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VAKACI O t • Felhőlí, felhők! 

Márok Attila rajZll 

Felhők, felhők, 

Suhanó felhők, 

Alkonyi-komolyak, esti-lilák! 

Szállnék veletek! 

Vigyetek, vigyetek! 

Felhők, felhők, 

Rossz a világ! 

Felhők, felhők, 

Nyugtalan felhők, 

Zivatar-kékek, szélbe-zilák! 

úgy-e máshol, 

Szélelnyugováskor, 

Még más, úgy-e más, 

Úgy-e szép a világ! 

(1940) 

TE DEUM LAUDAMUS 
M inden tanévet a Szentlélek segítségül hívásával kez

dünk (Veni Sancte Spiritus), és a Szentháromságos 
Istennek szóló hálaadással (Te Deum) fejezünk be. A szent
misében elénekeljük a Te Deumot, az egyház legrégebbi (4. 
századból való), egyben legszebb magasztaló és hálaadó 
énekét. Te Deum laudamus, te Domilllim confitenwr. - Dicsé
riink Isteniink, Urllilkilak vallunk téged. Az év végén hálát 
adunk mindenért, amit az év folyamán kaptunk tőle . Elis
merjük, bármiképpen alakult is az életünk - átélhettünk 
örömteli pillanatokat, de fájdalmas időszakokat is-, az Úr 
mindig velünk volt. Ö gondot viselt ránk, és függetlenül 
az év végi jegyeinktől vagy viselkedésünk milyenségétől, 

végtelenü! szeret és elfogad bennünket. Az pedig a legter
mészetesebb dolog, hogy mindnyájan örülünk a szünidő

nek, amikor kifújhatjuk magunkat, túrázhatunk, utazha
tunk, nézhetjük az EB-t. 

Ugyanakkor ennek a gyönyörű himnusznak az utolsó 
sorát is érdemes megszívlelnünk: In te, Domine, speravi: 
non confundar in aetern 11m. - Benned bíztam, Uram, ne hagyj 
soha szégyent érnem! Úgy szeretnénk eitölteni a nyarat is, 
hogy Istenünk kedvét lelje benne. Nem szeretnénk szé
gyenkezni se Öelőtte, se szüleink, se tanáraink, se magunk 
előtt. Add, Uram, e nyár minden napját úgy eltöltenem, 
hogy egyetlen percéért se kelljen szeptemberben szégyen
kezve lesü tni a szememet. Non COiljundar! Ne engedd, 
hogy megzavarodjam, összezavarodjam. Ne engedd, hogy 
konfúzió: zűrzavar, összevisszaság, fejetlenség jellemezze 
az életemet. Szeretnék a te szavadra figyelni, mert minden 
helyzetben, bá rhol vagyok is, a te akaratodat szeretném 
teljesíteni. 

Tőzsér Endre Sch. P. 
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A Szct>il're.~s ,jelenii 

Az IGEN Alapítvány által katoli
kus iskolák diáklapjai számára 

meghirdetett pályázaton gimnáziu
munk lapja, a Piár Futár l. helyezést 
ért el. 
Szerkesztőségünk köszönetet mond 
mindazoknak, akik munkájukkal 
segítik lapunkat! 

A z Ókortudományi Társaság 
Ábel Jenő Latin Tanulmányi 

Versenyén, maiores kategóriában 
Szászi Banzabás (10.a) 17. Helyezést 
ért el. Mészáros András (10.a) elsőfo

kú dicséretet kapott. Gratulálunk! 

""" 

Gimnáziumunk könyvtára a nyá
ri szünidőben hétfői napokon, 

9-14 óráig várja az olvasni vágyókat. 

" "" 

A Dugonics András Pia rista 
Gimnázium díjazottjai a 

2003/2004-es tanévben: 
Kalazancius-díj (a legkiválóbb 
matu-randuszoknak): Borbás Péter 
12.a, Gyöngyösi Benedek 12.b, Valaczka 
JállOS 12.c 
Dugonics-díj (a szellemben, lélekben 
legtöbbet nyújtó di~koknak): Barn 
Péter 12.a, Baráth Róbert 12.c, 0/tvá
IIYi Gábor 12 b, Sa/gó László 12.a 
Tábi Tibor-díj (kiváló idegen nyelvi 
teljesítményért): Király Bálini 12.b, 
Király Gellért 12.b 
Öveges József-díj (a legkiválóbb ter
mészettudományos teljesítményért): 
Csókay Tamás 12.a, Vermes Péter 12.b 
Ferenczy Lajos-díj (legjobb teljesít
ményért bioJógiából és kémiából): 
Gyöngyösi Benedek 12.b, 0/tványi Gá
bor 12.b 
Kovács Alajos-díj (a legjobb latinos
nak, valamint a legjobb irodalmár
nak): Valaczka János 12.c, Borbás Péter 
12.a 
Révai József-díj (a legjobb németes
nek): Papadhopu/li Dánie/12.b 
Felkay Béla-díj (kiváló magatartá
sért és szorgalomért): Marót JállOS 
Béla 11.b 
Emmich-ösztöndíj: Csipak Arpád 11. 
b, Fodor Imre 11.b, Hedricit Matthias 
10.b, Kovácsik Antal9.b 
Dorogi Imre-díj (képzőművészetben 
nyújtott kiváló teljesítményért): Do
bó Róbert 10.b 

(Sz) ePicentrum 

Zarádolilat Csíksomlyóra 

C síksomlyó: csodálatos, megnyugta
tó, felemelő. Lajos István tanár úr 

és Petra nővér vezetésével egy autó
busznyi lelkes ember vett részt a Karoli
na Iskola és a szegedi Piarista Gimnázi
um közös szervezésű zarándokla tán. 

Kőrösfőn szeretettel fogadtak ben
nünket a református parókián. Másnap 
megnéztük Kolozsvárt is, majd két éj
szakán Csíkpálfaiván aludtuk családok
nál, a d iákok pedig az iskolában vagy 
sátrakban. Május 29-én reggel korán 
kezdett már mindenki gyülekezni, 
együtt néztük az egyre csak áradó tö
meget. A gyimesi csángók 40 kilométert 
gyalogolva jönnek évről évre. Harang
szó köszönti az érkező keresztaljákat, a 
templomi zászlókat háromszor meg
döntve üdvözlik egymást. Hatalmas 
zászlók ezek, amelyeket felváltva visz
nek a zarándokok, egy-egy zászlót 
gyakran három ember. Közben énekel 
mindenki. Mindvégig. Hihetetlen mél
tóság, tisztelet és erő van ezekben az ősi 
mozdulatokban és dallamokban. Ez az 
6 ünnepük. A megmaradás jelképe. Mi 
azonosulunk ezzel, szívszorító alázattal. 
Fontos vendégek vagyunk, a közös hitet 
erősíteni kell. Fent a Somlyó-nyeregben 
mintegy 350.000 ember gyűlik össze. 
Fegyelmezetten és békességben. 

