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A SSZEZEPP IIPressPress jelenti Újabb tanéven
vagyunk túl:
diákok és ta-

nárok számára eljött
a jól megérdemelt pihenés. Ez az év
sem telt el esemény nélkül: szeptember-
tõl egészen júniusig annyi minden tör-
tént az iskola berkeiben és a nagyvilág-
ban, hogy megszámolni is nehéz. Hadd
említsek néhány fontos eseményt,
amely befolyásolta valamennyiünk éle-
tét.

Salkaházi Sárát boldoggá avatták
2006. szeptember 17-én. Októberben
az ötvenhatos forradalom ötvenedik év-
fordulójára emlékeztünk. A november is
bõvelkedett történésekben. Hiszen ek-
kor volt a Patrocínium és a nagy vízvá-
lasztó: a szalagavató. Sajnos, ebben a
hónapban veszítettük el egyik kiváló
honfitársunkat, akit az egész világon a
legismertebb magyarként tartanak szá-
mon. Puskás Ferencet sokáig megõriz-
zük sporttörténelmünk egyik kiemelkedõ
alakjaként. Decemberben éltünk, vol-
tunk. Megszületett a kis Jézus, és bú-
csúztattuk 2006-ot. Én is ezt teszem,
szaladjunk hát mindjárt januárra. Jubile-
umi év kezdõdött a piarista család szá-
mára: Kalazancius atyánk születésének
450. évfordulója. És ebben a hónapban
a magyar piaristák számára is fontos do-
log történt. Provinciálist választottak, aki
ismét az általunk jól ismert Urbán Jó-
zsef, iskolánk egykori igazgatója lett.
Februárban az Unicef jelentésébõl meg-
tudhattuk, hogy Magyarország hogyan

áll a szociálpolitikai
kérdések terén, illet-
ve megtudhattuk,
hogy Szilvásy tanár

úr gazdasági asszisztens lesz a tarto-
mányfõnök mellett, ami számunkra ma-
ga után vonja egy új igazgató kinevezé-
sét, hiszen az ember egyszerre nem tud
két helyen lenni (még a piaristák sem).
Márciusban a húsvétot ünnepeltük, ami
a kereszténység legnagyobb ünnepe.
Megemlékeztünk az 1848-as forradalom
százötvenkilencedik évfordulójáról is.
Április végén a végzõs diákok már erõ-
sen készültek a nagy megmérettetésre:
az érettségire. Ebben a hónapban lett
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa nyolc-
van éves. Május a ballagással, a szere-
náddal, a véghajrával zajlott. Itt már min-
denki érezte, hogy lassacskán vége lesz
ennek az évnek is. 

Szerkesztõ társaim és magam nevé-
ben köszönjük mindenkinek az egész
éves érdeklõdést az újság iránt. Remél-
jük, hogy a következõ tanévben még
többen olvassák a lapot, hiszen ezért
dolgoztunk egész évben. Számomra ta-
lán ez volt a legfontosabb. Új arculatot
láthatott mindenki egész évben kísérle-
tezésekkel, bakikkal, jó munkával.

És eljött a június. A mindenki által
kedvelt hónap, hiszen ezzel kezdõdik a
nyár és vele együtt a szünet. Én kívánok
mindenkinek pihenéssel teli, hasznos
idõtöltést. 

Török Tibor
fõszerkesztõ

Ha csak szép emléket viszel haza, máris gazdagon térsz meg a túráról.

Számadás
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A 2007/2008. tanév
kezdésérõl és

az év eleji teendõkrõl

A kollégisták az elsõ tanítási na-
pon, szeptember 3-án vehetik
meg tankönyveiket.
Kérjük, hogy akinek gyermeke
jogosult ingyenes tankönyvre,
hozza magával a tankönyvvá-
sárlásra az errõl szóló igazolást:
- a három vagy több gyermekét
nevelõ a családi pótlék igazoló-
szelvényét,
- a tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelõk az orvosi
igazolást,
- a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõk az
önkormányzati határozat máso-
latát.
A gimnázium könyvtára július-
ban és augusztusban átalakítás miatt zárva
tart.
TANÉVNYITÓ VENI SANCTE: Szeptember 2.
17:00. Gyülekezõ ünneplõben (öltöny, fe-
hér ing, nyakkendõ) az osztálytermekben
16:45-ig. Énekkarosok 16:00-kor találkoz-

nak 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.
PÓTVIZSGA: augusztus 28-án 10 órakor.

MENZA: A szeptember havi
menzát az iskola gazdasági
irodájának címzett levélben kell
igényelni augusztus 24-ig. Az
étkezési támogatásban
részesülõk a gazdasági irodán
vagy a portán igényelhetõ nyi-
latkozatot és a különbözõ iga-
zolásokat is mellékeljék (ld.:
ingyenes tankönyvre jogosul-
tak). Egyébként kénytelenek
leszünk teljes áron számlázni
az ebédet! A késve érkezett
igényléseket sajnos nem tud-
juk figyelembe venni, mert az
étkezést elõre meg kell rendel-
nünk a szállítótól. A szeptem-
beri menza befizetésének idõ-
pontja: szeptember 3-4. A kol-
légistáknak nem kell külön
menzát igényelniük!
KALAZANCI SZENT JÓZSEF ÜNNE-
PÉN, 

augusztus 26-án, vasárnap délelõtt 9:30-
kor ünnepi szentmisét mutatunk be, melyre
minden diákunkat és a szülõket is szeretet-
tel várjuk.

Szilvásy László SP
igazgató

idõpont osztály 
fizetõs ingyenes 

a teljes 
tankönyvcsomag ára 

7.a aug. 27. 1000-1200 aug. 27. 1300-1500 22,586.- 

9.b aug. 27. 1000-1200 aug. 27. 1300-1500 15,661.- 

10.b 
(újak) aug. 27. 1000-1200 aug. 27. 1300-1500 kb. 29,000.- 

8.a aug. 28. 900-1500 aug. 29. 900-1500 11,662.- 

9.a aug. 28. 900-1500 aug. 29. 900-1500 21,396.- 

10.a aug. 28. 900-1500 aug. 29. 900-1500 kb. 14,000.- 

10.b aug. 28. 900-1500 aug. 29. 900-1500 11,979.- 

11.a aug. 28. 900-1500 aug. 29. 900-1500 11,520.- 

11.b aug. 28. 900-1500 aug. 29. 900-1500 kb. 11,500.- 

12.a aug. 28. 900-1500 aug. 29. 900-1500 3,916.- 

12.b aug. 28. 900-1500 aug. 29. 900-1500 6,771.- 

A tankönyvek árai nyelvkönyvek nélkül értendõk!



„Pogányok világosságai”

Bevetve

Nem az üvegházban terem a havasi gyopár.
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Te Deumra gyûltünk össze. Formális ballagási mûsor,
vagy ünnepi tartalom? Van-e oka a hálaadásunknak? 

„A pogányok világosságává tettelek téged, hogy szolgáld az
üdvösséget a föld végsõ határáig”, hallhattuk a Szentlecké-
ben. Igazi üzenet, bár rendkívül fennkölt, a praktikusabbak
azt hihetik, hogy inkább csak ünnepekre, pl. ballagás napjá-
ra való tanács. 

Tizenkettedikesek, végzõs fiúk! Az osztályfõnök ilyenkor
legszívesebben hallgat már, elmondta a legfontosabbakat.
Egy hetedikessel beszélgettem tegnap, aki nagyon örült,
hogy nincs a helyetekben, mert ott az érettségi, a sok vizsga,
a sok izgulás. Körbenézve nem látom a félelmet, mosolygós
arcotokat látom, várjátok a kihívást.

Mikor 2001-ben elõször tekintettem rá az osztályom név-
sorára, az tûnt fel, hogy 5 öccs is van benne. Felvillantak
elõttem a bátyók, a szülõk, van olyan család, ahol a második
fiúnak is én leszek az osztályfõnöke… Köszönjük a megke-
resést, jó, hogy nem egy szolgáltatás a pedagógiánk, hanem
közös tevékenykedés, családi és iskolai segítés, hogy a sze-
mélyes adottságok kibontakozzanak, hogy a felnövõ ifjú a
nagyvilágban majd otthonra leljen, otthont teremtsen.

