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Szinte már bá-
nom, hogy elfo-
gadtam a meg-

rendelést, hogy írjak a
nyárról valami buzdí-
tót és mellé egy kis el-
rettentõt, komolyan és
könnyedén, ahogy per-
sze csak a legnagyob-
bak tudnak.

Pedig bátran állít-
hatom, tömérdek jó ta-
nács sorjázik a fejem-
ben! Valóban jók, de
mire papírra kerülnek,
kínos közhely-gyûjte-
ménnyé silányulnak az
ujjaim között, és a köz-
helyekben az a legelvi-
selhetetlenebb, mint
egy hosszúra sikerült
fizikapéldában: mielõtt
megértené az ember,
elunja õket. Nézzünk
egy nyári példát! Nyá-
ron az egyik legna-
gyobb öröm és veszély-
forrás a víz. Ez például
egy unalmas mondat,
pedig velejéig igaz. Kis
víz, nagy víz, édes és
sós, úszva, szörfölve,
flörtölve, kajakkal, la-
páttal, csúszdával, hullámokkal, naple-
mentében, lábnyomokkal a part menti
homokban. S ha azt mondom mind eh-
hez: a víz sohse úgy mélyül, ahogy te
gondolod! Micsoda életbölcsesség.
Gondolj a Balaton déli partjára, vagy a
Duna bármelyik partjára, vagy az Ad-
riára. (Már is sóhajtozok a sóvárgás-
tól.) És többnyire meglep a víz hõmér-
séklete is, pl. egy éjszakai fürdõzés
langymeleg simogatásai, vagy egy hû-
vös fejes napozás után a csónakból. S
az istenek kedvén múlik az is, hogy az-
nap hullámzik, vagy lustán párolog,
zölden büdösödik, vagy üdén kínálko-
zik, és a városi honatyák kedvén pedig
az múlik, hogy a tiltó táblák megszegé-
sét mivel torolják. És nem beszéltem
még a hívogatóan csillogó, meghitt há-
zi kezelésû bányatavak rejtett kincsei-

rõl, teszem azt egy második világhábo-
rús tankról, vagy megunt vasvilláról,
vagy kályhacsõrõl. Csupa kedves talál-
kozás egy nagyinál töltött nyaraláskor
a délutáni hasasnál! Izgalomba hoz ki-
csit és nagyot, a kiismerhetetlenség, ti-
tokzatosság, az elemek ígérete a sza-
badságról, a súlytalanságról, erõrõl,
szelídségrõl, testrõl. Figyeled a vizet,
tanít téged. És ez csak a víz, ami a nyár
egyik legnagyobb öröme és veszélyfor-
rása. 

(Ezen kívül egyél sok salátát, igyál
hõguta és kiszáradás ellen, és kend
magad, és napszemüveg, hajtsd az él-
ményt, és a lányokat, koncert, feszti-
vál, partik, sziget, és tartozékaik a bó-
dulás és kiszakadás a valóságból, totál
kikapcs, táborok, üdülés, extrémsport
soklóvéért, s az elsötétített hûvös szo-

bában nyomd a gépet,
fürkészd az internetes
giga ajánlatokat, kat-
tints rá:
www.tiedanyar.hu)
A nyár olyan, mint

egy hosszúra nyúlt
ígéretes évközi vasár-
nap. Sajnos eleje van
és vége van, sajnos
mindig rövidebb mint
amennyinek látszik,
de van benne egy pilla-
nat, amikor gyönyörû-
ségében végtelennek
tetszik, s ez már a
mennyország földi
tükrözõdése lehet
csak.
A nyár a megújulás,

megújítás ideje a kö-
vetkezõk elviselésé-
hez. Annak az ideje,
hogy azt tegyem, amit
a vágtázó iskolaév
alatt nem tudtam meg-
tenni, amire nagyon
vágytam, amit nem ad-
tam meg magamnak, a
társaimnak, az Isten-
nek. 
Én reményeim sze-

rint olvasni fogok,
olyan jólesõset, feltett lábbal, és még
hagyok idõt arra is, hogy ki-kinézzek a
könyvbõl és közben gondolataim legye-
nek. (Olvassatok könyvmolyok, s a vi-
lág rátok mosolyog!) Amennyit tudok,
a természetben leszek, hessegetem a
pókokat, szúnyogokat, számolom a fel-
hõket, keresem a háborítatlant, a csen-
det, a derût, az Istent. Szeretnék sok
idõt szentelni, azoknak akiket szere-
tek, s akik szeretnek! Beszélgetni, ter-
vezgetni, hümmögni, szalonnát sütni,
jó bort inni, nagyokat nevetni a férjem-
mel, a gyerekeimmel és barátaimmal.
Talán ennyi. A befõttek és a padlásta-
karítás pedig csak belefér valahogy.

Áldott, szép, emlékezetes nyarat
mindnyájatoknak!

Szásziné Fehérvári Anikó

VÁR
RÁNK

A NYÁR!

Simor Márton rajza
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Tájékoztató
a 2006/2007-es tanév kezdésérõl

és az év eleji teendõkrõl

A SSZEZEPP IIPressPress jelenti

Akövetkezõ tanévre június 21-én,
szerdán 10 órától lehet beíratkozni a

gimnázium titkárságán.

Könyvtári nyitva tartás júniusban:
hétköznapokon 9-12 óráig, augusz-

tusban: hétfõnként 9-12-ig.

APiár Futár elérhetõ a világhálón: is-
kolánk honlapján, egyelõre .pdf for-

mátumban. Folyamatosan bõvül!

Felnõtt katekézis – Még mindig a
szeretetrõl… Beszélgetés XVI. Be-

nedek pápa Deus est caritas kezdetû en-
ciklikájáról június 23-án, pénteken
19.00-kor. Mindenkit szeretettel várunk!

Nyári lelkigyakorlat a piaristáknál
Boldogok-e a bolondok? címmel. Is-

tenképünk, egyházképünk, aszkézisünk
a XXI. században. Idõpontja: július 13-
16. Jelentkezés Szegheõ József
házfõnöknél

A kollégisták az elsõ tanítási napon, szep-
tember 4-én vehetik meg tankönyveiket.
Kérjük, hogy akinek gyermeke jogosult
ingyenes tankönyvre, hozza magával a
tankönyvvásárlásra az errõl szóló igazo-
lást:
- a három vagy több gyermekét nevelõ a
családi pótlék igazolószelvényét,
- gyermekét egyedül nevelõ a családi pót-
lék igazolószelvényét,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyer-
meket nevelõk az orvosi igazolást,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõk az önkormányzati
határozat másolatát.

TTAANNÉÉVVNNYYIITTÓÓ VVEENNII SSAANNCCTTEE:: Szeptember
3. 17:00. Gyülekezõ ünneplõben (öltöny,
fehér ing, nyakkendõ) az osztálytermek-
ben 16:45-ig. Énekkarosok 16:00-kor ta-
lálkoznak az énekteremben.
Az elsõs kollégisták (7.a, 9.b) 14:30-ig ér-
kezzenek meg, szüleiknek 15:00-kor tájé-
koztatót tartunk a fizika elõadóban. 
A nem elsõ éves kollégistáknak 16:00-ig
kell megérkezni.

PPÓÓTTVVIIZZSSGGAA:: augusztus 28-án 10 órakor.

MMEENNZZAA:: 
A szeptember havi menzát az iskola gaz-
dasági irodájának címzett levélben kell
igényelni augusztus 18-ig. (A három vagy
több gyermekesek kérjük, a gazdasági iro-
dán vagy a portán igényelhetõ nyilatkoza-
tot is mellékeljék, egyébként kénytelenek
leszünk teljes áron számlázni az ebédet!)
A késve érkezett igényléseket sajnos nem
tudjuk figyelembe venni, mert az étkezést
elõre meg kell rendelnünk a szállítótól. A
szeptemberi menza befizetésének idõ-
pontja: szeptember 4-5. (egy ebéd ára:
270,-). A kollégistáknak nem kell külön
menzát igényelniük!

IISSKKOOLLAAII ÉÉSS KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMII KKIIAADDÁÁSSOOKK::
Az iskolai befizetésekrõl és a szeptember-
tõl esedékes kollégiumi díjfizetésrõl a nyár
folyamán küldünk tájékoztatást.

KKAALLAAZZAANNCCII SSZZEENNTT JJÓÓZZSSEEFF ÜÜNNNNEEPPÉÉNN,, 
augusztus 25-én délelõtt 9:30-kor ünnepi
szentmisét mutatunk be, melyre minden
diákunkat és a szülõket is szeretettel vár-
juk.

Szilvásy László SP
igazgató

AA SSZZOORRGGAALLOOMM ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE

PPééllddááss:: Kötelességét jól elvég-
zi, az órákra lelkiismeretesen
készül. Bizonyos tárgyakból többletmunkát is végez. Az órákon
aktívan vesz részt. 
JJóó:: Kötelességét képességéhez mérten jól elvégzi, az órákra lel-
kiismeretesen készül, de többletmunkát nem végez. Az órákon
inkább csak passzív a jelenléte. Bukásra nem állhat egyetlen
tárgyból sem. 
VVáállttoozzóó:: Teljesítménye képességéhez mérten ingadozó. Nem tö-
rekszik komoly munkára. Sokszor készületlen. Esetleg egy vagy
két tárgyból még bukásra is áll. 
HHaannyyaagg:: Rendszeresen nem készül órákra. Tanulmányaival
nemigen törõdik. Teljesítménye lényegesen képessége alatt van.
Több tárgyból is bukásra áll. 

AA MMAAGGAATTAARRTTÁÁSS ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE

PPééllddááss:: Az intézmény szabá-
lyait megtartja, tanáraival és

társaival tisztelettudó. Társait pozitív módon befolyásolja, segí-
tõkész. Közösségi feladatokat szívesen vállal. 
JJóó:: Az intézmény szabályait megtartja, tanáraival és társaival
tisztelettudó. A közösségben passzív, visszahúzódó. 
VVáállttoozzóó:: Vannak - nem túl súlyos - fegyelmi kihágásai. Könnyen
befolyásolható negatív irányban. A közösséget nem építi viselke-
désével. Akinek igazgatói, osztályfõnöki intõje van és/vagy több
igazolatlan órája, nem lehet közepesnél jobb a magatartása. 
RRoosssszz:: Sok fegyelmi ütközése van az intézménnyel, tanáraival.
Társait tudatosan negatív irányban befolyásolja. Akinek igazga-
tói rovója van, nem lehet jobb a magatartás jegye. 

TTAANN KK ÖÖ NNYY VVVV ÁÁSSÁÁRR LL ÁÁSS

A tankönyvek árai nyelvkönyvek nélkül értendõk!

DD UU GG OO NN II CC SS  AA NN DD RR ÁÁ SS
AA LL AA PP ÍÍ TT VV ÁÁ NN YY

KK ÉÉ RR JJ ÜÜ KK ,,  TT ÁÁ MM OO GG AA SS SS AA !!