A csíksomlyói Mária-tisz telet ősi 

eredetű. Az első írott megemlékezés 
1444-ből való. A Szűzanya csodatévő 
kegyszobra, minden bizonnyal, a XVl. 
század elején készült. Hosszú lenne az 
egész történetet elmesélni, a zarándok
latról képes beszámoló készül szeptem
berig az iskola honlapján. A szentrnise 
után néhányan feljutottunk a kilátóba 
is. Számomra a Passió volt a legmara
dandóbb élmény, amelynek végén a 
mellettem álló román ember elsírta ma
gát és hangosan fohászkodott. Nehezen 
lehet ezt szavakkal leírni, ezt ott kell 
átélni. Sokan választották aznap este és 
éjjel a virrasztást, várva a felkelő napot. 
Csendben vagy énekelve, tábortüzek 
körül vagy sétálgatva. Sokan voltak, 
akik a Salvator-kápolnát vagy a 
csíksomlyói kegytemplomot is megláto
gatták A két eltöltött nap után nehezen 
indultunk tovább. Tisztábban Ját az em
ber, szerényebbé vá lhat a jólétben. 

Jártunk a csíkpálfalvi általános isko
lában, ahol az igazgatónő körbevezetett 
minket. Kialakítottak egy számítógép-

A csíkptílfalvi keresztalja 

szobát, ahol van 5 (öt) darab 486-os szá
mítógépük. Az egyikben van egy CD 
meghajtó is. Kérlek, kedves olvasó, ha 
van lehetőséged segíteni, keress meg 
engem! Megyek nyáron Erdélybe az 
EKE táborba, tudnék vinni nekik oly<m, 
már nem használt eszközöket, oktatási 
anyagokat, amelyek segítségével az ot
tani diákok is felzárkózhatnának. Eze
ket összegyűjtve, apránként sokat tud
nánk segíteni az iskolának. Nincs sem
milyen általános iskolai számítógépes 
oktatási anyaguk. Nincs térkép, föld
gömb, szemiéitető eszközök, mikrn
szkópba tárgylemezek, mágneses tábla, 
fehér tábla, írásvetítő, kísérleti eszkö
zök. Nem sorolom tovább. Lehet, hogy 
valahol porosodik valamilyen nem 
használt eszköz, sportszer vagy társas
játék. Próbáljunk meg segíteni nekik! 

Hazafelé aztán még megálltunk 
Korondon, megnéztük Csuesán a 
Boncza-kúriát, ahol Ady is sokszor 
megfordult. MagyarvaJkóra éppen ak
kor értünk, amikor harangozni kezdtek. 
Három harang szólt ott mindenkihcz. 
Fontos számunkra ez. Közös a mú ltunk, 
a jelenünk és a jövőnk. Nem írtarn ar
ról, hogy láttuk Tamási Áron sírjM, 
megnéztük Wass Albert szülöhelyét 
Válaszúton, ahol a református lelkész a 
semmiből teremtett egy iskolát, hogy 
magyarul tanuljanak a gyerekek, jár
tunk a Szent Anna-tónál és Bözöd
újfalunál, az elárasztott településnél. A 
diákok elmentek utolsó este Kőrösfőn a 
bálba, ahol még zenélhettek is. Köszön
jük a szervezőknek az áldozatos mun
kát, vendéglátóinknak a szeretetet és a 
szállást, jövőre is lesz búcsú Csík
somlyón, Pünkösdkor. 

Sík Péter 
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Tanliolj fel! 
telki löllőállolná.~ Eg·er.~zalókon 

A bűnbánati liturgián hallottunk a szabadidő hasznos 
eltöltéséről. Vannak-e terveim a nyárra? Van-e már 

ötletem vagy csak a távirányítót koptatom? Lelkigyakorlatok 
címe, mottója vagy fő kérése sokszor kis imádság szokott 
lenni. Például: Ments meg Uram a sziirkeségtől! Az Eger
szalékon évről-évre összegyűlő két-háromezer fiatalnak is ez 
a célja. Választ kapni olyan kérdésekre, melyek életkorunkkal 
összefüggenek. 

Persze kinek jutna eszébe a nyár közepén lelkét ápolgatni? 
Bár egyházi iskolába járó diák az egész tanévet is felfoghatná 
lelkigyakorlatként. .. 

Egerszalékon nem várja az érkezőt semmi látványosság, 
szenzáció, épp ezért érdekes, hogy mi fogja meg a fiatalokat. 
Egy csupasz, sátrakat váró hegyoldal, egy betonszínpad és két 
kisebb templom?! 

Kerényi Lajos piarista atya, a fő előadó és szcrvező csak 
annyit mond: Egerszalók egy lelki töltőállomás a fiatalok számára. 
Általános üdvözlése: Köszöntök minden megszépülni vágyó 
fiatalt! S üzeni rajtam keresztül: Várok Szegedről sok megszépiilni 

Június. 24. 

Szent Iván napja 
Szent Iván más néven Keresztelő 

Szent János. Nyelvünkben az Iván a 
bizánci egyház befolyását muta~a. Sok 
népszokás, hiedelem fűződik e naphoz. 

Az első és legfontosabb a tűzugrás, 
ami azt jelentette, hogy Szent Iván napjá
nak vigíliáján a fiatalok, öregek, gyere
kek, párok átugrálták a tüzet. Ennek a 
tűznek tisztító, gyógyító hatása volt. Eh
hez a tűzhöz mindenféle könnyen égő 
dolgot gyűjtöttek, pl.: szalmát, ruhadara
bot, rőzsét. A tűzbe gyümölcsöket is do-
báltak. A gyümölcségetés oka legtöbb- TizimiO: 
ször az volt, hogy a mennyben a halot-

Keresztelő Sze~~ t Já11os 
tak és az angyalok megízleljék az idei 
gyümölcsöt. 

Voltak olyan helyek, ahol a Szent Iván éji tüzet ördögi tűz
nek tekintették, ezért betiltották. Nálunk ez nem volt jelen. 

Érdekes módon a koraközépkor végére Keresztelő Szent 
János patrónusa lett a szerzetesrendek egy részének és a Ma
gyarországot őrző végvárak templomainak, kápolnáinak. Ké
sőbb a barokk korban a budai mészárosok és aradi céhesek 
pa trónusa. 

Szent Iván ezen kívül a korán elhalt gyerekek pártfogója 
is. Ilyenkor azok a sz ülők, akiknek gyermekük korán meghalt, 
a kisebb gyermekeket a faluban maguk köré hívták és köté
nyükből almát szórtak, hogy meghalt gyermekükről megem
lékezzenek, szi.iletendő magza~aik pedig tovább élhessenek. 

