


Zöldár 2008 
Aszóbeli érettségi vizsgák

idõpontja: június 16-17. (12.
A), június 19-20. (12. B).

Beíratkozás a 7. évfolyamba
június 18-án, szerdán

Anyári szünet ideje alatt admi-
nisztrációs ügyeket szerdán-

ként 10 órától délig lehet a gim-
názium titkárságán.

Könyvtári nyitva tartás a
vakáció alatt: június 30-ig és

augusztus 17-tõl hétfõnként 10-
tõl délig. Nyári olvasnivalóért
bátran lehet jönni!

M inden kedves ólvasónknak
szép nyári vakációt, és jó

pihenést kívánunk a Piár Futár
szerkesztõsége nevében!

A SSZEZEPP IIPPRESSRESS jelenti
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Nézd, Uram, nekem nézeteim vannak. 

Atavaly ha-
gyományte-
remtõ szán-

dékkal indított
Zöldár címû temati-
kus hetünket idén
is megtartottuk,
amelynek tágabb
keretét a fenntart-
ható fejlõdés alkot-
ta. Ezen belül az
idei év szûkebb té-
mája a víz szerepe
és jelentõsége volt.

A hetet Paulovics Péter biológus
elõadása nyitotta Maros Fórum: Hatá-
ron átnyúló összefogás a Maros védel-
méért címmel a hétfõi negyedik órában.
Elõadásában egy civil kezdeményezés-
sel megvalósított kampánysorozatot
mutatott be, melynek célja az volt, hogy
felhívja a figyelmet a Maros szennyezõ-
forrásaira a teljes folyószakasz mentén.
Ezt követõen néhány vállalkozó diák és
tanár megosztotta gondolatait az iskola
egész közösségével arról, hogy abban
a hétben mivel szeretne hozzájárulni
szûkebb környezete védelméhez.

A napot az iskola mögötti kiserdõ-
ben végzett szemétszedéssel zártuk:
két konténert is megtöltöttünk az össze-
szedett hulladékkal.

Szerdán és csütörtökön négy vá-
lasztható helyszínen találkozhattunk a
vízkezelés helyi vonatkozásaival. Leg-
népszerûbb a Szent István téri vízto-
rony meglátogatása volt. Bár a tavalyi
Zöldár keretében már jártunk a
gyálaréti szennyvíztisztító telepen, az
idei évben is bõven akadtak érdeklõdõk
az üzembejárás iránt. Biológia termünk
és laborunk adott helyet kémiai és bio-
lógiai vízvizsgálatainknak: hozott víz-
minták elemzését végeztük el a rendel-
kezésünkre álló indikátorpapír készlet-
tel, valamint zooplankton mintákat néz-

tünk mikroszkóppal.
A csütörtöki napon
ugyanezt megnéz-
hettük professzio-
nálisabb formában
is: az Alsó-Tisza-
vidéki Környezetvé-
delmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Felügyelõség labor-
ját kerestük fel, ahol
megnézhettük, ho-
gyan  dolgozik egy
hatósági laboratóri-

um. Ezeken a programokon az iskola
diákjainak több mint fele részt vett.

A fenntartható fejlõdés témáját igye-
keztünk minél több nézõpontból vizs-
gálni. Ennek szellemében a héten min-
den szaktanár törekedett saját tantár-
gyán belül a témával kapcsolatos kér-
déseket és gondolatokat felvetni.

A hét folyamán egyénileg megpró-
báltuk megbecsülni, hogy mennyi az ál-
talunk elfogyasztott napi vízmennyiség.
A kapott eredmények alapján átlagosan
132 l vizet fogyasztunk el fejenként na-
ponta.

A hét keretében egy szárazelem-
gyûjtõ versenyt is rendeztünk. Körülbe-
lül 70 kg szárazelemet gyûjtöttünk ösz-
sze. Az osztályok versenyét a 11. b
nyerte. Gratulálunk nekik!

A pénteki napot és a hetet Az utolsó
óra (The 11th Hour) címû film megné-
zésével zártuk.

Ezúton is köszönjük a programban
aktívan közremûködõ diákok és tanárok
munkáját!

Reméljük, hogy a hét programjaival
sikerül rávilágítani arra, hogy a globális
környezeti problémák megoldásában
nagy szerepe van egyéni környezettu-
datos magatartásunknak!

Jusztin István

Teljes POPULART-sorozat (nyagyar
és világirodalmi kötelezõ olvas-
mányok) eladó! Irányár: 6000 forint.
Tel.: +36-30-665-9376

* * *
Költöztetést, áruszállítást, belsõ pa-
kolást vállalok, minden nap, nagy
gyakorlattal, garanciával, kis és
nagy teherautókkal az ország egész
területén. Tel.: +36-30/33-54-870
(Szeged)

Egyéni vállalkozóként vállalok
HACCP rendszer szerinti rovar- és
rágcsálóirtást, terményfertõtlenítést,
továbbá lakóházakban kártevõ-ir-
tást. Egyéb feltételek teljesülése
esetén a bevételem 10%-át a Dugo-
nics András Alapítvány számára át-
utalom! Így közvetve Ön is támogat-
ja az alapítványt. Máté Gábor 30-270-
9646,
mategabi11@gmail.com

Hirdessen ingyen a
PIÁR FUTÁRBAN!

Iskolánk, templomunk közösségé-
hez tartozó személyek cégének,
vállalkozásának hirdetései, el-
adásra, elcserélésre váró aprósá-
gai nálunk ingyen megjelennek:

piarfutar@szepi.hu

KÍNÁLJUK MEG EGYMÁST!