Az egykori kisgyermekek szemlátomást megnõttek. Fiúk,
az életetek talán legmeghatározóbb életkori szakasza az el-
múlt 4-6 év, amelynek alapélménye az, hogy piarista diákok
voltatok. Mindennap eljöttetek a bejárati kapu lámpateste, a
tudomány sárkánya alatt, és a tudományokkal való duellum
sok-sok kategóriát, 5-ször annyi jegyet eredményezett. Mind-
mind próba volt, folyamatos készültség igényével, a veszély-
helyzet izgalmával, az egyre nagyobb mércékhez való növe-
kedés gyötrelmével, az erõ örömével, és néha egy-két bur-

leszk jelenettel. Kalazancius iskolája nem versenyiskola, az-
az iskola a tanulás helye, meg másé is. A kinyíló világ, nem-
csak elméleti tudást, hanem gyakorlatiasságot kíván. A sok-
sok kirándulás, túrák, az osztályfõnök által néha kény-
szerített közintézmény-, és kiállítás látogatás, a kötelezõ elõ-
adás-hallgatás mind olyan terepgyakorlat, amely a való világ
szellemi, természeti, magyar és kulturális értékeinek birtokba
vételét célozta. Vedd, õrizd, tied e világ, a te örökséged, szol-
gáld!

A csak tudományokban való jártasság önmagában nem
elég ahhoz, hogy felnõtt légy! A szegedi iskola átriumában
állva tiszta áttekinthetõ épület tárul fel. Az Iskolában világos
rendszer van, kitaposott utak állnak rendelkezésre, kötelezõ
irányokkal, vannak táblák, amelyek figyelmeztetnek, szabá-
lyok, törvények, amelyek tiltanak behajtást. A tanári megro-
vások a tanulóvezetõk biztonsági övei. Figyelmeztetés arra,
hogy jó, hogy jobb embert látnak benned. Tisztában levés az
adottsággal, hogy Isten gyermeke vagy.

Áttekinthetõség, áttetszõség, világosság, világítás, szol-
gálat a földön. 

Az egyik meghatározó élmény az iskolánkban a szemé-
lyesség, ismerjük és megszólítjuk egymást, néha határozot-
tan, férfias nyersességgel. Most olyan útra indultok, amelyet
nem gyakoroltatok be, sõt a táblák sem annyira nyilvánvalók,
mint itt, az alma materben voltak. Izajás felszólítása mind-
annyiunk számára megtisztelõ kihívás. A Te Deum  errõl
szól: „A pogányok világosságává tettelek téged, hogy szol-
gáld az üdvösséget a föld végsõ határáig”.

Károlyi Attila
osztályfõnök

Március 22-én
Kokaveczné
Bánki Judit

tanárnõ vezetésével
a reggeli órákban
vonatra szálltunk és
meg sem álltunk a
Kecskeméti Repülõ-
bázisig. A bevetés
résztvevõi iskolánk-
ból: Balogh Ákos,
Borgulya Bálint,
Kalocsai Tibor,
Szamos Bálint,
Sárközi Csaba.
Valamint a MACCS (Márton Áron Cser-
kész csapat).

A verseny a dél-alföldi régió közép-
iskoláinak lett hirdetve, akik 4-4 fõs
csoportokat alkotva, 3 korosztály sze-
rint vettek részt. A legelsõ próbatéte-
lünk egy szellemi teszt volt az 1848-
'49-es forradalom és szabadságharc
témájában. Ezek után következtek a fi-

zikai megméret-
tetések. Az elsõ
a gránáthajítás
volt 30 méteres
távra. Ezután a
sebesültszállí-
tás, mocsárjá-
rás, álcaháló ci-
pelés majd futás
következett. A
legizgalmasabb
a célba lövés
volt, ami „airsoft”

fegyverekkel tör-
tént. A fegyverek-

kel való ismerkedés után álló, térdelõ,
fekvõ testhelyzetekbõl adhattuk le a lö-
véseket a céltáblára.

A megmérettetés után Kecskemét
belvárosában egy fagylaltozás kereté-
ben enyhítettük fáradtságunkat.

Szamos Bálint 12. b

Kérjük támogassa a

DUGONICSDUGONICS
ANDRÁSANDRÁS

ALAPÍTVÁNYT!ALAPÍTVÁNYT!

Számlaszám:
10402805-
28012423-
00000000

A bevetés teljesítve
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Az egész kirándulás egy nagy pozitív
élmény volt.

Bár ez a mondat egyik diákom tol-
lából bújt elõ, azt hiszem, nyu-
godt szívvel általánosíthatom

mindnyájunkra, a 10.a-ra és Simor ta-

nár úrra, aki
k í s é r õ k é n t
segítette ezt
az együtt töl-
tött négy na-
pot.

U t a z n i
több okból is
szoktunk. Di-
ákként talán
e lsõso rban
szere t te ink
fölkeresése
végett, ka-
landvágyunk
kielégítésé-
ért; felnõtt-
ként ezek mellett sokszor üzleti ügye-
ink, ügyes-bajos teendõink szólítanak
el otthonról. Szándékaim szerint idén
ebbõl a körbõl akartunk kilépni akkor,
mikor történelmi hazánk egy kevéssé
ismert területét vettük célba osztályki-
rándulásunkon: Kárpátalját. 

Már induláskor adódott egy „apró
malõrünk”: fél órás késsel gördült ki a
vonat Szegedrõl, így majd' fél napig
zötykölõdtünk, mire Beregsuránynál
farkasszemet nézhettünk az ukrán ha-
tárõrökkel. Szûnni nem akaró, hosszas
esõ fogadott minket, amit tetézett né-
hány teljesen fölöslegesnek tûnõ papír
kitöltése – amin csak ukránul és ango-
lul voltak föliratozva a megválaszolandó
sorok… Hamar megvilágosodott szá-
munkra, hogy Ukrajnában legbiztosabb
fölgyorsítása az ügyintézésnek, ha
megfelelõ helyen jutattunk egy kis forin-
tot a megfelelõ embereknek. Meglehe-
tõsen kifáradva érkeztünk Beregszász-
ra, de úgy tûnt, annyi ereje még min-
denkinek volt, hogy boldogan ölelje ma-
gához tányérkáját a frissen fõzött túrós
csuszával. Ha kicsit összehúzódva is,
de helyet talált mindenki, hogy kicsit fel-
frissülve vágjunk neki a másnapnak

Álmos, hûvös reggelre ébredtünk;
még szerencse, hogy aznapi program-
jaink sokkal szebb látnivalókkal kecseg-
tettek. Nem kellett hozzá egy órányi bu-
szozás sem (a remekül teljesítõ két,
helyben bérelt Mercedes kisbuszunk-
nak valamint nagyon emberséges, ruti-
nos sofõrjeinknek köszönhetõen) és
már elõttünk magasodott Munkács fes-
tõi szépségû vára. Néhány éve még
szegény ukrán családoknak voltak itt ki-
utalva lakások; mára szerencsére el-
tûntek a szárítóköteleken lógó mosott
ruhák, szemétben játszó gyerekek. A

várat néhány
kijevi „üzlet-
ember” vette
meg, ennek
nyomán már
szép, új tetõ
alatt van a
h a t a l m a s
erõsség, s
egyes folyo-
sók régi fé-
nyüket idé-
zik, de ren-
geteg még a
t e n n i v a l ó ,
hogy méltó
körülmények

közé érkezzenek a látogatók. Minden-
esetre aligha lehet tagadni, hogy mind-
nyájunkat magával ragadott a hely,
melyben egykor Zrínyi Ilona, II. Rákóczi
Ferenc, Petõfi Sándor, Kazinczy Fe-
renc is megfordult. Kétnyelvû márvány-
tábla õrzi annak emlékét, hogy Napóle-
on hadai elõl ide menekítették, s itt õriz-
ték a magyar koronát több hónapon át
1805-1806 között. A városközpontban
megtekintettük a szecessziós városhá-
zát (ahol sokadjára döbbentünk meg az
ukrán színvilág furcsaságain- a város-
háza például egészen sajátságos zöl-
dek különbözõ kombinációjában pom-
pázott), a püspöki székesegyházat va-
lamint Munkácsy Mihály festõmûvész
szülõházának helyét. Itt ugyanis már
csak az emléktábla áll. 