Feljegyeztek olyan szokást is, ami olyképpen zajlik, hogy 
lányok a lányokkat a fiúk a fiúkkal párba állnak és az utcára 
kiállva hangosan megfogadják, hogy amíg élnek, egymás ko
mái, mátkái lesznek. Ez a szokás a mátkázás, komázás. Baja 
környékén olyan szokást jegyeztek fel, hogy a lányok virágko
szorút fontak s a fejükre tették és végigmentek az utcán, majd 
mikor hazaértek akkor fejükrőllevéve a koszorút felszegezték 
a ház eresze alá. Innen a fiúk elvitték. Mindezt azért tették, 
hogy elkerüljék a meddőséget, és hogy szerencséjük legyen. 

A művészetet is hatalmába kerítette Szent Iván: Shakes
peare: Szentivánéji álom c. műve vagy például barokk freskók. 

Bálint Sándor nyomán: Sz1ícs Péter Pál 9. b 

vágyó fiút és lányt. Lajos atya a fiatalok között sztár, és próbálja 
a mai fogyasztói társadalom fiataljait hívni az Eger melletti kis 
faluba. A résztvevőknek minden év májusában egerszalóki 
levelet küld, ami az interneten is olvasható. 

Ezekben a levelekben leírja a témákat, amiről szólni fog
nak az előadások. Az idei levélben így ír: Kiábrándítók, 
szánalomra méltók és boldogtalanok az arc nélkiili, jellemtelen egyé
nek. A számítógépes játékok virtná/is valóságában jelllőtt emberek
ben, n plázák vándora iban, az elmagá11yosodott és céltalan fogyosz
tókból álló, arctalan tömegben előbb-utóbb előjönnek a legkegyetle
nebb emberi tulajdonságok. Az önzetlenséget, a kiszámítható jelle
meket, a Krisztus által megálmodott, szeretltető embert meg kellene 
próbálni "l!isszacsempészni a családokba, az egyházakbn, n társa
da/omba. Tme Egerszalók ezévi törekvése. 

Remélem, sikerült bemutatnom, kedvet csinálnom ehhez a 
nyári programhoz. Nem bánjátok meg, ha eljöttök! Várnak a 
szervezők: Kerényi Lajos atya és Telek Zoltán. 

MillálffiJ László 9. a 

110 éves a 

Fcszty-körkép 
A mai Szépművészeti Múzeum helyén állt az az épület, 

amiben épp 110 évvel ezelőtt, 1894. május 13-án elő
ször mutatták be a Feszty-körképet nagyközönségnek. Az al
kotás nem csak méreteiben, hanem technikájában is különle
ges. A műfajt két évszázada Robert Barker brit festőművész 
szabadalmaztatta. Lényege, hogy olyan végtelenített, kör 
alakú vászonra festett, melynek középpon~ába állva a néző 
az ábrázolt táj vagy esemény részesének érezheti magát. 

Feszty Párizsban látott először körképet. Hazatérve apó
sá tól, Jókai Mórtól kapta a tanácsot hasonló alkotás elkészíté
séhez. A 120 méter hosszú, 15 méter magas és 38méter át
mérőjű, kört forJ!láZó panorámakép több mint 2000 alakot 
ábrázol. Feszty Arpádot több festőtársa - pl. Mednytínszky 
László, Vágó Pál- is segítette a két évig tartó munkában. 

A kép 1944 telén, Budapest szovjet ostromakor súlyos 
sérüléseket szenvedett. Évekig tárolták szétdarabolva, szak
szerűtlenül összetekerve egy dohos pincében. 

Az ötven év után megújított Feszty-körkép 1995 nyara 
óta tekinthető meg az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlék
parkbmz. Nyári szabadidőnkben érdemes kirándulnia tájvé
delmi körzetben fekvő mintegy 50 hektáros parkba, ahol 
nem csupán félszáz kiállítás várja a látogatókat, de kelleme
sen ki is pihenhe~i.ik a tanév során felgyülemlett fáradalma
inkat. 



A nagy kékség 

Hazánk az Európai Unió 
tagja lett. Várakozások és 

remények fűződnek tagságunk
hoz, mégis sokan pesszimisták a 
jövőt tekintve. Mosl nézzük 
meg, milyen veszélyek fenyege
tik Magyarországot az Unió 
tagjaként 

Az EU Itatalmi szervezete: 

Az egyetlen, teljes legitimi
tással rendelkező EU hatalmi 
szerv, ahová a nemzetek válasz
tások útján juttalják képviselői
ket, az Európai Parlament. Ha
tásköre csonka, ezért érdenti 
munkát nem is végezhet. Jogal
kotói funkcióját jórészt az Euró
pai Bizottság bitorolja, ezért jogi 
értelemben nem is nevezhető parlamentnek. Jelenlegi állapotában 
az EP egy súlyosan bürokratikus, korrupt vízfej, ahová az EP kép
viselők nagy része csak annyi időre megy be, hogy aláúja a jelenlé
ti ívet, amely föltétele a fizetés felvételének. 

Az Európai Bizottság - mint jogalkotó és egyben végrehajtó 
hatalmi szerv - indokolatlan hatalomkoncentrádót mutat, diktató
rikus hatalmi potenciál színtere, hiszen létében sérül a hatalmi 
ágak elválasztásának alapvető demokratikus követelménye 
(Montesquieu). Továbbá munkája sem nyilvános, a sajtó kizárásá
val dolgozik, hasonlóképpen az alkotmányozó Konventhez vagy 
a Miniszterek Tanácsához. 

Az EU globalizációs eszköz: a szabadkereskedelnti egyezmé
nyek szellemében a minél olcsóbb munkaerő kihasználását bizto
sílja a csatlakozó országokban, miközben a szociálpolitikát - a 
vámszabad teti.ileteken, v~ gy adómentesen létrehozott vállalatok, 
üzemek bezárásakor fellépő munkanélküliség okozta problémák 
kezelését és annak költségeit- nemzeti hatáskörben hagyja. Ellen
tétben tehát a kohézió elvéve!, nem érdekelt a Kelet-Európai or
szágok bérfelzárkóztatásában, pontosan az európai áruk verseny
képességének megőrzése rniatt. 

A kohézió, fölzárkóztatás csak addig áll érdekében, amíg az 
adókedvezményeken csüngő leányvállalatokat autópályával és 
infrastruktúrával látja el, illetve amig a globális vállalatok érdeke 
azt diktálja. 