Kérjük, támogassa a

DUGONICSDUGONICS
ANDRÁSANDRÁS

ALAPÍTVÁNYTALAPÍTVÁNYT

Számlaszám:
10402805-28012423-

00000000 
Adószám:
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A szegedi piarista
diákokért



Jók vagyunk bioszból meg kémiából

A szolidaritás napja
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1. A Szegedi Tudományegyetem TIK-ben megrendezett,
egészségnaphoz kötõdõ verseny a szegedi középiskolák kö-
zött: 3. hely (felkészítõ tanár: László Imre), csapattagok: Kávai
Gábor (12.B), Maróti Balázs (12.A), Szrenka Gábor (12.A),
Szrenka Tamás (12.B)
2. Hevesy Kémia Verseny (az iskolai selejtezõbõl a területi és
a megyei fordulókba jutottak)

területi megyei
Horváth Benedek 8.A 8. hely 11. hely
Gulyás-Oldal Viktor 8.A 9. hely 16. hely
Kalocsai Tibor 8.A 10. hely 36. hely
Kumi Chris 8.A 30. hely -
Szakál Márk 8.A 35. hely -
Lévai Benedek 8.A 36. hely -
Császár Attila 7.A 44. hely -
3. Irinyi János Kémia Verseny: örömteli, hogy a területi fordu-
lóban mind a hat induló diák továbbküldhetõ minõségû dolgoza-
tot írt, és ötöt be is hívtak a rendkívül erõs mezõnyt felvonultató
megyei fordulóba. Az is figyelemre méltó, hogy a kémiát magas
óraszámban tanulók kategóriájában (bár a megyei feladatok
ugyan azok voltak) az idén jóval alacsonyabb pontok születtek,
így az elért pontjai alapján Lévai Mátyás az elsõ, Borgulya Bálint
pedig a második helyen végzett volna.

területi megyei
Lévai Mátyás 10.A 8. hely 5. hely
Varga Viktor 10.A 4. hely 6. hely
Bóka Ferenc 10.A 7. hely 8. hely
Borgulya Bálint 10.B (9.B) 9. hely 6. hely
Seres Imre 9.A 7. hely 9. hely
Veréb Szabolcs 10.B (9.B) 14. hely -
4. Kitaibel Pál Biológia Verseny megyei fordulójába jutottak
és ott szépen szerepeltek:
Szeri Richárd 9.A 42 pont 
Seres Imre 9.A 41 pont
Ermilov A. Anatol 9.A 39 pont

Miklós Balázs 9.A 34 pont 
Csikota Péter 10.A 29 pont
Kiss Ágoston 10.A 26 pont
Sándorfi Gergõ 10.A 28 pont
Zöldy Péter 10.A 28 pont
Kozák András 9.A 28 pont
Említésre méltó, hogy a 9.A osztályba járó diákok sokkal jobban
szerepeltek, mint az idõsebb 10.A-ba járók.
5. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (Kémia)

1. ford. 2. ford. orsz. 
Remete A. Márió 11.B 73 p. 77 p. 14. hely 
Tóbiás Roland 12.B
6. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (Biológia)

1. ford. 2. ford.
Remete Attila Márió 11.B 120 pont 65 pont
Komáromi László 12.B 130 pont 61 pont
Tóbiás Roland 12.B 117 pont 41 pont
Faddi Norbert 12.B 114 pont 
7. SzTE Kémiai Tanszékcsoport "VegyÉSZtorna" Középis-
kolai Kémiai Feladatmegoldó Versenye (Az országból csak az
elsõ ötven tanulót jegyzik)
Remete Attila Márió 11.B 17. hely
Tóbiás Roland 12.B 41. hely 
8. Legfrissebb, legvaskosabb siker: A kémiai diákolimpiai
szereplése alapján a Remete Attila Máriót meghívták a 30 fõs
nemzetközi diákolimpiai válogatottba. Május végén egyhetes vá-
logató versenyen vett részt, ahol továbbjutott az ország legjobb
12 „vegyésze” közé (itt speciális kémia tagozatosok is vannak).
A következõ egy hetes hajsza június végén vár Márióra. Szurko-
lunk, neki. Csak a legjobb 5 diák utazik… – a 40 éves hagyomá-
nyokkal rendelkezõ neves verseny utóbbi helyszínei
Görögország, Németország, Tajvan, Dél-Korea, Oroszország
után – az idén a magyar fõvárosba, Budapestre.
Felkészítõ tanárok: Nagy Mariann, Jusztin István, László Imre.
Gratulálunk!

Nehéz egyszerû tudósítást írni er-
rõl a napról. Az események egy-
más mellé tétele kevéssé fejezi ki

azt az önkéntelen figyelmet, derût, meg-
rendülést, együttmûködést, játékossá-
got, fegyelmet és odaadást, ami az ese-
ményt igazán értékessé tette. A hû króni-
kásnak azonban meg kell elégedni a
tényszerû felsorolással, aztán elfogadni,
hogy ez kinek-kinek mást jelent. Így a
sajtóorgánumoknak küldött csalogató
anyagot fogadjátok emlékeztetõül: 

Június kilencedikén, hétfõn került
megrendezésre az egész tanítási napot
lefoglaló Szolidaritás nap. 

A program három fõ részbõl állt: A ti-
zedikes diákok bemutatták a város szo-
ciális intézményeiben egész évben vég-
zett szeretetszolgálati tevékenységüket
(TESZI). Felszólaltak az egyes intézmé-
nyek képviseletében érkezõ, munkánk-
ban résztvevõ kontakt személyek. Be-
mutatókat tartottak a város non-profit ci-

vil szervezeteibõl ér-
kezõ fogyatékkal élõk
különbözõ helyszíne-
ken: kerekesszék-be-
mutató, szájjal-fes-
tõk, boccia, ülõ röp-
labda, sötét szoba,
beszélgetés a temp-
lomban. 

Az osztályokban
megbeszélték az
osztályfõnökök és se-
gítõ tanárok a diákokkal a délelõtt folya-
mán megélt élményeket. Párhuzamosan
a TESZI-ben résztvevõ osztályok zá-
róhálaadáson vettek részt.