Szolyván megdöbbentõ „élmény-
ben” volt részünk: a szenvedés, értel-
metlen gyilkosságok szomorú memen-
tója ez a hely. Több esztendõs kitartó
munka eredményeképpen itt alakították
ki a kinti magyar szervezetek Kárpátal-
ja legnagyobb, központi emlékmûvét,
melyet a II. világháború pusztításában
és az azt következõ szovjet tisztogatá-
sokban elpusztult magyar és német ál-
dozatok emlékének szenteltek. Több
száz név, fekete márványlapok, s alat-
tunk körös-körül honfitársaink csontjai
porladnak…

Sokunk számára az egyik legnagy-
szerûbb élmény ezután várt ránk, hi-
szen történelmünk kezdeteihez utaz-
tunk; a fõutat elhagyva néhol szinte jár-
hatatlan, kátyús aszfaltmaradványon
kapaszkodtunk föl a Vereckei-hágóra.
Nehéz nem elcsépelt szavakat használ-
ni, de valóban lenyûgözõ érzés volt pár
száz méteres gyaloglás után két lábbal
állni hazánk ezeréves határán, s végig-

Verecke híres útján

A munkácsi várban

A TURISTA IMÁJA

Uram, a munkánknak vége, otthonunk
a hátunk mögött, most itt járunk a világ
ösvényein.

Dicsérünk Téged, Uram
A szépségért, amit nekünk adtál a ter-
mészetben, 
És minden jóért,
Amit az embernek adtál.

Ismét dicsérünk
Muveid csodáiért
Jézus Krisztus kegyelme által.

Köszönjük Urunk
Ezeket a boldog napokat, amiket
nekünk adsz
És azt, hogy mindenünk megvan.

Urunk, segíts, hogy észrevegyük 
A természet szépségeit és mindazt,
Ami körülöttünk van,
S add, hogy megértsük a jeleket, ame-
lyeket 
Életünk által adsz nekünk, s az élet
szépségeit,
Melyet felfedezünk a világban.

Add, hogy a benned bízva,
Azokkal az emberekkel együtt, akikkel
találkozunk, 
Engedd, hogy megismerhessük
királyságodat
És jöjj el hozzánk, hogy eljuthassunk
Hozzád.

Kérünk, hogy az úton hazafelé
magunkkal vihessük ajándékaid
boségének örömét.

Legyen Mária, Isten anyja velünk, 
Ébressze fel bennünk a csoda és hála
érzetét
Adjon nyugalmat a nehéz idokben, 
És adjon erot, hogy értékelni tudjuk 
Az élet felbecsülhetetlen ajándékát.
Ámen.

Jaume Camprodon
Girona püspöke

Mucsi Gáspár és Börcsök János 9.b
fordítása
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nézni a tájon, melyet honfoglaló õseink
láttak a IX. század végén. Egyetlen te-
lepülés (Alsóverecke) ékelõdik bele az
amúgy érintetlen tájba, a csodálatos
Kárpát -medence még havas hegytetõ-
ket is a szemünk elé varázsolt. Külön
öröm volt számomra, hogy itt (is) össze-
találkoztunk a budapesti piarista gimná-
zium diákjaival, ráadásul tõlük is éppen
a 10.a osztály tette tiszteletét a befeje-
zetlenül maradt honfoglalási emlékmû-
nél, így közösen koszorúztunk és éne-
keltük el a Szózatot, miközben a felhõk
mögül kibújt lassan a Nap. 

Leereszkedve a hágóról csodás he-
gyi folyóba botlottunk, ahol többen is ki-
élhették gátépítõ-bontó szenvedélyü-
ket; s itt fedeztük föl elõször a magyar
királyi honvédség Árpád-vonalának két
bunkerét is, melyekben sikeresen véd-
ték a szovjet támadás ellen határainkat
a II. világháború utolsó éveiben. Meg-
másztuk a Barátság-kõolajvezetéket
(egyesek hallani vélték, ahogy száguld
benne Magyarország felé az „anyag”…)
és betértünk Beregvárra, ahol a kom-
m u n i z m u s
ékes bizonyí-
tékaként a
templomból
lett vasútállo-
más. Itt talál-
ható egyéb-
ként Kárpát-
alja legna-
gyobb és leg-
jobb állapot-
ban megma-
radt kastélya,
ahol a tó
medre egy-
kor az Oszt-
rák-Magyar
M o n a r c h i a
határait rajzolta meg. Így értünk a szál-
lásunkra, hogy nyugovóra térve egy
még hosszabb útra készüljünk föl.
Kintlétünk harmadik napján Kelet felé
indultunk el, s hamarosan Huszt romvá-
rának „bús düledékeihez” érkeztünk. A
sûrû növényzettõl messzebbrõl alig lát-
szik a vár, egészen közel kell érnünk fa-
laihoz, hogy elhiggyük: a középkori
sószállítmányokat õrzõ erõsség ott van
a fejünk fölött. Bár a falak már tényleg
csak romok, a hangulata mégis magá-
val ragadó; mindez kiegészül a város
és a kanyargó Tisza látképével. Jó volt
kóborolni az erõdítmény falain, meg-
mászni a csonka kõhalmokat, s felülrõl
ránézni a várhoz vezetõ kaptatóra, ahol
nemrég még mi is lihegve kapaszkod-
tunk föl. (Persze a „kemény mag” és

egyik soforünk, Gyõzõ, még így is beik-
tatott egy futószakaszt fölfelé…)

Következõ állomásunk Aknaszlatina
volt, a történelmi Magyarország egyik
legnagyobb sóbányája. Annak ellenére,
hogy már ezer évnél is régebben vájnak
itt a földbe, még mindig millió tonna
szám rejtõzik a mélyben az egykor
arannyal fölérõ ásványkincs. Kialakítot-
tak egy tavat a közelben, ahová a mély-
bõl kiszivattyúzott víz kerül, és sótartal-
ma még a Holt-tengerét is meghaladja.
Gyógyászati céllal egyre többen keresik
föl a helyet, így manapság már egy ki-
sebb üdülõfalu települt a partjára. Meg-
döbbentõ volt látni, hogy a híres IX. ak-
na még mindig mûködik, bár ránézésre
inkább hasonlít egy világháborúban
szétlõtt, évtizedek óta elhagyott
iparterületre…

Utaztunk tovább. A táj egyre szebb
lett, a Tisza itt határfolyóként választja
el Romániát Ukrajnától, s lassan feltûn-
tek a festõi szépségû Máramarosi- ha-
vasok. A kanyargós út különleges él-
ményt is tartogatott számunkra: megta-

láltuk Európa
földrajzi kö-
zéppontját. A
pontot még a
M o n a r c h i a
idején jelöl-
ték ki
Te rebes fe -
hérpatak kö-
zelében, per-
sze a szovjet
idõkben újra
„kellett” szá-
molni, s ki is
mutattak kb.
három méter
különbséget,
így a mai kor

vándora két emlékmûvet is megõrizhet
emlékeiben egymás szomszéd-
ságában…

Rahón két látnivaló is említésre mél-
tó: egyrészt itt sokkal jobb állapotban
lévõ II. világháborús bunkert láthattunk,
falai, födéme jó egy méter vastag beton
volt, melybõl ujjnyi vastag lógtak ki a
vasrudak, s még a zsaluzást is fölfedez-
hettük benne (ez általános szokás volt,
így ugyanis bombatalálat esetén kisebb
volt a balesetveszély); másrészt itt fo-
lyik össze a Fekete- és a Fehér- Tisza.
Közelrõl megnézve tényleg volt különb-
ség… Körösmezõ mellett Kárpátalja
legnagyobb vízesésénél fényképeztünk
sokat (de itt láttunk kék meztelen csigát
is…)

Utolsó napra már nagyon kevés

idõnk maradt. Mire szállásunkon – mely
2001 tavaszán került a beregszásziak
tulajdonába, s elsõsorban magyaror-
szági adományokból jött rá össze a
pénz, azóta szolgálja az ottani cserké-
szek és magyarok mindennapjait – min-
dent rendbe raktunk, alig fél óra város-
nézésre és fél óra szabad programra
volt idõ. Ezek után indultunk utolsó lát-
nivalóink fölkeresésére Csetfalvára.
Gyönyörû, festett, kazettás famennye-
zetû református templomot találtunk itt;
az épület XV. sz-i, falán emléktábla áll
Móricz Zsigmond édesanyjáról, aki itt
született. Tõszomszédságában görög-
és római katolikusok által közösen
használt templomot csodálhattunk
meg, melyet egy ruszin nemzetiségû
néni mutatott be nekünk. 2001-ben
szentelték föl a templomot, a
Makovecz-féle organikus építészet je-
gyében tervezték, a szentély berende-
zése (az ambó, az oltár, a Szentségtar-
tó) csodálatos faragásokkal köti össze
az õsi magyar hitvilágot a keresztény-
séggel. Élményekkel, csodálatos tájak
szépségével, a Kárpátok oldalaink illa-
tával, lélekben megélt magyarsággal
megrakodva értünk vissza szûkebb ha-
zánkba. Az osztály közösségként élt,
nyitott szívvel fogadta kinti segítõink
személyes élettörténeteit. Ráérezhetett
arra, amit kisebbségi létként szoktunk
emlegetni. Álljon itt egy mondat, mely
szintén diák-élménybeszámolóból való,
s számomra az egész kirándulás leg-
szebb foglalatát adja: „Nagyon tetszett,
hogy 'külföldre' mentünk, ám ekkor ér-
tünk igazán csak haza…”

Ezúton szeretném megköszönni
kárpátaljai társainknak Gyurinak, Gyõ-
zõnek és Csabának, Zolinak és Adrien-
nek, a négy napos szívvel-lélekkel való
segítséget és azon való igyekezetüket,
hogy minél gazdagabban térjünk vissza
otthonainkba; s diákjaim szüleinek azt,
hogy anyagi áldozatokat is meghozva
hozzájárultak ennek az útnak a létrejöt-
téhez!

