogságából. 

Végezetül iskolánk színjátszó körének 8.-os tagjai mutatták be a 
Ml'gnsztár szegedi selejtezőjét Egy börtönviselt férfi, és két hölgy 
indult a megmérettetésen. A z..sűri, bár nem teljesen egyhangúlag, 
véj,>iil a rab mellett döntött, aki megfogadta, feleségül veszi Somtit (a 
zsííri legszebb hölgy tagját), ha kikent! a börtönből. .. A produkciót a 
Való Viltíg címdalának eiéneklésével fejezték be ifjú szúlésznövendé
keink. 

Kiss Gtíbor 11.a 



1879. rná .. ci'us 12. 
A .~ze~·elli nag·yá,.víz 

A Temes és a Bega mederbe terelése a XVIT-XVJJ I. század
ban elkezdődött. A Maros vízszabályzásának biztosa báró 

Orczy Lőrinc 1831-ben Vásárhelyi Pál folyószabályozási tervét 
hozta a városba, amely szerint a Marost Szeged alatt vezette 
volna a Tiszába. A városi tanács ezt elvetette. 1833-1844 között 
a Tisza ősi ártere 20 ezer km2 volt, amelyből 5 ezer km2-nyi a 
mocsár. 1846-ban gr. Széchenyi István a helytartótanács közleke
désügyi hivatalnokaként a Tisza-szabályozás érdekében Szege
den is járt. Vásárhelyi Pál tervében kétoldali, megszakításmentes 
töltésrendszer és 102 folyókanyar átvágás szerepelt. A munká
latokat a Tiszavölgyi Társu lat (1846) végezte. A biztonság meg
növelése magas vízállás-emelkedést is eredményezett. 

1855-ben szervezték meg a Percsora-Szegedi 
Tiszaszabályozási Társulatot Szeged, Algyő, Dorozsma és a 

be a város környékét, elmosta Rókust, Alsóvá rost és Felsővá

ros t. Magasan ál lt a várban, a Széchenyi és Klauzál téren, több 
épület megmaradt a Templom tér környékén. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy az árvíz elleni védekezés nemcsak helyi, hanem or
szágos érdek. Az uralkodó március 17-én Szegedre érkezett. A 
szegedi árvízről a Szegedi Napló újságírója, MisZlÍth Kálmán 
(álneve: Kákosy Aranyos) személyes élményei révén értesült 
Magyarország. 

A várost védő körtöltés építéséről döntött a törvényhatósági 
és az újjáépítés tervét készítő bizottság, amely a város hatáskör
ébert lesz, az Alföldi Vasúton belül. A város egész területét fel
töltötték, hogy megvalósítható legyen a jó csatornázás. Ezzel 
egy időben kiépítik a vízvezetékrendszert is. Szabályozták a 
város új alaprajzát. A belváros kialakítása a Széchenyi tér és a 

megmaradt épületek 
figyelembe vételéve l 

Pallavicini uradalom a 
közös árvíz elleni védeke
zésről hozott határozatot. 
Fokozatosan magasították 
a várost védő homok
dombokat. Az 1860-as 
évekre befejeződött a Ti
sza szabályozása, a kun
korokat átvágták, a ki
egyenesített mederben 
gyorsan vonult le az ár. A 
gazdag mocsárvilág las
san kiszáradt, a haJállo
mány a töredékére csök
kent. Ismét teret nyert a 
tanyavilág. A kubikus 
munka· Csongrád, Mind
szent, Algyő, Dorozsma 
szegényei számára a meg
élhetést jelentette. A Per
csora-Aigyő töltés 500 
ezer km3 földmunkát je

Templom tér nz egykori pinristn iskolával az 1879-es szegedi nagyárvíz idején -Fo/6: Keglcvicl• Emil 

történt. Meghatározták 
az utcák szélességét: 20 
öles legyen a vasúthoz 
vivő út, az egyes város
részeket elkülönítő út
rendszer, 16 öles a távol
sági utakhoz v ivő út, a 
mellékutcák pedig 10 
ölesekké alakítandák 
Döntöttek a parkosítá
sokról, fásításokról és a 
sétányok kialakításáról. 
A Széchenyi téren két
emeletesre, az Oskola, a 
Ká rász, Kereszt és 
Feketesas utcák és a Du
gonics tér északi oldalán 
emeletesre, máshol föld
szintesre építhetők majd 
az új házak. A vár terüle

lentett. Az 1876. évi áradás után is közömbös volt a kormány, a 
Pallavicini-uradalom szintén tétlenü l nézte Szeged erőfeszítés

ét, nem törődött a töltés megerősítésével. 
1879 januárjában lement egy árhullám, a februári megemel

kedett vízállásra érkezett. Áradt a Körös és a Maros is. A Tisza 
vízhozamát kétszeresére növelte a két mellékfolyó. A Marosnak 
800 m3 /s, a Körösnek 600 m3/s vízhozama volt. Március 5-én a 
Maros visszaduzzasztotta a Tiszát, és Dóc térségében 25 km 
hosszan átszakadt a töltés. A szegedi vízállás 806 cm volt. A 
vasúti hídnál jégtorlasz keletkezett. A közmunkára kötelezett 
polgárságon kívül a Társulás és a temesvári műszaki alakulatok 
vettek részt a védekezésen, hajóhidat emeltek Szeged és Újsze
ged között. A keresztgátak, ahogy megteltek a medencék víz
zel, sorra átszakadtak. A víz körbevette a várost. Az északnyu
gati viha ros szél által felkorbácsolt hu llámok március 12-én, 
éjjel fél kettőkor átszakították az Alföldi Vasút töltését 100 m 
hosszan . A Rókus felől bezúduló ár Szeged 5723 városi házából 
csak 265-öt hagyott talpon. Az árvízben a halottak száma nem 
volt magas, 170 fő, de az árvíz okozta 'fertőzésekben sokan hal
tak meg. 1879-ben 778 fővel csökkent a város népessége. A het
venezer fős városból csak 12-15 ezer fő maradt helyben. Mint
egy 33 millió m3 víz három hónapig, 3-4 m magasan borította 

tét, a legértékesebb telkeket magánembereknek értékesítették 
Oda csak színházat és egy ka tolikus templomot szándékoztak 
épít tetni. Engedélyezték evangélikus templom és új zsinagóga 
építését is. Kossuth Lajos és Bakay Nándor észrevételeit is beépí
tették a városrendezési tervbe. 

Tisza Lajos királyi kormánybiztos jogköre kiterjedt a vcíros 
újjáépítésének rend szabályai meghatározására, a kárbecslésre, 
kisajátításra, segélyezésre és a visszatelepítésre. 5 ügyosztály 
segítette munkájában. A városrend ezés részletes tervét Lechner 
Lnjos dolgozta ki. Újszerű volt a várost körülvevő körtöltés, a 
sugaras, körutas alapszerkezet, amely Pest, Párizs mintájára 
készült. Eltűnt a középkori városközpont, a vár. Két település, 
Szeged és Újszeged egyesült (1881), Szeged állami támogatással 
a Maros alsófolyása és a Tisza-vidék kereskedelmi, kulturális, 
igazgatási, közlekedési és kö1myűipari központjává v;ílt. Az 
újjáépítésben az állam vállalta a kör töltés építési és a szivattyú
zás költségeit. 10 évre 15 millió forint kölcsönt adott 6 %-os ka
matra a városnak. Európai nagyvárosok (Bécs, Moszkva, Lon
don, Párizs, Berlin, Brüsszel, Róma) is támogatták Szeged fel
épülését, a nagykörút szakaszainak neve erre emlékeztet. Tisza 
Lajos grófi címet nyert kormánybiztosí tevékenysége miatt, a 
település országgyűlési képviselője volt hosszú időn keresztül. 
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A szegedi gróf a névadója a kiskört"th1ak és 
a Tisza-szállónak. 

A körtöltést 12 km hosszúságban a O 
pont feletti 10 méterre emelték, koronája 
6 méter szélességú. Falait a hullámveré
sek ellen téglá\·al és kőburkolattal er<?sí
tették meg. A városterület a körtöltésen 
belül átlagosan két méter feltöltést ka
pott. A nagykörúton kívü l alig, a nagy és 
kis körút közölt 2-4m, a kiskörúton belül 
4-6 m magasan. 180 munkanap alatt 1880-
ben 16,1 millió m3 földet hordtak be vas
úton és hajóval. A nagykörutat 700 cm, a 
kiskörutat 820 cm vízszintmagasságon 
alakították ki. Megmaradt a Boldogasz
szony, a Szcntháromság és Kálvária út, a 
legforgalmasabb Budapesti, majd Kos
suth Lajos sugárút, a Szabadkai, Csongrá
di és Szilléri sugárút és a kialakított Vá
sárhelyi út. 1883-ban az útburkolat felüle
te elérte a 169 042 m2-t. 14 km-nyi fedett 
csatornát építettek, és ugyanennyi árkot 
ástak ki. Közadakozásból kapott, 302803 
fát ültettek cl. 1883-m 810 köztéri gázlám
pa világított Szegeden. A Tisza-part is 
több mint 5 km hosszan kőburkolatot 
kapott. Elkészi.ilt a 401 m hosszú, 11 m 
széles közúti híd is. Új vízvezetékrend
szer nem épült ki, de artézi kutakat fúr
tak. A belvárosi házakat csak kőből és 
légiából engedélyezték építeni. 1880-béln 
499, 1881-ben 566, 1882-ben 642, 1883-ban 
705 magánház épült. 