SSZZÁÁMMLLAASSZZÁÁMM::
11 00 22 00 11 00 00 66 -- 55 00 00 44 33 33 44 11

idõpont  osztály  ingyenes  fizetõs  
a teljes 

tankönyvcsomag ára  
7.a  aug. 29. 13 00-1500  aug. 29. 10 00-1200  21.73 5.- 
8.a  aug. 31. 9 00-1500  aug. 30. 9 00-1500  9.235. - 
9.a aug. 31. 9

00
-15

00
 aug. 30. 9

00
-15

00
 19.000. - 

9.b  aug. 29. 13 00-1500  aug. 29. 10 00-1200  20.890. - 
10.a  aug. 31. 9

00
-15

00
 aug. 30. 9

00
-15

00
 12.959. - 

10.b  aug. 31. 9 00-1500  aug. 30. 9 00-1500  12.201. - 
11.a  aug. 31. 9

00
-15

00
 aug. 30. 9

00
-15

00
 10.805. - 

11.b aug. 31. 9 00-1500  aug. 30. 9 00-1500  10.655. - 
12.a  aug. 31. 9

00
-15

00
 aug. 30. 9

00
-15

00
 3.761. - 

12.b  aug. 31. 9
00

-15
00

 aug. 30. 9
00

-15
00

 6.616. - 
 

SSZZAAKKKKÉÉPPZZÉÉSSII TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS
GGiimmnnáázziiuummuunnkk mmûûkkööddééssii ffeellttéétteelleeii--
nneekk jjaavvííttáássáábbaann éévveekk óóttaa nnaaggyy sseeggíítt--
ssééggeett jjeelleenntt,, hhooggyy ccééggeekkttõõll ééss kküüllöönn--
ffééllee vváállllaallkkoozzáássookkttóóll jjeelleennttõõss sszzaakk--
kkééppzzééssii ttáámmooggaattáásstt kkaappuunnkk.. EEnnnneekk
aa ttáámmooggaattáássnnaakk aa ffooggaaddáássáátt aazz tteesszzii
lleehheettõõvvéé,, hhooggyy iisskkoolláánnkkbbaann éérreettttsséé--
ggii uuttáánnii sszzaakkkkééppzzééss ffoollyyiikk.. KKéérrjjüükk
aazzookkaatt aa sszzüüllõõkkeett ééss öörreeggddiiáákkookkaatt,,
aakkiikk sszzaakkkkééppzzééssii ttáámmooggaattááss eellnnyyee--
rréésséébbeenn sseeggíítteennii ttuuddnnaakk,, aazz eeggyyüütttt--
mmûûkkööddééssii mmeeggáállllaappooddááss mmeeggkkööttééssee
éérrddeekkéébbeenn kkeerreesssséékk RRáácczz JJáánnoossnnéé
ggaazzddaassáággii vveezzeettõõtt aa 6622--554499--009922 tteellee--
ffoonnsszzáámmoonn,, vvaaggyy aa mmaaggddii@@sszzeeppii..hhuu
ee--mmaaiill ccíímmeenn..

Magyarázzuk a bizonyítványt

Az iskolánk házirendjébõl vett idézet talán segíti a bizonyítvány elsõ két osztályzatának pontosabb megértését...
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Mindig lesznek rokkerek
a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium beszámolója

ASSPESZK lakói – õsi
hagyományokat ápol-
va – szeptemberben

már az egyetemi tanulmá-
nyok megkezdése elõtt egy
héttel összesereglettek a kö-
vetkezõ egy évben bizonyos-
sággal nekik szállást biztosí-
tó kollégium épületének és
udvarának rendbetétele ügyében. 

A hagyományos tanévkezdõ Kollé-
gium Gyûlés alkalmával – a szokásos
technikai dolgok megbeszélése mellett –
kiosztottuk egymás között a különbözõ
feladatköröket.

Az új szemeszter elérkeztével – a
szorgalmi idõszako(ko)n átívelõ, csü-
törtök esténként megrendezésre kerülõ
– Teaház is kezdetét vette, ahol egy-egy
bentlakó szakmai illetve érdeklõdési te-
rületéhez kapcsolódó témáról tartott
elõadást.

Október végén Domaszék-
Zöldfáson Hegyi Bálint ferences atya
tartotta meg a tanév elsõ lelkigyakorla-
tát. Ekkor került sor – a demokrácia
alapszabályait szem elõtt tartván – a
két senior és a Diákbizottság három
tagjának a megválasztására, akik a kol-
légium mindennapjainak és programja-
inak gördülékeny lefolyását hivatottak
felügyelni. 

Az adventi készülõdés után követ-
kezett a csakúgy távoli múlttal bíró Kol-
légium Karácsony, amikor is a szakkol-
légisták egymást lepték meg – olykor
kollektív nevetést kiváltó – frappáns
ajándékokkal.

Az ünnepi készülõdést beárnyéko-
landó, a Fûzfa Klub* keretein belül a
rokkerek** legifjabbika,  Kiss Péter át-
vágta a tudományok elsajátítására szol-
gáló Belsõ Könyvtár „díszszalagját”.
Ezzel kezdetét vette a téli vizsgaidõ-
szak.

A Beszélõ címû elõadássorozat idei
két elõadója Odrobina László és
Pukánszky Béla A bolognai folyamat a
hittudományokban és a Szegedi Hittu-
dományi Fõiskolán, illetve, A Bologna
folyamat és a Szegedi Tudományegye-
tem címmel tartottak elõadást.

A tavaszi félév lelkigyakorlatának
ismét Domaszék-Zöldfás adott otthont,

ezúttal Gordos Ferdinánd
makói plébános vezetésével.

A SSPESZK létrejöt-
te óta minden évben megren-
dezésre kerülõ Oktogon Na-
pok idei két meghívottjai Jó-
kai Anna Kossuth-díjas író-
nõ és Wittner Mária '56-os
halálraítélt voltak. Jókai An-

na Mit tegyünk az életünkkel? címû
elõadásában megosztotta velünk gon-
dolatait arról, hogy merre visznek nap-
jaink társadalmi tendenciái, és milyen
hozzáállás lenne szükséges egy felelõ-
sen gondolkodó ember részérõl. Az Író-
nõ ezt üzente nekünk a Kollégium Ven-
dégkönyvében:

„Kívánom mindannyiuknak: erõ-
södjenek a spirituális gondolkodásban -
s gondozzák e szerint ezt az anyagi vi-
lágot. Pásztorlelkû bölcseké a jövõ! …
2006. ápr. 29. Jókai Anna”

Az elõadást követõen szembesül-
hettünk a modern kori aknamunka
(számunkra) legújabb változatával:
mint megtudtuk, két nappal korábban a
sors nõi hangot öltvén a SSPESZK ne-
vében lemondta Wittner Mária
meghívását… A hatás nem maradt el…
Eme – gesztusnak éppenséggel nem ne-
vezhetõ – hõstettel félszáz ember dél-
utánját sikerült tönkretenni. Hogy ez
kinek lehetett jó, annak megválaszolá-
sát a Tisztelt Olvasóra bíznám.

A következõ szûk egy hónap balla-
gással, felvételivel, kiköltözéssel vala-
mint egy évértékelõ beszélgetéssel fog
eltelni. Terveink között szerepel egy
Kárpátaljára vezetõ nyári kirándulás.

Június 9-ei határidõvel várjuk min-
den, a keresztény szellemiséget magá-
nak érzõ, pedagógus pályára készülõ
egyetemista fiatalember jelentkezését.
(Bõvebb információ a
http://sik.szepi.hu oldalon található).

Baráth Róbert

* Részlet a SSPESZK Szótárból:
Fûzfa klub: H. K. Tamás egykori ménfõ-
csanaki lakostól eredeztethetõ megnevezés,
mely a vizsgaidõszak, ill. a permanens vizs-
gaidõszak éjszakáit társalgóban töltõ, tudo-
mányos tevékenységet folytató →rokkerek

sosem szûk elit osztagát je-
löli. A ~ megnyitása jeles
társadalmi esemény, melyen
az Úri Közönség csak nyak-
kendõben vesz részt, majd
pezsgõt bont, s a belsõ
könyvtár helyiségét a szalag
átvágásnak aktusával a tu-

domány szentélyévé avatja a vizsgaidõszak
idejére.

** Részlet a SSPESZK Szótárból:
rokker (ált, rég): a →SSPESZK-ban egykor
általánosan elterjedt megszólítási formula. A
kifejezés egy akciófilmbõl eredeztethetõ,
hogy melyikbõl, azt már sajnos nem sikerült
kideríteni. A filmben, miután a fõhõs társát
szétverték, a hero odament a verekedõkhöz,
és azt mondta nekik: „A társam csak népze-
nekedvelõ, de én rokker vagyok”. Így került
át az SSPESZK belsõ nyelvébe, mint egyfaj-
ta magasabb fokú minõségeszmény felé való
törekvés manifesztációja. A legtöbb alka-
lommal (természetesen Sárközi Sándoron
túl) Horváth Gábor keceli lakos használta.
Mára elavulófélben levõ forma...

SÍK SÁNDOR PIARISTA EGYETEMI SZAKKOLLÉGIUM

6721 Szeged, Lechner tér 2/a 
Telefon – kollégisták: 62/421-873;

igazgató: 62/425-274 
http://www.szepi.hu/sik, e-mail: sik@szepi.hu

Sík Sándor:
Nagy fiúk

Öreg diákok. A padok alatt 
Sportlap, tükör, illatos hajkenõcs, 
Szivarkatárca, tankönyvbõl lapok 
(Irattáskába így jobban befér: 
Amilyet az ügyvédek hordanak), 
Fotografiák (kártya is talán), 
A hátulsó padban egy pillanatra 
Elfojtott és gazdátlan suttogás. 
(Hiába, mégis akad, akit untat 
A felelés, én penitenciám!) 

,,Maga nem tudja, mivel tartozik 
Egyik úriember a másikának, 
Ha az hozzá beszél?'' 

Halotti csend. 

De ebbõl ennyi. Magyarázat. 
Olvasom Zrínyit. 

A szemek kigyúlnak 
És rámlobognak, mint megannyi égõ 
És nyugtalan és szomjasfényû csillag. 
De én már nem is látom a fiúkat, 
Én már nem látom, csak az Óriást, 
Akinek boldog és alázatos 
Kis apostola lettem, akinek 
Igéit hirdetem a kicsinyeknek, 
És szépségét, amelytõl mámoros
vagyok, 
Próbálom megértetni nyomorult 
Kis szavaimmal. Ó gyönyörûség: 
Szolgálni a Nagyot! Tolmácsa lenni 
A szónak, amit a Géniusz ajkán 
Mond az embernek Isten! 

Ó fiúk! 
Imádjuk együtt a megfoghatatlant 
A Költeményben, az égõ bokorban, 
És adjuk át magunkat áhitattal, 
Saru-megoldva a titoknak: 
Hogy ily magas és ilyen mély az
Ember. 



(Sz)epicentrum 4

Hogyan lehetsz piarista?

SZERZETESSÉGEMRÕL…
TTEEMMPPLLOOMMTTOORROONNYY

égbe vert szög
(Fodor Ákos)

Egyszer egy nagy luxushajó felborult. Szerencsére a víz nem
volt hideg, a közelben szárazföld is volt. Így hát az emberek
megmenekültek. Az elsõ ijedség után az emberek felmérték
tartalékaikat és átkutatták a terepet. Kis sziget volt, könnyen
körül lehetett járni. Gondolták, hamar megtalálják õket. De
senki nem járt arra…

Sátrat vertek, élelmet gyûjtöttek – és vártak. Egy idõ után,
mikor látták hogy hosszabban ott kell idõzniük, falukat építet-
tek és családokat alapítottak… Az élet erre ösztönözte õket.