Zárásként álljon itt az a fohász, me-
lyet a csetfalvi templomban énekeltünk
el közösen; a Boldogasszony anyánk
dallamára, ruszin vendéglátónk elõ-
éneklésével:

Kárpátaljáról, édes hazánkról

Ne felejtkezzél el

Szegény magyarokról!

Papp Attila

Látkép a Vereckei-hágóról



(Sz)epicentrum

Nincs rossz idõ, csak rossz felszerelés, na meg kényes turista.
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Kóstolj meg mindenfajta (érett!)
gyümölcsöt! Milyen jó lenne, ha
nyár végére számodra is kiderül-

ne: nem a fagyi a legfinomabb édesség.
Hanem a MÁLNA. Vagy a BARACK.
Vagy a SZILVA. Igaz, a Boci csoki sem
semmi.

Ne akarj feltétlen agyoncsapni minden
légynek kinézõ szerkezetet. Elõ a na-
gyítóval! Vannak csodák 1 centiméter
alatt is….

Néha nem szégyen szót fogadni anyu-
nak.

Ha elõbb kelsz fel mindenkinél a csa-
ládban, próbáld ki a következõt: 
– Nem muszáj azonnal felverni minden-
kit.

–Ne a TV távirányí-
tóért nyúlj automati-
kusan. 
– Ha kiosonsz a te-
raszra, vagy csak
szépen halkan kinyi-
tod az ablakot, még
elcsípheted azt a pil-
lanatot, amit NYÁRI
REGGEL-nek hív-
nak. Illat, csend, és
zaj. Az utóbbit ma-
dárfüttynek hívják. 

Ha a nagymama
sapkát akar húzni a
fejedre a 40 fokos
melegben, akkor ne
állj ellent úgy, mint általában szoktál.
Számolj 10-ig. Mosolyogj rá kedvesen.
Vess egy pillanatot arra a sapkára. Fe-
hér, simlije van, és jobban érzed majd
magad a napsütésben, ha mégis a fe-
jedre húzod. 

Ha a nagyi sütit süt, ne csak a végered-
ményt várd. Ha segítesz, nem csak az
ízt élvezheted, hanem az alkotás folya-

matát is. Ha nagyi nem örülne ennek a
buzgóságodnak, ne haragudj rá. Ha
most kérsz tõle valamit, elárulom, való-
színûleg teljesíti. Kérhetsz egy puszit is!

Apunak titkos papírsárkány készítõ tu-
dása van! Bírd rá ezen a nyáron, hogy
mutassa meg neked. Ne hétfõ reggel,
lehetõleg.

Szép nyarat kívánunk mindenkinek!

Ha a természetben jársz, tedd ezt
nyitott szemmel! Gyûjts sokféle
alakú és nagyságú falevelet.

Préseld le, eben anyu-apu tud segíteni.
Ha megszáradtak, jót lehet velük ját-
szani – mondjuk egy esõs délutánon –
a következõképpen: öntapadós hátuljú
papírra rajzoljatok szemeket. Kereket,
mandula alakút, ferdét, kicsit, nagyot,

kancsalt, bámészkodót, sírót és neve-
tõt. Szájakat is készíthettek. Vágjátok ki
ezeket, és keressetek a szemeknek,
szájaknak arcot a falevelek személyé-
ben. A nyári kirándulásunkon kipróbál-
juk majd ezt a játékot. Tetszeni fog min-
denkinek! Ha te is készítesz otthon ha-
sonlót, rajzold le vagy fényképezd le, és
juttasd el hozzánk. A szeptemberi
számban mutatunk ízelítõt az elkészült
ötletekbõl. 

Összeállította: Zsíros Szilvia

Tanácsok nyárra kicsinek-nagynak

Falevél

Havasi Attila:

NÉMELY KUKACOK
ÉLETSTÍLUSÁRÓL

Almafa-ágnak a sarkában
kiskukac eszeget az almában.

Egyenes lukakat lakmároz,
befele törekszik a magházhoz.

Körtefa-lombnak a zöldjében
nagykukac eszeget a körtében.

Lukból nagyot és görbét rág, 
kifele igyekszik a körtén át.

Tökfa hegyében a tökmagban
közepes kukac esz cikkcakkban.

Odabent rágcsál régesrég,
sehova se siet, csak éhes még.

Felejthetetlen az a Szeptember 18-
i pillanat, amikor elkezdtem a ta-
nulmányaimat a szegedi piarista

iskolában.
Elkezdtem megismerni a diákokat,

tanárokat és új személyeket, akikkel
megpróbáltam jó kapcsolatot teremteni,
ez alatt az egy év alatt.

Mikor még Caracasban voltam, azt
mondták nekem az elsõ hónapok két-
ségtelenül nehezek, lesznek. Igazából
nem volt annyira nehéz alkalmazkod-
nom de bonyolult volt megérteni és be-
szélni egy olyan nyelvet, amelybõl ke-
vés szót ismertem, tudtam, hogy kezdõ-

dik a tél, ami szerencsére
nem volt annyira hideg és
nem ismertem az itteni
szabályokat.

Azután ezek a tanu-
lással töltött hónapok, az
utazások az országban és
a többi tapasztalat, amit itt
szereztem megváltozta-
tott felnõttem.

A legfontosabbak,
amik velem jönnek az em-
lékeimben a jó barataim, a tanárok és a
többi ember, akiket jól ismertem.

Nagyon hálás vagyok azoknak a

családoknak, akiknél a
hétvégéket és szüneteket
töltöttem és nagyon köszö-
nöm Petõ Gábor és Szil-
vásy László tanár uraknak
a sok segítséget. Ezt az
évet soha nem fogom elfe-
lejteni. Amikor haza me-
gyek biztos, sokat fogok
mesélni.

Nagyon szépen kö-
szönöm ezt az évet, talál-

kozunk még az élet útjain.
Laudetur Iesus Christus!

Carlos Córdova N.

Egy venéz diák a szegedi piárban



Oskolai mondandó

Mérték: érték.
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1948
Július 30. Államosították a piarista is-
kolát. Létrejött a Szegedi Állami Dugo-
nics András Gimnázium. A szerzetesek
közül csak a hittanár, Kovács Mihály ta-
nított. 

Szeptember Megalakult a Szülõi Mun-
kaközösség. Az iskola meglátogatta
testvérüzemét, a Közvágóhidat. József
Attila emlékünnepélyt tartottak.

Október 6. A
Vegyipari Középis-
kolával, a testvéris-
kolával ünnepelték
október 6-át.
Október 9. Ortutay
Gyula miniszter
meglátogatta az is-
kolát.
Tanév folyamán
Ünnepséget ren-
deztek a felszaba-
dulás, a szakszer-
vezeti kongresszus
és a Komszomol
jubileuma alkalmá-
ból. A tantestület

egyetemlegesen belépett a Szovjet-
Magyar Mûvelõdési Társaságba.
December Nevelésügyi és szülõi érte-
kezleten vitatta meg a tantestület és a
Szülõi Munkaközösség a klerikális re-
akció elleni küzdelem módozatait.
Karácsony A Vágóhíd dolgozóinak
gyermekeivel együtt tartották a kará-
csonyfa ünnepélyt.