Az építkezések következtében tégla
gyárakat hoztak létre. Szeged az ország 
egyik legjelentősebb építőipari közponljá
vá vált. Az épületekre az eklektika st ílusa 
hatott. Felépült a Mars téri laktanya, 
Lechner Ödön tervei szerint átalakított 
városháza (1883), a Szegedi Nemzeti 
Színház (1882/83) és az újszegedi vígadó, 
kicsit később a Kultúrpalot.a (városi 
könyvtár és múzeum). Megépült a Kálvá
ria kápolna, átépült a Rozália kápolna 
Felt"tjították a templomokat. Sc/111/ek fri
gyes tervei szerint templomot, parókiái és 
iskolát építettek a reformátusoknak, 
templomot az evangélikusoknak. 1886-
ban készült el a város legnagyobb kö"
épi.ilete, a Piarista Gimnázium és Rend
ház. A helyi hagyomány szerint a város
atyák eskiif tettek, hogy Szeged lakossága 
életben maradása cmlékére új, Fogadalmi 
templomot emelnek. 

Károlyi Alti/n 

H orizont PIÁRiF1U1l'ÁR l 
1944. március 19. 

Az, hogy a szövetséges angol
amcrikai-szovjet csapatok teljes 

győzelemmel fejezik be a háborút, 1944-rc 
egyértelművé vált, s még az úgyneve
zett "csodafegyz.>erek" is legfeljebb csak kés
leltetni tudják a német vereséget. Ennek 
megfelelően a legfelsőbb magyar vezetés
ben kialakult egy olyan, a német kudar
cokka\ mind jobban aktivizálódó csoport, 
mely Magyarország háborúból való kilé
pését szorgalmazta. A Kormányzó tudtá
val, de titokban tevékenykedett az ún. 
kiugrási irodn, amely a szövetségesek -
elsősorban angol-amerikai - irányában 
próbált az ország számára kedvező hely
zetet teremteni. A magyar tapogatóz<ísok 
eredménye az 1943 szeptemberében al<íírt 
előzetes fegyverszünet, mely csak akkor 
lép életbe, ha a szövetséges - angol
szász!- erők elérik hazánkat. 

Ezen tárgyalások nem kerülték el a 
német titkosszolgálat figyelmét. Ennek 
következtében Magyarország megbízha
latianná vált T litfer számára. Az esetle
ges "problémák" elhárítására - vagyis 
szükség esetén az ország megszállására -
dolgozták ki a "Mnrgnrethn l" tervet. 

1944 márciusában a helyzetet értékel
ve Hitler elrendelte a megszállás végrehaj-

Mcg,::Jllltlm'md kotounk S:egedm 1944-l'<!u 

tását. Horthy! március 15-én tárgyalásra 
hívta Klessheimbe, ahova a Kormáuyzó 17-
én el is indult. Hort/ty még német terüle
ten tartózkodott, mikor március 19-én a 
kijelölt német egységek megkezdték Ma
gyarország mcgszállását. A hildmüvele
tet - néhány elszigetelt hely kivételével -
ellenállás nélkül végrehajtották. Ezzel 
hazánk még mélyebbre süllyedt a háború 
mocsarába. 

Kezdetét vette az ország anyagi és 
emberi erőforn'lsainak totális kihasználása 
a háború folytatása érdekében, állampol
gárainak elhurcolása és megsemmisítése, 
területének hadszíntérré válása. 

Kiss Gábor Ferenc 
törtéllész 

1848. március 15. 
1l tiszlet .fol",.llclnlont 

1848. március 15-c azon nemzeti ünne
peink közé tartozik, amely a társada

lom nyomására és nem valamely politikai 
rendszer követelésére vál t minden ma
gyar legnagyobb ünncpévé. Rá is szolgált 
erre az előkelő helyre, hiszen teljes egé
szében a fiatalok műve volt ez a nap. No
ha többnyire csak Petőfi Sándor, Jókni M6r 
és Vas-vári Pál nevét szoktuk emlegcmi, 
amikor a m<írciusi fiatalokról beszélünk, c 
politikai csoporthoz lényegesen többen 
tartoztak. Ott volt például a hórihorgas 
Pálffy Albert, aki többnyire nem vacsorá
zott, mert arra már nem telt neki, vagy 
Degré Alajos, aki a nagy nap reggelén már 
a harmadik reggelijét költötte a Pilvaxban, 
amikor Petőfiék megérkeztek. Azután 
Lisznyni Kálmán, az elfeledett költő, aki 
már nem is a hetedik, hanem inkább a 
nyolcadik szilvafáját költötte, de azért a 
barátait mindig meghívta egy jó pohár 
borra; és még sokan mások, akik körülbe
lül 1848 márciusiinak második felében, a 

12 pontban foglaltak szerint akarták átala
kítani Magyarország intézményrendsze
rét és politikai életét. 

Igen ám, dc miért vettek részt ezek a 
fiatalok a forradalomban? Mi hajtotta 
őket: karriervágy, érvényesülés, pénz? 
Erre a kérd(>sre könnyen választ kapha
tunk, ha felidézzük, kiből mi lett a forra
dalmat követően. Noha életpályájuk több
nyire elv<ílt egymástól, egy dologban kö
zösek maradtak: egyikük sem futott be 
nagy karriert. Petőfi Sándor bukott képvi
selőjelöl t, Vnjdn fátws honvéd hadn<1gy, 
fókni Már lapszerkesztő Debrecenben 
(akkoriban még nem tartozott a jól fizető 
állások közé). Valamennyien a magyarság 
iránti szeretctük és politikai elveik iránti 
elkötelezettségük miatt vettek részt a for
radalomban. Ahogy egyikük megfogal
mazta: "Nem kiizdé11k mi sem dicsőség- sem 
dijért". 

Znknr Péter 
tiirténész 



Elhunyt Fe.-enczy Lajos 

-- -
Ho~szü betegség után március 21-

én elhunyt Ferenczy Lnjos pro
fesszor, a Szegedi Tudományegyetem 
mikrobiológusa, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagja. A piarista öreg
diák, aki számos hazai és ki.ilföldi tu
dományos társaságnak volt tagja, több 
szakmai kitüntetés birtokosa, 1949-bcn 
érettségizett abban az évfolyamban, 
amelyik né),')' akadémikust adott a 
magyar tudom~nyos életnek. 

1930-ban született Kisújszálláson, 
Debrecenben végzett elemi iskolai 
tanulmányait Szegeden, a Piarista 

Gimnáziumban folytatta középiskolás, majd ugyanebben a v~ros
ban egyetemi szinten. Itt szerzett diplomát 1953-ban biológiából és 
kémiáb<SI, majd öt év múlva doktori fokozatát is itt érte el, a fejlet
tebb élőlények mikrobiol6giai részeiről írt munkájával. A sejtek 
energiatermeléséről írt tanulmányával érte el az akadémiai doktori 
cimet 1980-ban. 1987-tól az Akadémia levelező, majd 1995-től ren
des tagja. 2002-ben a \Vashingtoni székhelyű National Academy of 
Scimcies, az Amerikai Egyesült Államok hivatalos tudományos 
testülete választotta tagJai sorába. Az egész testület létszáma 1907 
fő, amelyből azonban csupán 330 fő tartozik ahhoz a szavazati jog-

gal nem rendelkező csoporthoz, melyet ki.ilföldiek közi.il választa
nak meg. Ez az akadémiai tanács elsősorban az eredeti kutatás1 
eredmények alapján válogatja tagjait, csakis olyan kutatókat emel
ve tagjainak sorába, akik választott tudományterületüket olyan új 
ismeretekkel gazdagították, melyek sokszor egész h.Idományág<~

kat, sok évtizedes kutatási programokilt alapoztilk meg. 
Oktatói és kutatói munkássága végig a Szegedi Tudomány

egyetemhez kapcsolta, itt lett adjunktus 1962-ben il növényélettani 
tanszékcn, majd professzora és tanszékvezetője a mikrobiolögini 
tanszéknek Leghíresebb kutatásai a génátvitellel kilpcsolatosnk, és 
a ,.cynnobacteriu/11" nevű törzzsel folytatott genetikai kutatásai is 
széles körben ismertek. Többször tanított vendégtanárként külfüld
iin is, az USA Illinois Állam i Egyetemén és a zürichi Technológiai 
Intézetben. Sz.ímos publikációja jelent meg a Nature cím ű tudomá
nyo!> folyóiratban, szakterületének szakkönyveiben számos cikket 
publikált, a nem7etközileg jegyzett h.1dományos folyóiratokban 
210 cikket kö7ölt és több mint 1300-szor idézték írásait. Ez utóbbi 
szám ilzért I!> nngyon fontos, mivel a globális h.1domány világában 
már legink.íbb az mutalja meg egy kutatö eredményeinek fontos
~ágát, hogy m;h kutatcík számára fontos eredményeket produkált
és Fermc:.y LnJOS ilyen tudós. 