Kedves olvasó nem állom meg, hogy
Oszkár tátott száját ne említsem meg,
mikor Gyöngyi hiányos végtagjaival be-
mutatta, hogy milyen bravúrosan pucolja
az almát, vagy az igazgató úr erõfeszí-
tését, hogy a siketek jelelésében jeles-
kedjen. És az is egészen újfajta élmény

volt, hogy nyolcadi-
kos fiúk reklamáltak,
hogy a bõven idõn
túl beszélõ vak Má-
tyás bácsiba „miért
fojtottam bele a
szót?”.

Nem tudom
nem hírül adni, hogy
a TESZIsek bemu-
tatkozásában és
záróhálaadásában a

Nyolc boldogság (aznapi evangélium
volt) szikárságának és katarzisának fé-
nyei csillantak meg. Mi tanárok, nyeltük a
meghatódottságunkat, és világossá lett:
ennek a „projekt”-nek helye van ebben
az iskolában, fentrõl egyengetik az
útját…

Új ünnep született. Megérintõdtünk.
Köszönet és hála az Istennek és akik
hagyták magukat megérinteni. 

Szásziné Fehérváry Anikó

Az egyetlen, amit kérek, egy esély, hogy megbizonyosodhassak arról:
a pénz nem boldogít. 
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2007. évi nyitó egyenleg: 2.269.901.-

Bevétel: 12.293.181.-
Adomány 8.135.561.-

ebbõl:
társaságok 452.500.-
magánszemélyek 7.683.061.-

SZJA 1 % 1.307.868.-
Pályázat 2.810.400.-
Kamatbevétel 29.352.-
Egyéb 10.000.-

Kiadás: 9.380.934.-
Anyagköltség 840.727.-
Tárgyi eszköz vásárlás 383.648.-
CD-k, könyvek, kazetták 31.523.-
Támogatások 5.328.123.-

ebbõl: 
gimnázium 3.200.000.-
sítúra 116.400.-
lelkigyakorlat 97.600.-
Cserkész csapat 50.000.-
SZEPI DSE 180.000.-
Sík Sándor Koll. 144.000.-
rendház 1.020.000.-
piarista nõvérek 150.000.-
diákok 370.123.-

Bankköltség, postakölts. 195.900.-
Szolgáltatások 2.395.275.-
Útiköltség, szállás 185.738.-
Telefon 17.000.-
Egyéb 3.000.-

Záró egyenleg: 5.182.148.-

DUGONICS ANDRÁS
ALAPÍTVÁNY

2007. évi beszámolója

Tájékoztató
a 2008/2009-es tanév
kezdésérõl és az év

eleji teendõkrõl
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Csak a hangom miatt nem lettem énekes.

Tanévnyitó Veni Sancte: augusztus 31. vasárnap
17:00
Gyülekezõ ünneplõben (öltöny, fehér ing, nyak-
kendõ) az osztálytermekben 16:45-ig.
Énekkarosok 16:00-kor találkoznak az énekterem-
ben.
Az elsõs kollégisták (7.a, 7.b, 10.b újak) 14:30-ig
érkezzenek meg, szüleiknek 15:00-kor tájékozta-
tót tartunk a fizika elõadóban. 
A nem elsõ éves kollégistáknak 16:00-ig kell meg-
érkezni.

Pótvizsga:
augusztus 27-én szerda 9:00

Menza: 
A szeptember havi menzát az iskola gazdasági
irodájának címzett levélben kell igényelni augusz-
tus 24-ig vagy drótpostán: kato@szepi.hu címen.
Az étkezési támogatásban részesülõk a gazdasá-
gi irodán vagy a portán igényelhetõ nyilatkozatot
és a különbözõ igazolásokat is mellékeljék (ld. in-
gyenes tankönyvre jogosultak). Egyébként kényte-
lenek leszünk teljes áron számlázni az ebédet! A
késve érkezett igényléseket sajnos nem tudjuk fi-
gyelembe venni, mert az étkezést elõre meg kell
rendelnünk a szállítótól. A szeptemberi menza be-
fizetésének idõpontja: szeptember 1-2. A kollégis-
táknak nem kell külön menzát igényelniük!

Iskolai és kollégiumi kiadások: 
Az iskolai befizetések és a szeptembertõl esedé-
kes kollégiumi díjfizetés rendszere nem változik,
az ehhez szükséges dokumentumokat az elsõ ta-
nítási napokon kapják meg a diákok.

Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 24-
én, vasárnap délelõtt 9:30-kor ünnepi szent-
misét mutatunk be, melyre minden diákun-
kat és a szülõket is szeretettel várjuk.

Tankönyvvásárlás (ld: táblázat)
A tankönyvek árai nyelvkönyvek nélkül ér-
tendõek.
A kollégisták az elsõ tanítási napon, szep-
tember 1-jén vehetik meg tankönyveiket.
Kérjük, hogy akinek gyermeke jogosult in-
gyenes tankönyvre, hozza magával a tan-
könyvvásárlásra az errõl szóló igazolást:
– a három vagy több gyermekét nevelõ a
családi pótlék igazolószelvényét,
– a tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme-
ket nevelõk az orvosi igazolást,
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõk az önkormányzati ha-
tározat másolatát.

idõpont osztály 
ingyenes fizetõs 

a teljes 
tankönyvcsomag ára 

7.a aug. 25. 1300-1500 aug. 25. 1000-1200 26.755,- 

7.b (sport) aug. 25. 1300-1500 aug. 25. 1000-1200 26.755,- 

8.a aug. 27. 900-1500 aug. 26. 900-1500 13.711,- 

9.a aug. 27. 900-1500 aug. 26. 900-1500 20.315,- 

10.a aug. 27. 900-1500 aug. 26. 900-1500 13.930,- 

10.b aug. 27. 900-1500 aug. 26. 900-1500 17.445,- 

10.b (újak) aug. 25. 1300-1500 aug. 25. 1000-1200 29.889,-  

11.a aug. 27. 900-1500 aug. 26. 900-1500 9.645,- 

11.b aug. 27. 900-1500 aug. 26. 900-1500 12.940,- 

12.a aug. 27. 900-1500 aug. 26. 900-1500 6.105,- 

12.b aug. 27. 900-1500 aug. 26. 900-1500 7.275,- 



Horizont

Hatvan évvel ezelõtt,  a „fordulat
évében” vették el a kommunis-
ták az egyházak által évszázad-

ok óta fenntartott oktatási intézmé-
nyeket. Erre a sorsra jutott a piaristák
nagy múltú szegedi intézménye is. Az
államosítást hosszú „elõkészítõ mun-
ka” elõzte meg.