1949
Január Lenin halálának 25. évforduló-
ján ünnepséget rendeztek.
Február A városi diákszövetség impo-
záns Mindszenty-ellenes tüntetést szer-
vezett. A testvériskolával együtt Rákosi

ünnepséget tartot-
tak.
Március Megtekin-
tette az iskola ifjú-
sága a munkás-
mozgalmi kiállítást.
A Magyar-Szovjet
Mûvelõdési Társa-
ság támogatásával
egész napos klub-
napot rendeztek.
Megünnepelték a
Tanácsköztársa-
ság 30. évforduló-
ját.
Április Átszervez-
ték a Szülõi Mun-
kaközösség Vá-

lasztmányát, kijavították szociális ösz-
szetételét.
Tanév folyamán Megszervezték a Di-
ákszövetséget, amelynek célja az volt,
hogy a tanuló ifjak a szocialista építés
harcos szakembereivé váljanak. Elindí-
totta Tanulj jobban mozgalmat, Márciu-
si Gárda néven nevelési-, kultúr- és
sport próbarendszert. 5-10 fõs
tanuóköröket szerveztek. Háromfajta
szakkör volt, így történelem és társada-
lomtudományi, irodalmi és természettu-
dományi. Ezeken belül osztályonként
korcsoportok mûködtek. a társadalom-
tudományi szakkör célja a marxizmus-
leninizmus megismerése volt. A szege-
di iskolák közül elsõként tették fel a be-
járat fölé az „Új iskola, új szellem” vilá-
gító transzparenst, a gimnázium hom-
lokzatán vörös betûk jelezték: „Itt szoci-
alista munkaverseny folyik”. 
Július 29. a tankerületi fõigazgató érte-
sítette az államosított Dugonics András
Gimnázium igazgatóját, hogy az intézet
osztályait szét kell osztani a Baross és
a Klauzál Gimnáziumok között.
Augusztus 31. Megszûnt 228 tanév
után Szeged legpatinásabb középisko-
lája. Minderrõl a Délmagyarország rö-
vidhíre értesítette a várost. Az épület az
egyetemé lett, a középiskolások a Ba-
ross és a Klauzál gimnáziumba kerül-
tek.

Károlyi Attila

Fejezetek a szegedi kegyes oskola történetébõl

Bálint Sándor egyetemi tanár lakásán
gyûltek össze a klerikális reakció hívei. B.
S. bûnnek tartotta az egyházi iskolák ál-
lamosítását. Elítélte Ortutay Gyula mi-
niszter tevékenységét. Felszólalt, hogy a
szülõk ne engedjék a hitetlen oktatás be-
vezetését. Úgy hallottam, hogy naplót
vezet…

(Ara-Tóth ügynök jelentésének részlete)

Forrás: KacsaPRESS

Kedves Fiam! örömmel értesítelek, hogy
nagyapád hazaérkezett a malenkij robot-
ból. Nagyon nehéz idõket élünk. Hat éve
tanulsz a kegyes atyák iskolájában. Be-
léptünk a téeszbe. Apád nagyon beteg.
Te most a legjobb helyen vagy. Vigyázz
magadra. Nagyon szeretünk.

(Tombácz Lajosné levele fiához) 

Forrás: KacsaPRESS

A szegedi rendház kapuján 1950. június 9-én, hajnali fél 4-kor dörömböltek. A bentlakó piaristákat és nõvéreket egytõl egyig internálták.
Csak a legszükségesebb holmijukat vihették magukkal. Gulyás Jenõ portást és családját több napig háziõrizetben tartották, nehogy el-
mondják a történteket. A piarista atyák Vácra kerültek, ahol 3 hónapig tartották õket fogva, minden tájékoztatás nélkül. Szeptember ele-
jén azután mindenkit elengedtek. Az 1988-as Katolikus Almanach szerint 2300 férfi szerzetes és 8800 apáca került így szétszóratásba.
Mindössze négy rend számára engedélyezték, hogy két-két katolikus gimnáziumot újraindítson. Ezek 1950. szeptember 17-én tartották a
Veni Sanctet. A pártállam ezzel elérte egyik legfontosabb célját, az egyházat beszorította a templomok falai közé.

Részlet Angyal László A piarista gimnázium bezárása Szegeden címû munkájából.

A szegedi piarista gimnázium díszterme 1947-ben.
Az államosítás elõtt kápolnaként is használták.

Az egykori szegedi piarista gimnázium díszterme 1961-ben.
Az államosítás után egyetemi elõadóteremként használták.
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Az ember elrontja a természetet, a természet megjavítja az embert.
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Ismét Erdély, már harmadszor. Mégis olyan, mintha elsõre
lenne. Mindig van benne valami új és érdekes, valami
lélekemelõ.
Lajos István tanár úr idén is szervezett pünkösdi túrát

Erdélybe, a csíksomlyói búcsúba. Mi, diákok újra eljuthattunk
tehát történelmi Magyarországunk
egyik legszebb vidékére .Ez a táj,
ahol annyi hegy és völgy van és
annyi patak csörgedez, ott, ahol
annyi meg annyi gyönyörû vidék
van, szinte rabul ejti az embert, és
mindig visszavárja. Kirándulásunk
alkalmával igen sok helyen
voltunk: Máriaradna (a régi
szegediek kedvelt búcsújáróhe-
lye), Alvinc (Partium és Erdély
határa);Petõfi emlékmû, Orbán
Balázs sírja, Csíkszereda,
Csíksomlyó, a Gyímesek, Brassó, Arad. Utunk célja persze a
csíksomlyói búcsú volt. Ez a búcsú, sokkal többet jelent egy
vallási eseménynél, mégpedig valamennyire kifejezi a magyar
nép összetartozását. És ez az összetartozás nemcsak
nemzeti, hanem egy vallási kötõdés is. Sok katolikus magyar
ember ilyenkor egy közösséget alkot, hisz ezt a búcsút nem
csak annyian követik, akik ott vannak, hanem a tévéken,
rádiókon keresztül az egész világ magyarsága. Mikor a bú-
csúra zarándokol az ember, akkor már valamennyire felkészül

lelkiekben a búcsúra, de csak mikor odaér valamelyik környezõ
faluba (esetünkben Csíkpálfalvára), és beáll az ottani székely
emberek liturgikus menetébe, és felgyalogol a Somlyó-
nyeregbe, majd végighallgatja a misét, és a legvégén elénekli
a himnuszokat, akkor érti meg igazán, miért is  mennek olyan
sokan évrõl évre erre a búcsúra, és akkor kapja azt a lelki
pluszt amire vágyott, vagy amirõl nem is tudta, hogy neki ez
kell. A mi kis csapatunk a búcsú után az ezeréves határhoz

ment a dús legelõkkel megáldott
Gyímesek közt, ahova elkísért
minket Lajos István tanár úr barát-
ja, Lajos István székely ember. Ezt
az embert tanár úr még akkor
ismerte meg, amikor még akkori
csoportjával náluk szállt meg. Az
ezeréves határkõnél elénekelt
szózat után betértünk egy
vendéglõ udvarába ahol az ottani
csángó néptáncosokkal táncoltunk.
Majd a táncolás után visszaindul-
tunk Csíkszeredára és a buszon
mindenféle székely és mulatós

nótákat énekeltünk.
A csoport egyik része családoknál volt elszállásolva, én

például kettõ osztálytársammal a Vaszi családnál, ahol
önzetlen szeretettel fogadtak minket.

Ez az út közel se lett volna ilyen jó ha nem az „énekös
embörünk” vezette volna a kirándulást. Köszönjük neki! Ne
csak akkor legyünk magyarok amikor búcsú van, hanem akkor
is amikor hazajövünk. Itt is tartsunk össze!

Seres Imre 8. a

Búcsújárók

Last time I wanted you to translate a nice prayer entitled
MEMORARE. The only solution I received from Bokor
Bálint, 10. b was perfect, thank you! 
As June is the last month of the present school-year I
hope you will have a fantastic summer holiday so have
a nice time, relax and don't forget the gorgeous English
corner!
There is a quotation and a summer joke for you, take
them as my summer gifts.

A perfect summer day is when the sun is shining,
the breeze is blowing, the birds are singing,

and the lawn mower is broken. (James Dent)

Q: How do you put an elephant in a refrigerator?
A: Open the door, put the elephant in, close the door.
Q: How do you put a giraffe in a refrigerator?
A: Open the door, take the elephant out, put the giraffe
in, and close the door.
Q: The lion, king of the jungle calls a conference in the
forest. Which animal is not present?
A: The giraffe: it is in the fridge where you left it.
Q: Two explorers are crossing a crocodile~infested
swamp. How do they get across safely?
A: The crocodiles are at the conference in the forest.

I am looking forward to meeting you in September!