Az EU globalizációs eszköz: kereskedelempolitikája elősegíti a 
multinacionális vállalatok piacszerzésre irányuló kartellesedését a 
helyi tem1elők, vállalkozók, cégek dömpingárakkal való tönkrelé
telét, illetve a hazai kis- és középvállalkozások ellehetetlenitését, 
ezzel gazdaságilag gyarmati sorba döntve az országot. 

Az EU a liberális alapelveket csak addig kezeli dogmaként, 
amig a csatlakozó országokról van szó. A régi tagállamok protek
cionista előjogai, egyoldalú és agresszív gazdaságpolitikát, kettös
mércét körvonalaznak az EU részéről. 

A mezőgazdasági termelés központi tervezése a legkézzelfog
hatóbb bizonyíték a régi tagállamok protekcionista piacvédelmére 
és az új tagállamok mezőgazdaságának fokozatos leépítésére, át
alakítására, alá rendelésére. 

az EU stabilitási paktumának megsértői, pl. Franciaország 

Miésaz EU: 

nem kellett, hogy szembe nézze
nek az EU gazdasági szankciói
val, amikor adóssága meghalad
ta a GDP 60%-át. Az EU régi 
tagállamaival elnéző, szemben 
az új tagállamokkaL 
• A Laeken-i nyilatkozat 
ellenére az EU egyre kevésbé 
demokratikus, egyre kevésbé 
átlátható és egyre távolabbivá, 
megfogl1atatlanná válik az em
berek számára: az EU hatalmi 
szervezetét demokratikus úton, 
alulról jövő kezdeményezésre 
szinte lehetetlen megváltoztatni. 
A hatalnti csúcsszerv kezében 
kellően nem ellenőrizhető, túl
zott hatalomkoncentrációval bír, 
amely önkényuralom kibonta
kozásának veszélyével fenyeget. 

öruendelkezésünk, szuverenitásunk csökkent, de nagyobb baj, 
az országunkal illető döntéseket hazánktól távol - Brüsszelben, a 
nyilvánosság kizárásával - hozzák meg. Ezért nehezen vonható 
mérleg, hogy vajon ami kiment a vámon, bejön-e a réven. Feladott 
jogainkkal szemben mit is kapunk? 

A jelenJegi és az előző kormányok túllihegéses EU
konfonnil<ísa életveszélyes, hiszen a kormány saját politikájának 
ltibáit is az EU-ra keni, például ahogy az az áfa-törvény kapcsán 
történt. 

Az aláírt csatlakozási szerződés feltételrendszere folyamalo
san változik 

A kormány - mint azt a készülő politikai nyilatkozatban is 
kifejti - az EU csatlakozást egy "értékközösséghez való csatlako
zásként'' állítja be a hazai közvélemény felé, próbálva minimali
zálni a lakosság életminőségbeli -jogos- elvárásait a csatlakozás
sal kapcsolatban és próbálva összemosni az ideológiai-világnézeti
meggyőződésbeli aspektusokat a szigorúan gazdasági-anyagi 
kérdésekkel. Hiszen ha érdekközösségként definiálja az EU-t, 
akkor d csatlakozás kérdéses, hogy kifizetődő lesz valal1a. Ha 
pusztán értékközösséghez csatlakoztunk volna, elég lett volna egy 
politikai nyilatkozat is a csatlakozási szerződés helyett. 

Sze'kely László 

Néftfmy ltasz11os tud11ival6 az EU-bme 
• Nemcsak a Balalonnál élnek németek, hanem egt; olyan országbtm is, 

amit róluk neveztek el. 

• Londonban is /eire t párizsi szeletet kapni. 

• Svédországbmz is nyititatunk kerékpárszaküzletet, de jobban megéri 

Hollmzdiában. 

• Lih1á11iában korlátozás nélkül elhelyezkediletünk karosszérialakatos

ként. 

• Luxemburgfól'árosa önmaga. 

• Lettország korábban zs volt, nem csak most lett. 



5 KulTurista 

Paradoxon 

K orunk paradoxonja, hogy magasab
bak az épületeink, de kicsinyesebb 

a természetünk, szélesebbek az autópá
lyáink, de szűkebb a látókörünk. Többet 
költünk, mégis kevesebbünk van, többet 
vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. 
Nagyobbak a házaink, de kisebb a csalá
d unk, több a kényelmünk, de kevesebb 
az időnk. Több képzettséggel, de keve
sebb értelemmel, több tudással, de keve
sebb belátással rendelkezünk, több a 
szakértőnk, mégis több a problémánk, 
több gyógyszerünk van, de rosszabb az 
egészségünk. 

Túl sokat iszunk, túl sokat dohány
zunk, túl meggondolatlanul költeke
zünk, túl keveset nevetünk, túl gyorsan 
vezetünk, túlzottan dühbe gurulunk, túl 
sokáig fennmarad unk, túl fáradtan ke
lünk, túl keveset olvasunk, túl sokat té
vézünk, és túl ritkán imádkozunk. Meg
sokszoroztuk a javainkat, de csökkentet
tük az értékünket. Túl sokat beszélünk, 
túl ritkán szeretünk, és túl gyakran gyü
lölünk. 

Tudjuk, mi a jólét, de azt nem, hogy 
mi a jó lét. tveket adtunk az élethez, 
nem pedig életet az éveknek. Eljutottunk 
a Holdig és vissza, de nehezen megyünk 
át az út túloldalára azért, hogy nz új 
szomszéddal találkozzunk. Meghódítot
tuk a világűri, de a belsőnket nem. Na
gyobb dolgokat csinálunk, nem pedig 
jobb dolgokat. 

Megtisztítottuk a levegőt, de be
szennyeztük a földet. Meghódítottuk az 
atomot, de az előítéleteket nem. Többet 
írunk, de kevesebbet tanulunk. Több ter
vet szövünk, de kevesebbet teljesítünk. 
Megtanultunk rohanni, de várni nem. 
Több komputert gyártunk, hogy több 
információt tároljunk, több másolatot 
készítsünk, mint valaha, mégis egyre 
kevesebbet és kevesebbet kommuniká
lunk. 

Ez a gyors étkezés és a lassú emésztés 
kora, a nagy emberek és a kis jellemek, a 
kiemelkedő hasznok és a sekélyes kap
csolatok időszaka. A kétkeresős jövedel
mek, ám gyakoribb válások, a tetszető
sebb lakások, de szélesett otthonok kor
szaka. A villámutazások, az eldobható 
pelenkák, az egyszer használatos erköl
csök, az egyéjszakás tartózkodások, a 
túlsúlyos testek kora ez, és a tablettáké, 
melyek mindenre jók: felvidítnnak, le
nyugtatnak, ölnek. Olyan idő ez, amikor 
sok van a kirakatban, de kevés a raktár
ban. Olyan időszak, amelyben a technika 
eljuttathalja hozzád ezt az írást, te pedig 
választhatsz, hogy megosztod másokkal 
is, vagy egyszerűen figyelmen kívül ha
gyod. 