De voltak egyesek, akik nem házasodtak meg. Bíztak a
hazatérésben. Jelezni akarták – ezzel is – a többieknek: van
igazi otthonuk, itt a szigeten mindnyájan csak átmenetileg
tartózkodnak… Egyszer majd haza fognak találni…

Az Istennek szentelt ember (nõ vagy férfi) errõl az igazi
otthonról akar tanúskodni. Ahol majd közösen vesszük körül
az Úr lakomás-asztalát: örvendezve a hazatalálásnak és
együttlétnek. Amikor a külsõ adottságok és körülmények
ellenére rászántam magam a szerzeteséletre – mint a Bolond
Kútásó – égbe vezetõ utat találtam és akartam mutatni az
embereknek. 

„Egy olyan egyház, amelyben nincsenek nagy szerzetesek,
akik ezt az Isten végtelenségbe induló zarándoklatot vezetnék,
hogy aztán sugárzó arccal jöjjenek vissza az emberekhez –
mint ahogy Mózes arca is ragyogott, amikor leszállt a Sínai-
hegyrõl –, az ilyen Egyház haldoklik. Az Egyház csak akkor
egészséges, ha vértanúi vagy szerzetesei vannak.” Oivier
Clément

„A szépség labirintus. Sokan elindulnak benne, de feleúton
elfáradnak. Csak keveseknek van erejük bejutni a labirintus

közepébe. Ott Isten várja, fölfalja és kiokádja õket. Akkor – e
választott kevesek – kijönnek a labirintusból, megállnak a
labirintus bejáratában, s az arra jövõket szelíden befelé
tessékelik.” Simone Weil

ÚÚTTRRAAVVAALLÓÓ

Akkor jársz jól, ha
mind közelebb lépsz ahhoz,

amitõl félnél.
(Fodor Ákos)

Tizennyolcévesen azt hittem, megújítom a (magyar) piarista
életet: szorongásaim, félelmeim mintha pillanatnyilag múltak
volna. De nem sokáig: hamar rájöttem, csak kemény munká-
val, teljes odaadottsággal lehet elõre lépni. Találkoztam
radikális krisztusi emberekkel, akik segítségével sikerült
kishitûségemet legyõzni. Belevágtam. És amikor elbizonyta-
lanodtam, nem hátra, hanem elõre léptem. 

LLOOVVEE SSTTOORRYY

Addig kerestelek,
míg meg nem találtál

(Fodor Ákos)

„Isten azért rejtezett el, hogy keressük. És azért végtelen,
hogyha megtaláltuk is, tovább keressük.” Szent Ágoston

Isten – az Égi Véreb – megtalált engem… És én megtaláltam
Õt hivatásomban: a közösségben és a munkában. Ez a meg-
találtság-tudat (V.ö.: Lk 15) vezeti és erõsíti meg életemet.
Hálás vagyok érte!

„Csak Krisztusban találja meg újra az ember titokzatos módon
a világosság öltözetét, ölti magára a Krisztus színében átválto-
zott emberségét. Ez az elrejtett fény felbukkanhat a „börkön-
tösökben”, és múló ideig vagy tartósan kozmosszá alakíthatja
a káoszt.” Oivier Clément 

Szegheõ József SP

VVAANNNNAAKK--EE EESSZZMMÉÉNNYYEEIINNKK??

Jó akarok lenni,
hogy kenyérre lehessen kenni;

s az emberek kenyeret
ne magában egyenek.

(Bálint Lea)

Egy nyolcéves kislány írta le ezt az ars
poeticát. Mosolygunk, gyerekesnek tart-
juk. – Csak a stílusa miatt?
Szégyellni való-e egy tizenévesnek, hogy
vannak eszményei?
Nem inkább azt kellene takargatnunk,
hogy nincsenek?

Semmilyen szél nem jó annak a vitorlás-
nak, amelyik nem tart valamilyen kikötõ
felé. Életünk is csak ilyen célok és esz-
mények vonzásában valósul: minél
konkrétabbak, körvonalazottabbak, an-
nál inkább bontakoztatnak. Hiányukban
eltévedt, körbe-körbe bolyongó hajóhoz
hasonlít életünk.

Nekünk Jézus állított eszményeket: gon-
dosan elmondta és elénk élte azokat. A
Lélek erejében mindnyájunk számára –
személyre szólóan – kinyilatkoztatja: ki-
nek-kinek melyik a Keskeny Út, amelyet
járnia kell.

KKOOMMOOLLYYAANN VVEESSSSZZÜÜKK--EE
EESSZZMMÉÉNNYYEEIINNKKEETT??

Csak olyan életet érdemes élni,
amelyikért érdemes meghalni.

(André Malraux)

Jézus komolyan vette azokat az értéke-
ket, amelyeket Evangéliumában meghir-
detett. – Halálosan komolyan... Életét
tette rá!

Vagyontárgyaink értékét az adja: men-
nyit fizettünk értük. Életes értékeink
fokmérõje: értük hozott-vállalt áldoza-
tunk.

Hiszünk-e változó világunkban a válto-

zatlan – örök – értékekben? Hogy ami-
ért még tegnap életüket adták emberek,
azért még holnap is érdemes meghalni...

TTAANNÚÚSSÁÁGGOOTT TTEESSZZÜÜNNKK--EE
EESSZZMMÉÉNNYYEEIINNKKRRÕÕLL??

mindünk anyaga
sugárzó lehetne, ha

mernénk hasadni
(Fodor Ákos)

A keresztény élet: mártír – tanúskodó –
élet. Az eszmények felé mozduló ember
erõteret hoz létre maga körül: sugároz,
vonz és magával sodor. Így vezetjük egy-
mást a jézusi úton haladva...

Ha a búzamag nem hal meg... Ha nem
hasadunk...

A siker titka nem az én kibontakozása,
hanem hogy eszményeink megvalósul-
nak. S milyen jól elrendezett az egész:
eszményeim megvalósulásában teljese-
dem ki én is!

T.
(Megjelent a SSzzeePPii TTáájjéékk
1995. márciusi számában)

A SIKERES ÉLET TITKA



RRÉÉVVAAII MMIIKKLLÓÓSS ((11775500--11880077))
író, nyelvész. A történeti
nyelvtudomány, a magyar
stilisztika tudományának
megteremtõje.

VVEEDDRREESS IISSTTVVÁÁNN ((11776655--11883300))
mérnök, író. A legrégebbi
szegedi piarista iskola és a
Templom téri rendház, az új
városháza tervezõje. Az is-
kola alapításának századik
évfordulójára verses füzetet
adott ki.

RRAAJJAAČIIĆ,, JJOOSSIIFF ((11778855--11886611))
karlócai érsek-metropolita,
pátriárka. 1848-49-ben a
szerb felkelés szellemi veze-
tõje. A Szerb Vajdaság önál-
lóságát követelte.

BBEESSZZÉÉDDEESS JJÓÓZZSSEEFF ((11778877--11885522))
vízépítõ mérnök, a Magyar
Tudományos Akadémia leve-
lezõ tagja. Megszervezte a
reformkor nagy vízügyi át-
alakítási munkálatait. A ma-
gyar nyelvû mûszaki iroda-
lom egyik megteremtõje.

KKAATTOONNAA JJÓÓZZSSEEFF ((11779911--11883300))
a magyar drámairodalom ki-
emelkedõ alakja. A kecske-
méti piarista gimnázium
után az elsõ líceumi évet
(1808-1809) végezte Szege-
den.

KKLLAAUUZZÁÁLL GGÁÁBBOORR ((11880044--11886666))
reformkori magyar politikus,
az elsõ felelõs magyar kor-
mány földmûvelés-, ipar- és
kereskedelemügyi minisztere
1848-ban. 

HHOORRVVÁÁTTHH MMIIHHÁÁLLYY ((11880099--11887788))
történetíró, püspök, az MTA
tagja. 1848-ban csanádi püs-
pök és egyben a fõrendiház
tagja, 1849. május 12-tõl
augusztus 11-ig a Szemere-
kormány közoktatásügyi mi-
nisztere. 1825 körül tanult a
piaristáknál.

CCSSEERRNNOOVVIICCSS PPÉÉTTEERR ((11881100--11889922))
temesi gróf, fõispán. 1848-
ban a szerb földfoglaló moz-
galom leverésére kinevezett
királyi biztos. 1849 októberé-
ben titokban eltemettette
Damjanich és Lahner vérta-
nú tábornokok holttestét. 

OOSSZZTTRROOVVSSZZKKYY JJÓÓZZSSEEFF ((11881188--11889999))
országgyûlési képviselõ. Sze-
ged polgármestere. 1848-ban
kormánybiztos. 

KKLLAAPPKKAA GGYYÖÖRRGGYY ((11882200--
11889922)) 1848/49-es szabadság-
harc tábornoka. Komárom
védõje, a Kossuth-emigráció
egyik legjelentõsebb politiku-
sa.

Károlyi Attila összeállítása

Fejezetek a szegedi kegyes oskola történetébõl

Oskolai mondandó5

IIsskkoolláánnkk nnéévvaaddóójjáánn,, DDuuggoonniiccss AAnnddrráássoonn ttúúll sszzáámmooss kkééssõõbbbb nneevveess ddiiáákk kkooppttaattttaa nnáálluunnkk aazz iisskkoollaappaaddoott..
AAlláábbbb öösssszzeeggyyûûjjttööttttüükk aazz aallaappííttáássttóóll aazz úújj ééppüülleett eellkkéésszzüüllttééiigg,, aazz 11772211.. ééss 11888866.. kköözzööttttii iiddõõsszzaakk lleeggiissmmeerr--
tteebbbb sszzeeggeeddii ppiiaarriissttaa ddiiáákkjjaaiitt..
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HHooggyyaann iinndduulltt ttaannáárr úúrrnnaakk eezz aa ttaannéévv??

Nyugodtabban, mint az elõzõ, mert akkor a kollégiumbõvítés
miatt elég kaotikus viszonyok uralkodtak nálunk. Év elején
nekem mindig nagy terveim vannak. Ezek természetesen
hosszabbtávú tervek. Hogyan kellene alakulnia az iskola a jö-
võjének – mondjuk középtávon? Mi legyen 5-6 év múlva? Az
egyik nagy terv volt, hogy elkezdjük-e ezt az új, 1+4 évfolya-
mos képzést. Ennek az elõkészítését kellett már tavaly szep-
temberben átgondolni. Ez egy diák számára nem túl izgalmas
dolog, de ilyen tervei vannak egy igazgatónak év elején. Aztán
még egy másik terv, hogy igyekszem minden diákot megismer-
ni, és lehetõség szerint minden osztályba bemenni órát láto-
gatni. Az utóbbi nem szokott sikerülni, a diákok megismerése
viszont igen. Persze van egy-két ember, aki se jót, se rosszat
nem tett, így azokat nem ismerem.

TTaannáárr úúrr sszzíívveesseenn eemmlléékksszziikk--ee vviisssszzaa vvaallaammeellyyiikk éévvkköözzii eessee--
mméénnyyüünnkkrree??