Love,
Nagy Mariann

Bald ist es soweit. Ich freue mich mit euch auf den Beginn der Ferien.
Ich hoffe, dass du den Alltagsstress, die Sorgen des Lebens und auch
die Enttäuschungen der vergangenen Zeit hinter dir lassen kannst. Die
Koffer sind (fast) gepackt und wir sind startbereit. 
Ich wünsche euch eine erholsame und erlebnisreiche Ferienzeit zum
Energietanken, viel Zeit für- und miteinander! 
Machts gut, wir sehen uns im September wieder.
Und zum (guten) Schluss ein Gedicht von Karin Ernst:

ENDLICH SOMMERFERIEN

English Corner Deutsche Rubrik

Die Schule ist aus
wir rufen hurra
Sommerferien
sind endlich da

Bücher und Ranzen
in die Ecke gestellt
für sechs lange
Wochen 
gehört uns die Welt

Spiel und Spaß
sind angesagt
auch wenn es regnet
sind wir nicht verzagt

freuen uns auf
Schwimmbadwetter
das macht Ferien
noch viel netter

manche gehen auch
auf eine Reise
jeder macht's eben
auf seine Weise

an Nord- und Ostsee
nach Mallorca gar
viele düsen dorthin
in jedem Jahr

Besuch bei der Oma
in einer andren Stadt
bei ihr gibt es immer
dann Eisessen satt

vielleicht gehen wir
auch mal in den Zoo
so schön wie dort
ist es nirgendwo

das Allerschönste aber
will ich beschreiben
ist es, am Abend
länger aufzubleiben

doch frische Luft
macht früher müd'
bald also schon
ins Bett es mich zieht

doch in allem gesehen
sind Ferien fein
und könnten eigentlich
das ganze Jahr über
sein. 

Nemes Zsuzsanna
nemes@szepi.hu



Horizont

A turistaság célja maga az út, ezért minden turista út célhoz vezet.
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SZEPI – KÖNYVTÁR

& Egy alig nyolcvan oldalas mû fa-
lakat renget, csendesen: a Magvetõnél
a mostani Könyvhétre megjelent Nyolc
perc címû kisregény Farkas Pétertõl.
Az alig ismert, Kölnben élõ, már ötven
felé haladó prózaíró olyat tett le az asz-
talra, amilyet hajdan Mészöly Miklós a
Film c. regénye. A végtelen precizitás-
sal és kristálytiszta egyszerûséggel
megírt történetben egy öregember
ápolja beteg, ágyhoz kötött, szavakkal
alig kommunikáló feleségét. A csöndes,
tettekben megnyilvánuló és azokon át-
sütõ szerelem regénye. Hihetetlen,
mondta róla Esterházy Péter. Az, vélem
én is.

& Urbán Aladár: Gróf Batthyány
Lajos Magyarország elsõ alkotmá-
nyos kormányfõje (Holnap Kiadó,
2007). A Batthyány-kérdés legnagyobb
szaktekintélynek új, alapos monográfiá-
ja a gyermekkortól a koncepciós perig
követi végig Batthyány sorsát, filológusi
precizitással. Ünnepeljük áttanulmá-
nyozásával az idei jubileumi Batthyány-
évet!

& Julius Morel: Radikális egyház-
reform (Balassi, 2007). A nagy magyar
jezsuita teológusnak és szociológus-
nak, innsbrucki professzornak posztu-
musz könyve nem kívülrõl piszkálódik,
hanem belülrõl, nagy tapintattal, de
nem elkenve vizsgál kényes kérdése-
ket, tesz egy sor komoly javaslatot. A
nemrég elhunyt szerzõ sajnos nem érte
meg eme eredetileg német nyelvû
könyvének magyar kiadását.

& Kristin Thompson - David Bor-
dwell: A film története (Palatinus,
2007). Az idei Könyvhét egyik kis-nagy
csemegéje eme filmelméleti, filmtörté-
neti, filmkészítési stb. kézikönyv. Nyolc-
száz oldalon, kislexikonnal, komoly
névmutatóval meg bibliográfiával kiegé-
szítve vezet végig minket e mû a néma-
filmektõl az avantgárdon át az elektroni-
kus média koráig, szakszerûen szót ejt-
ve videókalózkodásról, filmfesztiválok-
ról és a kultiplex-jelenségrõl is. Alapve-
tõ.

& Gyõrffy Ákos: Nem mozdul.
Versek (Magvetõ, 2007). Az alig har-
minc éves, harmadik köteténél tartó köl-
tõ halk, csöndes lírája egyszerre elemi

erejû és szelíd, filozofikus mélységû és
mikroszkopikusan precíz. Olyan inten-
zíven figyel a költõ a világ rezdüléseire,
hogy szavai, képei vagy a jó szavak ke-
resésének igyekezete már-már meditá-
cióvá, imává válik, mint a haikuk. Az
idei Könyvfesztivál egyik erõs hangja ez
a vékonyka kötet. Néhány vers belõle:

XVIII.

Rég halott vizslád az ártéri réteken.
A kakukkfû illata. Ahogy kiszakadsz,
elkeveredsz és eltûnsz. Jelenlét, mely
öntudatlan, folyamatos ima.

Táj

Lehet-e, hogy valaki inkább már táj.
Hogy az érzelmek és gondolatok többé
nem érzelmek és gondolatok benne,
hanem egy ösvénynek,

egy erdõrészletnek
a képei, s ha feltennének

neki egy kérdést,
a legigazabb választ azzal adná, hogy
elvinné a kérdezõt arra a helyre,

rámutatna,
semmit sem szólna, így válaszolna.

Németh Attila SP

Több mint egy éve már, hogy megismerte. Tökéletes
párt alkottak, és mindenki azt rebesgette körülöttük,
hogy nem olyan sokára ebbõl házasság lesz. Nem

akart különösebben ezzel az elszólással foglalkozni, hiszen
nem gondolt erre a dologra komolyan. Valamikorra, a távoli
jövõre tette az idõpontot, ha egyáltalán addig együtt marad-
nak. Mindenesetre nem merte megkockáztatni, hogy meg-
kérje a lány kezét, mert hogyan jönne az már ki!? 
– Hallod! Nagyon sokan mondják, hogy össze kellene háza-
sodnunk? Te is így gondolod? 
Teljesen biztosra ment, tudta, hogy nem kapná meg azt a vá-
laszt, amit annyira szeretne. Elveszíteni nem akarta, így ma-
radt a struccpolitika. Nem foglalkozott vele, és úgy látta, a
párja is így tesz. 
De egy nap felmerült a kérdés:
– Van-e jövõnk?
Meredten bámult maga elé, annyira megijedt, nem is bírta mi-
re vélni a kérdést. Hát már ilyeneken gondolkodik? Ezt most
jó, vagy rossz értelemben mondta? A lány folytatta:
– Úgy értem, hogy egyszer majd egybekelünk és lesznek
gyerekeink. Vagy te ezt egyáltalán nem támogatod?
Hát dehogynem, de olyan kínos lett volna azonnal a párja
nyakába ugrani, hogy a félelemtõl vezérelve nem tudott sem-
mit mondani, csak egy ideges arcot vágni.

Innentõl jött a gondos tervezgetés. Erre a sugallatra várt.

Hogy párja valami jelét adja, hogy õt szereti, és nem lesz
csak úgy vége egyszer. Végigjárta az összes ékszerészt a
városban. Nem akart kicsinyeskedni, a legjobb gyûrût akarta,
nem pedig valami átlagosat. Napokat áldozott arra, hogy a
megfelelõt megtalálja. A kitartó munka meghozta gyümöl-
csét. Talált egy gyönyörû darabot, ami egyszerû volt, de
mégis csak elegáns. Aranyból volt a karika, és a tetején egy
apró gyémántkõ díszelgett. Belevésette a gyûrûbe: az éle-
tünk örökre egybeforrt. 

Egy esõs délután volt. Nagyban készülõdött: fõzött, mo-
sott, takarított, megterített. Hétre várta a párját, aki sosem ké-
sik. Most azonban késett. Minden perc teher volt, annyira iz-
gult, hogy mi lesz a válasz. Mert, bizonyosságot szerezett, de
a biztos az, ha a párja mondja ki. Nehézkesen teltek a má-
sodpercek, majd nehézkesen teltek az órák. Már jó kilenc óra
volt, mikor a telefonja megszólalt, amely egy üzenetet jelzett.
A párja küldte. 

„A kiszámíthatatlan jövõ számomra nem hordoz biztonsá-
got. Az életet innentõl kezdve egyedül kell leélned!”

És igen. Az õ élete örökre egybeforrt. Újra elindult onnan,
ahonnan kezdte, és már nem bízott a csodákban, már nem
bízott semmiben. Csak állt, és meredten bámulta a falat.