Ügyelj rá, hogy szánj ném i időt a sze
retteidre is, mert nem lesznek melletted 
örökké. Gondolj rá, hogy legyen egy ked
ves szavad ·ahhoz, aki tisztelettel tekint 
rád, mert ez a kis ember hamarosan fel
cseperedik és odébbáll. Legyen gondod 
rá, hogy magadhoz öleld azt, aki közel 
áll hozzád, mert ez az egyetlen kincs, 
amit jó szívvel adhatsz, és egy fillérbe 
sem kerül. 

Mondd a párodnak és a szeretteid
nek, hogy "szeretlek", dc leginkább érez
tesd velük. Egy csók és egy ölelés helyre
hozza a sérelmeket, ha mélyen a bensőd

ből jön. Fogd meg il ke.tét, és őrizd meg 
ezt a pillanatot arra az időre, amikor ő 
többé már nem lesz itt. Szánj időt arra, 
hogy szeress, szánj időt arra, hogy be
szélgess, és szánj időt arra, hogy átad
hasd a fejedben lévő értékes gondolato
kat. 

Ismeretfell a szerző 
Érted vagyok 2004. június; 

Tim a 

PIÁRFUTÁR l 
"' U,jdonságaink 

SZEPI- VIDEO 

Új sorozat indult a Magyar Televízió 
Filmmúzeumában: Klasszikusnak számí
tó színpadi drámákat adnak közre televÍZI
ós interpretálásban. Kiváló színészekkel 
és angol nyelven feliratozva. Eddig 
Brecht Gnlilei-je és Osborn Luther-je került 
vetítésre. M indkettő megvan a VIDEO
tárunkban ... 

Néhány történelmi érdekesség is bekcrült a 
Tárba: az elmúlóban lévő gyilkoló
szakmáról a SPECTRUM vetített: Foglnl
koztísn: lrólu!r címmel filmet. A XX. század 
szexuális kultúrájának történetéről a fran
ciák forgattak egy sorozatot- tanulságos 
tartalma kkal. .. 

100 éve született fenn Gnbi11, a múlt sáza
di francia film ta lán legnagyobb és leg
kedveltebb a lakja. Karakterszerepeiből 

sorozatmegy az Europa film-csatorn~ n. 

Két filmnek különösen is örvendhetünk: 
egy klasszikus - Luis de Fr111es-szel: Hor
gász n pácba11 ... és egy újdonság: a Himnlá
jn- DVD-n! 

SZEPI-HANGARCHnnnw 

Egy erdélyi evangélikus közösség énekelt 
egyházias nótáiból egy CD-re valót: ne
künk is adtak belőle. Sejtésern szerint 
egyct-kettőt meg is fogunk tanulni közü
lük... (AZ ÉN IDOM, MINT SZÉP 
NYAR - A mngynr 11ép istenes é11ekci - CD 
1342) 

Bereményi Gézn és Cseh Tamás 6 év hallga
tás után végre új dalokkal jelentkezett. A 
Bárka Színházban 200·!. április 23-~n, 

nagy sikerrel bemutatott "A véletlen szn
vni" címü műsorból készülö, új stúdióal 
bum előreláthatólag 2004 októberében fog 
megjelenni. Kaptunk belőle e lőzetest-jól 
szól. .. (CD 1344) 

Szegileó József Sch. P. 

Kolturális központ beindítása, amely nem csupán a gimnázium diákjai és tanárai sZ<í
márn hozzáférhető, hanem minden kultúra iránt fogékony szegedi 
érdeklődésére is számot tart. 

E, vek óta alkalmaznak már közoktatási intézményekben a peda
gógusok mellett szabadidő-szeevezőket is, hogy a tanárok 

munkáját segítve a diákok számára igényes programokat találja
nak ki és valósítsanak meg. A Piarista Gimnázium megalapítása 
óta jelentős tényezője a szegedi kul turális életnek, így az iskola 
vezetői ma is fontosnak tartják, hogy az épületben színvonalas 
programok szervezödjenek. Az elmúlt néhány évben erre számos 
példát láthattunk: koncerteket, kiállításokat és színdarabokat. 

Iskolánkban 2004. június 1-je óta egy fő- és egy mellékállású 
programszeevező kezdte meg tevékenységét, Nagyné Rostás Móni
ka és Kósa LÁszlóné Tót/r Krisztina. Feladatuk egy kulturális központ 
létrehozása a gimnázium termeiben, vagyis olyan programsorozat 

Kezdeményezésünkhöz pályázati támogatást is elnyertünk, 
így az őszi félévben Balassi Bálint és Bálint Sándor emlékprogram 
vnlósul meg előadásokkal, koncertekkel, zenei rendezvényekkel. 
A környékben élő kisgyermekes családok felé fordulva pedig kü
lönféle foglalkozások, családi kézműves játszóházak, klubok bein
dítását tervezzük. 

2004 szeptemberében jelentkezik első programfüzetünk, pla
ká~aink és szórólapjaink, amelyek már a részletes programot tar
talmazzák. Öszintén reméljük, hogy sikerül olyan programsoroza
tot kitalálnunk és megszerveznünk, amely minél több érdeklődöt 
vonz majd az épületbe! 

Rostás Mó11ika-Tót/r Kris::.li11a 
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Apaságról - gyerelíszemmel 

Apukám! 

"Nem tudom behatároll ri, milyerr e{51; jó apa ... 
nekem az rr jó, aki van. Nn{5l;orr is jó!" 

"Atyák, ti se mérgesítsétek fel gyermekeiteket, 
harrem az Úrrreve/éséve/és intésével tápláljátok őket!" (Ef 6,4) 

Gondoljunk most az apákra. Bevallom, nagyon tisztelem őket - már
mint az igazi apákat (az Apákat). Talán a1..ért is, mert még nem vagyok 
apa. Meg azért is, mert nehéz idők járnak rá,juk. Nagyon sok a megfe
lelési problémájuk, nagy a verseny a munkáért, a nőkért, a mcgélheté
sért, és mindezek mellett gyakran a patásokról címkézik őket (jámbor 
marha, vad bika. igavonó barom - hogy a szarvakat ne is említsük). 
Óvodában-iskolában szinte csak nők nevelik a fiúkat is. Otthon. a leg
több családban szinte csak az anya ér rá .(olykor) foglalkozni velük, 
mcrt sok helyütt hiányzik az apa, vagy pót-apa van (néhol több is). Így, 
eleven minta nélklil, hogyan fogják férfivá nevelni őket a nők? Hol az 
apa. aki rászól a rosszalkodó gyerekre, megtanítja fiának a barkácsolás, 
a sakk alapjait, az ügyintézési, akitől látni, ahogy átkarolja anyát, meg
simogatja, aki kirándulni viszi a családot, s közben megmutat, elma
gyaráz mindent? 