Igen. Például örültem, hogy kibõvült a Patrocínium ünneplé-
se, és így, egy többnapos rendezvénnyé lett. Ezt nagyon jónak
találtam. Rengeteg koncert, kiállítás, elõadás volt. A büfé is
megváltozott. Mondjuk azért nem tudom megítélni, hogy ez
pozitív vagy negatív dolog, mert soha nem járok a büfébe. Azt
hiszem, életemben egyszer vásároltam ott. Az elején morog-
tak a diákok, és meg is voltak ijedve, hogy milyen lesz az új bü-
fé. De most már mindenki eszi ezt a csokis szörnyûséget, ami-
vel össze lehet kenni az egész folyosót. Aminek viszont tény-
leg nagyon örültem, hogy alulról jövõ kezdeményezésként lét-
rejött a kerékpáros klub. Örülök, mert más az, ha egy tanár
szervez valamit, és próbál diákokat toborozni, és más az, ha a
diákok maguk szervezkednek. Maguk a diákok kezdeményez-
nek, keresik a lehetõséget a kibontakozásra. Én ennek nagyon
örülök, és ezért is támogatom, amennyire tudom. 

TTööbbbb,, mmiinntt nneeggyyvveenn éévvnnyyii kkéénnyysszzeerrsszzüünneett uuttáánn,, ttiizzeennöött éévvee
iinndduulltt úújjrraa SSzzeeggeeddeenn aa ppiiaarriissttaa ookkttaattááss,, ééss KKaallaazzaanncciiuuss--éévvffoorr--
dduullóó iiss lleesszz aa kköövveettkkeezzõõ ttaannéévvbbeenn.. LLeesszznneekk eezzeekkhheezz kkaappccssoollóó--
ddóó eesseemméénnyyeekk??

Mindenképpen szeretnénk a tizenöt éves évfordulót megünne-
pelni. Azt gondolom, hogy elsõsorban Patrocíniumkor lesz ün-
nepség, bár biztos, hogy év elején is megemlékezünk iskolánk
újjászületésérõl. Ami meg Kalazancius évfordulóját illeti:
2007-ben lesz születésének 450. évfordulója. Biztos, hogy lesz
egy nagy Kalazanciusról szóló vetélkedõ az összes magyaror-
szági piarista iskola résztvételével. És minden bizonnyal lesz
közös ünneplés is a jeles alkalomból. Kalazanciust egész éle-
tünkben szem elõtt tartjuk. A piarista iskola az õ nyomán egy
sajátos iskolamodell, ahol elsõ sorban nem egy tárgyra szako-
sodunk, hanem igyekszünk mindent alaposan megtanítani.
Nemcsak a tantárgyak fontosak, hanem az is, hogy milyen
emberré válik tanulás közben a diák. Sõt, lehet még fonto-
sabb, mint az, hogy milyen tanuló. Ezt fejezi ki a piarista isko-
lák jelmondata is: Pietas et Litterae. 

IIggaazzggaattóókkéénntt bbüüsszzkkee aa sszzeeggeeddii ppiiaarriissttaa ddiiáákkookkrraa??

Ez egy érdekes dolog, mert azt szokták mondani, hogyha va-
lakit a piarista iskolában dicsérnek, az gyanús. Mert nem
szokták dicsérni szegény piarista diákot... Mindig csak szapul-
ják: „Ezt rosszul csinálod!”, „Csináld jobban!” , „Viselkedj
rendesen!” Osztálykirándulásokon szoktam látni, hogy ho-
gyan viselkednek más iskolák diákjai, és hogyan a mi diákja-
ink. Olyankor büszke vagyok rátok. Büszke vagyok azokra is,
akik öreg diákként igyekszenek normálisan élni az életüket.
Én bízom abban, hogy a továbbiakban is büszke tudok lenni.
Eddig alapvetõen nem kellett csalódnom a diákokban, sõt, na-
gyon is azt tapasztaltam, hogy megértették azt, hogy mi mit
szeretnénk, miért dolgozunk. Általában utólag, nem közben,
amikor ide jártak. A mai diákok semmivel sem állnak a régeb-
biek mögött, így joggal lehetünk rájuk büszkék. Nyílván van,
amikor szomorkodunk, meg szégyenkezünk, de ez velejárója
a növekedésnek. Ahhoz, hogy felnõtté tudjunk válni, hogy nö-
vekedni tudjunk, ahhoz néha kellenek olyan tapasztalatok is,
amelyekbõl az ember megtanulja, hogy mit szabad, és mit
nem. Ez benne van a pakliban... Én alapvetõen büszke va-
gyok a diákokra.

Török Tibor 11.B

Intézményünk a legmodernebb technológiával felszerelt
magyar iskolák egyike. Ennek köszönhetõen lehetõsé-
günk van számítógépek és internet használatára. A bejá-

rósok és a kollégisták egyaránt használhatják a géptermet a
délutáni kimenõ alatt. Ez biztosítja nekik, hogy a házi felada-
tokhoz, szorgalmi feladatokhoz, túraszervezésekhez és egyéb
hasznos dolgokhoz percek alatt megtalálják a szükséges infor-
mációkat. 

Stúdiumidõben a kollégistáknak elég idejük van tanulni.
Ezért az esti szabadidõ pihenésre szolgál. Viszont ilyenkor
nem hagyhatják el huzamosabb idõre a kollégium területét.
Sportolni is lehet, ám elõfordulhat, hogy a tornaterem bérlõk-
nek van kiadva, kint pedig rossz az idõ. A diákoknak ilyenkor
egyik legjobb és leghasznosabb elfoglaltságuk a gépterem, és
ez által az Internet használata.

Viszont este nincs grafikus internet, az ún. „bakker” pedig
nem nyújt teljes körû áttekintést és nagyon sok oldalt nem le-

het megnyitni grafikus Internet nélkül. Idõnként azonban
Szász tanár úr bekapcsolja, de õ sem bír minden este a diákok
rendelkezésére állni.

Este nem megengedett a grafikus Internet, mert sokan fél-
nek, hogy felügyelet nélkül a kollégisták erkölcstelen oldalakat
fognak látogatni. Ez azonban alaptalan, mivel Szász tanár úr
már évek óta sikeresen meggátolta a hozzáférést az efféle ol-
dalakhoz. És egyébként is, bízzunk meg egy kicsit a diákok-
ban, hiszen a piarista szellem a kölcsönös bizalmon alapszik...

A délutáni szabadidõben a kollégistáknak nincs lehetõsé-
gük az internet használatára, mivel másfél óra alatt csak 20
számítógép áll 300 diák rendelkezésére. Ezért a kollégisták-
nak nincs alkalmuk néhány perc alatt elkészíteni a házi fel-
adatot, szorgalmit, vagy túrát szervezni.

Ezekbõl az okokból a kollégisták lényegesnek tartják,
hogy tanítási napokon minden este engedélyezett legyen a gra-
fikus internet.

Reméljük, ez a probléma a következõ tanévben megoldó-
dik.

Varga Iván 11.B

Büszke vagyok a diákokra
Beszélgetés Szilvásy László igazgató úrral

Internet?



Útravaló a vakációra

Ima internetezés és tévézés elõtt

Lélekemelõ7

Az internet számítógépes világhá-
ló, amelybe milliók és milliók
kapcsolódnak bele. Közzétesz-

nek információkat és fogyasztják má-
sok információit. Igen elterjedt - elsõ-
sorban az egyetemi ifjúság körében - az
úgynevezett szörfözés, a tallózás a mil-
lió és millió anyag között. Talán úgy le-
het elképzelni ezt az információs vilá-
got, hogy az internet hasonló egy hulla-
dék-lerakóhelyhez, ahová a civilizáció
összes kincsét is kiszórták a kacatokkal
együtt közszemlére a gyémánttól a
rozsdás szögig, a Murillo képektõl a
lyukas nylonharisnyáig. Innen lehet
tallózni, gubizni talmi és igazi értékek
után kutatva, avagy pusztán hobbiból.
(Minden hasonlat sántít, hiszen megfe-
lelõen megalapozott mûveltséggel tal-
lózva a világhálón úgy is érezheti ma-
gát az ember, mintha egy hihetetlenül
gazdag tudományos könyvtárban kap-
ná meg szinte azonnal a vágyott isme-
reteket - a szerk.) Nem tudom; imádko-
zott-e már valaki, mielõtt hozzáfogott a
szörfözéshez. Elképzelem az ezredfor-
duló imakönyvét, amelyben ilyenfajta
szöveg olvasható: 

IIMMÁÁDDSSÁÁGG IINNTTEERRNNEETTEEZZÉÉSS EELLÕÕTTTT

Gondviselõ Istenünk! Te biztattál ben-
nünket, hogy hajtsuk uralmunk alá a
Földet, a Te Szentlelked sugalmazta
azt is, hogy minden szabad, de nem
minden használ nekem. Kérlek, vezesd
érdeklõdésemet; hogy azokat a dolgo-
kat kutassam, melyek használnak ne-
kem, s amelyekkel használni tudok tár-
saimnak; azt keressem, ami Hozzád
vezet, minden tudás birtokosához. Adj
érzékenységet, hogy korunknak ezzel a
nagyhatású eszközével úgy éljek,
ahogy Fiad követõjéhez méltó és illõ.
Áldd meg törekvésemet, hogy felebará-
taimmal kapcsolatba kerülve segítsé-
gükre lehessek, velük szolidáris, õket
megértõ, befogadó lehessek, hiszen
mindenkinek csak az az elég jó, ha sze-
retik. Légy velem, hogy én is veled le-
hessek. Ámen. 

Ám szörfözni nem csak a világhá-
lón, hanem a tévé képernyõje elõtt is le-
het. Távirányítóval ismerkedni mind-
azzal, amit az a mintegy huszonöt adó
elénk hoz. Sokszor ahhoz sincs ked-
vünk, hogy végigfussuk a mûsorfüze-
tet, csak találomra lõdözünk az állomá-
sokra, melyekbõl pisztoly csövétõl a ré-

mülten futó alakokig, a delfinektõl a
rajzfilmekig, a magyartól az olasz nyel-
vûig mindenféle mûsor elõtolakodik.
Nem elképzelhetetlen, hogy az ezred-
forduló imakönyvében ilyenfajta szö-
veggel is találkozunk: 

IIMMAA TTÉÉVVÉÉNNÉÉZZÉÉSS EELLÕÕTTTT

Istenem! Nincs idõm átfutni a mûsor-
füzetet sem, csupán néhány percem
van, melyet a képernyõ elõtt tölthetek.
Kérlek, segíts, hogy fantáziámat az ra-
gadja meg a kínálkozó adásokból, ami
érték, ami Neked is kedves. Kérlek, ülj
mellém és irányítsd te a keresõt, ha úgy
gondolod, nem nekem való, ami látha-
tó. Adj szívet, hogy együtt örüljek az
örülõkkel, együtt érezzek a szenvedõk-
kel; felviduljak magam is egy szép tánc,
egy jó zene, néhány jó szó hallatán. Ha
Te velem vagy, megbeszélhetjük a lá-
tottakat. Közelebb kerülhetek így má-
sokhoz, megigézhetnek a hírek, és elin-
díthatnak a segíteni akarás útján. Add,
hogy így legyen, és súgd meg azt is,
hogy mikor kapcsoljam ki a tévét.
Ámen. 

Gyorgyovich Miklós

Kedves Barátom! Mire levelem kezedbe kerül, már a
vakáció gyönyörûségeit élvezed. Könyveidet sutba
dobtad, ha ugyan már túl nem adtál rajtuk a könyvpi-

acon. Ezt az utóbbi esetet is értem, ha nem is mentem. Sza-
badulni igyekszel tõlük, legalább is jórészüktõl, hiszen ezek
koptatták az idegzetedet a tanév folyamán.