(Vége)

Török Tibor 12. b

Nyári könyvajánló

A bezárt világ nyitottsága 9.
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1. A patak öntisztuló
Minél messzebbre jut, annál inkább megtisztul. Elhagyja, lerak-
ja a szennyezõdéseit.

A mi emberi életünk ugyanilyen. Ahogy múlnak az évek,
úgy kell tisztulni, egyszerûsödni. Aki messzire jut, az megtisz-
tul. Messzire kell jutni szellemben-lélekben, nemcsak életkor-
ban. A Mindenható úgy alkotott meg bennünket, hogy megtisz-
tulhatunk. Aki erre képtelen, abban magában van a hiba.

2. A pataknak meghatározott útja van
Nem összevissza folyik, szeszélyeinek megfelelõen, hanem
a mederben. Partok közé szorítottan. A part nagy részét
õ építi saját magának.

Életünk lényeges része, hogy ne összevissza életet éljünk,
hanem célirányosat. Ösztöneink parttalanok, szeszélyeink
ugyanígy. Partok közé szorítva lényegeset változik életünk. A
part gátol, de megóv a szétfolyástól. A part az irány lényeges
része.

3. A patak éltet és életet ad
Élõhelye sok állatnak. Élteti vizével a szomjas állatokat,
embereket. Élteti a vízinövényeket, a partján lévõ fákat.

Nincs magasztosabb célja életünknek, mint éltetni és életet
adni. A szeretet tesz élõvé. Ez éltet minket is, környezetünket
is. A szeretet az életadás alapja. Akibõl tudnak meríteni
embertársai, aki segít élni, az valóságos életet él. Élni és életet
adni csak az élõ tud.

4. A pataknak ereje van
Lágy, de mégis kivájja a követ, a partot, a sziklát. Évszázadok
alatt kanyonokat épít, formálja a tájat, amerre elhalad.

Emberi életünk célja is: formálni az életet, önmagunkat,
környezetünket. Akinek ereje van, az képes erre. A kitartó
szelíd erõ jóval több, mint a gyors, nyers erõ. Embert,
szellemet, lelket formáló ereje az igaz, a szeretetre épülõ élet-
nek van.

5. A patak energiát ad
Képes turbinákat hajtani, elektromos áramot termelni. Régen
gépeket hajtott, malmokat, fûrésztelepeket üzemeltetett.

Életünk fontos része az energikusság. Az erõtlen, gyenge
embert elsodorja a legkisebb erõ is. Mi „felülrõl” kapjuk az erõn-
ket. Ezt tudjuk megsokszorozni, továbbadni. A szeretet-
energiával telített ember a legnagyobb segítõje korának,
környezetének.

6. A patak táplálékot teremt, ad
Száraz földeket öntöz és tesz termõvé. Biztosítja az élelmet,
a termést.

Életünk feladata: táplálni a ránk bizottakat. Amit adunk, az
legyen szellemileg igényes, lelkesítõ, távlatokat adó, hogy
mások is épüljenek általa. Aki nem tudja táplálni övéit (szelle-
mi-lelki értelemben), az maga is visszafejlõdik, elsorvad.

7. A patak szórakozást, felüdülést biztosít
Fürdünk benne. Tavakká gyûjtve lehet benne horgászni, vízi
sportokat gyakorolni. A nagy melegben hûsít, felfrissít.

Aki másokat felüdít, maga is felüdül. Jó azzal együtt lenni,
akiben van szellem, energia, derû. Aki magával sodor. Aki úgy
szórakoztat, hogy közben nem idétlen, olcsón poénkodó, nem
gúnyolódó. Akinek mosolyától, csendjétõl, lényétõl
elbûvölõdünk, akinek isszuk a szavait.

8. A patak táplálja a tavakat és a tengert
Biztosítja, hogy a tengerek, tavak ki ne száradjanak. Biztosítja,
hogy a Föld egyensúlya megmaradjon.

Most a mi feladatunk biztosítani a Föld egyensúlyát. A mi
feladatunk, hogy ne kiszáradt, elszáradt életû emberek
legyünk. Élõ vizet adni a világnak, amit felülrõl kapunk, maga-
sztos feladat. A Lelket birtoklók lesznek azok, akik egyensúly-
ban tartják a Földet.

9. A patak közelsége lelki békét ad
Csobogása zaj, de mégsem idegesítõ, hanem nyugtató.
Hangja, csobogása megszünteti a feszültséget, új energiát ad,
és harmóniát. Tavaly a dübörgõ, zúgó, megáradt patak mellett
ültem, mégsem volt idegesítõ.

Boldog az, akinek lényébõl béke sugárzik. Aki képes meg-
nyugtatni a kedélyeket, aki le tudja csillapítani a dühöngõket.
Nem azért születtünk, nem azért élünk, hogy idegesítsük
egymást. Életünk célja a harmónia, a megbékélés, a konflik-
tusmegoldás. Aki így él, annak közelségét majd keresik
embertársai.

10. A patak mélybõl jövõ, igazi kincs
A földalatti víztározók túlnyomását azzal csökkenti, hogy a fel-
színre bugyog, tör. A legértékesebb elem a víz, mert nélküle
nem lenne élet a Földön.

Ami az ember szívébõl, annak mélyérõl jön, az nagy kincs.
Amitõl túlcsordul a szív, arról beszél a száj. Embertársaink
szívéhez azok a gondolatok érnek el igazán, amelyek a
szívben születnek. Ezek a gondolatok éltetnek, mert lényünk
legmélyérõl jönnek.

11. A patak a hegyek elmaradhatatlan tartozéka
Medrében levezeti az esõlét, az olvadó hólét. Általa a táj szép-
sége, értéke nagyban növekszik. Vízesésszerû zuhanásai a
Föld legigézõbb alkotásai közé tartoznak.

Mindnyájunknak úgy kellene élnünk, hogy azzal értékesebb
legyen a Föld. Bolygónk szépségét és értékét az ember
adja, aki életével megigézi még a Teremtõt is, ha túlcsordul
szívében a szeretet.

12. A patak kis forrásokból gyûlik össze
A patak nem egyszerre keletkezik, hanem kicsi források
összességeként. Ahogy folyik lefelé, úgy lesz egyre nagyobb,
egyre erõsebb.

A mi emberi életünk önmagában kevés. Egymással össze-
fogva, közösségben lehet nagyot alkotni. Minél többeket köt
össze az önzetlen szeretet, barátság, annál nagyobb lesz az
egység. Minél nagyobb az egység, annál erõsebb a szövetség.

13. A patak vize soha nem lesz posványos,
mert állandó mozgásban van Végig élõvíz marad, és ezt a
mozgás biztosítja. Soha nem áll meg, mindig aktív. A mozgás
tartja életben.

Aki nem mozog, az eltunyul. Aki nem tanul, az elbutul. Akit
nem mozgat cél, az ellustul. A mi életünk eleme is a mozgás.
Legyen mozgásban a szellemünk, legyen aktív a lelkünk.
Akinek elvei a cselekvésben mutatkoznak meg, az soha nem
lesz állóvíz. A posványos víz használhatatlan. Az eltunyult éle-
tre nem lehet építeni. Aki mozgásban van a Lélek által, annak
bõséges élete lesz.

Vincze József
(Megjelent az Érted vagyok 2007. júniusi számában)

Tanít a patak



Partvonal

A koránkelés meghosszabbítja a napot, a késõn lefekvés megrövidíti az életet.
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TERMÉSZETJÁRÓ GYEREKEK ÉS DIÁKOK
REGIONÁLIS TALÁLKOZÓJA

Ásotthalom, 2007. május 19-20.

Az ásotthalmi erdõben lebonyolított kétnapos verse-
nyen 3-5 fos csapatok több versenyszámban (nappa-
li és éjszakai tájékozódási verseny, turisztikai- és vá-

rosismereti verseny, teljesítménytúra) mérték össze tudásu-
kat. Ezeken az erõpróbákon minden évben jól teljesítünk, s
iskolánk tanulói ezúttal sem vallottak szégyent. Több ver-
senyszámot megnyertünk, s végül mind a "gyermek", mind a
"diák" kategóriában - szoros küzdelemben, a Petõfi Általános
Iskola és a Radnóti Gimnázium mögött - az összetett verseny
2. helyén végeztünk. Csapattagok: Gyermekek (7-8. osztá-
lyosok): Abt Dániel, Bárkányi Tamás, Seres Imre; Diákok (9-
12. osztályosok): Abt Imre, Balogh Ákos, Bóka Ferenc, Lévai
Mátyás. Mindkét csapat részt vehet a Felsõtárkányban
(Bükk) megrendezésre kerülõ országos döntõn.