Április végétõl megindult az agitációs
gépezet a katolikus egyház ellen. Óriási
nyomás nehezedett
az iskolákban tanítók-
ra. A mézesmadzag
és a bunkósbot politi-
káját alkalmazták ve-
lük szemben. Ortutay
Gyula (egykori sze-
gedi piarista diák, ek-
koriban vallás-és köz-
oktatási miniszter)
május 15-i sajtótájé-
koztatóján fizetés-
emelést helyezett ki-
látásba az állami is-
kolákba átlépõk szá-
mára. Ígéretet tett ar-
ra is, hogy a kötelezõ
hitoktatás megmarad
az új iskolákban
(1949-ben azonban
mégis megszüntet-
ték). A legilletékeseb-
beket – az egyház ve-
zetõit – ezúttal sem
kérdezték iskoláik jö-
võjét illetõen. Õk is a sajtóból értesültek
az eseményekrõl.

A püspöki kar ezekben a nehéz he-
tekben két körlevelet adott ki. 1948. má-
jus 11-én és 23-án olvasták fel ezeket a
templomokban. Megszólalt XII. Pius pá-
pa is, aki 1948. május 30-i rádióbeszé-
dében megerõsítette a magyar híveket
és az egyházi vezetõket, hogy a helyes
úton járnak, ha ellenzik az egyházi isko-
lák államosítását és kiállnak a lelkiisme-
reti szabadság elve mellett. 

Ebben a légkörben következett be a
Szabolcs megyei Pócspetri faluban tör-
tént tragédia. Egy rendõr saját fegyveré-
vel megölte magát. Az eset rendkívül ho-
mályos, nagyon sok a tisztázatlan kér-
dés. A katolikus népiskola államosítása
ellen tüntetõ, vallásos énekeket éneklõ
tömeget akarta két rendõr szétoszlatni.
Ekkor következett be a véletlen tragédia
(vagy provokáció).

A kommunista párt vezetõi háromna-

pos hallgatás után
összeállították a
„forgatókönyvet”,
mely szerint a falu
plébánosa volt a fel-
bujtó, s a segéd-
jegyzõ volt a gyil-
kos. „Vér tapad a
fekete reakció ke-
zéhez!” Ilyen és eh-
hez hasonló címek-

kel jelentek meg az
újságok. A rendõr ha-
lálának oka tulajdon-
képpen Mindszenty
és a katolikus püspö-
kök, akik felizgatták a
népet, hogy saját ha-
talmukat megvédjék
és a „demokráciával”
szembeszegüljenek –
írták.

1948. június
16-án ebben a légkör-
ben terjeszti be a par-
lamentben Ortutay
Gyula a törvényterve-
zetet. A végeredmény
nem lehet kétséges.
Névszerinti szavazás
során 230:63 arány-
ban elfogadták az is-
kolák államosítását.
Ellene szavazott a
Barankovics István

vezette Demokrata Néppárt, valamint a
Schlachta Margit-féle Keresztény Nõi
Tábor. Bátor emberek még akkor is
akadtak. 

A több évszáza-
dos múlttal rendel-
kezõ katolikus okta-
tás ezzel megszûnt
Magyarországon.

A Dugonics
András Piarista
Gimnázium ideje is
betelt, hasonlóan
az ország sok ezer
felekezeti iskolájá-
hoz. Míg egy évvel
korábban tüntetõk
százai mentek ki az
utcára, hogy tilta-
kozzanak a fakulta-
tív hitoktatás beve-
zetése ellen, most
néma maradt a vá-

ros és az ország. A
félelem ülte meg a
lelkeket. Ki merte
volna ekkor meg-
kockáztatni, hogy
„reakciósnak” minõ-
sítsék? Ez egyet je-
lentett volna a gyors
letartóztatással, in-
ternálással, sõt, ta-
lán a halálbüntetés-
sel is.

Az utolsó Te Deum és bizonyítványosz-
tás június 15-én történt, napra pontosan
60 évvel ezelõtt. A néhány évvel koráb-
ban felszentelt Kovács Mihály az iskola
méltán népszerû hittanára tartotta a mi-
sét, s köszönt el a diákoktól és a szülõk-
tõl. Õ és sokan mások is a könnyeikkel
küzdöttek.

A tragédia záróakkordjaként
Rákosiék döntõ lépésre szánták el ma-
gukat. Az ÁVH közremûködésével inter-
nálták az egész országból a szerzetese-
ket és szerzetesnõket. Ennek a brutális
akciónak a célja a szerzetesrendek fel-
számolása, a „megegyezés” kikénysze-
rítése volt.

A szegedi rendház kapuján 1950. jú-
nius 9-én, hajnali fél 4-kor dörömböltek.
A bentlakó szerzeteseket egytõl egyig
internálták. Gulyás Jenõ portást és csa-
ládját több napig háziõrizetben tartották,
nehogy elmondják a történteket. A pia-
rista atyák Vácra kerültek, ahol három
hónapig tartották õket fogva, minden tá-
jékoztatás nélkül. Szeptember elején
azután mindenkit elengedtek. Az 1988-
as Katolikus Almanach szerint 2300 fér-

fiszerzetes és 8800
apáca került így
szétszóratásba.

A sors nagy
igazságtétele, hogy
Kovács Miska bácsi
megérte és tevéke-
nyen elõ is mozdí-
totta a szegedi pia-
rista oktatás újrain-
dulását 1991-ben.
Két esztendõt taní-
tott is az iskolában.
Rá és az egykori pi-
aristákra, valamint
iskolánk hajdani di-
ákjaira emlékezünk
ezen a szomorú év-
fordulón. 

