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Restart

Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyre a szaktanároknál lehet

jelentkezni szeptember 22-ig.

Erre az évadra szóló színházbérlet
még vásárolható Angyal László

tanár úrnál. Hat elõadás, 6902 forint.

Agimnáziumunkban mûködõ kul-
turális központ havi programa-

jánlója letölthetõ az iskola honlapjáról:
www.szepi.hu

Ebben a tanévben szeptember 29-
én, pénteken osztunk elõször

kategóriát. A kategória felosztása
megváltozott: A: 4,6-ig; B: 4,0-ig; C: 3,2-ig;
D: 2,0-ig; E: bukással

A kispályás labdarúgó háziba-
jnokság õszi fordulója szeptem-

ber 30-án, szombaton kerül megren-
dezésre.

Október 4-én, 14.30-kor kezdõdik a
házi helyesírási verseny.

A2007/2008. tanévre jelentkezõ
diákoknak és szüleiknek nyílt

napot tart 2006. október 21-én a
Dugonics András Piarista Gimnázium
igazgatósága. Ezen a napon
Cserhalmi Zsuzsa a Korona Kiadó
olvasószerkesztõje tart elõadást a
szülõknek, Miért jó olvasni? címmel.

Iskolánk hátsó, tágas udvarán Rosztóczy
Ferenc nevét viseli sportpályánk. Az
egykori szegedi piarista diák személyes

adományából épült meg a pálya. Az
adományozó jelenleg Amerikában él.
Rendszeresen támogatja tizenöt éve újra
indult iskoláját. Ebben az évben is ellátoga-
tott Szegedre, szeptember 24-én.  Elhozta
gyermekeit is, és találkozhattunk velük
aznap, a vasárnapi szentmise után.
Minden diák számára példaadó ez a
kötõdés az Alma Materhez.

Az õ támogatásával mûködik az
amerikai székhelyû Rosztóczy Alapítvány
(www.rosztoczyfoundation.com) elsõsor-

ban magyar diákok számára biztosít
ösztöndíjat egyesült államok beli tanul-
mányok folytatásához.

Sík Péter

Mindig egy unalmas hétfõvel kezd-
jük a hetet és már az elsõ órán
érezzük: inkább maradtunk vol-

na otthon. Az egész napunk tele van
nyûggel, és még messze a péntek. Ked-
den kicsit több erõvel állunk neki a mun-
kának, bár magunkban hordozzuk a hét
eleji fáradalmakat, és a
hétköznapok gondjait,
bajait. Szerdán teljesen
kidõlünk. A hét ezen
napján teljesen elfára-
dunk, legszívesebben
fel is adnánk a re-
ményt. Úgy ver belénk
életkedvet a buszra fel-
szálló néni: kicsit gyor-
sabban fiatalember!
Csütörtök. Magunk mö-
gött hagyva már a hét
nagyobbik részét, örü-
lünk annak, hogy köze-
ledik megpróbáltatása-
ink vége. A péntek, az
a legszebb nap. Kiro-
hanunk örömmel telve
arról a helyrõl, amit egész héten a há-
tunk közepére kívántunk, és: szabad-
ság!!! Felemelt kézzel hasítunk a levegõ-
be, örülünk a napnak, a szélnek, de talán
ilyenkor még az esõnek is. Csak egy a
fontos, hogy szabadok vagyunk...

Szeptember van. 1991 óta a szegedi
piarista iskolában is a tanévkezdést je-
lenti ez a hónap. Ez a tizenöt év komoly
változásokat hozott a diákok, de a taná-
rok életében is. Rengeteg új élmény, új
ember került az iskola falain belülre, és
tapasztalhatta meg, milyen is piarista di-

áknak/tanárnak lenni...
Az átmeneti szállás, a
barakképület után új
épületbe költözhetett a
piarista szellem. És eb-
ben a szép, modern is-
kolában már mindenki
kényelmesen elfér, és
remélhetõleg mindenki
megtalálta a maga he-
lyét is. Ahol a tanuláson
túl jót lehet olvasni, be-
szélgetni, zenét hallgat-
ni, együtt lenni.

Az új tanév új Piár Fu-
tárt is jelent. Idén kicsit
megújult külsõvel és át-
alakult szerkesztõséggel
állunk olvasóink elé. Hí-

vunk és várunk mindenkit, aki (b)írja...
Reméljük, az elkövetkezendõ tizenöt

év is hasonló élményeket hoz, és diák-
nak, tanárnak továbbra is okulására
szolgál a piarista lecke.

Török Tibor
fõszerkesztõ

D U G O N I C S  A N D R Á SD U G O N I C S  A N D R Á S
A L A P Í T V Á N YA L A P Í T V Á N Y

SZÁMLASZÁM:
10402805-28012423-00000000

Sportpályánk névadója

Érettségi dumák 2006
József Attila nem botrányt akart, csak azt, hogy valami nincs rendben nála.

A SSZEZEPP IIPressPress jelenti

I M P R E S S Z U MI M P R E S S Z U M

PP IÁRIÁR FFUTÁRUTÁR
KIADJA

a Dugonics András Piarista Gimnázium
a Dugonics András Alapítvány támogatásával.
Számlaszám: 10402805-28012423-00000000

SZERKESZTÕSÉG
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.
FELELÕS KIADÓ

Szilvásy László SP
FÕSZERKESZTÕ

Török Tibor
FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES

Borbás Bálint
SZERKESZTÕ

Mészáros Ferenc
MUNKATÁRSAK

Szûcs Péter Pál, Varga Iván
FOTÓ

Piti Marcell
KORREKTÚRA

Mészárosné Szabó Tünde, Papp Attila
NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉS

Férc-Szemes Áron
NYOMÁS

Friss Nyomda
Megjelenik havonta, 600 példányban. Kizárólag

belsõ terjesztésre.

Rosztóczy Ferenc és gyermekei
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Igazgatók jönnek-mennek, de a helyettes...
Angyal tanár úr az elmúlt 15 évrõl

Negyvenhárom év kény-
szerszünet után 1991-
ben indította újra a pia-

rista rend a szegedi iskoláját.
Miért esett a választás – Mo-
sonmagyaróvár, Vác, Nagyka-
nizsa mellett – Szegedre?

A régi, szegedi gimnázium, na-
gyon patinás iskola volt, 1720
óta mûködött. A rendnek sok,
híres, nagy iskolája volt, a sze-
gedi mégis kiemelkedett. Na-
gyon sok híres piarista tanár
és diák tanított, illetve tanult itt.
Ezért is gondoltak rá, hogy új-
raindítják. A helyi Keresztény

Értelmiségiek Szövetsége és a városban élõ öregdiákok is ezt
szorgalmazták. Az egyik nagy kezdeményezõje Kovács Mihály
piarista, akkori felsõvárosi plébános volt. Õ az egykori iskolá-
ban is tanított.

Tanár úr hogyan került kapcsolatba a renddel?

Az elsõ igazgató, és igazgatóhelyettes kerestek fel szülõváro-
somban, Bácsalmáson, ahol a helyi gimnáziumban tanítottam.
Nehezen álltam kötélnek, mivel nagyon szerettem ott tanítani,
és önkormányzati képviselõ is voltam akkor. Aztán mégis el-
vállaltam. Nagyon sokat beszélgettünk egyetemista korunkban
arról, hogy jó volna egy olyan iskolát csinálni, amely a mi szánk
íze szerint való. Ahol az Istennek és a gyerekeknek a szolgá-
lata összekapcsolódik. És hát ez az újrainduló szegedi iskola
ilyennek látszott. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy az
ifjúkori álmomat valóra váltsam. Szegedre érkezésemkor laká-
som nem volt, igaz, feleségem és gyerekeim sem. Ezért az
atyák befogadtak, és a rendházban laktam. Ott töltöttem az el-
sõ, szegedi tanárévemet. Emlékezetes egy év volt. Minden
kezdet nehéz...

De számos tervem volt. Akkor már hat éve tanítottam,
éreztem milyen a tanárság. Szerettem volna még jobb pedagó-
gus lenni. Úgy gondoltam, ha valakik-
tõl, akkor a piaristáktól lehet tanulni.
Azoktól az emberektõl, akik tényleg
erre áldozzák az életüket. A másik
nagy vágyam, tervem volt, hogy elvé-
gezhessem a teológiát. Ez 1991-96
között valóra is vált, és a fõiskolán
elõbb nappalin, majd késõbb levele-
zõn befejeztem a tanulást, és diplo-
mát kaptam.