Az elsõ szünidei héten a hazatért vidéki fiú a család kö-
zéppontja: büszkesége apjának, ha meg van elégedve a tanu-
lással, becézettje anyjának, aki a legjobb falatokat neki adja,
hiszen annyi ideig el kellett lennie az õ fõztje nélkül, csodált-
ja és irigyeltje öccsének, aki már ilyen erõs szeretne lenni.
Ha egy fiút ez a családi tömjénezés az elsõ napokban meg-
szédít, akkor nagy lesz a baj a többi kilenc hét folyamán,
amikor a prózai érintkezés formái szükségképpen helyreál-
lanak apai parancsok, testvéri súrlódások és nagymamai ok-
tatások alakjában. Lehet, úgy gondolod, hogy idegen vagy a
szülõi házban, mert itt nem értenek már meg. Azt, hogy jó-
magad sem érted egészen magadat, talán nem is mered gon-
dolni, még kevésbé bevallani. Értetlen világoddal itt állsz, és
felfedezõ útra indulsz. Hova?

Hozz rendet gondolataid és érzéseid káoszában és meg-
látod, ki fog alakulni belõle egy kozmosz. Hogyan?

Elõször is úgy, hogy jelmondatoddá teszed – legkésõbb a
vakáció második hetétõl fogva – „Non veni ministrari, sed
ministrare” (Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak,
hanem hogy én szolgáljak). Az elsõ napokban Te a hazatért
családtag vagy az, akit a cselédtõl édesanyádig mindenki ki-

szolgál. Tedd föl magadban, hogy nem hagyod magad kiszol-
gálni senki fiától. Amit magad megtehetsz, azt ne végeztesd
el mással. Tehát a test dolgozzék! Végezz mindennap testi
munkát. Akad a kertben és a házban elég -- a nyeséstõl és
öntözéstõl egy-egy ketrec helyreigazításáig vagy a fahasítá-
sig. 

Ehhez járuljon mindennap egy-egy szellemi torna: szelle-
mi önképzés is. Szellemi táplálékodat ne mohó habzsoláshoz
hasonlóan fald fel, hanem rágd meg, és ezzel könnyítsed meg
az asszimiláció munkáját. Ezt ma már unos-untalan hang-
súlyozni kell. T.i. a rádióhallgatásból (tévénézésbõl, intrr-
netezésbõl – a szerk.) kifolyóan sokan merõ hallásból, sok-
szor már csak hallomásból szerzik ismereteik jó részét. Ha
már a régi görög költõ epigrammájában kigúnyolta azt, aki
sok mindent tudott, de mindent rosszul; hány ilyen csak
félfüllel hallott és mégis sok mindenhez hozzászóló egyént
lehet találni manapság, amikor az emberiség egy része ké-
részéletû újságokból, vagy felületesen szerkesztett hetilapok-
ból szerzi ún. ,,szellemi'' mûveltségét. 

Last, but not least: Igyekezzél napról-napra lelkiekben is
haladni. Titus császár azt szokta mondani, hogy elveszett-
nek tartja azt a napot, amelyben nem tett jót. 
Herczeg Ferenc találóan írja lelkünkrõl: „Az emberiség fel-
emelkedésének feltétele, hogy önmagunkon végezzük a civi-
lizáció munkáját.” Hát rajta, a bevált módszer szerint: „Nul-
la dies sine linea”! 

Révai József SP – 1934 
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Kánikula idejére

Az alábbi listán olyan könyvek
szerepelnek, amelyek tökélete-
sen alkalmasak a vakáció köny-

nyedebb,  igényes eltöltésére.
Vannak köztük szórakoztató és ún.

komoly olvasmányok, vannak kisebbek-
nek és nagyobbaknak – a szülõk is na-
gyobbak! – valók, vannak, amelyeket
egy strand zajában is lehet olvasni, és
vannak, amelyeket érdemesebb csende-
sebb körülmények között – egy hûs dió-
fa árnyékában vagy egy kényelmes fotel
mélyén – olvasni. Egy biztos, az alábbi
könyvek mindegyike alkalmas a tévézés
és a számítógépezés helyettesítésére. 

Kedves Szülõk! Érdemes gondoskod-
niuk arról, hogy fiúk úgy vakációzzék,
hogy legalább napi egy óra jusson szelle-
miekkel való foglalkozásra, így testben-
lélekben kipihenve, felüdülve kezdheti a
következõ évet. 

77--88.. OOSSZZTTÁÁLLYYOOSSOOKKNNAAKK::
AAsszzlláánnyyii KKáárroollyy:: Kalandos vakáció
CCssuukkááss IIssttvváánn:: Vakáció a halott utcá-
ban; Keménykalap és krumpliorr
DDaauuddeett:: Tarasconi Tartarin
DDaanniieell DDeeffooee:: Robinson Cruseo
MMiicchhaaeell EEnnddee:: Momo; Végtelen törté-
net; Sátánármányosparázsvarázspo-
kolikörpuncspancslódítóbódítóka
HHaannss FFaallllaaddaa:: Fridolin, a pimasz borz
GGáárrddoonnyyii GGéézzaa:: Boldog Margit
GGiioonn NNáánnddoorr:: Sortûz egy fekete bivalyért
GGrreeyy OOwwll:: Két kicsi hód; A vadon fiai
HHeevveessii LLaajjooss:: Jelky András kalandjai
IIllllyyééss GGyyuullaa:: Petõfi Sándor
JJuulleess VVeerrnnee bármely mûve
MMáánnddyy IIvváánn Csutak-regényei
MMóórraa FFeerreenncc:: Dióbél királyfi
JJóókkaaii MMóórr:: Csataképek a magyar sza-
badságharcból; A huszti beteglátogatók
MMiikksszzáátthh KKáállmmáánn:: A beszélõ köntös;
Akli Miklós; Szent Péter esernyõje
KKaarriinntthhyy FFrriiggyyeess::Tanár úr kérem
TToollkkiieenn,, JJ.. RR.. RR..:: A Gyûrûk Ura
TTaammáássii ÁÁrroonn Ábel-regényei; Hazai tü-
kör; és novellái
SSaaiinntt--EExxuuppeerryy:: A kis herceg
LLiiddggeerrnn,, AA..:: Oroszlánszívû testvérek
TTaattaayy SSáánnddoorr: Kinizsi Pál
LLáázzáárr EErrvviinn meséi
MMaarrkk TTwwaaiinn:: Egy jenki Arthur király
udvarában; Tom Sawyer kalandjai;
Huckleberry Finn; A lóvátett város  
OOssccaarr WWiillddee:: A boldog herceg
KKáánnyyááddii SSáánnddoorr:: Talpas történetek
VVeerreessss MMiikkllóóss:: Gombolós Gimbele
VVaarrggaa KKaattaalliinn:: Kire ütött ez a gyerek?
MMéésszzööllyy MMiikkllóóss:: Összes meséje
PPeettõõcczz AAnnddrrááss:: Mesék a Foci tér 5-bõl

DDööbbrreenntteeii KKoorrnnééll:: Madárpalota
BBaalloogghh BBéénnii:: Vidróczki a nevem
DDéékkáánnyy AAnnddrrááss:: S.O. S. Titanic; Jokkó
visszatér; Kalózok, bálnák, tengerek
DDiieenneess AAnnddrrááss:: Farkasles
GGeerréébb LLáásszzllóó:: Búvár Kund
HHeeggeeddûûss GGéézzaa::Az erdõn túli veszedelem
HHuunnyyaaddyy JJóózzsseeff:: Héttenger vándora
KKrrúúddyy GGyyuullaa:: Rózsa Sándor; Rákóczi
harangja; A Tisza fia
JJ.. LLoonnddoonn:: A kalózhajó
JJ.. MMuurraayy:: Tulipános Fanfan
NNyyeekkrraasszzoovv:: Linkóci kapitány kalandjai
NNóóggrrááddii GGáábboorr:: A mi Kinizsink
KKooddoolláánnyyii JJáánnooss:: A vas fiai
RR.. SStteevveennssoonn:: A fekete nyíl; A kincses
sziget
CC.. VVuullppiiuuss:: Haramiák kapitánya
LLeennggyyeell BBaalláázzss:: Ezüstgaras
LLiippttáákk GGáábboorr:: A regélõ Dunántúl; Sár-
kányfészek; Délibáb
IIllllééss SSáánnddoorr:: Bakonyi legények
PPaaddiissáákk MMiihháállyy:: Éljen a számûzetés;
Kanóc az életmûvész; Kanóc az ember-
szelidítõ
CC.. DDiicckkeennss:: Copperfield Dávid
KKiipplliinngg:: A dzsungel könyve
CCsseehh TTaammááss:: Hadiösvény
EE.. KKaassttnneerr:: A repülõ osztály
LLeesszzkkaayy AAnnddrrááss:: Moha bácsi meséi

99--1122.. OOSSZZTTÁÁLLYYOOSSOOKKNNAAKK ééss mméégg ttoovváábbbb……
CCeerrvvaanntteess:: Don Quijote
MMáánnddyy IIvváánn:: A tribünök alatt
MMiicchhaaeell ddee QQuuooiisstt:: Dani naplója
IIllllyyééss GGyyuullaa:: Puszták népe
KKooddoolláánnyyii JJáánnooss:: Boldog Margit; Az égõ
csipkebokor;
DD.. CC.. LLllooyydd:: És köntösömre sorsot
vetettek...
HHeeiinnrriicchh BBööllll:: Billiárd fél tízkor
TThhoommaass MMaannnn:: A kiválasztott
DDéérryy TTiibboorr:: A kiközösítõ
SSáánnttaa FFeerreenncc:: Az ötödik pecsét
MMóórriicczz ZZssiiggmmoonndd:: A boldog ember
OOrraavveecczz IImmrree:: Hopik könyve, Szajla
LLáázzáárr EErrvviinn:: Fehér tigris; Csillagmajor
LLeevv TToollsszzttoojj:: Serdülõkor; Feltámadás
RR.. BBrraaddbbuurryy:: Marsbéli krónikák
HHuuxxlleeyy,, AA..:: Szép új világ
PPooee,, EE.. AA.. novellái
HHeemmiinnggwwaayy,, EE..:: A Kilimandzsáró ha-
va; Akiért a harang szól
RRiiddeegg SSáánnddoorr:: Indul a bakterház
SSccootttt,, WW..:: Ivanhoe
SSiieennkkiieewwiicczz,, HH..:: Quo vadis
WWaallttaarrii,, MM..:: Szinuhe; Mikael
DDuummaass,, AA..:: Monte Christo grófja
JJóókkaaii MMóórr:: Egy magyar nábob
TToollkkiieenn,, JJ.. RR.. RR..:: A Gyûrûk Ura
BBéékkééss PPááll:: Bélyeggyûjtemény