Angyal László

60 éve államosították az egyházi iskolákat
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Már majdnem megvettem a Pozitív gondolkodás elõnyei címû könyvet,
de aztán arra gondoltam, ugyan mire lenne jó?

Ortutay a Független Kisgazdapárt
tagjaként, de a kommunista pártve-
zetéssel szorosan együttmûködve je-
lentõs szerepet játszott az általános
iskolák létrehozásában és az iskolák
államosításában. Nevéhez fûzõdik
az állam  tankönyv- és tanterv-mono-
póliumának deklarálása, az oktatás
tartalmának szocialista átalakítása.
Az oktatásról így vall: „... az iskola-
ügy elsõrendû politikai és hatalmi
ügy, az elemi oktatástól kezdve a fel-
sõ fokig, mert az elemi fokon is ép-
pen úgy, mint az egyetemen arra ta-
nítják a növendéket nyíltan vagy bur-
koltan, hogy az államhatalom külön-
bözõ posztjain, a szellemi, gazdasá-
gi, politikai és egyéb irányító posztja-
in hogyan viselkedjék és vezesse a
hatalom érdekében az ország né-
pét... Az iskolaügyön keresztül az ál-
lami apparátusnak módja van, ha tet-
szik bármiféle eszmét begyakoroltat-
ni, beidegeztetni...”

„Tiltakozunk iskoláink elvétele ellen, mert
ezekhez tételes törvények és tények út-
ján kialakult helyzet adtak jogot. (…) Az
által, hogy az állam minden iskolát magá-
nak tart fenn, gyökeresen sérti a szülõk
természettörvényen alapuló jogát, mely
szerint gyermekeik számára minden
kényszertõl és joghátránytól mentesen
világnézetüknek megfelelõ iskolát vá-
laszthassanak.”
A püspöki kar levele Ortutay miniszterhez

Sík Sándor piarista szegedi egyetemi tanár
korában került szorosabb kacsolatba

Ortutay Gyulával, aki Radnóti Miklóssal
együtt tagja volt annak a szûk hallgatói

körnek, mely a professzor rendházi
szobájában tartotta híres „teázó szeminári-

umait”. A képen Ortutay második gyer-
mekét kereszteli egykori tanára 1946-ban.



Horizont

Sokan vagyunk olyanok, akinek könnyen forog a nyelve,
vannak azonban, akik igen nehezen tudják elmondani,
amit akarnak. Dadognak. Öreganyám falujában lakik

egy takaros, szép lány, akiben egy huncut manó valamit na-
gyon összekevert, hogy mit, nem lehet tudni, csak
azt tudom, hogy igen nehezen tud beszélni. Sokat
erõlködik, mire ki tudja mondani,
amit akar.

Dadogását nagyon szégyellte,
és elhatározta, hogy olyan helyre
költözik, ahol senki nem
ismeri. Elment a király
konyhájára, hátha akad
valami munka az Õ számá-
ra is.

Elmondta a fõsza-
kácsnak a baját, meg
hogy munkát keres. A
fõszakács kedves, megértõ
ember volt, felfogadta, és
megegyeztek, majd azt mondja
mindenkinek, hogy a lány néma. Így
nem tudják meg, hogy dadog.

Ügyességével hamar megbecsü-
lést szerzett magának. Egyre több fon-
tos dolgot bíztak rá a konyhában. Egy-
szer õ csinálhatta az ünnepi rántott levest a ki-
rálynak, sõt a fõszakács megengedte, hogy õ
vigye be az asztalra a király elé.

Az uralkodó még fiatal volt. Valami gyer-
mekkori betegség miatt õ is dadogott. Ezt azon-
ban senki más nem tudta az országban, csak köz-
vetlen munkatársai, a miniszterek, a belsõ
szolgák – az ország népe elõtt titok maradt.
Ahogy a többi szolga között a lány is belépett
az ebédlõbe, megakadt rajta a király szeme. Az elsõ kanál le-
ves után örömmel kiáltott fel a királyfi:
- Ki-ki-ki csi-csinálta ezt a fe-fe-fenséges ételt?
A lány meglepetésében elfelejtette, hogy né-
mának kellene lennie, azt akarta mondani
hogy: „Ke-gyelmes királyom, engedelmével én
csináltam, és köszönöm a dicséretét”. De õ is
így kezdte:
– Ke-ke-kegyelmes… – eddig jutott, amikor
egymás szavába vágva kiabálni kezdtek, akik
hallották.
– Csúfolja a királyt! Micsoda gyalázat! Börtön-
be vele! Meg kell korbácsoltatni, halál reá!
Ilyeneket, meg még ki tudja miket kiabáltak
összevissza.

A király jószívû volt, de azért rosszul esett
neki a csúfolódásnak hitt beszéd, meg aztán
tetszett is neki a lány, így becsukatta, és azt
mondta, majd késõbb megbeszélik, mi legyen
vele.

Ettõl kezdve a konyhában semmi nem úgy
ment, mint addig. A fõszakácsnak egyre több
gondja lett, mert hiányzott a legügyesebb sza-
kácsa. A húsok odaégtek, a tej lekozmált, a tej-

szín megsavanyodott, a bableves hol sós volt, hol sótlan,
nem is beszélve a rántott levesrõl: egyszer túlpaprikázták,
máskor olyan sápadt volt, mint a tejleves, tegnap a kömény
maradt ki belõle, ma a kenyérkocka. A királynak már fájt a

gyomra a sok elrontott ételtõl. Hívatta a fõszakácsot, és
felelõsségre vonta.
– Kegyelmes királyom, semmirõl nem tehetek, a leg-
jobb szakácsom hiányzik.

– Ho-ho-hol van?
– Kegyelmed csukatta börtönbe.