Mikor és hogyan lett igazgatóhelyette-
s?

1997-ben, nyár végén vállaltam el ezt
a posztot. Akkor még Kakuszi Péter
volt az igazgató, késõbb Urbán József

atya. Úgyhogy én most
Szilvásy tanár úr szemé-
lyében a harmadik igazga-
tónál tartok. Az igazgatók
jönnek-mennek, de a he-
lyettes, az marad...

Milyen diákokat látott a
szegedi kegyes iskola az
elmúlt tizenöt évben?

Azokkal a diákokkal, akik
végeztek az elmúlt 15 esz-
tendõben, jó kapcsolatom
volt. Persze, az idõ folya-
mán voltak nehezebb gye-
rekek is, de mindenkivel si-
került megértetni maga-
mat. Illetve elfogadtatni
azt, hogy mit akarok, és
ezt az õ érdekében te-
szem. Úgy érzem, hogy a diákokkal és a szülõkkel is jól ki tu-
dok jönni. Bár itt a piarista iskolában, mivel csak fiú osztályok
vannak, a rendtartás, a fegyelem megkövetelése talán nehe-
zebb volt, mint egy koedukált iskolában. Itt néha szigorúbban
kell fellépni, mint egy vegyes osztályban. Talán sikerült ezt is
megtennem. Rendbontás talán soha nem fordult elõ, legalább-
is ami zavarta volna a tanítást, ami a lényeg. Jó hangulat, hu-
mor, vagy nevetés mindig belefér az órába. Az jó, hogy ha van
felszabadultság, de nem szabad, hogy ez rendetlenségbe
csapjon át, vagy hogy az egyik diák zavarja a másikat. Ez igaz
a kollégiumra is, igaz az iskolára is. A kollégiumban talán még
szigorúbban kell megkövetelni azt, hogy hagyjuk a másikat él-
ni, pihenni, tanulni. Aki ezt megszegi, azt meg kell büntetni, és
ezt a diáknak is be kell látni.

Mik a tervei a jövõre nézve?

Van egy titkos vágyam, amit csak négyszemközt mondok el...
Nagyon szeretnék megtanulni egy nyelvet, mert ez sajnos ed-
dig kimaradt az életembõl. Ugyanis az én korosztályomba még

az oroszt sulykolták, aminek az ered-
ménye az lett, hogy az életkedvünk is
elment mindenfajta nyelvtanulástól. A
nyelv nagyon fontos dolog, fõleg a
mostani világban. Az már hab lenne a
tortán, hogy ha úgy tudnék beszélni
egy nyelvet, hogy a történelmet akár
angolul tudnám tanítani. De már én
avval is megelégednék, ha kommuni-
kálni tudnék egy idegen nyelven. Idõ-
vel mindig szûken állok, de talán sike-
rül ezt is megvalósítani majd. 

Török Tibor 11. BA visszatérõ piaristák ideiglenes otthona:
a fölsõvárosi minorita rendház és templom.

Érettségi dumák 2006
Voltak a neolitikusok és az ortodoxok a nyelvújításban.

ANGYAL LÁSZLÓ
1960-ban született Bácsalmáson;
a szegedi egyetem bölcsészkarán
végzett magyar-történelem sza-
kon.
1985-tõl 1991-ig a bácsalmási
Hunyadi János Gimnázium taná-
ra.
1990-tõl önkormányzati képviselõ
Bácsalmáson.
1991-tõl az újjászervezõdõ sze-
gedi piarista gimnázium egyik ala-
pítója, magyar–történelem–hittan
szakos tanára.
1997-tõl az iskola igazgató-he-
lyettese.
Nõs, három lánya van.
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Nyári túrák

Hagyományainknak megfelelõen az idei
vakáció sem telt el túrák nélkül. Össze-
foglalónk ezeket veszi sorba:

7.A – Felejthetetlen biciklitúrán vettünk részt
Szeged és Szentes között (kb. 150 kilométert
mentünk). Négy napig tartott az út. Tizennyol-
can vettünk részt, továbbá velünk jöttek
Boczor Zoltán tanár úr és felesége, Moór Ist-
ván és Újhelyi Zsigmond.

8. A – Júniusban kilencen vettünk részt
Dékány Zoltán tanár úr és Valaczka János Pál
SP felügyeletével a Gerecse-csillagtúrán.
Négy napig tartott a gyaloglás. Bejártuk
Zsámbékot, Péliföldszentkeresztet és Eszter-
gomot.

Júliusban négynapos biciklitúrára indul-
tunk Miskolctól Szegedig. A Tisza mentén haj-
tottunk le nagyjából háromszáz kilométert.
Öten mentünk, kísérõink pedig Dékány Zoltán tanár úr és
Valaczka János Pál SP voltak.

Biciklitúra után a 9.A osztállyal közös vizitúrán vettünk részt a
Dráván. Kísérõink Papp Attila tanár úr és Dékány Zoltán tanár

úr voltak, a két osztályból pedig összesen har-
minc diák ment. Egy sajnálatos baleset – egy
kenu kettétört – miatt abba kellett hagynunk a
túrát, de még így is megtettük az út kétharma-
dát (körülbelül nyolcvan kilométert).

9.A – Augusztusban nyolcan indultunk Papp
Attila tanár úr vezetésével. Utunk a Fertõ-tó
környékére vezetett. Átmentünk Ausztriába is.
Körülbelül háromszáz kilométert tekertünk le
négy nap alatt. 

9. B – Augusztus elején négy nap alatt át-
eveztük a Tiszaug-Szeged távolságot (kilenc-
venöt kilométer). Tizenketten voltunk, kísérõ-
ink pedig Rácz László tanár úr és Molnár Le-
hel voltak.

10. AB – Júliusban Horváth Tibor tanár úr és
Mészáros Ferenc tanár úr jelenlétével tízen

eveztünk Rajkától Gyõrig. Utunk körülbelül százhúsz kilométe-
res volt, és utazással együtt öt napig tartott.

Összegyûjtötte: Varga Iván 12. B

I dén augusztus 20-tól 25-ig elsõ alkalommal ren-
dezték meg iskolánkban a természettudományi
tábort.
A tábor a Szent István napi tüzijátékkal kezdõdött és

Kalazanci Szent József napján ünnepi misével ért
véget. A tábor lakói két csoportra oszlottak, aszerint,  ki
milyen korosztályba tartozik. 

Hétfõn a kisebbek Szegheõ József SP tanár úr
vezetésével játékos fizikai kísérleteken, míg a nagyok
Jusztin István tanár úr irányítása alatt biokémiai kísér-
leten vettek részt, melyet nem csak az elõadó tanárok
végeztek, hanem maguk a diákok is.

Kedden  az  „alsósok” Jusztinné Nedelkovics Aliz
tanárnõvel a biológia érdekességeit vizsgálták külön-
bözõ eszközökkel (mint például mikroszkóp), a „fel-
sõsök” ezt megfejelve kicsit komolyabb dolgokkal is
foglalkoztak (pl. színanyagok elemzésével) Jusztin
István tanár úrral. Délután
közösen hallgattunk egy elõadást
a Fehér-tóról, annak
kialakulásáról, fejlõdésérõl,
hasznosításról s ma betöltött
fontos szerepérõl.

A szerdai nap délelõttje az
apróbbak számára kémiai kísér-
letezéssel telt, míg a nagyobbak
számára Serényi Tamás tanár úr
és Rácz tanár úr tartott elõadást.

Serényi tanár úr „óráján” vizes
kísérletekkel  foglalkoztunk, míg
Rácz tanár úr a számítógépes
mérések világába vezetett be
minket.

Délután matematikai elõadáson vettünk részt, ahol
Esher grafikáival foglalkoztunk Erdei Emese meghívott
elõadó társaságában.

Csütörtök reggel már fél ötkor talpon volt az egész
tábor, mivel korán indultunk madarászni Fehér-tóra.
Kalauzunk Barkóczi Csaba az MME munkatársa volt,
aki bemutatta, hogyan fogják be a madarakat, s
gyûrûzik meg õket. Majd elindultunk madárlesre, ahol
nagyon sokféle madarat láttunk, s megpróbáltuk õket
meghatározni, kisebb-nagyobb sikerrel. Persze
vezetõnk rutinosan mondta a neveket, s mi nem
gyõztünk csodálkozni a rengeteg fajon. A dél-alföldi
régió egyik legnagyobb vizes élõhelye ez a tó, mely
nagyon értékes – tudtuk meg a kiránduláson. 
Dél környékén visszaindultunk az iskolába, s délután
plakátkészítési versenyen vettünk részt, ahol bemutat-
tuk Öveges József, Békéssy György, Oláh György,

Wartha Vince életét és
munkásságát. Az elkészült
mûveket áttanulmányoztuk és
értékeltük. Remélhetõleg nem-
sokára megtekinthetõk lesznek
majd az iskola aulájában.