Marcello D'Orta bájos könyvekbe foglalta gyermek tanítványai 
dolgozatait - világsikerreL Hogy nálunk is aranybánya a kiskamasz 
lelkivilága, arra bizonyságul álljon itt néhány vallomás az apákróL 
(Nem javítottam a stílust, hogy még több érződjék ebből a világból.) 
Ez a 20-30 emberke nem tekinthető meggyőzö mintának, de amit kö
zöltek, elgondolkodtató. Hittant tanulókról van szó. ezért feltehetőenj6 
apákról is írhattak. Lássuk először, hogy milyen apa tetszik a gyere
keknek: 

"Felnézek rá, nagyon jó fej" -"sok idejét fordítja rám" - "kedves 
és vicces" - "szeretem, mert segít, /w tud" -"ha teheti, segít máso
kon" - "tényleg ő egy igazi családfő" - "nem olyan szigoní, mint 
anyu, de minderrre rá tud venni, amitmeg ke/T csiná/nom"- "SÚf?OrtÍ, 

de jót akar. Azt szeretné, ha normális felnóliekké nőnénk jel" -"néha 
nem ért velem egyet, ilyenkor megmagyarázza. hogy miért nem helyes. 
amit teszek"- "szokott szig01·ú lenni, de nem btínom meg, hanem err
gedte, amit akartam, mert jót akart nekem, Í!s azt, hogy az életben keve
sebb gondom legyen" - "szigorrí, de szeretenr" - "nagyon szeret, min
dig jót akar nekünk." 

Istennek hála, vannak ilyen apák is. Bár egyre inkább lenné
nek! Ezek után intő jelnek jöjjön néhány panasz olyan apákról, 
akik nem állnak élethivatásuk magaslatán: 
"Mindig későn ér haza" - "nincs ideje, hogy beszélgessünk" - .. nem 
törődik sem velem, sem a húgommal, sem anyámmar - "vesz.ekedni 
szokott, ezért nem tudom igazán szeretni" - "nem igazi családszerető, 
gyakran iszik" - ..igen nehéz természete van" - "nehezen viseli, Ita 
nem neki van igaza, és fontos neki a látszat" - "nrindig jót akar, csak 
néha nem tudja, mi a jó, t rí/ biiszke" - .,nem igazán érdekli a mi véle-

ményiink" - "nagyon makacs" - "folyton ellenőriz" - "a tantírnak 
hisz, nem nekem"- "nem nevel, nem szál rám"- "nem igazán jelent 
sokat"- "nagyon változó." 

Az intés után álljon itt elrettentésül néhány mini tragédia. Elöl
járóban am1yit, hogy sokan olyan családban élnek, ahol a válás 
miatt távol él az apa. Van, aki hét közben is találkozik vele, van, 
aki csak hétvégén vagy kéthetente, havonta, félévente, évente, 
de olyan is akadt, aki 8 éve látta, vagy egészen kis korában(., ... 
olyan soványféle; talán szakálla vart"). Mindemellett van, aki azt 
írta: "azért, mert az apukám, természetesen szeretem" - talán ér
telme-akarata mondatta vele, de az is lehet, hogy vágyai. 
.. .. . anyut nem engedi el bulizni, ő meg szerel ilyen l1elyekre járni. 
Anyu t sajnálom, de az ő baja. Miért nem válik el tőle? Errgem az egész 
nemirainn nreg, csak a kis öcsémnek lenne rossz ... Ha jobban bele gon
dolok, én nem is szereleni apámat. Pedig nem iszik, és nemárt nekiink, 
még soha nem is bántott. Csak egyszerűen nem bíront." 
"Apu megcsalta anyut ... amikor anyu ezt említette, mindig ideges lett 
és azt nrondtn, !rogy nem igaz, pedig én is láttam ... Amikor pénzt kér
nék, ... azt mondja, hogt; anyagilag nem tud támogat ni, pedig állandó
an arról beszél, hogy mennyi nwnkájn van, ami tök jól fizet ... Azért, 
nrert az apukám, természetesen szerel em, de az egy nagyon rossz pont, 
!rogy még az én képembe is belehnzudik:" 
"Olyan jó lenne, ha olyan apukám lenne, aki törődik veliink, nem iszik, 
és néha elvisz n ri nket például egy moziba vagy lróvirtígozni- mindegy, 
hogt; hová." 
" .. . most lesz a legrosszabb a válás miatt, me rt eddig nem igazán fog
tam fel. Mindig azt mondták, hogy nézzem a jó oldalát, amire képtelen 
vagyok ... kicsit elidegenedtem tőle ... unom az ide-oda mászkálás! ... 
egyé~ként nagyon megváltozott ... " 

Es végül, hogy ne maradjon ilyen keserű a szánk íze, olvas
sunk nélufny vidám töredéket is: 
"Nem tudom behatárolni, milycn egy jó apa ... neken1 nz n jó, ami van. 
Nagyon is jó!" - "Ha nyugodt, nkkor olyan, mint egy bárány, de Ira 
agresszív, akkor nagt;orr kemény." - "Most fogyni akar, ezért errgem is 
niinderr trérringre elvisz, ez egy kicsit unalmas, de nem akarom, /rogy 
meglwmgudjon, ezért elmegyek vele."- "Megpróbá/ok tiirelmes lenni 
vele szembe, és pár napja egész jóba vagyunk." - "Néha jónak ltítonr, 
máskor meg olyan helyre kívánnám, ahova még magamat se, vagy sen
kit."- "Megpróbálom meglátni benne jézust, de sokszor nagyon nehéz. 
Nem adom fel." 

Nos, apukák, itt a tükör. Bele lehet nézni, és mosolyogni 
vagy sírni, esetleg hálát adni Iste1mek, vagy bocsánatát kérni, de 
semmi esetre se felejtsék az őszinte kamaszvallomást "Nem 
adom fel." Ne adjuk fel! 

- Le/ó
ÉV 2004. jrínius, Timo252 

N,-aralók l Ki•·ándulól< l Nyári Yakádózók 

TíZPARANCSOLATA 
l. Szeresd Istenedet, akinek a hegyek, a virágok, a tenger cso

dáját köszönheted! 

2. Isten nevét hiába ne vedd, akkor se; ha a utód nem indul be! 

3. Az üdülés nem ment fel a vasárnapi szentmisén való rész

vétel alól! 

4. A családi kötelék a kempingben vagy a spanyol körutazás 

alatt is kötelez! 

A;; oldalt iisszetíllítolfa: Szeflherj lríz,ej'Scil. P. 