– Pe-pe-persze, hi-hi-hiszen ki-kicsúfolt.
– Dehogy! Nem csúfolódott, õ is dadog, csak

senki nem tudta róla, mert nem beszélt, na-
gyon szégyelli. 

A szakács aztán elmesélte a lány tör-
ténetét.
Az ifjú király nagyon boldog lett.

Azonnal kiadta a parancsot, hogy hoz-
zák elõ a lányt a börtönbõl, és hívják a

papot.
A lánynak is tetszett a király, így

örömmel mondott igent. Nagy la-
kodalmat csaptak, de az ünnepi
rántott levest a királyné készítet-

te. Sokszor kötött a szép királyné ruha elé
kötényt, és szorgoskodott a konyhában. A da-

dogós kiskuktát megtanította a fõzés minden for-
télyára.

Nem szégyellte már a dadogását sem a ki-
rály, sem a királyné, hiszen annak köszönhették a

boldogságukat. Ha megtudták, hogy valahol az or-
szágban dadogós kisgyermek van, segítették, tanít-

tatták. Sok-sok gyermekük született, sokszor zengett
a palota a gyerekektõl és a dadogástól.

Dombi Zsuzsa meséje
Érted vagyok 2008. június

A király levese
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A nejem szerint túl kíváncsi vagyok.
Legalábbis folyton errõl írogat a naplójában.

Reggel érkezettReggel érkezett
Nyárfalevél-üzenet:Nyárfalevél-üzenet:
útrakész a nyár.útrakész a nyár.

AkeiaAkeia
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Vakáció elõtt

Amai bûnbánati litur-
gia alkalmával olyan
tulajdonságokról fo-

gok beszélni, amelyek
mindannyiunk életét érintik
– gyakrabban, esetleg rit-
kábban.

Tanév vége van, a bizo-
nyítványon már nemigen tu-
dunk javítani, inkább csak
rontani. Az év végi jegyek
már eldõltek a tanárok fejé-
ben (legalábbis szerintünk).
Az érettségi pedig messze
van még. Minek erõlköd-
jünk… 

Egész délelõttünket a padok között
töltjük. Vége az utolsó órának. Elindu-
lunk valamerre, fülünkbe tesszük a fül-
hallgatót – és nem érdekel semmi. Egy
darabig ez jól is van. Kiürítjük az agyun-
kat, amibe értelmetlen dolgokat próbál-
tak belegyömöszölni. Telik az idõ. Még
mindig az ürítésnél vagyunk, és nem
vesszük észre, hogy már rég telítõd-
tünk. Közben a másokkal való kapcso-
latunkat észrevétlen leépítettük. Nem
érdekel a többi ember, fõleg a gondjaik.
A tanárok furcsa elvárásai, ami ellen lá-
zadunk, jobb esetben beletörõdünk. A
szüleink értelmetlen kérdései: „Kész
vagy a házi feladatokkal? Fölporszívóz-
tál már végre?”… Nem nagyon érdekel.
A legfontosabb én vagyok… Ebben a
tudatban el is telik a nap. Leckét persze

nem csináltunk. Épp elég idõt töltünk az
iskolában.

Valóban, a legfontosabb én vagyok,
azonban nem mindegy, hogy mit jelent
ez. Lustaságunk, ösztönéletünk nem
elegendõ semmire. Nem várhatjuk el,
hogy a semmittevés majd meghozza a
gyümölcsét. Célokat kell kitûzni ma-
gunknak, és ezekért tenni is kell. Kitar-
tásra van szükségünk tanulmányaink-
ban, hogy elérjük a kívánt eredménye-
ket. Kitartás és türelem hatására javul-
nak emberi kapcsolataink. Szüleinket,
barátainkat, társainkat a magunkétól
különbözõ tulajdonságaik miatt nem
mindig tudjuk elviselni. Fontos a tiszte-
let a másikkal szemben. 

Ora et labora. Imádkozzál és dol-
gozzál. Kitartás adja meg hitünk erõsö-
dését is. Gyakran érezzük úgy, hogy Is-

ten mintha nem hallaná, nem
hallgatná meg kéréseinket. Hi-
ába imádkoztam tegnap este,
hogy ne feleljek történelembõl,
ráadásként a fizika dogám is
egyes lett… Gyors csodatételt
várunk a Mindenhatótól. 
Életünk próbatételekkel teli.

Az elénk gördülõ akadályokra
azonban szükségünk van,
hogy ezek legyõzésével elég
erõsekké váljunk az élet küz-
delmeire.
Gondoljuk végig, hogy ben-

nünk milyen mértékben van je-
len a kitartás, hitünk elég erõs-
e ahhoz, hogy az Úr értelmet
adjon az életünknek.

Rácz László

Elhangzott az idei utolsó
bûnbánati liturgián

NEM AKAROK HINNI
a cenzúra Istenében,

korlátozások, parancsok Urában,
a lelkem rejtett zugait

kiforgató ádáz tekintetben.
De hinni akarok

a sokféle szín egyetlen táncában:
egy véget nem érõ örömünnepben.

Nem akarok hinni abban az Istenben, 
aki elrabolja tõlünk a szerelmet,
aki tenyerét szánkra tapasztja, 

és tönkreteszi minden örömünket.
De hinni akarok

abban az Istenben, aki
– túlcsordulván

a boldogság szenvedélyétõl –
gyönyörrel és gyöngédséggel

teli testünket adta nekünk.
Nem akarok hinni

a sarkos definíciók Istenében,
az örök titkot megfojtó skatulyákban.

De hinni akarom,
hogy Isten érint meg általad;

az Õ közelségét érzem
csókodban, mosolyodban.

Nem akarom hinni,
hogy a szerelem önámítás,

hogy a barátságban bízni nem lehet,
hogy minden szó hazugság csupán.

De hinni akarom,
hogy a boldogságot

csak együtt érhetjük el –
a szeretet útján.

Nem akarok hinni
az ököljogban,

a fegyverek igazában,
a hatalmaskodók hatalmában.