Köszönjük a résztvevõ
elõadóknak és a tábor
vezetõinek a hihetetlenül nagy
nevetéseket, izgalmas kísér-
leteket, a nagyon jó játékokat.
Reméljük jövõre is megren-
dezésre kerül, s egy újabb felejt-
hetetlen hetet könyvelhetünk el!

Szûcs Péter Pál 12. B

Természettudományi tábor

Bringásaink a diósgyõri vár alatt

A „táborozók”

Érettségi dumák 2006
A Föld a saját tengelye körül egy év alatt fordul meg.
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1914
Február 8. Az iskola elbúcsúztatta
Szinger Kornél piaristát, akit a
rendtartomány javadalmainak kor-
mányzójává neveztek ki.
Május 21. A piarista és az állami
fõgimnázium, az állami fõreálisko-
la és a királyi katolikus tanítókép-
zõ intézet közös torna- és atlétikai
versenyt rendezett az újszegedi
versenypályán.
Május 23-június 1. A Dalmácia,
Bosznia és Hercegovina megis-
merésére szervezett tanulmányi ki-
ránduláson 25 tanuló vett részt.
Május 31. A katonai hivatásra elõ-
készítõ tanfolyam résztvevõi lõversenyt tartottak a lõtéren.
Június 22. A Fogadalmi Templom alapkõletételi ünnepségén
részt vevõ Jankovich Béla vallás- és közoktatási miniszter
meglátogatta a piarista iskolát.

1915
Május 22. Miniszteri rendeletre a tanévet hamarabb bezárták.
Karácsony. Tanárok hiányzása következtében nincs torna és
francia nyelvoktatás, katonai tanfolyam, csökkent a német, a
latin, a földrajz és a geometria órák száma. De ez kevesebb
volt (26 óra), mint az elõzõ évben (38 óra).
Tanév folyamán. Négy alapítványt tettek a háborúban meghalt
fiúk, egykori diákok emlékére a szüleik.

1916
Május 1. Rendelet értelmében hazafias ünnepélyt tartottak az
1915. évi gyõzedelmes kárpáti harcok emlékére.
Szeptember 14. Délutánonként továbbra is a II. ker. állami Pol-
gári fiúiskolának ad otthont az épület. Szeptembertõl decembe-
rig a MÁV altiszti tanfolyam volt a tanácsteremben. A tanévben
38 diákot soroztak be.

November 21. I. Ferenc József temetése napján ünnepélyes
gyászistentiszteletet tartottak.

December 30. Te Deumot mondtak az új király, IV. Károly ko-
ronázási ünnepélye tiszteletére.

1917
November 5. Hõsi halált halt vitézeirõl tartott megemlékezést
az iskola. Három új alapítványt tettek.

1918
Január 17. A miniszter szénszünetet rendelt el. Csak a VII. és
a VIII. osztályban kezdõdött meg ezen a napon a tanítás. Az al-
sóbb osztályok február 4-tõl jártak az iskolába.

Június 2. A költõ halálának 100. évfordulóján Dugonics-emlék-
ünnepet rendeztek a háborúban elesett tanárok özvegyei és
árvái javára.

Károlyi Attila

Fejezetek a szegedi kegyes oskola történetébõl

Oskolai mondandó

… Hiányoznak, Szüleim! A spanyolnátha járvány miatt a pol-

gármesteri rendelet szerint a tanítási szünet október 7-tõl

november 24-ig tartott. Sokat unatkoztam, kicsit féltem is. A

tanítás végre ismét megkezdõdött. Csak egy piarista halt

meg, a barátom… Az ifjúság a díszteremben beszédet hall-

gatott a köztársasági államformáról és a forradalomról.

(Részlet egy diák levelébõl - 1918. november 25.)

Forrás: KACSAPRESS

Tájékoztatjuk a Szülõket, hogy a IV. B osztályt melegedõ- és

tanulószoba céljára rendeztük be olyan tanulók számára,

akik otthon nem tudnak tanulni világító- és fûtõanyag híján.

Kb. 40-50 diák veheti igénybe. 

(Igazgatói körlevél - 1917. december 1.)

Forrás: KACSAPRESS

A tornaterem kisajátítása: 1914. nov.–1915 karácsony

1916. szept. 14.–dec. 31.

1917. dec. 15-tõl

A rajzterem használata: 1914. nov.–1915 nyara

Díszteremben MÁV altiszti tanfolyam: 1914

Délután tanul a II. ker. Polgári fiúiskola: 1914–1916

Besorozott tanulók száma: 17 fõ (1914/15), 43 fõ (1915/16), 31

fõ (1916/17)

(Feljegyzés az iskolaépület katonai célú használatbavételérõl,

a háború következményeirõl - 1918. január)

Forrás: KACSAPRESS

Szinger Kornél
1905. és 1913. között

iskolánk igazgatója volt

Érettségi dumák 2006
Gyorsan növekedett a népesség száma Borsod megyében, mert magas volt az élve születések száma.

Életkép a szegedi kegyesrendi gimnáziumból – 1915
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Horizont

ASík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium minden
nyáron szervez egy túrát diákjai részére. Idei úti célunk
Kárpátalja volt.

Kárpátalja a mai Ukrajna Magyarországgal határos terüle-
tén található, a Kárpát-medence északkeleti részét foglalja el.
Észak, északkelet és kelet felõl az Északkeleti-Kárpátok, dél-
rõl a Tisza felsõ szakasza, nyugatról az Ung völgye határolja.
A terület mintegy egyötöde hegyvidék. A 2001-es hivatalos
népszámlálási adatok alapján Kárpátalja legnagyobb kisebb-
sége a magyar: 151.500 fõ, ami a lakosság 12%-át teszi ki.
Kárpátalja 1918-ig a történelmi Magyarország része volt. 

Elérkezett az indulás idõpontja: augusztus 7. Nyolcan vet-
tünk részt a kiránduláson.

Hétfõ reggel indultunk Szegedrõl. Szépen mentek a dol-
gok, egészen a határig. A magyar határon egész egyszerû volt
az átkelés, aztán következett az ukrán határállomás. Itt egy-
szer csak azt vettük észre, hogy  koleszvezetõnk sokáig tár-
gyal egy ukrán határõrrel. Egyre lehangoltabbak lettünk. Miu-
tán mindnyájan az autóban voltunk, a vezetõnk közölte a hírt,
hogy egy papír hiányzik, ami miatt nem engedik át az autót.
Nem tehettünk mást, átmentünk gyalog a határon, ugyanis egy
társunk szülei vacsorával vártak a túloldalon, Kaszonyban.

Az ukrán határátkelés nem volt egyszerû. Esett az esõ, út-
leveleken írva vékony papírokat kellet kitölteni. 

Miután megvoltunk a lapok kitöltésével, a határõrök követ-
keztek: van-e nálunk gyógyszer, ha van, akkor milyen, mennyi,
mennyi pénz van nálunk, milyen célból jövünk, mi a szállásunk
címe stb. Aznap este Munkácson aludtunk.

Kedden megnéztük a munkácsi várat és a várost. Közben
egy segítõkész kollégiumtársunk elhozta  Szegedrõl Nyíregy-
házára az autóhoz szükséges papírt. Így este megjött a kis-
busz, és már mentünk is Técsõre, ahol a plébánián  szálltunk
meg. Este vacsora közben István atya mesélt pár érdekes tör-
ténetet az ukrán hivatalok mûködésérõl és kapcsolatáról az
egyházi emberekkel: egyes hivatalnokok nem büntetik meg az
egyházi embereket, ugyanis félnek, hogy kiátkozzák õket az
egyházból.

Elérkezett a szerda reggel. Nem kis dolognak néztünk elé-
be: megmászni a Hoverlát, Ukrajna legmagasabb csúcsát
(2061 m). Autóval mentünk a hegy lábáig, útközben elhalad-
tunk "Európa közepe" mellet. Ezt a pontot még az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia tudósai határozták meg. A hegy lábától négy
óra gyaloglás és kb. 1100 m szintkülönbség leküzdése után ér-
tünk fel a csúcsra. Itt a hegyet borító köd miatt  csak elképzel-
ni tudtuk a szép kilátást. „Megerõsítettük” magunkat, majd in-
dultunk lefelé. Hazafelé még útba ejtettük a Tatár-hágót és út-
közben is megálltunk néhányszor nézelõdni.