Sze Pi Prt-ss 
Forrás: intenwt 

EgJ elfeledett piat·ista 
Hetvenöt évvel ezelőtt halt meg Váry Gellért . Csongrád mél

tatlamii elfelejtett személyisége 1842. febmár 2-án született 
megyénk névadó telcpülésén. Atyja Meister János Csongrád első 
patikáriusa volt, aki Pestről került a vidéki városba. Édesanyja, 
Váry Mária, egy csongrádi szűcsmcster leánya, a kit buzgó villlá
sossága miatt .,istenes Váry Mari" néven ismertek. A család ötö
dik gyermekeként Mcister Sándor néven anyakönyvezték. 
Gyors felfogó képessége és jó emlékezete kiterjed gyermekkor
ára is. Az "Emléklnpok Csongrád nwltjából" (a cimet az eredeti 
írásmód nyomán közöljük-A szerk.) címu kéziratos könyvében, 
amit 1904-ben fejezett be, pontos képet ad az 1848-49-es szabad
ságharc csongrádi eseményeiről, hogyan verte ki a császári csa
patokat a város Jakoss.iga, majd hogyan álltak bosszút a veresé
gért a visszatérő cs<íszáriak. 

Elemi iskoláit, részben magánúton, Csongrádon végezte. 
Gimnáziumi tanulmányait Kiskunfélegyházán kezdi meg, amit 
az első év után Szegeden, a Piarista Gimnáziumban folytat. 
~agy hatással volt rá tanára Csaplár Benedek, aki a görög nyelvet 
tanította. Ez is motiválta abban, hogy a hatodik osztály elvégzé
se után jelentkezett a piarista rendbe. Ekkor választotta rendi 
nevéül az első csanádi püspök nevét, Gellértet. környezete csip
kelődése miatt vette föl anyának a vezetéknevét a német hang
zású Meister helyett. A Vácott töltött újoncéve után visszatért 
Szegedre befejezni középiskolai tanulmányait. 1861 és 1863 kö
zött Szegeden tilnítot, osztályfőnöke volt a jeles folkloristánk
nak, Kálmány Lnjosnak is. Közben, rendjében negyedikként, 
1862-ben megszerezte az állami tanári képesítést. 1864 - 1866 
között Vácott és Pesten, majd 1866 - 1873 között Kecskeméten 
tanított. 1873- 1891 között ismét Vácott működött a novíciusok 
mestereként. 1891 - 1903 között rendi kormánysegédként 
Nyitrára keri.ilt. 1904 - 1913 között Rómában, a piarista rend 
közponljában, a Generális Tanácsban képviselte a magyar, oszt-

rák, cseh-morva és lengyel rend tartományokat. Küldetése lej;írta 
után nyugállományba vonult, visszament Nyitrára, ahol 1929. 
februá r 16-án, 86 éves korában meghalt, itt is temették el. 

Munkásságára minden bizonnyal il szegedi évei voltnk il 

legnagyabb hatással. Ekkor már nagy hagyományai voltak a 
szegedi piaristáknál a hfl zaszeretet, a hagyományos népi kultú
ra, a "szögediség", a lokálpatriotizmus ápolásának. Ebben az idő
szakban, 1862-ben gyüjti össze il csongrádi gyermekmond6ká
kat, játékokat. Ennek a hat;ísa mutiltkozik meg abban is, hogy 
tanulmányt ír "Cso11grádnnk Sze111egyllázai" címmel, majd késöbb 
unokaöccse, Tekulics Sá11dor részére megírja az ,.Emléklnpok 
Csongrád multjából" címü kéziratos helytörténeti munkáját. 

Százkilenc nyelvészeti, történelmi és irodalmi tanulmánya, 
cikke jelent meg újságokban, folyóiratokban. Hét könyve jelent 
meg nyomtatásban. Több müvében, melynek egy része kézirat
ban van, foglalkozik a piarista rend történetével is. 

Lenyügöző volt nyelvtudása is: latinul és görögül folyéJ...o
nyan beszélt és írt, olaszul, oro~zul, franciául, németül beszélt és 
irodalmi müveket is fordított. Turgenyro "Kísértet" címü nm•ellá
jának fordítása olyan sikeres volt, hogy azt a folyóirat, amelyik
ben megjelent, kénytelen volt füzet formában újból megjelentet-
ni. 

Igen jól rajzolt és festett. Műveinek illusztrációit is maga ké
szítette. Zenével is fogla lkozott, jó fuvolajátékos volt. Váci tar
tózkodása alatt tam'írtársaival gyakran együtt muzsiká ltak. A 
vá ros muzsikusaivill összefogva több hangversenyt rendeztek. 

Csongrád az utóbbi években több emléktábla felállításávill 
hívtil fö l a figyelmct neves szi.iWtteire. Vajon mikor kap emlék
táblá t Vtfry Gellért, és mikor jelölik meg a városban az első patikil 
helyét? 

Bogdán Lnjos 
n C><~ugrád Mr:-:ryet Houis111rrcti fgyestifrt titkát,, 
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Jégl.íorszalí, vag-y globális felmelegedés? 

A z utóbbi pár évben a v ilágsajtóba n és a szaksajtóban is 
több publikáció jelent meg arról, hogy Európa lehűlés 

előtt áll. Az ezekben felvázol t elméletek első pillantásra szö
ges ellen tétben állnak azza l a korábbi el képzeléssel, mely sze
rint a globális felmelegedés közvetlenül, mérhető módon b 
bekövetkezik - már a mi hazánka t és tágabb földrajzi környe
zetünket is illeti. 

A globális felmelegedés foga lma azonban némi félreértés
re adhat okot. A kutatók ugyanis nem a Föld összes helyi klí
má inak egyidejű, párhuzamos és műszeres mérésekkel kimu
tatható melegedését értik globális felme legedés alatt, hanem n 
Föld á tlaghőmérsékletének növekedését. Hiszen az utóbbi egy 
időben és térben sokszorosan torzított, úgynevezett absztrakt 
(elvo11t) számadat. Tehát a Föld átlaghőmérsékletének növeke
dése már akkor is bekövetkezik, ha a világ 
összes meteorológiai állomásának túlnyomó 
részén hőmérséklet emelkedést tapasztalnak. 

Ha tehát visszatérünk a címhez, meg kell 
jegyeznünk, hogy a vagy szó csak első pillan
tásra helytálló. Ugyanis lehetséges a földi lég
körzésnek egy olyan irányú változása, amely
ben globálisan - azaz átlaghőmérsékletet te
kintve - valóban fel melegedés megy végbe; 
azonban regionálisan, a Föld egyes kisebb tér
ségeit tekintve éppen hogy lehű lés tapasztal
ható. Ebben az esetben "jégkorszak és globális 
felmelegedés" helyzete állna fenn: a Föld bizo
nyos térségeiben tartós lehű lés és esetleges eljegesedés indul
hat meg, más területein pedig felmelegedés, vagy éppen stag
nálás. 

Számos óceán- és éghajlatkutató osz~a ezt a vélekedést. 
Szerintük el képzelhető, hogy a globális felmelegedés követ
keztében heind ult folyama tok egy bizonyos szintet elérve a 
globális felmelegedéssei ellentétes folyamatot generálhatna k, 
azaz lehűlést, vagy éppen eljegesedést. Elég, ha csak arra gon
dolunk, hogy 1970 óta a földi jégkészlet térfoga ta 10%-kal 
csökkent, közvetlenül a felmelegedés hatására . A Jeges-tenger 
és a Norvég-tenger az utóbbi évtizedekben egyre több és több 
csapadékot kapott, sőt az Ázsia felő l beömlő folyók vízhoza
ma is j elentősen megnőtt. Álta lában elmondható, hogy a glo
bális tengerkörzésben résztvevő vízmennyiség a sarkvidékek 
közelében jelentős édesvíztöbblettel egészült ki az u tóbbi év ti
zedekben. Ez tény, az azonban már nem bizonyítható egyér
telműen, hogy ez a ' hígulás' mi lyen drámai vagy különösebb 
figyelmet nem érdemlő klimatikus változásokat okozhat glo
bálisan, vagy éppen regionálisan, egy adott föld rajzi helyet 
tekintve. 

Wallace 5. Broecker oceanográfus nevéhez fűződik az az 
elmélet (1997), amely szerin t pontosan ezek az olvadékvizek 
miatt az Európában enyhe teleke t biztosító Golf-tengeráramla t 
hatása gyengülhet, ezzel pedig regionális lehű lés veheti kez
deté t. Elméletében Broecker nagy hangsúlyt fektet a "Nagy 
Ócennszalagnak" (Global Conveyor), amely a felszíni és a ten
germélyi áramlatokat rendszerbe fogja . A ké tféle áramlat köz
ti kapocs egy olyan folyamat, amelyben meleg felszíni tenger
áramlatok a hideg szelek hatására hőt vesztenek, sótartalmuk 
lassabban csökken, ezért relatív sűrűséglik megnő és óriási 
tömegben lesü llyednek a tengeraljza tra (ez a 'sópumpa'), ahol 

már mint mély tengeri ára mla t fo ly ta~ák ú~ukat a "Nagy Óce
nnszalngúall". Broecker lehetségesnek tar~a, hogy ez a 
'szállítósza lag' hi pp-hopp, kisebb-nagyobb idő ta rtamokra 

leálljon. Leállásáta fö ldtör ténet nagyobb eljegesedéseiben lát
ja bizonyítottnak, és a sópumpák esetleges leállásában pedig 
magyaráza tát véli megta láln i. 