5. Vigyázz az életre: máséra, magadéra is! 

6. A nyár nem az érzékiség vadászidénye! 

7. Ne lopd senki idejét! És ne potyázz! 

8. Ne add ki magad többnek, mint ami vagy! 

9. Olcsó eszközökkel akarsz hódítani?! 

10. Vigyázz környezetedre! Ne szemetelj! 
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7 Partvonal 

KIDS 

A 2004. május 14. és 16. közölt Kecskeméten, ill. május 
21. és 23. közöli Gyulán megrendezett KIDS versenyc

ken szép sikereket értek cl iskolánk diákjai. A labdajátékok
ban valósággal tarolt a SzePi, hisz valamennyi csapatunk do
bogós helyet szerzett. 

Kézi/abdásaink Kecskeméten veretlenül végeztek az első 
helyen a 4. korcsoportban. A gólkirály Gondn Áron (8. a) lett 29 
találattaL Az aranyérmes csapat tagjai: Nagy Zalán (9.a), Kállni 
Ákos (8.a), Gémes józsef (8. n), B11czkó Balázs (9.b), Go11da Áron (8. 
a), Endreffi; Zsolt (8.n), V/ocskó Máté (8.n), Kordás Péter (8.a), 
Bodó Bence (8.a). 

Az 5-6. összevont korosztályban Békéscsabán két kézilab
dás gárdával indultunk. Az a nem mindennapi helyzet alakult 
ki, hogy az 5. korosztályos fiaink a 6. korosztályosainkkal 
mérkőztek az első helyezésért A drámai mérkőzésen az idő
sebbek mindössze egy góllal nyertek. fgy az arany és az ezüst 
egyaránt Szegedre került. Legjobb játékossá Kiszel Bélát (12.b) 
választották, aki a gólkirályi cimet is megnyerte. Nagy Zsom
bor (12.a) lett a legjobb kapus. A bajnokcsapat: Nagy Zsombor 
(12.a), Mayer Péter (12.a), Horvátlz-Zsik6 Sándor (12.a), Kiszel Béla 
(12.b), Király Gellért (12.b), Berta László (11.b), Bársony jenő (11. 
b), Vesmás Péter Pál (11.n). Edző: Nagy ]á11os. 

Kosarasaink a csoportmeccseken tulajdonképpen s imán 
jutottak túl. Majd a váci piáron keresztül vezetett fiaink ú~a a 
hármas döntőbe, ahol először a soproniakat vertük meg. Érde
kes, hogy ugyanez a soproni kosárcsapat öt éve még közel 
száz ponttal győzte le a mieinket. A rendkívül szeros küzdel
met hozó, a pécsi ciszterciek elleni mcccset végül elvesztettük. 
fgy csapatunk ezüstéremmel térhetett haza. Bara Péter (12.n), 
Borbás Péter (12.a), Gyöngyösi Benedek (12.b), Papadhopu/li Dániel 
(12.b), Doszpod Gergely (lJ.a), Mellár Balázs (11.a), Mellár Tamás 
(11.n), Mécs Zoltá11 (JJ.a), Rideg Krisztián (lJ.a), Turai Zoltán (11. 
n), Éri ts Viktor (11.b), Márkus Attila (11.b) rí! /tak a dobogó második 
fokára. Edző: Szilvásy László Scll. P .. 
Labdarúgásban két csapattal indultunk. Az 5. korcsoportban 
(9-10. évfolyam) 12 csapat versenyzett egymással. A lebonyo
lítás: 4x3 fös csoportban kezdődtek a küzdelmek, ekkor abu
dapesti Szent Imre és a gyulai házigazda volt az ellenfél. Saj
nos az első mérkőzésen vereség, de a másodikat sikerült meg
nyerni, így csoportmásodikként várhattuk a folytatást. Csík
szereda ellen megint vereséget szenvedtünk, ezért a vasárnapi 
folytatásban csak az 5-8. helyig játszhattunk. Itt mindkét 
meccsen izgalmas, küzdelmes mérkőzéseket vívtunk, a hely
osztán például hetesekkel lettünk ötödikek Szép eredmény 
a "kiscsapattól", reméljük, a jövőben a már megszerzett rutint 
kamatoztatni tudják és még fényesebb eredménnyel zárnak. A 
csapat tagjai: Tóth Péter (9.b), Mihálffy László, ]agicza Gergely, 
Dávid Atlila, Dávid Ferenc, Borbás Bálint, Tímár Endre, Tari Le
vente valamennyien 9. n osztályosok. Edzőjiik: Varga Viktor. 

Házibajnokságok 

Befejeződött a labdarúgó házibajnokság. Össze! és ta
vasszal is izgalmas mérkőzéseket láthattunk. Végered

mény: l . 11. a, 2. 9. b, 3. 12. c, 4. 9. a. A legtöbb gólt szerző 
játékosok: Milzálffy László és jagiczn Gergely, mindketten a 
9. a osztályból. 

Végül szeretném kérni, hogy a jövőben mind a pályán, 

arr ,,,.,.,_ 

2004. 
A 6. korcsoport (11-12. évfolyam) nagy reményekkel, ér

mes álmokkal indult Gyulára. It t 18 csapat nevezett, szintén 
hármas csoportokban kezdődtek a meccsek. Az első találko
zón 1-1, míg a másodikon 4-0-ra nyertünk. Következett a gyu
lai Göndöcs Benedek iskola, a házigazdák Ennek a meccsnek 
az volt a télje, hogy másnap az első helyekért játszhassunk. 
A "játékvezetői" hazai pálya ellenére is szép és okos játékkal 
megint nagyarányú győzelmet arattunk. Sajnos a vasárnapi 
kezdés nem volt valami fényes, ezért a miskolciaktól kikap
tunk. Ahhoz, hogy a 3. helyért játszhassunk, a régi riválist, 
Pannonhalmát kellett megverni. Ez pedig sikerült, 2-0-ra nyer
tünk. Kemény meccs volt! A harmadik helyért a kecskeméti 
piaristákat vertük 1-0-ra. A gyözelmet az a debreceni csapat 
nyerte meg, akivel a csoportmeccsen 1-1-et játszottunk. Kár 
volt a miskolci mérkőzésért, lehetett volna fényesebb is az 
érem. De ne legyünk telhetetlenek, ebben az évben sok szép 
eredménnyel bizonyított a csapat. A csapat: Barna András, 
Kura Zorán, Dósni Márk (12.c), Hérá11y Ná11dor, Hérány Sá11dor, 
Balogh Endre, Császár Balázs (11.a), Dósni Imre (11.b), Szrenka 
Szabolcs, Ferenczi András (10.b). Edző: Zsova Tamás. 
Atlétáink is nagyszerű eredményekkel tértek haza: 
5. korcsoport: 
100m 3. hely 
200 m 7. hely 
400m 
1500m 
3000m 
Magas
ugrás 
Távol
ugrás 
4x100 m 

2. hely 
4. hely 

7. hely 
2. hely 

6. korcsoport: 

100m 
200m 
400m 
1500m 
3000m 

3. hely 
3. hely 

3. hely 
3. hely 
5. hely 

Távolugrás 

4x100 m 1. hely 

Svédváltó 3. hely 

Edző: Győri Ferenc 

Bá/6 Bertalan 
Harkai Norbert 
Harkai Norbert 
Barna György 
Barna György 

Kun Aron 

Ku11Aron 
K1111 A., Barna Gy., 
Harkai N., Bá/ó B. 