Gyõri Ferenc

KIDS
ATLÉTIKAI EREDMÉNYEK 

IV. kcs. (1992-1993), Budapest, BHSE-pálya, 2007. május 12.
1500 m: 3. hely Barzó Pál Balázs 4 p 50,0 mp
Súlylökés (4 kg): 2. hely Molnár Bálint 11,43 m
4x100 m: 2. hely (Seres, Halmai, Barzó, Kormányos) 54,27 mp
Ötpróba: 7. Seres Imre 694 pont, 8. Kormányos Árpád 679 pont,
9. Halmai Szervác 634 pont
V-VI. kcs. Gyula, Városi Stadion, 2007. június 2-3.
V. k.cs. (1988-1989)
100 m: 3. hely Csikota Péter 12,3 mp
200 m: 3. hely Szrenka Gábor 26,1 mp, 5. hely Simon Bálint 26,7 
400 m: 5. hely Simon Bálint 58,6 mp
1500 m: 9. hely Maróti Balázs 5 p 14,8 mp
3000 m: 6. hely Maróti Balázs 11 p 47,7 mp
Magasugrás: 2. hely Bajnóczi Bálint 175 cm
Távolugrás: 2. hely Csikota Péter 572 cm, 4. hely Bajnóczi Bálint
543 cm
4x100 m: 2. hely (Bajnóczi, Csikota, Simon, Szrenka) 49,3 mp
4x400 m: 3. hely (Bajnóczi, Maróti, Csikota, Simon) 4 p 03,0 mp
VI. k.cs. (1990-1991)
1500 m: 1. hely Angeló Balázs 4 p 25,6 mp (ÚJ ISKOLACSÚCS!
Régi: 4 p 38,0, Mészáros Sándor, 1998)
3000 m: 3. hely Angeló Balázs 9 p 45,4 mp
Súlylökés: 6. hely Balog István 8,25 m

Gyõri Ferenc

Házi foci
A labdarúgó házibajnokság végeredménye:

I. 9. A
II. 12. B
III. 12. A

A tízméteres-rúgó verseny gyõztese: Kiss Ágoston
A tízméteres-rúgó verseny legjobb kapusa: Kustár Ferenc 

7-9. OSZTÁLY
100 m: 1. Csikota Péter (9.a) 12,4 mp, 2. Kiss Ágoston

(9.a) 12,8 mp, 3. Dömsödi Dániel (8.a) 13,0 mp.
400 m: 1. Simon Bálint (9.a) 01:02,8, 2. Kustár Ferenc

(9.a) 01:04,4, 3. Barzó Pál (7.a) 01:04,7.
1500 m: 1. Barzó Pál (7.a) 05:08,1, 2. Kohl Norbert (7.a)

05:36,0, 3. Kustár Ferenc (9.a) 05:43,3.
Magasugrás: 1. Bajnóczi Bálint (8.a) 170 cm, 2. Halmai

Szervác (8.a) 160 cm, 3. Kiss Ágoston (9.a) 145 cm.
Távolugrás: 1. Kiss Ágoston (9.a) 522 cm, 2. Csikota Pé-

ter (9.a) 510 cm, 3. Kustár Ferenc (9.a) 497 cm.
Kislabdadobás: 1. Kiss Ágoston (9.a) 74,0 m, 2. Gonda

Benjámin (9.a) 72,0 m, 3. Seres Imre (8.a) 70,5 m.
Súlylökés (4,2 kg): 1. Molnár Bálint (9.a) 11,58 m, 2.

Csikota Péter (9.a) 10,30 m, 3. Kiss Ágoston (9.a) 10,24 m.
10x200 m váltó: 1. 9.a04:52,4 mp, 2. 9.b 05:07,2 mp, 3.

7.a 05:20,3 mp.

10-12. OSZTÁLY
100 m: 1. Szrenka Gábor (11.a) 12,2 mp, 2. Kiss László

(11.b) 12,4 mp, 3. Hábel Bence (11.a) 12,4 mp.
400 m: 1. Bartha Gábor (11.b) 01:01,0, 2. Szupera Péter

(11.b) 01:02,7, 3. Balogh Ákos (10.a) 01:03,3.
1500 m: 1. Angeló Balázs (12.b) 04:44,0, 2. Leél-Õssy

Csaba (11.a) 05:20,6, 3. Bartha Gábor (11.b) 05:28,9.
Magasugrás: 1. Cseke András (10.a) 160 cm, 2. Balogh

Ákos (10.a) 155 cm, 3. Gonda Áron (11.a) 155 cm.
Távolugrás: 1. Kõröshegyi Béla (10.b) 541 cm, 2. Gonda

Áron (11,a) 539 cm, 3. Szrenka Gábor (11.a) 501 cm
Kislabdadobás: 1. Komáromi Endre (11.b) 75,5 m, 2.

Ördög András (10.b) 75,0 m, 3. Gonda Áron (11.a) 75,0 m.
Súlylökés (5,2 kg): 1. Komáromi Endre (11.b) 11,21 m,

2. Csókási Sándor (11.a) 11,10 m, 3. Ördög András (10.b)
10,63 m.

10x200 m váltó: 1. 11.a 04:43,9 mp, 2. 11.b 04:45,8 mp.

VÉGEREDMÉNY:

A 9.a osztály csapata tehát megvédte a tavaly, nyolcadikos-
ként megszerzett bajnoki címét. A legtöbb pontot gyjtõ atléta
Csikota Péter (9.a) lett (60 pont), mindössze egyetlen ponttal
megelõzve osztálytársát, Kiss Ágostont! Gratulálunk teljesít-
ményükhöz! Emellett dicséret illeti valamennyi résztvevõt,
akik sportszerû versenyzésükkel, hozzájárultak e nemes, jó
hangulatú küzdelmek lebonyolításához.

Gyõri Ferenc

TEGYED, mert... Házi atlétika

Hely Osztály Mezei Terematlétika Szabadtéri pontszám 
1. 9.a 34 97 118 118 
2. 11.a 31 50 72 72 
3. 11.b 14 52 71 71 
4. 8.a 21 32 33 33 
5. 7.a 23 19 29 29 
6. 10.a 9 24 24 24 
7. 10.b 14 19 21 21 
8. 12.b 28 8 8 8 
9. 9.b 0 0 17 17 
10. 12.a 6 4 0 0 



Ebben a hónapban egy közmondás a rejtvény megfejtése, amit 2007. június 30-
ig kérünk bedobni a gimnázium portájánál elhelyezett szerkesztõségi postalá-

dánkba, vagy elküldeni elektronikus levélcímünkre: piarfutar@szepi.hu. Elõzõ ha-
vi rejtvényünk megfejtése: Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Varga Viktor 9. A
osztályos diákunk nyert könyvet, amit átvehet a gimnázium könyvtárában.
Gratulálunk!

– A Szovjetunióba küldtek egy je-
zsuita püspököt, de kudarcba ful-
ladt...

– XII. Pius idején a pápaság na-
gyon nehéz feladat volt, ezért ki-
adott egy ciklust: Quadragesa an-
no címmel, de sajnos nem minden
ország ciklus szerint cselekedett...

– Ki volt Giuseppe Roncalli? (a ké-
sõbbi XXIII. János pápa)
– Egy kommunista... nem, fasisz-
ta...

– Mesélj a II. vatikáni zsinatról, Fi-
am!
– Az elsõ szakasz végén meghalt
XXIII. János Pál pápa...

– Az Osztrák-Magyar Monarchia
egyes részei: Magyarország, Uk-
rajna...
– Ukrajna még nem is létezett ak-
kor!
– Ja, Krajna

– Kik voltak a mamelukok?
– Õslakók

A Pragmatica Sanctio kapcsán:
– A király fiúágon kihalt...

– Kik voltak a Meistersaengerek?
– Gyári munkások

A himnusz mûfajának megalkotója:
– Szentgyörgyi Albert
– Ambrus papa
– Szt. Ambrus Mihály

– Arezzoi Guido bencés-ferences
szerzetes megalkotta a kottaírást.    

Az orgonista improvizel...

Papp Attila gyûjtése 
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Hátsó Fertály

A csúcsról nem látod a völgy virágait.

A
 rejtvényt M

árton Im
re készítette

Ha hajót akarsz építeni,
akkor az embereket nem

favágáshoz kell
összetrombitálni, 

nem feladatokkal kell
õket ellátni,

hanem beszélni kell
nekik a tengeren utazás

gyönyöreirõl.

(Antoine de SAINT-EXUPERY)
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