Csütörtök délelõtt Técsõ környékét néztük meg: jártunk a
viski református templomban, Husztsófalván és Szeklencén
pedig fatemplomokat láttunk. Délután a Szinevéri-tóhoz kirán-
dultunk, melynek környékén még látható néhány betonbunker
a második világháborúban magyarok által épített Árpád-vo-
nalból.

Pénteken Ungvárt vettük célba. Most kell, hogy szóljak az
ukrán utak minõségérõl. Ami itt Magyarországon rossz útnak
minõsül, szidjuk,  az ott nagyon jó útnak számít. Ungvár kivé-
telt képez, ugyanis bevezetõ szakaszának minõsége néhol

még az itthoniakat is meghaladja. A várost ismerõs ungváriak
kíséretében néztük meg. Láttuk a skanzent, amelyben találha-
tó egy olyan fatemplom, amiben egyetlen szög sincs. Városné-
zõ körutunk a második világháborús szovjet katonai temetõnél
ért véget. Ezután indultunk az utolsó szálláshelyünkre,
Kaszonyba. Itt egyik társunk anyukájának köszönhetõen ismét
finomat ehettünk. Itt eltöltöttünk még egy éjszakát, beszélget-
tünk, megpihentünk.

Elérkezett a szombat reggel, a hazaindulás. Természete-
sen most az ukrán határon volt sima az átmenetel, de aztán
következett a magyar: alapos vámvizsgálattal bõ egy óra alatt
át is értünk...

A kollégiumba visszaérve leszûrtük a szervezés és az út
tanúságait: jövõ nyári túránkat ezek figyelembevételével
szervezzük....

Szerintem ez egy élménydús, érdekes kirándulás volt. Nem
bántam meg, hogy elmentem. Fõleg hogy most az ukrán határ
átlépésétõl számított 90 napig nem kell semmilyen cédulát ki-
töltenem a határon, ha át szeretnék még egyszer menni, csak
egyszerûen átkelhetek a régivel...

Kiss Péter

Az Európa mértani közepén (északi szélesség 48° 30' és kele-
ti hosszúság 23° 23') elhelyezett obeliszk latin nyelvû szövege:

Locus Perennis 

Dilicentissime cum libella

librationis quae est in Austria 

et Hungaria confecta cum 

mensura gradum meridionalium 

et paralleloumerium Europeum. 

MDCCCLXXXVII.

Aki elsõként beküldi a szöveg fordítását a zsova@szepi.hu e-
mail címre, értékes nyereményben részesül!

Üdvözlet Kárpátaljáról

Érettségi dumák 2006
A gazdaság szektorai: elsõ a mezõgazdaság, második a fejlõdõ országok… 

Európa közepén
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A tanárnak is van lelke

Ministránsok Szent Péternél

Lélekemelõ

Idén nyáron ismét megrendezték a
Nemzetközi Római Ministránstalálko-
zót. A világ számos katolikus országá-

ból érkeztek fiatalok, így összesen 42
ezer ministráns fiú és lány vett részt. A
Kárpát-medencébõl körülbelül másfél ez-
ren jöttek, így a németek után a legtöb-
ben a magya-
rok voltak je-
len. A kárpát-
aljai ministrán-
sok sajnos
nem bírtak
jönni, mivel
megtagadták
tõlük a schen-
geni vízumot.
Mi, Szabadka
egyházmegyei
ministránsok
július 29-én in-
dultunk Topo-
lyáról. Útközben megnéztük Zágrábot és
Velencét. A „vízvárosban” megtekintettük
a Dózse palotát, a Szent Márk székes-
egyházat, a Sóhajok hídját és számos
más nevezetességet. Kétnapi buszozás

után Rómába értünk. Itt egy szalézi kollé-
giumban voltunk elszállásolva. Naponta
megcsodálhattuk a Hét Domb Városának
nevezetességeit, mint például a Colosse-
umot, a Spanyol lépcsõt, a Szent Péter
bazilikát, a Havas Boldogasszony bazili-
kát, a Szent Pál bazilikát, az Angyalvárat,

a Pantheont
és még szá-
mos emlék-
mûvet. A
Szent Péter
baz i l i kában
meglátogat-
tuk II. János
Pál pápa sír-
helyét. Római
ta r tózkodá-
sunk harma-
dik napján a
Szent Péter
t é r e n

Christoph Schönborn, bécsi bíboros
celebrálta a ministránsok közös szentmi-
séjét. Másnap XVI. Benedek pápa végig-
vonult a téren és áldását adta ránk. Ez idõ
alatt többször meghallgattuk a találkozó

himnuszát, „Spiritus Vivificat” (szöveg és
hang:  www.godcasting.hu). A Szentatya
több nyelven – természetesen magyarul
is – köszöntötte a ministránsokat. A pápai
fogadás után egy kisebb bazilikában
részt vettünk a magyar nyelvû szentmi-
sén, melyen hálát adtunk az Úrnak, ami-
ért eljutottunk az Örök Városba és láttuk
Szent Péter utódját. A mise végén a je-
lenlevõ egyházmegyék képviselõi moza-
ikdarabokból kirakták a Szentlelket jelké-
pezõ lángnyelvet. A találkozó nagyszerû
alkalmat nyújtott, hogy találkozhassunk
iskolánk számos diákjával. Utolsó római
napunkon fürödni mentünk a Tirrén ten-
gerre, majd hazaindultunk. Útközben még
megcsodálhattuk a reneszánsz fõvárosát,
Firenzét (Michelangelo Dávidja, a Dóm,
Neptunus szobra).

Római találkozónk páratlan élménye-
ket nyújtott, reméljük, hogy legközelebb is
alkalmunk lesz megtekinteni az Örök Vá-
rost és részt venni a Nemzetközi Minist-
ránstalálkozón.

Varga Iván 12. B

Augusztus 29-én rekollekcióra utaztak el a piarista gimná-
zium tanárai. Új kollégánk, Németh Attila piarista tanár úr
irányításával töltöttük el a napot hasznosan, ráhangolód-

va a következõ tanévre. A belsõ elmélkedések,
a koncentrált figyelem jó alkalom volt egy kis
számvetésre, tisztulásra és tervezgetésre. 

Petõfiszállás község Bács-Kiskun megyé-
ben van, közel Kiskunfélegyházához. A
Kisboldogasszony (Szûz Mária születése:
szept. 8.) tiszteletére felszentelt templom 1875-
ben épült, egy Szent István-kori templom alapja-
ira. A középkori kun településre még a XIX. szá-
zad elején is emlékeztetett az egykori puszta-
templom romja. A feljegyzések szerint ezt az
épületet 1805-ben bontották el és a kiskunfél-
egyházi Ótemplom melletti Nagyoskolába épí-
tették be az anyagát. Az akkor még
Ferencszállás nevû terület a középkorban el-
pusztult. A közelben kialakult kegyhely miatt egy
idõben Pálosszentkút néven tartották számon, mostani nevét
önálló községgé válásakor, 1952 januárjában kapta Mezõsi Kár-
oly kutató javaslatára, ugyanis itt volt a költõ édesapjának,
Petrovics Istvánnak a legelõbérlete.

A legenda szerint 1791-ben egy pásztor – nyáját legeltetvén
– ismeretlen forrásra bukkant, melynek vizében a nagy fénnyel
tündöklõ Szûz Mária alakját pillantotta meg. A hír gyorsan terjedt

a környéken és sokan jöttek a forráshoz a csodát látni, vizébõl
pedig betegeiknek vittek haza. A hagyomány az eseményt azzal
magyarázta, hogy annak idején a falu papja a betörõ török csa-

patok elõl a templom
elõtti forráskútba rejtette
az Oltáriszentséget, ne-
hogy a törökök meg-
gyalázzák.