SSzzaabbóó MMaaggddaa:: Régimódi történet; Abigél
CCaappeekk,, KK..:: Betörõk, bírák,
bûvészek és társaik
HHrraabbaall,, BB..:: Sörgyári capriccio
CChheesstteerrttoonn,, GG.. KK..:: Brown atya botránya 
CChhrriissttiiee,, AA..:: Az öt kismalac
GGaassppeerriinnii,, BB..:: Családom és egyéb állat-
fajták; Én és õk
SSaalliinnggeerr:: A zabhegyezõ
UUppddiikkee,, JJ..:: Nyúlcipõ
TToollsszzttoojj,, LL..:: Háború és béke
GGooggooll,, NNyy.. VV..:: Kreutzer-szonáta
CCsseehhoovv,, AA..:: Elbeszélések
HHaasseekk,, JJ..:: Svejk
MMrroozzeekk,, SS..:: Ketchup
AAnnddzzrreejjeewwsskkii,, JJ..:: Hamu és gyámánt
LLee FFoorrtt,, GG..:: A gettóból jött pápa; Utolsó
a vérpadon
BBaabbiittss MMiihháállyy:: Tímár Virgil fia
AArraannyy JJáánnooss:: Buda halála
CCsseerreess TTiibboorr:: Hideg napok; Vérbosszú
Bácskában
FFaalluuddyy GGyyöörrggyy:: Pokolbéli víg napjaim
CCzzaakkóó GGáábboorr:: Hetvenhét magyar rém-
mese; Aranykapu 
FFeekkeettee IIssttvváánn:: Hajnal Badányban; A
magam erdeiben; Kittenberger Kálmán
élete
GGoollddiinngg,, WW..:: A Legyek Ura; Kígyónyelv
HHeerrcczzeegg FFeerreenncc:: Pro Libertate
WWaassss AAllbbeerrtt:: A funtineli boszorkány
HHuuggoo,, VV..:: A nyomorultak
WWeerrffeell,, FF..:: A Musza Dagh negyven napja
MMaauuppaassssaanntt elbeszélései;  Az ismeretlen
asszony
KKaazzaannttzzaakkiisszz,, NN..:: Isten szegénykéje
FFaauullkknneerr,, WW..:: Zsiványok
WWiillddeerr,, TT..:: Szent Lajos király hídja
BBttrraauuttiiggaann,,RR..:: Hogy el ne fújja mind a szél
DDoosszzttoojjeevvsszzkkiijj bármely regénye 
EEccoo,, UU..:: A rózsa neve, Baudolino
GGöörrggeeyy GGáábboorr:: A vadászszõnyeg
TTeemmeessii FFeerreenncc:: Por
MMééhheess KKáárroollyy:: Csontválogatók kézi-
könyvecskéje
EEggrreessssyy ZZoollttáánn:: Portugál
TTaarr SSáánnddoorr:: Nóra jön
PPaarrttii NNaaggyy LLaajjooss:: Hõsöm tere; A Tisz-
tabúza éjszakája
GGeerrggeellyy ÁÁggnneess:: Õrizetlenek
Versek a következõ költõktõl: KKoorrmmooss
IIssttvváánn,, TTaakkááttss GGyyuullaa,, NNaaggyy LLáásszzllóó,,
WWeeöörreess SSáánnddoorr,, TTaammkkóó SSiirraattóó KKáárroollyy,,
VVaarrrróó DDáánniieell,, HHááyy JJáánnooss,, KKaarraaffiiáátthh OOrr--
ssoollyyaa,, LLaacckkffii JJáánnooss,, TTóótthh KKrriisszzttiinnaa
Irodalmi honlapok: www. mek.iif.hu,
www. alfred.neumann-haz.hu

Bujdosó Hajnalka-Tóth Ákos
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SSZZEEPP II--VVIIDDEEOO

MMÛÛVVÉÉSSZZFFIILLMMEEKK::
¸̧ SSZZEENNTT ÁÁGGOOSSTTOONN – RRoobbeerrttoo RRoosssseelllliinnii jjááttéékkffiillmmjjee aa nnaaggyy
sszzeenntt éélleettéérrõõll – A film cselekménye Ágoston megtérése után
játszódik. Már megírta leghíresebb filozófiai mûveit, mikor a
római civilizáció agóniája miatt, a múlt és jövõ határán mély
válságot átélõ ipponai közösség a püspökévé szenteli. Ágoston
a mindenki számára egyformán érvényes morál nevében meg-
próbálja csillapítani a különbözõ csoportok gyilkos indulatát,
hogy reményük lehessen a jövõre... 

IIRROODDAALLMMII KKAAPPCCSSOOLLAATTOOKK:: 
¸̧ KKÕÕTTUUTTAAJJ -- LLAA BBAALLSSAA DDEE PPIIEEDDRRAA ((22000022)) – JJoosséé SSaarraammaaggoo
rreeggéénnyyéébbõõll.. 
Spanyolországban, az andalúziai Venta Micenában Pedro
Orce, az idõs patikus remegni érzi a földet a lába alatt. A föld-
rengést egyedül õ érzékeli, a szeizmográfok semmit nem mu-
tatnak ki. Ennek ellenére a Pireneusok kettéhasadnak, az Ibé-
riai-félsziget leválik Európáról, s úszni kezd az óceánban. Ki-
tör a pánik, felbolydul a világ, a kormányok nyilatkozatokat
adnak ki. Európa fiatalsága váratlanul ibérnek, azaz független-
nek szeretné nyilvánítani magát. Joaquim Sassa nekiindul,
hogy megkeresse a csodás jelenségeket észlelõ társait. Érzik,
hogy valami összeköti õket, furcsa módon közük van a Pirene-
usok kettéhasadásához...
¸̧AA MMAAKKRRAANNCCOOSS HHÖÖLLGGYY – LLAA BBIISSBBEETTIICCAA DDOOMMAATTAA ((11996677)) –
ZZeeffffiirreellllii ffiillmmjjee –– NNiinnoo RRoottaa zzeennééjjéévveell ééss LL.. TTaayylloorr -- RR.. BBuurrttoonn
sszziippoorrkkááss jjááttéékkáávvaall SShhaakkeessppeeaarree ddrráámmáájjaa aallaappjjáánn.. 
Az 1500-as évek végén Páduában egy gazdag kereskedõ nagy
gondban van: szeretné férjhez adni lányait, de hiába legyeske-
dik tucatnyi lovag a bájos Bianca körül, hiába állnak sorba a
kérõk a házában, addig õ nem adja áldását a frigyre, amíg nem
kötik be elõbb Bianca nõvérének a fejét. Katarina azonban
nem könnyû eset. Nem hiába hívják makrancos hölgynek: tüs-
kés, érdes modora miatt egyetlen férfi sem ostromolja – nincs
az a legény, aki szívesen hajtaná fejét önként a hóhér bárdja
alá. De aztán egy napon a városba érkezik egy idegen:
Petruchio, aki éppen gazdag feleséget jött keresni Páduába.
Katarina nyelvét ugyancsak felvágták, de nem kell félteni
Petruchiót sem. Ha neki nem sikerül betörni a vad hölgyet, ak-
kor senkinek! 
¸̧ RROOSSEENNCCRRAANNTTZZ ÉÉSS GGUUIILLDDEENNSSTTEERRNN HHAALLOOTTTT ––
RROOSSEENNCCRRAANNTTZZ AANNDD GGUUIILLDDEENNSSTTEERRNN AARREE DDEEAADD ((11999900))
Két olyan emberrõl szól a tanmese, akik soha sem jönnek rá,
miért ölik meg õket, s hogy ez mennyire mulatságos. Belekeve-
redtek egy történetbe, mely számukra éppolyan rejtélyes, mint
a nézõnek. Két lóti-futi mellékszereplõ, akik parancsra fõsze-
repre kényszerülnek. Hamlet királyfi áruló barátai. Kockáz-
nak, fülelnek, túllihegik a parancsokat. Ármány, szerelem,
összeesküvés, bosszú és gyors halál, s õk semmit sem értenek
az egészbõl... Tom Stoppard, a neves színmûíró elsõ filmjében
saját színdarabját dolgozta át a filmvászonra. Shakespeare
Hamletjének sajátos parafrázisában a darab két gyászos végû
mellékfiguráját állítja a középpontba, miközben az eredeti drá-
ma fõalakjai csak a háttérben jelennek meg. A film 1990-ben
elnyerte a velencei fesztivál nagydíját, az Arany Oroszlánt.

JJÁÁTTÉÉKKFFIILLMMEEKK::
¸̧ KKÓÓLLAA,, PPUUSSKKAA,, SSÜÜLLTTKKRRUUMMPPII -- BBOOWWLLIINNGG FFOORR CCOOLLUUMMBBIINNEE

((22000022)) – „Átlagos amerikai reggel volt: a farmer kiment a föld-
jére, a tejesember kiszállította a tejet, az elnök pedig lebombá-
zott egy újabb országot, melynek a nevét ki sem tudjuk ejteni.”

– hangzik el Michael Moore óriási port és politikai botrányt ka-
vart filmjében. Az elsõ mondat, amit az amerikai gyerekek az
USA történelmérõl megtanulnak, nagyjából így hangzik: „A
zarándokok azért jöttek Amerikába, mert féltek az üldöztetés-
tõl. Tehát féltek. Azután mi történt? Idejöttek a zarándokok,
félelembõl, találkoztak az indiánokkal és féltek tõlük, így hát
megölték õket.” És ezt a sort folytathatnánk: napjainkig...

1999. április 20-án, azon a napon, amikor az USA a legna-
gyobb erejû bombázást hajtotta végre a koszovói háborúban, a
Columbine Középiskolában vérengzés történt: diákok lõttek
diáktársaikra. Ez a megrázó eset indította Michael Moore-t,
hogy elkészítse játékfilm hosszúságú, merész dokumentum-
filmjét az USA és az agresszió kapcsolatáról. Elevenbe vágóan
éles szellemmel indul Moore „vidám” felfedezõútra Amerika
szívébe, hogy lássa és láttassa, miért van tele brutális erõszak-
kal az amerikaiak élete, miközben megállás nélkül a boldogsá-
got keresik?!

A Kóla, puska, sültkrumpli rendkívüli erejû film. Erkölcsi
értelemben elmarasztaló vádbeszéd a félelem kultúrája ellen,
egy olyan világ ellen, amelyben az emberek állig felfegyverkez-
tek, és aztán az indulatok elszabadulásával ámokfutóvá lettek.
Mint hazájában a legismertebb szatirikus és társadalmi kérdé-
sekkel is foglalkozó dokumentarista, ezzel a szó legszorosabb
értelmében úttörõ jelentõségû filmmel Michael Moore egy
olyan merész kérdést tesz fel, amelyet egyetlen amerikai sem
merne megfogalmazni manapság, ezekben a vadul hazafias
idõkben: „Lõfegyver-bolond nemzet vagyunk-e, vagy egysze-
rûen csak bolondok?”
Cannes (2002) – 55. évforduló különdíja: Michael Moore
Oscar-díj (2003) – Legjobb dokumentum-rövidfilm: Michael Moore
Cannes (2002) – Arany Pálma jelölés: Michael Moore 
¸̧PPIINNGGVVIINNEEKK VVÁÁNNDDOORRLLÁÁSSAA –– LLAA MMAARRCCHHEE DDEE LL''EEMMPPEERREEUURR

((22000055)) – A császárpingvinek megközelítõleg száz évvel ezelõtt
találkoztak elõször emberekkel, amikor az elsõ felfedezõk az
Antarktisz jégsivatagában jártak. A rendkívüli hideg és zord
körülmények miatt az ember még sosem volt tanúja a pingvi-
nek vándorlásának. A film forgatása 13 hosszú hónapig tartott,
de végül sikerrel járt a küldetés: a pingvinek életmódját termé-
szetes környezetükben örökítette meg a kitartó stáb.
A film történetet mesél, ábrázolja az érzelmekben gazdag jelle-
mek különös és látványos sorsát, megjegyzésekkel, humorral
ötvözve. Misztikus és leplezetlen dráma, ez különbözteti meg a
tudományos fejtegetés monotonságától.
Oscar-díj (2006) - Legjobb dokumentumfilm: Luc Jacquet, Yves
Darondeau

SSZZEEPPII- HANGARCHIVUM

¯GGEERREENNDDÁÁSS PPÉÉTTEERR –– MMEEMMEENNTTOO –– Izgalmas, szép felvétel.
Radnóti Hetedik eclogája, Pete Seeger Hova tûnt a sok virág?-
ja mellett ismerõs zsidó dallamokat is hallhatunk a felvételeken
(A Yiddishe Mame, Yerushalaim shel zahav)

¯A LLAAVVOOTTTTAA ZZEENNEEKKAARR MAGYAR VERBUNKOS ZENÉT
játszik három CD-n. Akár háttér-zenének is használható…

¯EERRIICC BBUURRDDOONN && TTHHEE AANNIIMMAALLSS két régi lemezének CD ki-
adását kaptuk meg: The Twain Shall Meet --- Winds Of
Change (Ez utóbbin van pl. a The Black Plague ballada!) 