A tenger felszínén felha lmozódó nagy mennyiségű olva
dékvíz közvetlenül és közvetett módon is befolyásolja a 
'sópumpa' folyama tot. Közvetlenül elfogla lja és délebbre szo
rítja a Gol f-áram enyhe vizeit, ezzel a légkörnek átadott hő
többlet csökken az adott fö ld rajzi szélességen, közvetett mó
don ped ig csökkentve a tengervíz relatív sűrűségét, fé kezi a 
'sópumpa' fo lyamatot, ezzellass í~a és fékezi a Golf-á ram eny
he tengervizének észa kabbra ára mlását. 

t> 

A m enn yi b en a G ol f-áram la t 
'fű tőenergiáj át' délebbre közvetíti a légkör
nek, akkor az Izland felett keletkező nagy 
energiájl! ciklonok pályája is délebbre toló
d ik Európa fele tt, amely a sarkvidéki erede
tű légtömegek erőteljesebb beáramlását teszi 
lehetövé az Atla ntikumban és Kelet
Európában. Broecker elmélete így vezet el a 
lehetséges magyarázathoz, hogy hogyan is 
lehet jégkorszak a globális fe lmelegedés kö
zepette. 

Más tudósok szerint az eljegesedéseket 
nem a tengerá ramlatok megváltozása gene

rá lja, hanem a légköri képződmények, a ciklonok és anticik
lonok rendszerének gyökeres átrendeződése a mérsékelt öv
ben. Ez a tudományos iskola Jakob Bjerkncs kutatásai ra alapul. 
Ugyanakkor szintén szóba jöhet egy esetleges eljegesedés oka
ként a Föld Nap körüli keringési pályájána k igen piciny mér
tékű megváltozása (Milnnkovics-Bncsák elmélet). 

A kérdés tehát egyáltalá n nem válaszolható meg teljes biz
tossággal, mindössze annyi bizonyos, hogy a hid roszféra -bár 
összességében s tabil állapotban van - változása állandó jelle
gű, ahogyan mindig is az volt a Földtörténet folyamán. A 
Golf-áramlat változásairól és annak körülményeiről a www. 
metnet.lllt amatőr meteorológiai honlapon olvashatók további 
információk. 

Fontosabb kutatásokat folyta tnak az alábbi intézetek: 
-Bjerknes Éghnjlatkutató Központ - Bergen (Bjerknes Centre of 
Climate Research): kutatást folytat a Golf-áramlat felté telezett 
gyengülésének bizonyításá ra 
-NOCLIM projekt a (Norwegian Ocean Climate Research): 
kísérletet tesz a Golf-áramla t esetleges meggyengülésekor be
következő, hirtelen éghajlatváltozások val6színüségének fel
mérésére. A gyengülés tény, annak mértéke további kutatások 
tárgya . 
-ARCO program - Woods Ho/e Oceanográfiai Intézet (WHOJ): 
célja a tengervizek dinamikájá nak p recízebb mérése, sótarta
lom és hőmérsékleti mérések kiterjesztése a közép- és mély
tengeri rétegekre, a mélykonvekció és a légkör kölcsönhatásá
nak jobb megértése érdekében egy kb. 3000 mérési pontból 
álló globális óceánmegfigye lő rendszerben (GOOS) 
-Feröer-szigetek Halászn/ i Kutntóintézete (Faroese Fisheries 
Laboratory): sótar talom mérések végzése 

Székely Lnszló 
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Monet és barátai 

Csodálatos fe:.tményeket, grafikákat, akva
reUeket és szobrokat láthattunk a rajz 

faktosokkal március 4-én a Szépművészeti 
Müzeumban. 

A tárlatot Deincroix képe vezeti be, aki az 
impresszionisták példaképe volt, majd Mo11et, 
Mn~~et, Renoir, Pis$nrro, Baudi11, Millet, Signnc, 
Sis/ey, Dnubig11y- hogy csak az bmertebb mü
vészckct említscm - m(ívci követik felváltva. 

Számomra viszont a többi alkotás nyüjtot
ta a nagyobb élményt, hiszen Monct, M<1nct és 
Renoir képcit sokszor láthattam már müvésze
ti album okban, dc fougkiud, Whist/er, Cail/eootte 
és Metcnlf képeivel most találkoztam először. 
Az igazat megvallva, ügy érzem hírnevük 
csak a szerencsén, vagyis jelen esetben a sze
rencsétlenségen múlott. Gondolok itt születé
sük helyére, mivel e kon;zak muvészetének 
szú1tere kizárólag Franciaon;zág volt. E kor
szakot Monet: lmpress::1ó n felkelő 1111p c. képe 
után impre:.5L.IOI1izmusnak nevezzuk, de ez 
korántsem jelent egységes művészeti irányza
tot. Többé-kevésbé a kon;zak müvei a pillrulat
nyi benyomást, a fényeket, a színeket a kiegé-

.. UufJ_\". ro" ('tm tlrit•<• mr c·ur, 

szítö szú1eikkel 
s a légkör válto
zását hívatottak 
érzékeltetni. 
Mivel e hatáso
kat leginkább a 
festészet eszkö
zeivel lehet elér
ni, így más művészeti ágakbcul nem, vagy csak 
részben v<Jiósultak meg a kor törekvései. Kivé
telek persze mindig vmu1<1k: jelen esetben a 
szobrász Rodin pl<1sztikái. Az ó szobrain szin
tén megjeleiUlek a pillanahlyis.íg finoman 
rezgő, intim motívumai. 

A kiállított müvek hüen tükrözik, és átfo
gó képet adnak e kon;zak müvt'szetér61, a 
természet szeretetéröl, mely a mai kor t•mbcré
nek követendő példa leheble. 

Csak reménykedherunk benne, hogy eb
ben a fogyasztás-központú világban mégi:> 
megérinti az embereket ez a lelket h'Ytmyör
ködtető tárlat sa benyomás nem csak a müze
umban eltöltött ideig tart. 

Betu• Andrm 

Yes, I'm gonna be a star!" 
Btírhol jtírsz, nézz az égre fel, 

ezer csillagot rejt az mély1 

Lefordítva: 13árhol jársz, 
kapcsold be a tévét, nézz meg 
minket, mert mi már sztnrok, 
csillagok vagyunk! Ugye, min
denki ismeri napjaink egyik 
Jegnépszerűbb müsorát, a 
Megasztárt? 

Nincs olyan ember az utcán, aki ne tudná 
felsorolni a most még versenyben lévők nevét. 
Bizonyára a Csillagdalt is mindenki ismeri! Szó 
SL.erint mindenki, mert nézi idős ('S nézi a gye
rek, az értelmisé!,>i, a gyári mwlk.í.s. Mondhat
juk: tökéletes célt ért el a kereskedelmi csator
na músora. Az én tetszésemet is elnyerte, ami
kor azzal a Ki mit trtd?-érzéssel kezdetét vette 
a verseny, de ahogy a végefelé halad, egyre 
inkább átveszi a valóSifgslunv-k elemeit. Egyre 
többet szól a szerepiökről és a magánéletükről, 
az utolsó estéjükről stb ... 

A színpadon pedig egyre több szól az elő
adásmód ról, mint az énekhangról; több szól a 
sminkről és a ruhákról! Mind a népszerűséget 
szereb1ék begyüjtcni, és azt nem biztos, hogy 
csak az énektudással lehet! Nem értek mindig 
egyet a zsürivcl, mert azt sulykolják a verseny
zökbe: te már egy igazi "megnszttfr" vagy! Pe
dig úb'Y lenne az igazi, ha a versenyzök végig 
megmaradnának verSC'II!JZŐnek, és majd a ve
télkedő végén, e!>'Y jó CD kiadása, vah'Y egy jó 
koncert után lennének sztárok! Nincs kétsé-

gem éncktudásukról, de érde
mcs belegondoiJli, hogy mi 
értelme vru1 annak, hogy a 
legnépszcrübb énekes legyen 
az év hangja, miközben csak 
népszeríí! Nl!pszerü, ha sokat 
beszél a kislányáról, ha kö
zönség előtt arról beszél, 
hogy imádja az ors:z.igot, ha a 

versenytársa kiesése miatt annyit sír, mintlla 
haláleset történt voh1a. Ezeket nem árt észre
vemlünk és mérlegre teiUli.ink, h<>j.,'Y eL.ek eset
leg csak szavazati fogások, vagy mondjuk 
éppen csak a szavazás ideje alatt jut esL.ébe, 
hogy imádja a hazáját és imád itt élni... 

A zsűriben megvrul a szakmai összhang, 
és biztos tudják, ki a gyengébb, de néha telje
sítménytől függetlenül rászállnak egy-két em
berre, ami nem tetszik. A zsűri öltözködését 
szoktam figyelni, és az megmuta~a a houMI
Iásukat és kedvüket az egész feladatukhoz! 

Szombat este nem hiányozhahlak a zsűri 
obszcén kiszólás.1i, amit fiSleg a szülők díjaz
hatnak! Van, arnikor pedig a konkrét égetés a 
cél: "Csináltasd meg 11 ftJgoidnt". 