A meginduló né-
pes búcsújárások hatá-
sára a kiskunfélegyházi
városi tanács a helyszí-
nen egy kõkeresztet
emeltetett, ám a váci
püspöki hatóság 1793-
ban betiltotta a zarándok-
latokat. Ennek hatására
a város elrendelte a for-

rás betömését. Egy tanyai
ember, akinek földjén a friss vetést a búcsúsok sokszor letipor-
ták, trágyával tömte el a víz útját. Ám az a piszkot kiszórta, s
még nagyobb erõvel tört fel. Ezt égi intésnek tekintették, s utá-
na senki sem mert a forráshoz nyúlni. Körülkerítették és védõte-
tõt húztak föléje. S egyre jöttek a zarándokok, különösen pün-
kösdkor és Kisasszony-napkor a „Szentkúti Szûzanyához”.

Sík Péter

Szegedi piarista diákok az Örök Városban

A tantestületre is ráfér a lelkigyakorlat...

Érettségi dumák 2006
Felszín alatti vizek: talajvíz, árvíz…
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56 a mozivásznon Casani-könyv

Kellemetlenül érezte magát, mert
úgy érezte, mindene megvolt.
Gondolkozott, hogy mi hiányzik az

életébõl. Nem akarta magának bevallani,
pedig tudta mi nyomja a szívét. Mindig in-
kább lesétálta a benne felgyülemlõ érzé-
seket, vagy lefutotta, édes mindegy volt.
De igyekezett nem gondolkodni a dolgon.
Inkább elterelte a figyelmét a munkájával,
ami nem is ment neki rosszul, és nyugtáz-
ta, jól van ez így. Csak ne gondolkodott
volna annyit. Mindig visszajöttek azok a
gondolatok, amiket a munkával elhajtott.
Tudta, hogy megoldást kell rá találnia, de
könnyebb volt az ablak mellett gubbaszta-
ni, és várni. Várni valami olyan dologra,
ami tudta, úgysem fog bekövetkezni. Né-
zett ki az éjszakába, és csillagos volt az
ég. Mikor el tudta terelni a figyelmét, azon
gondolkodott, hogy miért nem tanulta
meg az apjától kisebb korában a csillag-
képeket. Eszébe jutott, hogy pont ugyan-
ilyen estéken az apja kihívta, hogy együtt
nézzék a hullócsillagokat, és hogy futas-
sák végig az ujjukat a Tejúton. Vissza-
gondolt rá, és azt mondta, hogy most ki-

menne a lakásból, és nézné vele azokat a
fényes pontokat. Megtanulná a képeket,
és együtt nevetnének a Nagy Medvén. 

Lelki hajótöröttnek érezte magát úgy,
hogy azt a külvilág nem látja. Észrevette
magán a változásokat, de igyekezett nem
foglalkozni velük, és kifelé azt mutatni,
amit a többiek elvártak tõle. A barátai né-
ha megérezték, hogy valami nincs rend-
ben, de õk is pont ugyanúgy elhajtották
ezt a gondolatot, mint ahogy õ arról a bi-
zonyos dologról.

Egyik este viszont álmodott. Rém-
álomnak érezte, mikor felébredt. Gyorsan
vert a szíve, és izzadt. Pedig kint mínusz
húsz fok volt, és az ablakon átszûrõdött a
hideg. Felkelt, és ivott egy kakaót. Azt na-
gyon szerette. Itta a meleg kakaót, és töp-
rengett. Nézett ki az ablakon, ahogyan az
szokása volt. Elkezdett esni a hó. Szé-
pen, lassan kezdtek hullani az égbõl a
pelyhek, majd a szél felkavarta, és min-
denfelé elterítette. Jelnek tekintette, és el-
határozta magát. Eldöntötte, hogy cselek-
szik, elõveszi az agya legmélyebb zugá-
ból a problémát, és megoldja. Amennyire

elszánt volt abban a percben, a követke-
zõ pillanatban alábbhagyott a lelkesedé-
se, mert hajnali kettõ volt. Ilyenkor senki
nem tudja megoldani a problémáit, akár-
hogy is akarja. Így lecsillapodott, és az ál-
mán gondolkozott. Az álomban egy lányt
látott, és õ közeledett felé. Csak ment elõ-
re, és nem tudott megállni. A lány csak
mosolygott rá, és a kezével csalogatta,
hogy menjen még gyorsabban. Mikor már
majdnem odaért, a lány hirtelen eltûnt, el-
sötétedett minden, és hatalmas kacajokat
hallott, mintha a Sátán röhögött volna. És
ekkor ébredt fel. Nem tudta mire vélni ezt,
úgyhogy kiitta a maradék kakaót, elmosta
a bögréjét, majd visszament a meleg ta-
karó alá. Aludt, csendesen. Csak a léleg-
zetvételét lehetett hallani. És most mé-
lyen aludt. Nem álmodott, legalábbis reg-
gel nem emlékezett rá, és kipihent volt.
Úgy gondolta, jót tett neki az esti kakaó,
így ha újra felébred hajnalban, akkor
ugyanazt fogja tenni, mint korábban. Az-
zal felkelt, és felöltözött.

(folyt köv...)
Török Tibor 12. B

Több film is készült az 50. évfordu-
lóra. Ezekrõl igyekszünk ismerte-
tõket, ajánlókat közölni lapunk

hasábjain. Íme az elsõ:
A hetvenes években szájról szájra szállt
egy ismeretlen pesti kamasz története.
Úgy emlegették: egy fiú, akit 56 után,
megvárva, hogy betöltse tizennyolcadik
életévét halálra ítéltek… 

Mansfeld Péter számomra 1956 legár-
tatlanabb és legtisztább alakja. Romanti-
kus hévvel kereste azokat a kitörési ponto-
kat, amellyel lázadhat a kor igazságtalan-
ságai ellen. 

Még mindig homály fedi, hogy miért
kellett kivégezni, ugyanis az akkori politi-

kai vezetés nem használta fel az ügyet
propagandacélokra. Inkább az lehetett az
indok, hogy ennek a fiúnak olyan hihetet-
lenül erõs emberi tartása volt, ami csak
keveseknek adatik meg.. Ezt az erõt akar-
ták megtörni. Az ítélet megszületett, vég-
rehajtották – és passz. 

Nagyon szeretném, ha Mansfeld Péter
rövidre szabott élete, a bemutató után már
nem csak számomra lenne a barátság, a
hûség, a kitartás, és az erõ példázata.

Szilágyi Andor, a film rendezõje

A film hivatalos honlapja:
www.mansfeld.hu

Hittel utána Isten hívásának címmel
jelent meg Rómában Boldog Pietro
Casani piarista atya életrajza ma-

gyar nyelven. Kalazancius egykori munka-
társát II. János Pál pápa avatta boldoggá
1995 október 1-jén. Szegedhez kötõdik
egy vele kapcsolatos csoda. Csobán tanár
úr errõl festett képe templomunk falán
látható.

Mario Carisio SP munkáját Ruppert Jó-
zsef SP generálisi asszisztens, a kecske-
méti piarista iskola egykori igazgatója fordí-
totta. Elõszavában ezt írja: „ A római Szent
Pantaleon templomban, Casani koporsó-
ján egyik utolsó levelének részlete olvas-
ható: Quietiamoci ed oriamo (Nyugodjunk
meg és imádkoz-
zunk). Úgy gondo-
lom,, hogy ez Bol-
dog Pietro Casani
egyik fontos üze-
nete a mai zakla-
tott világban élõ
emberhez.” 

A kötet megta-
lálható gimnázi-
umunk könyvtárá-
ban.

Érettségi dumák 2006
A mosónõk vegyszerekkel találkoztak, így kevesebb életre számíthattak.

A bezárt világ nyitottsága
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AXX. század szá-
mos nagy mû-
vészegyéniséget

adott nekünk, melyek
közül többen a visszavo-

nultan, mûtermi ma-
gányban alkotó mû-

vész életét élték, de vol-
tak olyanok, akik nem
bírtak nem kitûnni az át-

lagból és folyton a  meg-
hökkentõt, szokatlant és
az újszerû kifejezési mó-

dokat keresték. Már
életükben sztárokká

váltak és beírták nevü-
ket a halhatatlanok közé.
Ilyen volt Picasso és ilyen

Salvador Dalí is.
Az õ grafikáiból látható kiállítás ok-

tóber 1-ig a szegedi Fekete Házban.
Salvador Dalí 1904. május 11-én

született a spanyolországi Figuerasban
(Katalónia) egy jegyzõ második gyermekeként.