De hinni akarok
az új emberben,

Isten saját álmában,
új mennyben és új földben,
ahol otthonra lel az igazság.

Nem akarok hinni
az öregkor könyörtelen magányában,

az ifjúkor bálványozásában,
egy felszínes világban.

De hinni akarom:
ahol emberek szeretik egymást,

ott Te közelítesz felénk
csodálatos erõddel,

Uram.

Johannes Langer 

Egy tetõablakot csináltattam a lakásomban.
A fölsõ szomszéd erre dühös lett.

Erõt kértem az úrtól,
s Õ nehézségeket adott,
melyeken megedzõdtem.

Bölcsességért imádkoztam,
és Õ problémákat adott,

melyeket megtanultam megoldani.
Elõmenetelt óhajtottam,

gondolkozó agyat és testi erõt kaptam,
hogy tanulhassak, dolgozhassam.

Bátorságot kértem,
és Isten veszélyeket adott,

amelyeket legyõztem.
Szeretetre vágytam,

és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.

Kegyes jóindulata helyett
alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit sem kaptam,
amit kértem, és mindent megkaptam,

amire szükségem volt.
Meghallgatta imádságomat!



Kultúrkáló 

Az italt elhagyni jó dolog. Sokkal rosszabb viszont,
ha már nem emlékszel, hol hagytad el.

SZEPI – VIDEO, AUDIO

VANGELIS (Evangelos Oddysey
Papathanasiou)

„Egy festmény vers – szavak nélkül; 
Egy vers festmény – szavakban. 

A zene mindkettõ.”

(Vangelis fiatalkorától szívesen fes-
teget…)

¯ FRANCESCO (1989) 
Sikerült megszerezni a film teljes zené-
jét.

¯ Másutt már játsszák a mozikban Ian-
nis Smaragdis filmjét, az EL GRECO-t.
Csodaszép zenéjét Vangelis komponál-
ta. Ilyen zenét ritkán hallgathat az em-
ber!

¯ ENNIO MORRICONE is kiváló zene-
szerzõ. Megkerült AZ ÓCEÁNJÁRÓ
ZONGORISTA LEGENDÁJA címû
Giuseppe Tornatore-film. Krémnek be-
szereztünk ezen kívül még néhány
Morricone filmzenét. A film is, zenéje is
kiváló… – A film operatõre, Koltai Lajos
ezen munkájáért (és A napfény ízéért)
az Európai Filmakadémiától 1999-ben
megkapta pályája eddigi legnagyobb el-
ismerését, az Európa filmdíjat. Képei
csodás összhangban vannak a zene-
szerzõ, Ennio Morricone varázslatos
zenéjével, valamint – a nemrégiben a
Hadszíntérrel rendezõként is sikeresen
debütáló – Tim Roth játékával, aki a tõ-
le megszokott színvonalon hozza a va-
ló világtól távol felnõtt zongoristát: te-
kintetében egyszerre tükrözõdik a világ-
ra rácsodálkozó gyermeki naivitás, és
(talán éppen ebbõl adódóan) a zenei
zseni magabiztossága.

¯ A Hangos könyvek polca
(mp3/próza) érdekes példánnyal gaz-
dagodott: A híres 101 KOAN válogatás-
nak angol nyelvû – hangos – változata.
Feltettem az eredeti és a magyar szö-
veget is. Íme egy izelítõ közülük:

14. SÁROS ÚT
Történt, hogy Tanzan és Ekido együtt
bandukoltak egy sáros úton a szakadó
esõben, mely nem akart elállni.
Az egyik kanyarnál egy selyemkimonót
és széles selyemövet viselõ bájos le-
ánykával találkoztak, aki nem tudott át-
kelni a túloldalra.
– Gyere lányom! – mondta rögtön Tan-
zan. Karjába emelte a lányt, és átvitte a

sáros szakaszon.
Ekido meg sem szólalt többé estig, míg
el nem érték a szálláshelyül szolgáló
templomot. Akkor már nem tudta türtõz-
tetni magát.
– Mi, szerzetesek, kerüljük a nõk közel-
ségét – mondta Tanzannak. – Különö-
sen a szép és csinos nõkét, mert az ve-
szélyes. Miért csináltad ezt?
– Én otthagytam a lányt – mondta
Tenzo –, te még mindig cipeled?

14. MUDDY ROAD
Tanzan and Ekido were once travelling
together down a muddy road. A heavy
rain was still falling.
Coming around a bend, they met a
lovely girl in a silk kimono and sash,
unable to cross the intersection.
"Come on, girl," said Tanzan at once.
Lifting her in his arms, he carried her
over the mud.
Ekido did not speak again until that
night when they reached a lodging tem-
ple. Then he no longer could restrain
himself. "We monks don't go near
females," he told Tanzan, "especially
not young and lovely ones. It is danger-
ous. Why did you do that?"
"I left the girl there," said Tanzan. "Are
you still carrying her?"

NÉHÁNY (ÚJABB) FILM

¸ A HORTOBÁGY LEGENDÁJA
(2007) – A film három hortobágyi törté-
netet fûz egybe. Szakrálisan közelít az
õsi hortobágyi emberek õszinteségé-
hez, esendõségéhez, makacsságához
és mély érzelmeihez. Móricz Zsigmond,
Komor Ló címû novellája illetve az író
valóságlátó és mégis misztikus látás-
módja ihlette a film rendezõjét, két má-
sik, a Hortobágyon élõ emberek által el-
mesélt történet megfilmesítésére,
amely 1945-ben, illetve a kommunista
hatalomátvétel után játszódik. --- Fõ-
szerepekben: Eperjes, Reviczky,
Csányi, stb… – A filmet Vitézy László
rendezte.