E1mek a müsomak tül sok érdeke, és nega
tív része van, de egy lllél!,'Yar viszonylatban 
igényes műsor. Érdemes a m(ísort legalább 
egy jó személyes kritikáért, érdekességként 
megnézni1 

Millríllffy l.Jí~zló 9.11 
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U.jdonságainli 
SZE PI VIDEÓTÁR-Kedvenc filmjeim 
MADÁRIJESZTÓ - SCARECROW (1973) 
Max (Ge11e H11ckm111r) hat ével töltött bi>rlillll\'11, 
kis::nlxufuh~í11 félrelett pén:.éből IIIIIÓmAAíl akar 
ll !fil ni, de előtte De11verbe megy, hogy az rgyeth•11 öt 
SZIÍIIIO/IIartó embert, nő-vérét, meglátogassa. Li<lll 
(Al Paci110) roekig járta a tengert, nz ors:::IÍglllnkat, 
mi11IIÍ11 lnt.>gszökött n gyermekét V/ÍrÓ fállylóf. Most 
Dc:troilllfl igyekszik, hogy meglátognsS/l gyermekét. 
Az országúton tnlálkoZIInk egymással, 1.:s egyiill 
folytolják rítjukot. --- Cannes (1973)- Arany J>álnul 

Fmucois Truffnut, két kölkökró1 szóló híressé-

ge; , , 
NEGYSZAZ CSAPAS - LES QUATRE 
CENTS COUPS (1959) 
A gyerekkor rendezője, Truffiml smbadjára mgi'dett 
kmneriÍjll a Nés'!fS:::IÍZ c;:a~slxm be::rírt ~ mliStí;.:uk
ból mt-;.:s:.iikő gyerekeket figyel. ÖuélelmJZI film, 
me/y (ó'lfr'::J..'m' s:ól n!~nms:.tónu ~ ft'ls:.nlwditómr 11 

s::ert'lethúímrról. H&e, Autoiue n ka1tu1s:.kor kii<:.i>
bére érkezeti . .,A boldogtn/nu .\'!ft'rlllek mi111flg />li
nösnc:k érzi nmgtít, s tnltín e:: 11 1<-;.:s::ömylil•b" -
moudta Truffiwt. Autoi11e nzirt ooldogtalrm, mcrt 
s::iilei is azok. S;;intén nmgáuyos lkmítjtíml k/,;e/>1>
nngyobú diákc:;ínyteuéseket követ el, s emiatt ,;:::ri/ci 
jáoohagytísórnl ;avítóinthetlx> :.tímtják. A film l!t'fc
jt.':!.ése kiilönösen nyugtnlnnítónn sugtírO:Zil 11 s:a
/)(ltfsá~ll(l·S::iikés t'f?!fSUrre fels:nbndító és IIIJOIIIils:.tó 
kt.'l t&i'gét. Az ltit;ISó htírom perc véget nem. érő fut ti,; 
a tmgerparto11, 11 kamern hossmsnn kíséri Antomr-1, 
111(1(111'111 jmn-Piare Lénurl uyugodt nrccnl, riadt 
tekilllellei visszalléz. Felénk . .,A Négyszáz c~rJIIÍS a 
hogszebb film eltíru/t gyerekkorrmkról." (Bikácsy 
Gergl.'ly) 
ZSEBPÉNZ- L 'AR GENT DE POCIIE (1976) 
1976, egy frnllcin kisooroslxm. Mtír csnk11em a:gt' n 
tallév11ek, m11ikor n Ilegyerlik osztá/y/1(1 ríj diák t'rke
zik: juliell U!clous. A fiú elllmryngolt kiilseje, fit/Nl, 
devitíns mngatarttísn tnlálgattísokaf indít el n:: o,;::
ltilylxm. Hmumvsn1I ki is deriif a lelumgolcí titok. A 
föú/1iek pedig élik mi11dem111pi életaket. Patrick-unk 
sem kötlllifi Í 11 sorsa: m~morék npjárnl él, és é/elktl· 
ránál sokknl Jelnőtt esel~ feladafokai kell dltítmtr. ,.A 
~lft'rekt•k mindeuuek nekiiilközuek, uel.:iiílkii:.m•k a: 
tietnek, de kegyelem kiséri őket, ~ kemé11y fii/ltÍ/ 
fnra,r.:IIÍk ő/a>t."- mondntja ela tauár fdesigéa•l ii:::t•
u<'léta rendező, Frnncois Truffout. 

SZEPI HAN C T ÁR 
Br11110 Coulnis filmzenéiből sikerült kettót 
beszerezni: 
A VÁNDOMADARAK ésa HIMALÁJA fil 
mek élméuyél idt!zi fel 11 jó U/Ic.' ... 

(CD 1319-1320) 
Az ak apella éneklés csúcsa a Swi11gle Siugers 
ének-együttes. Két korongjuk maradandó 
élmény: 
Ticket to Ride - A Beatles Tribute - J 6 Bm t/c,; 

sltígert éliekeillek - Il e.' lll nkárhogyml! 
(CD 1322) 
Swingling Telemarm- Barokk zene 11 jmxíl~í/ ... 
(CD 1323) 

S:eglleő fó::s<f Sch. 1'. 
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Lellíigyalíorlaton tanultuk 
Szókratész mondja: Csak eg.; végiggondolt életet érdemes leélni .. . 

Ezt a lapot, lm sokszorosítják; felhasználható egy közös egyiill félen. Mindenki kezébe lehet ad
ni. Gondolkozhatunk/elmélkedhetiink rajta csendben kb. 10-15 percet és azután lehet róla be
szélgetni. 

Gondolatok, melyek a képekhez (is) kapcsolltatók: 

Olyan emberekről, akik távol vannak az egyháztól, nem t11dok semmit. Csak olyanokról tudok, 
. akiktől az egyház van távol. 

Q ~n ( l~iobé orleansi piis pök) 

\llJ ~ ~ A nag~; döntés nélkiil kereszlény életem csak hitelrontó kon·u ~ ~ tárkodás volna. A naponkénti döntés nélkiil pedig keresz-
f>..o íÍ7I ·k\ lény életem ígér~tes kezdés volna, melynek sajnálatosan 
6f:rl It/ lit elmarad a folytatasa. 

. - (Ordnss Lajos) 

U[ iJr, fl;, l r;-l Az ' "'"'' ""' """ " pill<>noti<JI "'n ""K"""'"· ""''""' ~ 'fr! ~ ~ már magament meg masl. 

[ff @l~~ i:J! A/w/ n<m """'"''' bún>ől, ott """'"" tű .. ::;bi Pim<) 
~ (D1eter Re1tzner) 

SZÍNJÁTSZÁS 

KEZEK 

Isten megteremtette az embert és kezet ado Ú 
neki. 

- Kezet adott arra ltogy építse11. 
- De az ember megtanlift rombolni. 
- Kezet adott arra, hog~; simognsson. 
-De az ember megtanlift iitni. 
- Arra, hogy vigasztaljon. 
- És ő bánt. 
- lsten kezet adott, hog~; az ember adjon 
-És ő megtanult lopni. 
- Arra adott kezet, hogy hívjon. 
-És az ember elutasítja magától a másikat. 
-Arra, hogy fo/emeljen. 
- És ő sokszor tétlen marad. 
- Kezet adott, hogy azzal az ember az életet óvja. 
-És ő megtanult ölni. 
- Kezet adott, hogy imádkozzon. 
-És ő megtanult átkozni. 

Ezért lsten adott Valakit, Akinek n keze: 
simogat- vígasztal - ad -Ir ív - fölemel -
á~ . 

De a többi kéz átszegez/e az 6 kezét . 

* ** 

Pilátus keze- a katonák keze - a tanítvá
nyok keze - a mi keziink - az én kezem. 

Egy lehetséges dramaturgia: 4-en játsszák. 
Egy narrátor, aki - esetleg halk zenekíséret 
közben -soronként olvas. Altogy 1 sor elhang
zik, a három szerepi ő pnntomimmel bemutatja 
n mondnt tarta/mát. A két szélső szereplő a 
pozitív és n negatív szereplő, a középen álló 
Jézust alakítja. Lehet sötét ruhában, fehérítell 
kézzel játszani. 

Az oldalt összeállította: Szegileó József Sch. P. 

Pilinszlíy .J á nos 

Nincs több 
Nincs több, nincs, nrint a bűnözők szeme, 
az a bizonyos merev tekintet, 
me/y szigoní, akár a nap, 
és berajzo/ja komoran 
és ugyannkkor fényesen 
a vágóhidak s a földi királyok 
színehagyott, szomorrí méltóságát. 

Ezek a szemek, 
egyediif eme pillantások 
méltóak észrevenni a halált 
és a virágok átöltözködését. 

Egyediil 
ők tudják e/kiáltani 
a világ 111Í11den bánatát, és egyedfil 
ők tudják ellwllgatni Isten titkát 
szemközt n lincselő tömeggel. 