Élete 85 éve alatt a huszadik század sokat vitatott, de kétség-
telenül egyik legsokoldalúbb mûvésze volt. A különbözõ kérdé-
sekre, melyeket a Dalít (és egyben a modern mûvészetet) nem
kedvelõk vagy nem értõk tábora gyakran feltesz, hogy: „Mûvé-
szet ez?” vagy „Mi egyáltalán a mûvészet?” Dalí így válaszolt:
„ A mûvészet én vagyok!” Ebben a kissé önteltnek tûnõ kijelen-
tésben volt valami igazság. Mivel egész élete, teljes munkás-
sága maga a mûvészet. Szinte végig-, pontosabban átélte a
teljes huszadik századot, magába olvasztotta, kristálytisztán

ötvözte mindazon szellemi és az ebbõl táplálkozó mûvészeti
áramlatokat, „izmusokat”, amelyek a két világháborúval, forra-
dalmakkal, társadalmi mozgásokkal, a hagyományos értékren-
dek felbomlásával terhelt évszázadot jellemezték. Sajátos,
mondhatnánk torz tükröt tartott a társadalom elé. Kevesen ér-
tették csak meg: nem a tükör, hanem a valóság lett amorf. Dalí
(s egyben az avantgardisták, különösen a szürrealisták) mun-
kásságát akkor érthetjük meg igazán, ha azokat a század lé-
lektani és társadalompolitikai közegében szemléljük.

Salvador Dalí tehetsége már korán megmutatkozott. Gyer-
mekkori képeit még impresszionista kísérletek jellemzik, de ex-
centrikus hajlamai már külsejében is jelentkeztek. Abban a kor-
ban szokatlanul, 15 évesként már hosszú hajat viselt. A serdü-
lõkor bohóckodó, a kereteket minduntalan áthágó állapotát
Dalí élete végéig finoman szólva is élvezte. Lázadása akkor és
késõbb is az õt körülvevõ világnak szólt.

1929-ben, második párizsi útján ismerkedett meg André
Bretonnal, Paul Éluard-dal, és Az andalúziai kutya címû –
Buñuellel közösen készített – filmje bemutatását követõen
csatlakozott a szürrealisták csoportjához. Már 1930 körül, mint
a szürrealizmus kulcsfigurájaként tartották számon. Néhány
évvel késõbb azonban a szürrealisták kizárták körükbõl.

Életmûve nagyon sokszínû. Álmait, vágyait ugyanúgy ki
tudta fejezni precíz technikával megalkotott festményeivel,
mint különös szobraival és grafikáival egyaránt. Mostani kiállí-
tásán irodalmi témájú grafikáiból láthatunk egy válogatást. Ké-
pei legtöbb esetben nem nélkülözik a pajzán témákat és rész-
leteket. De így válik igazából – nevéhez méltóan – álmaink, vá-
gyaink megváltójává. Salvador Dalí katalán nyelven: a „Vágy
Megváltója”.

Simor Márton

Erdõ Péter bíboros, prímás szeptember 17-én
Budapesten boldoggá avatta Salkaházi Sára (1899-
1944) szociális testvért, akit a nyilasok az üldözöttek

menekítése miatt lõttek a Dunába 1944. december 27-én.
Újságcikkeibõl idézünk:

„Ma itt is front van, belsõ szellemi front, melyen éppoly
hevesen, éppoly kíméletlenül folyik a harc a lelkekért, az
elvekért, az igazságért, s nekünk hitünk, meggyõzõdésünk a
fegyverünk… Ezekkel akarunk gyõzni itt a belsõ fronton,
gyõzni úgy, hogy nemcsak diadalt, hanem békét is arassunk!”
(1940)

„Körülöttünk egy düledezõ világot látunk romokban heverni…
nem a bomba rombol, pusztít, hanem az ezeket irányító
lelkület: a gyûlölet! .... A gyûlölet gyászba, fájdalomba dönt, - a
szeretet könnyet töröl, megvigasztal… mi szeretetet akarunk.
És igazsággal akarunk építeni.
Nézzük az igazságtalanság roppant hatását a világ életében:

Határokat töröl el, tûzzel-vassal
pusztít, kiírtja népeit, határokat
von, sorompókat állít! …
Az igazság? Elismeri más orszá-
gok jogát az élethez! Ledönti az
elválasztó sorompókat. … Az
igazságtalanság a nemzet
életében a nemzetiségeket
egymással szembe állítja, az
igazság egymás mellé igazítja
õket. … Az igazságtalanság a
hatalom birtokosát elszédíti,
zsarnokságra ragadtatja, az
igazság a jog õrévé, a gyengék védõjévé kovácsolja. Az
igazságtalanság a szociális életben a társadalmi osztályokat
elkülöníti, elválasztó falakat húz közéjük. A profit min-
denekelõtt hamis elve alapján a kizsákmányolás,
rablógazdálkodás módszereit követi” (1943)

A Vágy Megváltója Szegeden
Grafikai sorozatok világirodalmi mûvekhez

Az önfeláldozó szeretet vértanúja

Érettségi dumák 2006
Dészkártesz-törvény…
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Partvonal

Nyári Játékok 2006, Kecskemét.  Idén nyáron végre Ma-
gyarországra tette át ideiglenes székhelyét a FISEC,
így Kecskemét adhatott otthont a Nyári Játékoknak.

Magyar és 'szepis' szempontból is igen jól sikerült a hazai ren-
dezésû viadal. A magyar delegáció 11 arany-, 7 ezüst- és 14
bronzéremmel az éremtáblázat igen elõkelõ 3. helyén zárt, a
spanyolok és a franciák mögött, és a gyönyörû éremkollekciót
iskolánk 11.B-s diákja, Török Béla 1 arany- (50 méteres gyors-
úszás) illetve 1 bronzéremmel (200m gyors) gazdagította. Gra-
tulálunk neki! Mint ahogy van der Meer Ágostonnak (10.A) is,
aki a kosárcsapat tagjaként szerves részt vállalt a spanyolok
és az amerikaiak legyõzésében is, márpedig egyik sem kis
fegyvertény, figyelembe véve a nagyválogatottak teljesítmé-
nyét. Hiszen a spanyol válogatott az aktuális világbajnok, a

Dream Team-ként is emlegetett amerikai csapattól pedig a VB-
bronz is hatalmas csalódást jelentett. Szóval jóval nagyobb ko-
sárlabda-hagyománnyal rendelkezõ országok katolikus ifjait
páholták el a magyarok, de sajnos eztán az olaszok A csapa-
ta ellen két szoros vereség következett, így csapatunk kényte-
len volt beérni – az amúgy nagyon dicséretes –  4. hellyel. Szó
mi szó, elég faramuci helyzet ez azért: csak egy csapat volt ké-
pes legyõzni kosarasainkat, s mégis csak negyedikek lettek…

A szurkolókat leszámítva, iskolánkat még két, a futball csa-
pat körül tevékenykedõ személy képviselte a tornán. Zsova
Tamás tanár úr, mint segédedzõ, Szûcs Bálint (11.A) pedig,
mint támadójátékos volt az 5. helyezést elért magyar váloga-
tott csapat hasznára.

Borbás Bálint 12.A

FISEC neked

Még aki csak fél füllel figyelte is az elmúlt idõben a labda-
rúgás eseményeit, eredményeit, annak is feltûnhe-
tett, hogy egyre több a meglepetés-eredmény,

az ismeretlen csapatnév. 
Természetesen régen sem minden a papírforma

szerint alakult, elég csak a magyar foci legfájóbb emlé-
kére, az 1954-es berni vb-döntõre gondolni. Mi voltunk
az abszolút esélyesek, mégis a németek nyertek. Manap-
ság azonban egyre több a meglepetés, egyre több olyan
csapat jut el a világversenyekre, és ér el ott szép eredménye-
ket, amelyek korábban sohasem. Ez pedig azt sejteti, hogy a so-
kat emlegetett globalizáció a focit sem kerüli ki. Ezt igazán a
mostani vb-t megelõzõ két nagy világverseny évében lehetett
észlelni. 2002-ben a nemzetközi szinten addig jegyzetlen Bayer
Leverkusen került a BL-döntõbe, kiverve a Liverpoolt és MU-t is.
Majd jött a világbajnokság, amelyet számtalan hatalmas megle-
petés tett izgalmassá. Mindjárt a nyitómeccsen kikaptak a címvé-
dõ franciák az újonc szenegáliaktól, aztán rúgott gól nélkül ki is
estek a csoportkör után, csakúgy mint az argentínok és a portu-
gálok. Majd pedig a legjobb négy között Brazília és az akkor nem
túl erõs Németország mellett a nem sokra tartott koreaiak és tö-
rökök játszottak, de az újonc Szenegál is a negyeddöntõig jutott.
A Bajnokok Ligájában 2004-ben Porto-Monaco döntõ volt. Mind-
két csapat célja a maximum csoportkörbõl való továbbjutás lehe-
tett, aztán ezt jelentõsen túlteljesítették, olyan csapatok ellen ju-
tottak tovább, mint a Real Madrid, a Chelsea, vagy a Manches-
ter United. A portugáliai Európa Bajnokság azonban még ezt is
felülmúlta. Még el sem kezdõdött máris történt egy hatalmas
meglepetés: Lettország, kiverve a vb-bronzérmes törököket, ki-
harcolta a részvételt, majd minden várakozást felülmúlva pontot
is szerzett. A görögök kijutása is kisebb fajta meglepetés volt, és
utána az összes meccsük is az lett, egyen sem született papír-
forma eredmény. Az egyedüli mérkõzésen, mikor esélyesként
léptek pályára, kikaptak Oroszországtól. A végén aztán bekövet-
kezett a világ futballtörténelmének legnagyobb szenzációja: Gö-
rögország megnyerte az Eb-t! És talán nem véletlen: a döntõt jú-
lius 4-én rendezték meg, pontosan ötven évvel a berni vb-döntõ
után.