¯Amerikai (gospel), görög, cigány és jiddis (autentikus)
népzene-boxokat kaptunk. 4-4 korongon mutatják be a egy-egy
táj/nép/vidék muzsikáját…

Szegheõ József SP

Újdonságaink – fagyi mellé
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AA LLEEGGTTÖÖBBBBEENN ÍÍGGYY GGOONNDDOOLLJJÁÁKK::
A. Brazília (28%)
B. Brazília (47%)
C. Elefántcsontpart (13%)
D. Németország (17%)

A közvélemény-kutatás dobogósai:
AA LLEEGGNNÉÉPPSSZZEERRÛÛBBBBEEKK::
1. Brazília (21 szavazat)
2. Anglia (8)
3. Hollandia (7)

AA FFAAVVOORRIITTOOKK::
1. Brazília (35)
2. Anglia (13)
3. Franciaország és Németország (6-6)

AAZZ ÜÜDDEE SSZZÍÍNNFFOOLLTTOOKK::
1. Elefántcsontpart (10)
2. Horvátország (6)
3. Svédország; Trinidad és Tobago; Irán; Dél-Korea (5-5)

AA NNAAGGYYBBÕÕGGÕÕKK::
1. Németország (13)
2. Anglia (9)
3. Argentína és Spanyolország (8-8)

Érdekesség, hogy az egyik neves sportújság hasonló felmérésé-
ben, melyben hírességeket kérdeztek a VB-rõl, hajszálra ponto-
san ugyanezek a csapatok lettek az egyes kérdések gyõztesei.
Nekik még nem hittem, de a Piár szakértõinek már kénytelen
vagyok! Borbás Bálint, 11.A

Fotó: Molnár Kálmán, 11.A

A foci-vb idején is adunk a véleményetekre

DDUUXX

FFEERREENNCC

((77..AA))::

A. Olaszország
B. Anglia
C. Spanyolország
D. Brazília

SSZZRREENNKKAA

GGÁÁBBOORR

((1100..AA))::

A. Brazília
B. Brazília
C. Argentína
D. Anglia

SSIIMMOONN

BBÁÁLLIINNTT

((88..AA))::

A. Brazília
B. Németország
C. Anglia
D. Argentína

DDÉÉKKÁÁNNYY

ZZOOLLTTÁÁNN

TTAANNÁÁRR ÚÚRR::

A. Németország
B. Franciaország
C. Irán
D. Hollandia

Ezúttal a foci VB-rõl kérdeztem tanárokat, diákokat. Egy rögtönzött közvélemény-kutatást is készítettem, melyen 75-
en vettek részt (68 diák; 4 tanár; 2 szülõ; 1 öregdiák). Köszönet nekik, hogy partnerek voltak ebben! 

KKÉÉRRDDÉÉSSEEKK:: AA.. MMeellyyiikk ccssaappaattnnaakk sszzuurrkkoollsszz aa VVBB--nn??,, BB.. MMeellyyiikk ccssaappaatt lleesszz aa vviilláággbbaajjnnookk??,, CC.. KKii ookkoozzzzaa aa ppoozz--
iittíívv mmeegglleeppeettéésstt??,, DD.. MMeellyyiikk ffaavvoorriitt zzáárr kkíínnooss kkuuddaarrccccaall??

Este van. Csöngetnek. Éva baljába kapja kisfiát, jobb-
jával elhúzza a kallantyút. Az ajtóban Ádám kollégá-
ja ácsorog. Nem köszön. Nem szól semmit. Az asz-

szonyt félretolva belép a lakásba. Áttrappol a hosszú elõszo-
bán. A hallban a fotelba rakja kalapját és felöltõjét. Éva csak
most éri utol. A csodálkozástól alig jön ki hang a torkán, bi-
zonytalanul kérdezi:
– Mi járatban?
A férfi komor arccal tovább vetkõzik. Zakóját egy szék tám-
lájára igazítja. Nyakkendõjét négyrét hajtva a pamlagra dob-
ja.
Évában kavarognak az indulatok, az ijedtség méreggel ve-
gyül.
– Mit csinál?
A kolléga együttérzõen a szemébe néz, közben fürge ujjak-
kal gombolja halványsárga ingét. Atlétatrikóját kihúzza a
nadrágból, de le nem veti. Óráját lecsatolja, és zsebre vágja.
Karja vörös marad a szíj helyén. Éva egészen közel lép hoz-
zá, gyermekét két kézzel magához ölelve.
– Mit akar? Hol a férjem?
Halvány mosoly suhan át a férfi arcán, majd tétován benyit
a fürdõszobába. Tapogat a villanykapcsoló után. Ahogy szét-
árad a fény, hátraszól a nõnek:
– Fürdetni jöttem!
S már nyitja is a kádcsapot. Kezével kevergeti a vizet. A

szennyesláda mellett kis mûanyag kosarat talál. Tartalmát -
játékkacsát, vízipisztolyt, vitorlást - a vízbe borítja. A kisfiú
eddig annyira meg volt illetõdve, hogy moccanni sem mert.
Most kifejti magát anyja szorításából, s a kádhoz totyog. Mu-
tatja a bácsinak, hogy tegyen a vízbe habot is a kék tubusból.
A férfi azonnal teljesíti a parancsot. Éva majd felrobban a
dühtõl, de erõt vesz magán. Maga sem tudja, hogy az udva-
riasság szabályainak, vagy feltámadó humorérzékének enge-
delmeskedik, de belemegy a játékba. Levetkõzteti a gyereket,
beemeli a kádba. A kicsi birtokba veszi flottáját, fröcsköl,
pancsol, sivalkodik. Szakállat és bajuszt csinál magának a
habból. A férfi enged még egy kis melegvizet. Aztán elunja a
mókát. Kiemeli a gyereket és a térdére terített törülközõre
ülteti. Ügyetlenül törölgeti a nyakát. A nõben feltámad a fé-
lelem, hátha a férfi leejti egyetlen magzatát. De nem: máris
a mosógép tetejére állítja.
– Egyik láb, másik láb, fönn is van a pizsamanadrág!
A férfi gondterhelt arccal öltözik. Az ingét a trikóval együtt
gondosan betûri a nadrágba. Visszamegy a fürdõbe nyakken-
dõt kötni. Zakó, kabát föl, kalappal a kezében megindul kife-
lé. A nõ utána kiabál:
– Mondja már meg, hol a férjem!
– A Fradi-Dózsán. Elfelejtette önnek mondani, hogy meccs
lesz, pedig ma õ a fürdetõ. Gondoltam, eljövök helyette.

Hajnal Géza
A HP Magyarország által rendezett Férfiak, nõk és a foci – örök el-
lenségek (?) címû novellaíró pályázat közönségdíjas mûve.

Fürdetés



Idén május 20-án, 21-én, Kaposvárott került megrendezés-
re a IV. korcsoportosok, azaz a 7.-8. osztályosok és a legfi-
atalabb 9.-esek számára a K.I.D.S., a Katolikus Iskolák

Diák Sportversenye. Iskolánk a foci, a kézi- és a kosárlabda,
valamint az atlétika megmérettetéseiben volt érdekelt.

A Boczor tanár úr vezette focisták, akik korábban a szege-
di Hunyadi-Kupán ezüstérmesek lettek, ezúttal a középme-
zõnyben, a 8. helyen zártak. A csapattagok Csókási Ákos, Dux
Ferenc és Velkei Máté (7.A), Csikota Péter, Kabók Árpád,
Kustár Ferenc, Piros Zénó és Veres Gábor (8.A) voltak.

Boczor tanár úr tanítványai a kosarasok is, de mivel õ nem
lehetett egyszerre két helyen, így a IV. korcsoportos kosárcsa-
patot – akik korábban már megnyerték a városi bajnokságot,
és a megyeirõl is elhozták a bronzérmet – ezúttal Szilvásy
László igazgató úr vezette, egészen a 3. helyig. A csapattagok
Raffael Zsolt (7.A), Bartus Dávid, Bóka Ferenc, Horváth
János, Jenei Máté, Pamuk Gábor, Rozs Tamás, Simon Bálint,
Varga Viktor és Veres Csaba (8.A), Fodor István (9.A) és
Vojnics-Rogics Milán (9.B) voltak.

Kézilabdásaink Nagy János tanár úr vezetésével aranyér-
met szereztek. A gyõztes csapat tagjai Csürhés Tamás, Gábor
Dávid és Jenei Áron (7.A), Gonda Benjámin, Kiss Ágoston,
Mátrai Balázs és Zöldy Péter (8.A), Erhardt Gergõ, Petrovics
Erik és Rózsa Máté (9.A) voltak. 

Bajnóczi Bálint (8.A) volt a legügyesebb a magasugrók me-
zõnyében, így az õ nyakába is aranyérmet aggattak. Kaposvár-
ról tehát 1 kupával, 11 arany- és 12 bronz éremmel tértek ha-
za iskolánk élsportolói. Köszönjük és gratulálunk nekik! 

Május 27-28. között, Miskolcon zajlott le az V-VI. korcso-
portosok, azaz a 9-12. osztályosok KIDS-versenye.

Zsova Tamás tanár úr focistáit (VI. korcsoport) zuhogó
esõ, s így rendkívül csúszós mûfû, valamint a torna legerõsebb
csapatai fogadták Diósgyõrött. Sajnos nem is sikerült tovább-
jutni a halálcsoportból, de a csapat mentségére szolgálhat,
hogy ez a bravúr a tavalyi gyõztes debrecenieknek sem sike-
rült, valamint az is, hogy a csoport két továbbjutója, Kisvárda
és Pannonhalma játszotta végül a torna döntõjét. A focicsapat
tagjai Szrenka Gábor (10.A), Szrenka Tamás (10.B), Borbás
Bálint, Dávid Ferenc, Jagicza Gergely és Szûcs Bálint (11.A),
Fudala Márk és Tóth Péter (11.B), Góré Dániel (12.A) és
Szrenka Szabolcs (12.B) voltak. Az V. korcsoportban iskolánk
focicsapatot nem indított.

A Szilvásy László igazgató úr vezette V. korcsoportos ko-
sárcsapat az 5. helyen zárt. A csapattagok Horváth János,

Jenei Máté és Rozs Tamás (8.A), Pataki Máté és Van der
Meer Ágoston (9.A), Vojnics-Rogics Milán (9.B), Merley Dé-
nes és Németh Ádám (10.B) voltak.