PIÁRFlUTÁR -
Sílí Sándor imája 
Mindenhntó lsten' Új reggelt ndlfí/, 1íj énekbe fog n 
teremlés dicséreted re. Mé/tó, hogy az én első gondo
lntom is a Te dicséreted Tegyen. - (116. zsoltár) 
Mily vakmerőség pedig tőlem, Umm, hogy dicsérni 
me r/ek én, aki olyan br1nös vagyok, aki gondolattal és 
cselekedettel oly sokszor megbántottalak. Fogadd el 
tőle111 elégtételii/, és annak jeiéül, hogy so/1(1sem 
akarok elfeledkewi róla, mennyire csak n megalázko
dás illik hozzám, előtted is, Umm, testvéreim előtt is. 
Bánom trlinden bilneimet, snjnálom lelkemből, hogy 
eiklivettem őket, elleniik mondok mindenestiil, meg
vetem és utálom őket, mert beszennyeztem veliik 
lelkemet, n Te képedet, Uram, elvesztettem n mewry
országot, vagyis Téged, pedig nyugtalan az én szí
vem, míg meg nem nyugszik Bem1ed, fájdalmat 
okoztam Neked, Uram, aki annyi de annyi jóval 
e/halmozol, és gonosz lrtíliítlansággnlmegfeszítettem 
az én szerelmes Jézusomat. Soha többé, Umm, soha 
többé! Nincs többé közöm a b11nne/. Inkább vesszen 
minden, kényelem, szépség, költészet, de Mnt so/ra 
többé, soha, de főleg ma nem, semmit, de főleg ... 
nem! 
úím pedig, Umm, tenger jóságodat ma is 1íjnblxll 
tetézted már! Megőriztél az éjszakán át, zíj napol 
adtál, új nlknlmnt n harcra, lelketil /1(1/adásának, test
véreim javának, n Te dicsöségednek nwnkálásárn. 
Oly ó'Yenge, olyan nyomorult vagyok magam, é11 
édes Umm! Te segíts, hogt; jól fel/1(1sználjnm ezt a 
szép napot. Add, lrogtj eine feledjem ma egy percre 
sem életem vezérigazságai t: Hogy egy n sziikséges, n 
többi mind hozzáadatik, és ez nz egt; sz.tímomrn n 
feö>yelem elszántsága. Hogt; n Krisztus szabadságá
ixlll szolgáljnlnk, tetteimet n szellem elevení/se, és 
kiemelkedjem nz embelfélelem gyerekességéből. Hogy 
szépségben akarok élni és hnlni, nblxln n szépségben, 
amelynek szimbólwna a Mndomm édesanyai nrcn. 
Hogy n szent csendesség uralkodjék bennem és n 
foglnlkoztísok znjá~n is összeszedetten, cseHdesség
bell várjam az Ur üdvösségét, mert mire sietnék 
én, akire n Te örökkévalóságod vár? És lwgt; amil 
nekem adtál, kiárasztlmssnm 11 testvérekre, akiket Te 
szere/sz és akiket nngt;on és önzetleniif akarok szeret
ni. 
Neked njá11lom ezt n napol, 111Índen gondoln/ával, 
tettével, talán szenvedésével. Vedd !Így, mi11l éleletil 
egy néma himn11szát, mert lélegzetet sem akarok 
venni másért, csak Teérted, Umm l 
Mi vár nm rám, és hogyan akarok késziilni rá7 
(Mise, - imádság, - mwrkn, - olvasás, - szómko
ztís, - lxlrátok,- kellemetlenségek, - egyéb.) 
Mit akarok ma tenni Neked kiilö11 ? 
(Önmegtagadás, - szentségltítogntás, - olvasó, -
kereszt !Í t, - bilnbánnti zsoltárok, - tiiiÍS ima.) 

A- BIÍifnt 51ÍttdorrEr vonatkozó titko:sre:ndőri,- i.i),ry
nöki iratok közt szerepel Knrdos Klár·n (Sík Sán
dor tanszékének volt gyakornoka) levele is, 
melyhez mellékelte ezt az imát a következők

kel: "Ezt n reggeli imádságot eó'Y nővér 1935 köriil 
kapta Sík Sándortól. Azzal adta át, hogy tíz év óta 
imádkozza." 

Közrend jn: Péter l.fiszló ny. egyelemi Inná r 
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Testnevelő mindhalálig 
Ta1·i János (1911-2002) 

-'·=,,f!t~>r/i tJiuri\111 tlitíko"· 
11 lut:ui .i11ilrlliirtc:u,•t;:fn•n 

Egy iskolának mindig jóleső érzés, 
ha egykori diákja egyetemi-, fő is

kolai tanulmányi végeztével taná rként 
visszatér a régi Alma Materbe. A test
nevelés tantárgya t i lletően, me ly az 
egyik legfiatalabb tan tárgy, az első 
vissza térő d iákja az iskolának Tari fá
llOS volt, aki 1911. November ll-én 
Kistemplomtanyán (1950 óta Bordány) 
sz ü letett. 

Édesapja Ta ri jános, aki cipész 
mcstcrkén t dolgozott, 1914-bcn hős i 

halált halt az első világháborúban. 
Édesanyja, Dobni Katalill óvónőként 
nevelgette a rábízott gyermekeket. 
Elemi iskolái t Dorozsmán végez te, 
majd az 1923/24-es tanében beíra tták 
szülei a Piarista Gimnázium Gizella 
téri épületébe. Az első évfolyamra 
felvett 174(!) tanuló közül az első c 
osztályba nyert felvé telt. Első 

osztályfőnöke Dr. Sclnunrz jános 
piarista, aki latin, német, történelem és 
szépírást tanára volt. Testnevelője s 
egyben első korai példaképe Pesti Lajos 
tanár úr volt. Második osz tályos 
korában az osztályösszevonásokat 
követően Dr. Diósi Géza pia rista lett az 
osztá lyfönökc,os z tá ly tá rsa i közö tt 
olyanokat ta lálunk, mint Sötér István, 
Straub F. Bmnó, Bnkonvi László, Pálinkás 
józsef. A kifejeze tten jÓ képességű d iák 
ta nu lm ány i el őm e ne te l év e l n e m 
okozott csa lódást ta ná rai nak. A 
szigorú, s egyben élete végéig a 
d iákjaina k élő Pesti Lajos taná r úr a 
játékdélutánokba rendszeresen bevonta 
Tari Jánost is. Ezen alkalmak az 
újszegedi Erzsébet-ligetben kerültek 
megrendezésre. A diákok métázva, 
kergetőzve töltötték cl szabadidejüket 
alkalmanként atlétizáltak, kosá r
labdáztak. 

Egy másik vonzó programja volt az 
egykori gimnáziumnak a t iszai 
diákstrand. Ezt a stép hagyományt a 
később i t es tn eve l ő t a n á rok is 
megőrizték. Az 1929. május 29-én 
megrendezett házi atlétikai v iadalon 
800 méteres síkfutásban Tari já11os 
második helyezést é rt el. Ebben a 
tanévben újra ké tfelé oszto tták a 
hetedik osztályokat. Új osztályfőnöke 
Dr. Dukovics Lőrinc lett, aki cserkésztisz 
vo lt s egyben a 82. sz. Zrínyi 
cse rkészcsa p a t para ncs nok a , a 
gyorsírókör vezetője. 1929. o któber 6-
án a Hősök emlékére tartott, városon 

keresztül haladó kegyeleti staféta
futásban az összes egyle tek között a 
KEAC (Kolozsvári Egyetemi Atlétikai 
Club) mögött másod ik, az összes 
iskolák között első helyezett csapa t 
tagja volt Tari János is. Az uto lsó ta név 
októberéne k 12. na pjá n a MASZ 
(Magyar Atlétikai SzövetséK) ifjúsági 
s taféta versenyén győztes csapat tagja, 
s még ebben a ta névben szá mos 
atlétikai csapatverseny győztese. 1928-
30-ig a Népjólé ti Min iszté ri umtó l 
kapott tanulmányi ösztön d íjat. 

A sikeres érettségi vizsgn után n 
Tes tneve lési Fő is kolárn sikerült 
felvételt nyernie. 1936-ban részt vett a 
berlini olimpián. A berlini olimpia 
r endező bizo ttsága igye !.. ezett 
látványosan, minél több oldaláról 
bemu tatni a spo rt szépségét a 
megnyitó ünnepségen, ezért több 
o rszágból is meghívott sportolóka t. Így 

a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola 

mintacsapa ta is az olimpia megnyitó 
ü nnepségén m u t a tkozott be . 
R ep r ezentatív, látványos 
gyakorlatukkal méltán váltották ki a 
több t ízezres közönség és a 
szakemberek tetszését. Fel készítő 

tanáraik Kmetykó János és Kcrezsi Endre 
a TF Európa-hírű tornaedzői voltak. A 
TF elvégzése utá n k a t o n ai 
kö telezettségének tett eleget, majd az 
1937 /1938-as tanévben Ta ri }á11os 
világi, óraadó le tt heti 18 órában 
egykor i közé pi s ko l ájá b a n . Ez t 
követően a jászberényi Magyar Királyi 
Állam i Tanítók é p zőhöz n ye rt 
beosztást, mert Szeged vá rosa és az 
intézmény nem tudta fedezni tanári 
állásának költségét. 

A Nemzetközi Olimpia i Bizottság 
1938-ban a TF tornász min tacsnpatát a 

berlini olimpián bemutatott 
gyakorlatáér t Olimpiai Kupávnl 
ju talmaz ta. Jászberényből lllja ismét 
Szegedre vezetett a Gyakorló Polg,1ri 
Is kolá ba, maj d a Ke reskedelmi 
Középiskolába, ahol 1949-ig tanított. 
Előbb <1 Ta nárképző Főiskolán tanárrá, 
később szakfelügyelövé választották, 
majd 1949-től 1975-ig a József Attila 
Tu d ományegye te m Tes tn eve lési 
Ta nszékének vezetője volt. (1951-ben 
alakítottá k meg az egyetemeken a 
testnevelési tanszékeket) Nevéhez 
fűződik többek közö tt a kosárlabdázás 
és a kézilabdá z á s szegedi 
m eghonosítása. Még a Piarista 
Gi mn ázium udvará n kezdett 
foglalkozni a sportággakkaL Először 
csak palánk nélküli kosárra játszatta 
d iákjaival a játékot, majd deszkából 
palánko t erősítettek a kosár mögé. 
Edzői pályafutásának legemlékezete
sebb időszaka, amikor az atlétát.. 
ka lapácsvető csapatának volt az edzője. 
Veze téséve l nye r tek orsz<igos 
csapa tb a jno k ságo t a szegedi 
versenyzők: Dr. Trényi Imre, Dr. Molnár 
Imre, Dr. Németh A11drás, Dr. Kato11n 
András, Dr. Lázár György, Dr. Somogyi 
Frre11 c. Al lé tikába n év t izede kig 
ve rsenybíró ként is tevékenykedett. 
Több évtizedes áldozatos pedagógus 
m u nk ásságá t szám os e lis me rés, 
kitüntetés és oklevél fémjelzi. Szeged 
sportjáért is kapott elismerést. 2002. 
júni us 6-án a Testnevelési Egyetem 
dísztermében, Dr. Nyerges Mihály 
rektortól átvett vasdiplomá t pedig 
élete egyik legszebb ajándékának 
tekintette. 