Hidjnpusztay Andor 
Hidjapusztny Andor 
Jakab Gábor 
Csizmadia Akos 
Király Gellért 
Csizmadia Akos 
Jakab Gábor 

11,82 mp 
27,52 mp 
59,1 mp 
4 p 38,2 mp 
10 p 17,2 mp 

150cm 

521 cm 

50,54mp 

11,88 mp 
25,51 mp 
61,02mp 
4 p 41,2 mp 
10 p 19,8 mp 
10 p 33,0 mp 
501 cm 

Hidjapusztay Andor 500 cm 
Csizmadia A. Jakab G., 
Hidjnpusztay A. Kum Z.49,02 mp 
Csizmadin A, Hidjapusztay A., 
Jakab G., Kurn Z. 3 p 47,7 mp 

Gratulálunk az egész csapatnak! 

N. j. -Sz. L. -Zs. T. -Gy. F. 

mind a pálya szélén sportszerűen, az iskola szellemiségé
nek megfelelően viselkedjünk, így talán mindenki jól fogja 
magát érezni! 

Zsovn Ta111ás ..... 
L ezárult a s~kk házibajnokság is. 1. Garzó Márk 9. b, 2. 

Csizmadia Akos 11. b, 3. Borbás Bálint 9. a. 
Horváth Tibor 



Aranylíöpéselí 
- Hol találkozunk először Baradlay 
Ödönnel A kőszívű ember fiai c. regény
ben? 
-Székesfehérváron ... 

- Hol nőtt föl Jézus? 
-A betlehemi Názáretben, ott fönn ... 

- Mit jelent aszó: testamentum? 
- Ószövetség ... 

- Kik azok az amazonok? 
- Amazonok ... 

- Az evangéliumokat az evangélikusok 
írták le ... 

- Hogy mondjuk ma Pozsonyt szlová
kul? 
-Kassa ... 

- Mi az a Korán? 
- A mecsetnél nagyobb templom ... 

- Melyik állat játszik jelentős szerepet 
Móra: Rab ember fiai c. művében? 
- Szitáry Kristóf ... 

Papp Attila gtjtíjtése 

Túraholmili. 
.~::;illlt• búrmil)•t•ll lúrcílw::; .<>ziik.<>égt•.<> 

Személyi igazolvány, diákigazolvány, 
zsebpénz, térkép, útikönyv, iránytű 
Hálófelszerelés (sátor, polifoam, háló
zsák, pizsama, strandpapucs), 
Ruhanemű (zokni, ing, aJsónemű- vál
tásra is' -, zsebkendők, túracipő, esetleg 
úti ruha); 
Tisztálkodó szerelés (törölköző, szap
pan, fogkefe, fogkrém, fésű); 
Hőség ellen (napszemüveg, sapka, nap
tej, ujjas fehér póló, rövidnadrág, fürdő-
ruha, esőkabát); · 
Evéshez (csajka, kanál, bicska, műanyag 
pohár, konzervnyitó, kulacs); 
Egyéb (zseblámpa, WC papír, fényképe
zőgép + film, íróeszköz, olvasnivaló, 
társasjáték, szúnyog és kullancs ellen 
valami, zsineg, biztostű, varróeszköz, 
gyógyszer- ha szükséges). 

Ne hozz magaddal a közösséget kizáró, 
öncélú eszközöket pl. walkmant, 
discmant, videojátékokat! De olyat se, 
amivel a természet nyugalmát zavarod! 

Minden kedves olvasónknak szép 
nyarat, jó pihenést kívánunk! 

Találkozunk szeptemberben! 

Üdvözlettel: 
A szerk. 

havi rejtvényünkben egy híres magyar szerző nevét és két művének címét rej
tettünk el. A megfejtéseket június 27-ig kérjükbedobni szerkesztőségi postalá

dánkba, vagy elküldeni e-mail címünkre: piarfutar@szepi.hu. Múltkori rejtvényünk 
helyes megfejtése: Almavirág pergeli már szirmait. Vándorlok tovább. Könyvjutalmat 
nyert: Kiss Gábor 11.a osztályos diákunk. Átveheti a könyvtárban. 

M. .. ?t 
1 a szosz .. 

Egy 3 és egy 5 literes edényünk van 
tele vízzel, egy harmadik, 8 literes 

pedig üres. Az edényeken nincs beosz
tás. Hogyan lehet kirnémi 4-4 liter vi
zet a két nagyobb edénybe? 
Előző feladványunkat Rácz Zoltán 10. a 
osztályos diákunk fejtette meg helye
sen. Jutalmát a könyvtárban átveheti. 

Bata Erika 

UTOLSÓ JÓTANÁCS A NYÁRRA: 

A gravitáció nem tehető felelőssé, ha 
valaki szerelembe esik. 

Albert Einstein 

IMPRESSZUM 

PIARJFlUlÁR 
KIADJA 

a Dugonics András Piarista Gimnázium. 
SZERKESZTÓSÉG 

6724 Szeged, Bálint Sá11dor rt. 14., 
T: 62/549-090, E-mail: pimfutnr@szepi.lru 

Lapengedély száma: 2.2.4/1513/2003. 
Szerkesztóségi ii/és ruinde11 kedderr 14.30 órától 

n gimnázium tmrácsterrnében. 
FELElŐS KIADÓ 

Sz i l!láS1J László Sc/r. P. 
SZERKESZTÓ 

Mészáros Ferenc 
MUNKATÁRSAK 

Garzó Márk, Góré Dárriel, Márkus Attila, 
Milláljfy László, Székely László, Sztícs Péter Pál 

KORREKTÚRA 
Zsovn Tamás 

NYOMDAl ELŐKÉSZÍTÉS 
Férc-Szemes Áron 

NYOMÁS 
Friss Nyomda 

Megjelenik havonta, 500 példányban. 
Kizárólag belső terjesztés re. 

A lap megjelenését a 
Dugonics András Alapítvány támogatja. 
Számlnszám: 1 O 2 O 1 O O 6- 5 O O 4 3 3 4 1 