A VI. korcsoportos kosárcsapat edzõje is Szilvásy igazgató
úr, de amint Boczor tanár urat, úgy õt sem sikerült kettészakí-
tani, így a nagyobb csapat néhány meccset edzõ nélkül volt
kénytelen lejátszani. De ekkor is jól megszervezett, fegyelme-
zett csapat benyomását keltették a fiúk, akik végül sajnos csak
negyedikek lettek, holott elmondásuk szerint, döntõsök is le-
hettek volna. A csapattagok Gyöngyösi Domonkos (11.A),
Bánki Márton, Hidjapusztay Ákos, Szabadi András, Szabó At-
tila és Zádori Dániel (11.B) és Kávássy Tamás (12.A) voltak.

A Nagy János tanár úr vezette V. korcsoportos kézisek ne-
gyedikek lettek. A csapattagok Gonda Benjámin és Kiss Ágos-
ton (8.A), Erhardt Gergõ, Petrovics Erik, Rácz Balázs és Ró-
zsa Máté (9.A), Ördög András (9.B), Gémes József, Kordás
Péter, Podolcsák Balázs és Vlocskó Márk (10.A) voltak.

Nagy János tanár úr a VI. korcsoportos kézilabdások edzõ-
je is, s mivel ezen sportág V-VI. korcsoportbeli mérkõzései egy
és ugyanazon helyszínen kerültek megrendezésre, nyugodtan
irányíthatta a nagyokat is, akik be is zsebelték a végsõ gyõzel-
met. A csapattagok Cseke András és Modok László (9.A), Gé-
mes József és Gonda Áron (10.A), Komáromi Endre és Ördög
Bence (10.B), Nagy Zalán (11.A), Simon Bence (11.B) és
Zöldy Tamás (12.A) voltak.

Az V. korcsoport küzdelmeiben Gyõri Ferenc tanár úr két
atlétája indult. Kõröshegyi Béla (9.B) 1500 m-en 8., távolugrás-
ban pedig 6. lett, Komáromi Endre (10.B) súlylökésben ugyan-
csak a 6. helyet szerezte meg.

A VI. korcsoportban 6 atlétánk összesen 9 versenyszám-
ban indult, Gyõri tanár úr irányításával. 200 m-es síkfutásban
Patik Zoltán (12.B) 7. lett, 800 m-en Kaszap Tamás (10.A) a
3., Kaszap Ármin (10.A) a 6. helyet szerezte meg. 1500 m-en 2.
Kaszap Tamás, 6. Kaszap Ármin, 7. Szászi Barnabás (12.A);
3000 m-en pedig 1. Zöldy Tamás (12.A) – iskolacsúccsal, 5.
Szászi Barnabás. Magasugrásban Oltványi József (12.A) új is-
kolacsúcsot beállítva, 183 cm-rel diadalmaskodott, ugyancsak
õ távolugrásban a 2. lett. A 4X100m-es és a svédváltóban (100-
200-400-800m) is a Patik-Oltványi-Kaszap-Kaszap csapat in-
dult, elõbbiben 4., utóbbiban 3. helyet ért el.

Így iskolánk V-VI. korcsoportos sportolói 11 aranyat, 2
ezüstöt és 2 bronz érmet tudtak elcsenni Miskolcról. Gratulá-
lunk!

Borbás Bálint 11.A 

Aranyba foglalhatjuk iskolánk nevét
1 kupa, 22 arany, 2 ezüst, 14 bronz az idei KIDS mérlege
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Lezajlott iskolánk labdarúgó házi-
bajnokságának tavaszi fordulója.
Az AA--ccssooppoorrtt eerreeddmméénnyyeeii:: 9A-

10B: 1-0, 8A-7A: 4-1, 9B-10A: 1-0, 9B-
8A: 1-2, 7A-10B: 0-4, 8A-9A: 2-1, 7A-
10A: 0-1, 7A-9A: 0-3, 9B-10B: 2-1, 8A-
10A: 0-1, 9A-10A: 1-2, 10A-10B: 0-0,
9A-9B: 0-4, 7A-9B: 1-3 és 8A-10B: 6-0.
Így továbbjutottak: 1. 10A: 23pt; 2. 8A:
21pt; 3. 9B: 15pt; 4. 9A: 13pt; kiestek: 5.
10B: 12pt; 6. 7A: 3pt.

A BB--ccssooppoorrtt eerreeddmméénnyyeeii:: 11A-12A:
3-0, 11B-12B: 1-2, 12A-11B: 0-3, 11A-
12B: 2-1, 12A- TAN: 0-3, 12B-12A: 3-0,
11A-11B: 4-2, TAN-11B: 0-3, 11A-TAN:
1-0, 12B-TAN: 1-1. Így továbbjutottak:
1. 11A: 17pt; 2. TAN: 14pt; 3. 12B: 14pt;
4. 11B: 12pt; kiesett a 12A 0 ponttal.

Mindezek után kezdetét vette az
egyenes-kieséses szakasz. A nyolcad-
döntõk a keresztbejátszási szisztéma
alapján kerültek megrendezésre, tehát a
csoportelsõk a másik csoport negyedikjé-
vel, a másodikak a másik csoport harma-
dikjával mérkõztek meg a legjobb négy
közé jutásért. Az eredmények: 10A-11B:
2-1; 8A-12B: 0-2; 9B-TAN: 1-3 és 9A-
11A: 0-4. Így a döntõbejutásért 10A-12B
és TAN-11A meccsek kerültek megren-
dezésre. Mindkét mérkõzés hatalmas
küzdelmet hozott: 10A-12B: 1-1, bünte-

tõkkel: 4-3; illetve TAN-11A: 0-0, bünte-
tõkkel: 1-3. Ezzel kialakult a bronz-
meccs és a döntõ párosítása. A 3. helyet
végül a 12B szerezte meg a tanárokat 3-
0-ra legyõzve, és ugyanilyen arányban
diadalmaskodott a 11A csapata is a dön-
tõben a 10A felett, s így abszolút megér-
demelten nyerte meg iskolánk házibaj-
nokságát. Azt, hogy jó helyre kerül a
gyõztes csapatnak járó kupa mi sem bi-
zonyítja jobban, minthogy – mint az elõ-
zõ két évben – idén is a 11A-ból került ki
a torna gólkirálya, a 14 gólig jutó Jagicza
Gergely személyében, aki e címen ezút-
tal  Kiss Ágostonnal (8A) osztozik. 

Borbás Bálint, 11.A  

Házifoci



– Milyen rokonságban van egymással
Jézus és Keresztelõ János?
– Mária és Keresztelõ János anyukája
már a pocakban találkoztak egymás-
sal...

– Mi a zsinat?
– Amikor a világ összes püspöke össze-
jön és beszélgetnek...

Kodály híres oratóriuma kapcsán:
– Mit tudsz a Budavári Te Deumról?
– A Te Deum az az évzáró...

– Hogy hívják a Júdás helyére válasz-
tott apostolt?
– Heródes...

– A Fõtanácsnak nem tetszett, hogy Pé-
ter Jézus segítségével támasztotta föl
a bénát...

– Az egyház kezdett elvilágiasodni. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy
képeslapokat árultak azzal a kijelentés-
sel, hogy aki ilyent vásárol, a mennyor-
szágba jut...

– A pápa a búcsúcédulák árulásával a
székesfehérvári kolostort akarta fölépí-
teni...

Végül néhény szó Saulról:
– Saul a római hadseregben szolgált itt-
ott. Amikor egy keresztényüldözõ se-
regben volt Izraelben, a damszkuszi
úton megállt a lovával és lefegyverezte
magát...
– Saul a getszemáni úton tért meg...
– Saul, miután megtért a damaszkuszi
úton, jó útra tért...

Papp Attila gyûjtése

PPPP II ÁÁ RRII ÁÁ RR FFFF UU TT ÁÁ RRUU TT ÁÁ RR
KKIIAADDJJAA

a Dugonics András Piarista Gimnázium
a DDuuggoonniiccss AAnnddrrááss AAllaappííttvváánnyy ttáámmooggaattáássáávvaall..

SSzzáámmllaasszzáámm:: 1100220011000066--5500004433334411
SSZZEERRKKEESSZZTTÕÕSSÉÉGG

6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.T: 62/549-090,
E-mail: piarfutar@szepi.hu

Lapengedély száma: 2.2.4/1513/2003.
Szerkesztõségi ülés minden szerdán

14.30 órától a szerkesztõségben.
FFEELLEELLÕÕSS KKIIAADDÓÓ
Szilvásy László SP

SSZZEERRKKEESSZZTTÕÕ
Mészáros Ferenc

MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK
Borbás Bálint, Szûcs Péter Pál,

Török Tibor, Varga Iván
FFOOTTÓÓ

Kádár Levente
KKOORRRREEKKTTÚÚRRAA

Mészárosné Szabó Tünde, Papp Attila
NNYYOOMMDDAAII EELLÕÕKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS

Férc-Szemes Áron
NNYYOOMMÁÁSS

Friss Nyomda
Megjelenik havonta, 1300 példányban. Kizárólag

belsõ terjesztésre.

Ebben a hónapban rejtvényünk megfejtése két közmondás. A megfejtéseket
2006. június 30-ig kérjük bedobni szerkesztõségi postaládánkba, vagy

elküldeni e-mail címünkre: piarfutar@szepi.hu. 

Köpések aranyból
tanárok szájából

– Voltak külön cselédlépcsõk, amit a
cselédek nem használhattak.

– Csak a tesztemen keresztül!

– Ez egy homokkõ. Ugye neked is
homok kõ?

– Holnap bûnbánati liturgia lesz.
Megnézzük, ki a bûnös…

– Mit jelent az imaginative?
– Fantáziadús.
– Nem!!! Jó képzelõerõvel rendelkezik!

– Tanár Úr! Ezen a lapon rossz a
dátum, mert ma nem 11.-e van.
– Akkor az, az… – helyesel a tanár,
mintha ez a világ legtermészetesebb
dolga lenne.

– Azt hittem, hogy csillámpala, pedig
csak a pillám csala.

– Akiket elkaptak, azok nagyon el
voltak kapva.

– Ahogy a napkirály is mondja: A
sálam én vagyok.

– Mekkorák voltak a hõlégballonok? –
kérdi a diák az egyik pehelysúlyú
tanártól.
– Hát, mint én……jó nagyok!

– Juhász Gyula állandóan öngyilkossá-
gokat követett el.

– Ha ránéztek az Egyesült Államok
térképére, láthatjátok, hogy milyen
nagy Kanada.

– Tanár Úr! Itt alszunk?
– Ez nem Piár!

– Tanár Úr! Mikor indul a vonat?
– ühüm, ühüm… – helyesel a tanár.

– Képzeljétek el! Ha most háború
lenne, akkor ti mennétek elõre, mert ti
fiatalabbak vagytok az öregebbeknél!

– Lacikám, ne basszants!

– Trója falai 5-6 kilométer magasak
voltak.

A 11.A osztály gyûjtése

Mindenkitõl szívesen fogadunk tanári
aranyköpéseket. Ha rendelkeztek ilyen
kincsekkel, kérjük, küldjétek el
a z o k a t  a következõ e-mail címre:

borbas.balint@aramszu.net
Köszönjük!
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Köpések aranyból

Hátsó Fertály
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