Édesapám, egykori tanítványaként 
fgy e mlékszik kedvenc tanárainak 
egyikére: "A Kereskedelmi Firíiskolábn11 
tnllílo/1 nli11ket. A diáktársaimmal nngyo11 
ltszteltiik és szerettiik, nemcsak n tomnórát 
miatt, ltn11em embersége és mtdkíviil jó 
szervezőkézsége mintt is. Szigoní volt, de 
/111 köziiliink bárkillek is go11djni voltak az 
élcttl'i vagy az iskolával, segített at11111k 
megoldásábn tl. Szerette oktaill i a 
tornagy nkorlntokat, távol ugrást a 
lllagasugrást és a labdnjátékoknt.'' 

2002. december 2-án, 91 éves 
ko rá ba n hunyt e l. A belvá ros i 
temetőben lett örök nyuga lomba 
helyezve. 

Nagy ]á11os 
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Tri ál 

A triál egyéni sport, melynck lényege, 
hogy egy spcciális kerékpár használatá

val a versenyző végib'lTianőverez és egyensú
lyoz egy erre a célra kialakított mesterséges, 
vagy természetes stekdón. A cél, hogy végig
jusson minél kevesebb földdel való fizikai 
kontaktussaJ, ennélfogva minél kevesebb 
büntetőpontot szerezzen. 

A kerclkpnr-trinl a lllolorkaékpár-/riálból 
szánnazik. A motorkerékpár-triálos verseny
zők a gyerekeiknek szerettek volna adni vala
mit, amin gyakorolhatnak, mielőtt mo torra 
ülnének, és voltak srácok, akik jobban meg
kedvelték a triálsport kerékpáros vál tozatát, 
mint a motorosat. A versenyeken két 
ka tegória létezik a kerékp<lrtípusoktól füg
gően: 

Módosíto/1 tritíl kL'rt!kJitír: Mivel Magyaror
szágon még nem nyerte el kellő népszerűség
ét (akárcsak az egé:iz triál-kultüra), csak a 
legfőbb tulaJdons.:igát emelném ki; 20" -os első 
és 19"-()S/uítsó kerekekell gumi. Ezeket a kerék
párokat kifejezetten versenyzésre használják. 
Vannak, akik BMX kerékpároknak tekintik, 
pedig nem is hasonlóak, telJesen eltérő a geo
metriájuk. 

Smbvány Iritil kerékpár: A szabvány triál 
kerékpárok aJapvetően spedális, kis méretű 
mounlain bike-ok. Az alkatrészek a kerékpár 
erőssége érdekében vannak összcválogatva, 
hogy bidkli minél iltkább megfeleljen a triál 
igénybevételeinek. Főbb tulajdonságai példá
ul a kisméretű váz, a 26" -os kerekek, a hátulsó 
abroncs szokatlanuJ "kövér", az alacsony nyo
mású abroncsokat széles és erős felnik tartják. 
Az erős fék alapkövetelmény. 

A nyereg szintc felesleges, az ember 
h·iáloz.ás közben sosem i.ü le. At egyetlen első 
lánctányért egy sp<.>ciális gyűrű (/Xlshgunrrl/ 
rockri11g) védi az ütésektől. Hátul -szabvány 
szerint - ha t vagy több sebességre válthatunk, 
(bár sokan Cbrysebcsséges kerékpárt építenek 
a kisebb súly érdekében). Nagyon fontos té
nyező a súly. A kerékpáros minden egyes 
alkatrész súlyát figyelembe veszi, hiszen pél
dául egy tizenöt kilós kerékpárral igen csak 
beszűkülnek a nrler lchct<hégei. Nehéz géppel 
nehezebb manőverezni és egyensúlyban ma
radni, gyorsabban fárad az ember, és kisebbet 
lehet ugrani. 

Honnan származik a triáJ kifejezés? Az 
angol tria/ szó jelentése próbálás, vagy kipró
bálás valamilyen módon. A kerékptírlriál sport
ban a versenyzők kerékpározási i.ih<yessége 
mérettetik meg több szekción, próbán keresz
nU. Valószínűleg innen származik a triál kife
jezés. 

Ktídtír Levenie 10. a 

ELÖZET ES: Bizonyára értesültetek a rról, 
hogy megkezdődött a kosárlabda házibaj
nokság. Má r zajlanak a csoportmérkőzések 
az elődöntőbe ju tásért. Részletes beszámo
lót a mérközésckről és a végeredményck
ről a Piár Futár következő számában olvas
hattak. 

M.A. 

PIÁRflUl'ÁR ~ 

Van kercsnivalónlí a dobogón 

I skolánkban febmár 14-15-én már ötödik 
alkalommal keri.Ut megrendezésre a S=rpi

kufX1 elnevezésü nemzetközi tcrcmlabdantg<) 
toma. Nem csak városi középiskolák, hanern 
zentai, aradi és temesvári iskolák is képvisel
tették magukat. A papírforma leginkább az 
elmúlt évek többszörö:. bajnokát, a Cso11ki1 
jános M1ismki Smkközipisko/a csapatát várta az 
első helyre. A csoportbeos.:tás kedve:Gően 
alakult csapattmk számára, mert a tavalyi 
bajnokot elkerülték fiaink, de így sem volt 
egyszerű dolguk. Az elsö három ellenfelet 
(Kőrösi, Eiitvös, Arad) !,;yakorlatilag simán 
u tasítottuk magtutk mögé, mlg a középdön
tőtől a döntőbe jutásig sokkal keservesebb lit 
vezetett. Két hossznbbításos ml>ccsen tül 
(HanSIÍgi, SZVSE), rnelyeket hetcsekkel nyer
tünk meg némi szerenc~vel, következett a 
Csonka. A dönte) hagyományosan kökcmény 
döntőnek bizonyult, mcly után focbtámk 
ismét felállhattak a dobogó legfel:.ö fok,ira és 
a Piarista játékokhoz hasonlóan aranyéremmel 
gazdagodtak A győztes csapat taroai: Kum 
Zoráll 12n, &mm András 12.a, CstísZIÍr Ba/á:::; 
11.a, Hérá11y Nándor 11n, Hérány Stí11dor ll.a, 
Dósai Imre 11.b, Csi:wmdia Ákos 11.11, SZiíszi 
Bamnlxís 10.a, Góré Dániel JOn, Szre11kn Sm
bolcs 10.b. Grattliáltutk! Reméljük, hogy a jó 
sorozat aKIDS-cn sem fog megszakadni! 

Gera Norbert, tcsb1evelő (Csonka András 
Műszakí Szakközépiskola) 

Mi a vélem énye a torna szervezettségér61? 
M 1ximálisnll elégedet/ vagyok. Nagy<m mgalma.~ 
és piirgős voll. Surintem az, hogy egy egész 11a 
pos tomán 11i1rcs időpombeli <.'SlÍSliÍS a mérkőzé
sek kiizöu, nagym; nagy dolog és tiikriili a szeiW· 
zés Slinvonalál. Ugy vertem é.,·zre. hogy a né:iikel 
és a jólékosokfil is egyarámle/.:iitiillék a nwc.·c.\'t'k. 

Mennyire elégedett a csapata teljesítményével? 
Az iskolánk csafX11n mtír t!vrk cS/a rredmbryese11 
szerepel a városi tonuíkon. Címvroőként l!rkez
tiink és szerettiik volnn megismr/e/ui a laVtrlyi 
ererlménttt. A döntőben larlalékosa11 kellelt kitfll-
1/llnk, de ez természete5en senunit sem von le a 
győ:.tes CSilfXlt teljesítményélxJI. Vt~ig higgadlan 
és fegyelnu'Zl!lten játszottak, ammek mrg is /ell az 
eredménye. Ez a dön/Ó azér/ is jó vl>il, mer/ IIIÍ
Itmk előtérbe ken'iltek n fmlnlllblxlk. LlkÖVI.'IItink 
néluíny olymr hibái, amelyr•/ egy döntő/11?11 már 
11e111 smlxlrl elkÖVI.'Ini, ezért smknmilag jogosrmk 
találom a másafik lu•J_vezést és mnélem, /rogy 
jövőre eredményesebbek Jes::.iink. 