Ezek után az idei, németországi vb-tõl mindenki azt várta,
hogy a meglepetések vb-je lesz, a legvakmerõbbek Trinidad és

Tobago és Togo menetelését is várták. Aztán az lett a meglepe-
tés, hogy nem lett meglepetés. A nagy csapatoknak simán

ment minden, bár Brazília negyeddöntõs kiesése meg-
lepetés, és ha azt nézzük, miket jósolgattak a vb elõtt, a
döntõ párosítása is az, hiszen ki gondolta volna, hogy
a bundabotrány miatt megviselt olasz játékosok képe-
sek vb-t nyerni! Azért, mégis volt egy óriási meglepetés
a vb-n: a játék! Óriási negatív meglepetés! Kevés volt az

igazán küzdõs, hajtós, színvonalas meccs, fõleg a csoport-
körben. Talán furcsa, hogy az egyik nagy sportszergyártó cég,

éppen a vb elõtt hirdetett meg egy kampányt, melynek a jelmon-
data: Joga Bonito! azaz: Játssz szépen! A reklámfilmben renge-
teg híres játékos szerepelt, és úgy tûnt, mintha a forgatásokon ki
is adtak volna magukból mindent. Dicséretes, hogy ennyi kis
csapat bizonyítja, hogy van keresnivalója a világ futballelitjében,
azonban õk – leszámítva az afrikaiakat – szép eredményeiket ál-
talában ultradeffenzív taktikával érik el, ami egyáltalán nem szol-
gálja a sportág szépségét, jövõjét. És mivel ez sok csapatnak be-
vált, a nagyobb, támadójátékukról híres csapatok zöme is jóval
többet törödik a védekezéssel, ami a saját szempontjukból érthe-
tõ is, de ez oda vezet, hogy egyre több a nézõszomorító mérkõ-
zés, mivel ezt egyértelmûen a támadójáték kárára teszik. A mos-
tani vb-n a legtöbb csapat egy csatárral, 4-5-1-es felállásban ját-
szott, az 1950-es vb-ig még szinte az összes csapat 2-3-5-ös fel-
állással vágott neki a meccseknek... Minderrõl nagyon sokat el-
mond, hogy most a legszebb támadófocit a németektõl láthat-
tuk…

Azért a visszaesett színvonalban is felfedezhettünk mi, ma-
gyarok valami jót. A sok, unalmas meccset látva, azt gondolhat-
tuk, színvonalban közelebb kerültünk a világelithez, igaz ezt sem
a mi fejlõdésünk idézte elõ …

Aztán ismét csalódnunk kellett: pályára léptek az európai ku-
pákban klubcsapataink, és bizonyították, hogy most együtt ha-
ladtak a világ futballjának változásával, sõt talán még meg is ha-
ladták azt! Hiszen talán még a negyeddöntõben a braziloknak ki-
esni sem akkora égés, minthogy Magyarország két „legjobb”
csapatát egy liechtensteini és macedón csapat szó szerint tönk-
re veri! Bár az is igaz, hogy a brazilokat biztos jobban megvisel-
te az égés…

Dávid Ferenc 12. A

Globalfoci: R. I. P. Joga Bonito!

Érettségi dumák 2006
Zrínyi Miklós életét egy vadkan ölte meg.
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Kedves Sportrajongók! Azt hiszem érdemes visszatekin-
tenünk a nyár sporteseményeire, ugyanis biztos vagyok
benne, hogy mindenki találhat legalább egy eseményt,

amelyre szívesen emlékszik vissza. Foci VB, Tour de France,
Forma 1, Wimbledon, hazai rendezésû Öttusa EB, Úszó EB,
valamint Kajak-kenu VB, Moto GP, Atlétika EB… + amikrõl
nem tudok. 

Június 9.-július 9.: Labdarúgó-világbajnokság, Németország.
Sok mindenrõl emlékezetes marad ez a VB: a bundabotrány-
tól „elkeseredett” olaszok végsõ diadala; az eddig szinte telje-
sen ismeretlen Fabio Grosso berobbanása a köztudatba;
Grosso és Gattuso gyerekes, õszinte öröme; a német csapat
gólerõs és igen közönségszórakoztató játéka; Cannavaro pa-
zar védõmunkája; Elefántcsontpart páratlan lendülete; Brazília
meglepõen korai búcsúja; a nagy sztárok gyenge játéka
(Ronaldinho, Lampard, Ibrahimovic stb.), Zidane parádéja a
brazilok ellen; Zidane fejese, s tragikomikus búcsúja (az ola-
szok ellen); a rendkívül sok piros és sárgalapról, és Graham
Poll bíró bakijáról már nem is beszélve.
Július 2.: Forma 1, USA. Az Amerikai Nagydíjon a Ferrari
Michael Schumacher vezetésével fölényes kettõs gyõzelmet
arat, míg a címvédõ Fernando Alonso csupán az 5. helyen ér
célba. A Ferrari tehát elkezdte ledolgozni tetemes hátrányát.
Július 2.-23.: Tour de France, Franciaország: Az idei Tour
botránnyal kezdõdött, s azzal is ért véget, így sajnos legfõkép-
pen errõl is marad emlékezetes. A verseny elõtt szinte az ösz-
szes esélyest erõsen „megkérték a távolmaradásra” (nem bi-
zonyították rájuk semmit, s így nem is tilthatták el õket doppin-
golás miatt), köztük a tavalyi 2. Ivan Bassót, a 3. Jan Ullrichot,
és a 4. Francisco Mancebót, a címvédõ Lance Armstrong pe-
dig már visszavonult. Így hát teljesen nyitott volt a kérdés a
gyõztes kilétét illetõen, s minden idõk egyik legizgalmasabb,
legérdekesebb Tour-jára volt kilátás, s végül az is lett. Az ame-
rikai Floyd Landis volt végig a legerõsebb, s õ is nyerte az ösz-
szetett versenyt, csakhogy õt utólag doppingolás miatt disz-
kvalifikálták, így az a Pereiro Sio lett a gyõztes, aki a 2. helyre
is csak azért érhetett oda, mert nem volt veszélyes az élenál-
lókra, akik így egy szakaszon engedték õt 20 perces elõnnyel
hazaérni. Állításomat igazolja, hogy az augusztus 26-án kez-
dõdõ Vueltán már mint csapattársa, Alessandro Valverde segí-
tõje tevékenykedik. 
Július 14.: a Wimbledoni teniszbajnokság döntõje, Anglia: So-
kak örömére létrejött a Roger Federer-Rafael Nadal álomdön-
tõ, így a svájci visszavághatott a Roland Garros döntõjében el-
szenvedett vereségéért, úgymond hazai pályán, füves borítá-
son. És vissza is vágott, annak rendje és módja szerint lesö-
pörte a pályáról a kissé talán túlzottan is megszeppent spa-
nyolt, akitõl már az is nagy bravúr volt, hogy egyáltalán a dön-
tõig eljutott, hiszen õ alapjában véve salakpályás specialista.
Federer ezzel a gyõzelmével mellesleg csúcsot is döntött, ami
a zsinórban megnyert füves pályás meccseket illeti.
Július 15.-16.: Öttusa EB, Budakalász: A hazai rendezés jo-
gát kihasználva, versenyzõink kivételesen nehéz akadálypá-
lyát építtettek a rendezõkkel, hogy minél inkább kijöjjön lovag-
lótudás béli elõnyük a mezõny többi tagjával szemben. A terv
bejött (bár lehet, hogy enélkül is hasonlóan sikeresek lettünk
volna), így Vörös Zsuzsa és Balogh Gábor is aranyérmet szer-
zett éppúgy, mint az éppen Balogh vezette férfi csapat.
Július 16.: Forma 1, Franciaország: Az amerikai kudarc után
revánsra készülõ Renault csúnyán leszerepelt hazai pályán, s
a biztos gyõzelem helyett Alonsónak ezúttal be kellett érnie a