Legjobb játékos: Horvát Hunor (Qíl~r CXnes 
GimllfÍzium) 

Mióta focizol és rniért pont ezt választottad? 
Hat éve kezdtem. Vnlnlwgymr így alakult. A Vaj 
daS/Ígból érkeztem és odaát t'Z a sporlág 111indig 
IUlgt)Oil népszerű volt. Azokbm1 a kisebb közössé
gekben ahoumm én is érkez/cm, a Jinllllok egyik 
legkedveltebb időtöltése, ha ll pályn11 össu•jö111rek 
és fociznak egr; jót. 

Hogy tetszett a torna? 
Szeri11tem jó lelt a szervezés, csak a mérkózések 
beoszliísa zavart meg egy kicsit. Sokszor jnlszot 
lrmk korá1r, ezért a bemelegítés ellellére ~em t url
tunk igaznn belerázódiri a játéklxl. Ell ól eltekintve 
IUlgt)Oil jól érez/em magam. 

Mennyire vagy elégedett a szereplésetek
kel? 
Talilllit is vol/nm, dr irlé11 sokkal erősebb mr..ómt 
jöll össze. Nem csak mi, hanem a többi ~pat is 
javult. Volink hibák is, de majd kijavítjrtk. Oss::.cs
ségében elégerlelt oogyok. 

Zsovn Tnmtís edző (Sze Pr) 

Tanár úr, mint főszervező, mennyire 
elégedett a rendezéssel? 
Nagyon elégerlelt vagyok, hiszen é11 szerveztL'I/1. 
Komolya/J/.Jan: jó dőpoutot mlnsztoltrmk a tOI'IIIÍ· 
hoz, minrlenki eljött, aki jelezte, még n határon 
/rí/ink is. Nem volt csríszns, a csapntok sportsuni
en játszottak. 

M ilyen volt a mezőny erőssége a tavalyi 
évhez képest? 
Minclen évben erős a mezőmt, lriszeu ezek11ek a 
xyerekeknek a 90o/cm Vlllmililyen egyesiill'lllfm 
játszik. Emellelt a városoon ez voll a lmmmdik tr/1 
terem/omn, (~! minrlenki ltílla már a mtísiknt 
ják.-;:alli, és minrlenkil fiilölt az e/6-..ó tomán el
s::enVt'delt vc'l'cség. lgazálxJI nyemi akar/ mla
nu'mlyi csapat, ígymi is. 

Milyennek talál ta a csapat teljesítményét? 
VtílloZI51mk. Van, amikor nyugodtan játSZlllink és 
az/, amil edzésen pnílxílrmk: 11yugorltan, sok fX!S::.
sml r:; sok széljnlékkn/, megmlósul; de VIli/, hogy 
t'Z nem sikeriil. Persze erőnlétileg is luílrányosabb 
helyzellll?ll vagyunk, mint aki 11npo1rln jár erlzi:m!; 
t'Z is észrevehető voll, de a lelkesedés és !!,~tő:::11i 
akanis uagyobb erővellrntott. Persze szemrcsénk 
is volt ... 

Mondhatjuk azt, hogy a Szepi-kuptínak 
egyre nagyobb hagyománya van a város
ban? 
Ötödször n:urlezliik a 101·nát, elfogadnak miukel, 
sznmohmk is veliink és persze n csnpattnl is, jól 
illeszkediiuk a városixlll telenként megreurleult 
Hamági-, Ot'IÍk-, Csonkn-tonuíkhoz. 

Lassan közeledik a KIDS. Mennyire kedve
zőek az előjelek, milyen teljesítményt vár
hatunk a focis táktól? 
Szerelnélrk e/sósorlxm a csoportból továbbjulni, 
utána nuír Mmri lehet, ez így volt most is. Remr
lem, /rogy n firík ellliszik végre, kéllomagyő:::dem 
uttÍil, hogy liilll keresniVIllójuk a dobogón. Még 
amryit: Gm/u/álok n csapnlmilrden tagjának! 

Mtírkus Alti/n 11.b 

A kupagyőztes: mester és /anítmuyai 



l PIARF]JTAR_ 
~ CITIUS! §® 
W ALTJUS!\RPer 

FORTIUS! 
Olimpiai vetélkedő 

Második forduló kérdései 

1. Hol és mikor tartott nyilvános előadást 
Coubertin először az olimpiai eszméről? 

2. HogyrlJ·;~ ho(ii/h]tjd~;g qtjjolimp~iJádr 
gat! ~ ., ·. ~);j;,--~'- '~ t .. ,.f.~·· J " 

3. Hdny n )~ mw"ii.i:foflk Rdilfile~nde-
zésre :é'be)ctie41(.' _ c • n .J 

7. ... . :.':!t. • 
4. Budap~sr níelyik olimpill rr6iifl:ezési jogát 

pályáz ta meg rleször?> _.'í,' t 

5. Melyik olimpiát., nevezik ,;cS~nka olitr!piá-
nak" és miért? .. ;.:~ • ' • 

6. Hol van most'h_NOB <Nefi1~tk6zf 'Olin~iai 
Biiottság) szlk!Jl[ye es' liiíéfl?' ":} . · . 

7. Mióta vonulnak Jel az olíuzpin{Jnégnyító 
ünnepségéti a nemzeti bizottságok ~élégátP 
ói országuk Zászlajával? . ,. 

8. Mi a NOB hivatalos jelvénye és ftlikor•'.ktii111 
sor az első használatára az olimpián? • • 

9. ,1z pliv1~á~ ' tyit.ó iinm~slj.gén...Jf, ver-
'-se~l!zőkqn k! k.ilsznek jh_ ·h t!skii4? l~ 

( l'<.,.,. '. } " --'(..,J u 
10. A II. világháború nliatt elmaradt XII. Nyá-

ri Olii!J.Piai játékok jelmo11data "Si -vis 
pac.em, Pru;.~-o " Af_it'fllent/ 

11 . A lXIX. Nyá:\.~_ ,l:inmp_iai 1á/,.ékok l_lfyszíne 
hárf!{!__néten:é ~ei r'S'4!!.t felett? 

12. HogJ;an gyújtották meg a batcelonai meg-
nyitón az olimpiai liizet?_ -

A megfejtéseket április 16-ig kérjük bekül
deni a szerkesztőség drótposta címére: 
piarft~tar@szepi.hu. Az első forduló eredmé
nyeit az iskolai hirdetőtáblákon 
függesz~i.ik ki. A versennyel kapcsolatban 
fordulj bizalommal testnevelő tanárodhoz. 

Aranylíöpéselí 
- Milyen müvekkel robbant be Mikszáth Kál
mán a neves írók közé? 
- A palóc atyafiak ... 

-Voltaire sűriín járt szol11okokba ... 
-Talán szalonokba, nem? 
-Ja, de ... 

- Kunigundát a rablók ~negszentségtelenítették .. . 

- Mit esznek a görög istenek? 
- Amnéziát .. .. ------Ki a szerzöje a Hét krajcár c. novellának? 
- Egy kisfiú ... 

- A germánok szélszedték a Nyugat-Római 
birodalmat 

-Kik a koptok? 
- Az iszlám közpon~ai 

- A keresztényeket nehéz volt kiirtani, mert 
már nagyon elszaporodtak ... 

__,._ 
- Felvételln hallottuk józsef Attila önéletrajzá
val kapcsolatban: ÖCsödön nevelőszüleim 
piaristának hívtak ... 

Papp Attila gy1íjtése 

Hátsó Fertály 

A rejlvéuyl Márlou Imre ki-szílet/c. 

E havi rejtvényünkben egy haikut rejtettünk el (Akeia: Évszakok c. kötetéből). A 
megfejtéseket április 15-ig kérjükbedobni szerkesztőségi posta ládánkba, vagy 

elküldeni e-mail címünkre: piarfutar@szepi.lw. Múltkori rejtvényünk helyes megfej
tése: Wass Albert: Erdélyi fák között. Könyvjutalmat nyert: Me/lá r Balázs 11.b. Átveheti 
a könyvtárban. 

l\'li a sz ös z?! 
A z alábbi hibás egyenlőségeket 

gyufaszálból raktuk k i. Hogyan 
tehetnénk egyetlen gyufaszál elmozdí
tásával helyessé? 

11-11=111 
V-VII= ll 
V+I=V 

Előző feladványunkat Bara Péter 12.a 
osztályos diákunk felytette meg helye
sen. Ju talmát a könyvtárban átveheti. 

Bata Erika 

IMPRESSZUM 

PIÁRIFlUlÁR 
KIADJA 

a Dugonics András Piarista Gim názium. 
SZERKESZTŐSÉG 

6724 Szeged, Bálilli Sá11dor u. 14., 
T: 62/549·090, E-111ai/: piarfutar@szepi.lw 

Lapengedély száma: 2.2.4/1513/2003. 
Szerkesztöségi ii/és nli11dm kedden 14.30 ónílól 

a gimnáziumlm1ácstermébm. 
FELELŐS KIADÓ 

Szilvásy l.Jíszló Sch. P. 
SZERKESZTÓ 

Mészriros Fere11c 
MUNKATÁRSAK 

Garzó Márk, Góré Dániel, Márkus Attila, 
MiilálffiJ l.Jíszló, Székely l.Jíszló, Szlics Péter Pál 

K ORREKTÚRA 
PappAttila 

NYOMDA I ELŐKÉSZÍTÉS 
Férc-Sze111es A ron 

NYOMÁS 
Friss Nyomdn 

Megjelenik havonta, 500 példányban. 
Kizárólag belső te~esztésre. 

A lap megjelenését a 
Dugonics András Alapítvány támogatja. 
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