2. hellyel, ráadásul éppen legnagyobb riválisa, Michael
Schumacher mögött. A német pilóta ezzel tovább folytatta fel-
zárkózását a VB pontversenyben.
Július 26.-augusztus 6.: Úszó EB, Margitsziget: Nagy meg-
tiszteltetés érte Magyarországot, ugyanis az Európai Úszószö-
vetség kivételt tett hazánkkal, s engedélyezte a verseny sza-
badtéri megrendezését. Természetesen le is szakadt az ég, de
ettõl függetlenül a verseny végeztével is csak pozitív kritikák
érték a rendezést. Éppúgy, mint a 2 arany-, és egy ezüstére-
mig jutó Cseh Lászlót, valamint a 3 számban is bronzérmet
szerzõ, s kivételesen lelkes Kovács Ágit. Számunkra a legked-
vesebbnek egyértelmûen a 400 férfi vegyes versenyszáma bi-
zonyult, ahol nem elég, hogy Cseh László európabajnoki
csúccsal diadalmaskodott, de még Kerékjártó Tamás is felfért
a dobogó legalsó fokára.
Augusztus 5.-6.: Forma 1, Magyarország: Minden idõk egyik
legélvezetesebb F1-es futamát hozta számunkra ez a hétvége.
Alonso és Schumacher gyermeteg hibája és 2 másodperces
büntetése az idõmérõn; az elsõ esõs F1-es futam a
Hungaroringen; Button, de fõleg Alonso parádés vezetése
esõs körülmények között, valamint Schumi gyengélkedése;
Raikkönen incidense egy lekörözésre váró versenyzõvel, s el-
sõ helyrõl való kényszerû kiállása; a felszáradó pálya, és a tak-
tikai dilemma; Alonso egy, a boxban elkövetett szarvashiba mi-
att az elsõ helyrõl kiállni kényszerül; Schumi kockáztat, és ki-
esik; de mégis pontot szerez, mert az elsõ F1-es versenyét ki-
válóan teljesítõ Kubicát utólag kizárták, amiért autója köny-
nyebb volt a megengedettnél; Button élete elsõ F1-es diadala.
A futamot követõen Alonso elõnye már csak 10 pont
Schumival szemben, így garantált a jó szezonzárás! 
Augusztus 7.-13.: Atlétika EB, Svédország: Ezúttal a tízpró-
bázó Zsivóczky Attila mentette meg a magyarok mundérbe-
csületét az EB-n, hiszen eddigi pályafutása legkiugróbb ered-
ményét elérve, ezüstérmet szerzett edzéstársa, és a torony-
magas favorit cseh, Roman Sebrle mögött.
Augusztus 17.-20.: Kajak-kenu VB, Maty-ér: Hihetetlen han-
gulat a nézõtéren, hihetetlen magyar aranyesõ a vizen, ez jel-
lemezte a szegedi VB-t. Versenyzõink rekordmennyiségû
aranyérmet nyertek, összesen nem kevesebb, mint 12-t, abból
6-ot a Kovács Katalin-Janics Natasa páros, és az általuk vezé-
relt négyesek szereztek.  
Augusztus 19.-szeptember 3.: Kosárlabda-világbajnokság,
Japán: Lehengerlõ amerikai fölény az elõdöntõkig, majd ott
csúfosnak nemigen mondható vereség a hibátlanul játszó, s
szinte tökéletes meccset produkáló görögök ellen. Elsõsorban
errõl, na meg a másik elõdöntõrõl, a parádés argentin-spanyol
meccsrõl marad emlékezetes a VB. Az argentin-USA bronz-
meccs az amerikaiak, a görög-spanyol döntõ pedig a spanyo-
lok gyõzelmét hozta, holott a hispánok sérülés miatt nélkülzni
kényszerülték egyik legjobbjukat, sõt a VB legjobb játékosát,
Pau Gasolt. 
Augusztus 20.: Moto GP, Brno: A 125 köbcentisek versenyé-
ben Talmácsi Gábor idei legjobbját produkálva a bravúros 3.
helyen végzett. A Moto GP mezõnyében ezúttal Loris
Capirossi diadalmaskodott, a VB pontverseny jelenlegi állása,
valamint az erõviszonyok pedig a Forma 1-hez hasonló, vagy
még tán annál is jobb szezonhajrát vetítenek elõre. Ugyanis je-
lenleg az amerikai Nicky Haydn a ponttáblázat éllovasa, a spa-
nyol Dani Pedrosa a 2., az olasz Valentino Rossi a 3., az erõ-
viszonyok mostanság pedig talán éppen fordítottak.

Borbás Bálint 12.A

Nyári sportdömping - akár egy olimpia!

Partvonal

Érettségi dumák 2006
Szent István megpróbált mindenkit rávenni arra, hogy járjunk templomba vasárnap.

11



Érettségi dumák 2006
A Sziklás-hegység eléggé mûvelhetetlen talajú.

Ebben a hónapban Jézus szavait rejtettük el. A megfejtéseket 2006. október 13-
ig kérjük bedobni szerkesztõségi postaládába, vagy elküldeni e-mail címünkre:

piarfutar@szepi.hu.

Herbst

Astern blühen schon im Garten,  
schwächer trifft der Sonnernstrahl. 
Blumen, die den Tod erwarten 
durch des Frostes Henkerbeil. 
...Herbstes Freuden, Herbstes Trauer, 
welke Rosen, reife Frucht.

Detlev von Liliencron (1844-1909)

A fordításokat a nemes@szepi.hu e-mail
címre várja Nemes Zsuzsa tanárnõ

This time I would like to invite you to a
fantastic travel, here in Hungary!
This exercise is about the landmarks of
our capital city, Budapest. Try to find out
which description belongs to the places.
(These names are also translations.)

A, The Parliament
B, The Chain Bridge
C, City Park
D, Margaret Island
E, The Matthias Church

1. A 700-year-old gothic church on castle
hill, rebuilt in the last Century. Many
kings were crowned here.

2. The seat of the Hungarian govern-
ment, building began in 1880 and fin-
ished in 1902. It was designed by Imre
Steindl.

3. The largest open space in Budapest, it
contains the zoo, funfair, and a castle
specially built to show the many styles of
Hungarian architecture.

4. In the middle of the Danube, and near-
ly two miles long, it is a spacious and var-
ied leisure park with its own spa.

5. The first permanent link between Buda
and Pest, it was Széchenyi's idea and it
was designed and built by two British
engineers, both named Clark.

A vállalkozó kedvûek megfejtéseit a
következõ e-mail címre várom:
mnagy@szepi.hu
See you soon!

Nagy Mariann

Hátsó Fertály
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Mû-fordítás

English corner

A Magyar Televízió  tavaszi reklámja...

A 12 pont
PÁRTUNK ÉS KORMÁNYUNK CÉLKITÛZÉSEI

1. Élet nélküli félelem.
2. Békés egymás elleni élet.
3. Az 1945-ös romállapot maradéktalan visszaállítása. 
4. Élelem nélküli élet.
5. Egy kis változatosság: Kádár haza, Rákosi és Gerõ a kormányba. 
6. Új pártjelvény: zabszem és kalapács.
7. Budapest vérfürdõváros, nagy idegenforgalommal.
8. Budapest szocialista megõrzése-lakásleválasztás Zsukov-módszerrel.
9. Bármely házban összkomfort, hívás nélkül házhoz lövünk. 
10. Évvégi leltározás miatt Magyarország zárva.
11. Elcserélném földszinten fekvõ harmadik emeleti lakásomat.
12. Jöjjön el az EMKÉ-be, nyitott tetõ. Slágerek: Mikor az ENSZ mesélni kezd, Látta-e
már Budapestet széjjel?...

(1956 humora)

Egy réges régi vicc...
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