¸ ÁLDD MEG AZ ÁLLATOKAT ÉS A
GYERMEKEKET! – BLESS THE
BEASTS AND CHILDREN (1971) –
Örök probléma az elfoglalt szülõk sze-
mében, mit csináljanak a gyerekekkel a
hosszú nyári szünidõ alatt. Az ifjúsági
(cserkész?) tábor ideális helynek tûnik
arra, hogy pár hétre megszabaduljanak
csemetéiktõl, a nevelésükkel járó gon-

doktól. Teft és a többi problémás ka-
masz azonban a táborban is beilleszke-
dési zavarokkal küzd. Váratlanul meg-
találják a közös hangot: ki kell szabadí-
tani a közeli rezervátumban õrzött bölé-
nyeket. Sietniük kell, mielõtt a közelgõ
vadászidény ürügyén halomra lõnék
õket. A mentõakció azonban tragédiába
torkollik. – Ifjúságom egyik legszebb
filmélménye…

¸ GENEZIS – GENESIS (2004) – Hu-
mort és komolyságot, ártatlan naivsá-
got és bölcsességet ötvözve, a míto-
szok és a mesék hangján szól hozzánk
a Genezis címû film narrátora, az afrikai
griot törzs egy tagja. A világmindenség
és a csillagok születésérõl, bolygónk lé-
tezésének tûzben fogant kezdeteirõl, és
a földi élet megjelenésérõl beszél, mi-
közben a nézõk lélegzetelállítóan szép
felvételekben gyönyörködhetnek. A tör-
ténetmondó az idõrõl, az anyagról, a
születésrõl, a szeretetrõl és a halálról
mesél nekünk. Tudatosítja bennünk,
hogy ugyanaz az anyag alkot bennün-
ket, mint a csillagokat, a felhõket, a he-
gyeket, az egész univerzumot, s hogy
egyéni életünkben mindannyian újraél-
jük a Genezist. Megszületünk, ponto-
san úgy, ahogy egykor az Élet megszü-
letett. Fejlõdünk és meghalunk, hason-
lóan a fajok evolúciójához, amely évez-
redek óta zajlik. A Föld teremtményei,
és folyók, tengerek, növények, és álla-
tok a fõszereplõi ennek a színpompás,
modern, mégis idõtlen Genezisnek. Mi-
közben a film segítségével újra rácso-
dálkozunk a Világ szépségére, s át-
érezzük, hogy mi magunk is a részei
vagyunk, rádöbbenünk, hogy mi terem-
tõi is vagyunk ennek a világnak, követ-
kezésképpen felelõsséggel is tartozunk
érte. A griot férfi ezt így fogalmazza
meg: „Egy napon visszaadom a világ-
nak azt az anyagot, amibõl az az élõ-
lény áll, aki én vagyok.” Hat év alkotó-
munka után elkészült a Microcosmos
író-rendezõ párosának második filmje.
Ez a lebilincselõen szép igaz történet,
mindannyiunk története. – A film zene-
szerzõjét (Bruno Culais) a Vándor-
madarak, a Himalája és a Kóristák címû
filmekbõl is ismerheted. Nem akárki!

Szegheõ József SP

NB: a katalógus
honlapunkon megtalálható:

www.szepi.hu

Újdonságaink

88



Kultúrkáló

Amesterséges intelligencia nagyon népszerû kutatási
terület mostanában. Sokan gondolják úgy, hogy a
számítógépek hamarosan képesek lesznek mindarra,

amire az emberi értelem. Ahogy a gépek egyre komplexeb-
bek lesznek, megszerzik az egyedülállóan emberinek tartott
képességeket. Tudnak majd örülni, éreznek fájdalmat, érté-
kelni tudják a szépséget, értik a humort, tudatosak lesznek,
és rendelkeznek majd szabad akarattal. Sokan gondolják így,
de Roger Penrose, a matematikai fizika jelentõs tudósa, jelen
könyv szerzõje nem.
A szerzõ elõször a mesterséges intelligencia kutatásának
eredményeirõl beszél. Izgalmas kalandban lehet részünk, ha
követjük õt az algoritmusok birodalmába. Megismerkedhe-
tünk a Turing-géppel, azzal az ideális számítógéppel, amely
minden más számítógép mûködését modellezni tudja. Izgal-
mas játékokon keresztül megérthetjük, mi az, amit a gépek
nem tudhatnak.
Utána a matematika és a valóság kapcsolatáról fejti ki véle-
ményét szerzõnk. A matek csak az agyunk terméke, vagy tõ-
lünk függetlenül létezõ valóság? Mit jelent egy tételt bizonyí-
tani? Az agyunk milyen módon tesz szert új matematikai tu-
dásra? Mit csinálunk, amikor a matematikát kutatjuk? Hogy
mûködik az intuíció? A válasz kifejtése során izgalmas példá-
kat említ. Beszél az úgynevezett Penrose-csempézésrõl és
bemutatja a gyönyörû és meghökkentõ Mandelbrot-halmazt.
A könyv második harmadában összefoglalja mindazt, amit a
fizikáról tudunk. Utunk az euklidészi geometriával kezdõdik,
de érinti a Bolyai-féle geometriát is. Izgalmas utazást teszünk

a klasszikus fizika világában. A
newtoni-mechanika olyan felépíté-
sével találkozunk, ami újdonság a
középiskolában tanultakhoz ké-
pest. Belekóstolhatunk Maxwell
elméletébe az elektromágneses
jelenségekrõl, és ezen az úton to-
vábbhaladva elérkezünk a speciá-
lis relativitáselméletéhez. A követ-
kezõ fejezetben Einstein általános
relativitáselmélete a fõszereplõ.
Az utazás a kvantummechanika,
még az elõzõnél is vadregénye-
sebb tájain folytatódik. 
A könyv utolsó harmadában szerzõnk összefoglalja, amit az
agy mûködésérõl tudunk. Kifejti véleményét, hogy az agymû-
ködés igazi megértéséhez a kvantumgravitáció még nem is-
mert elméletén keresztül vezet az út. Penrose szerint ezen a
ponton lehet megcsípni a valódi különbséget a számítógép
és az emberi elme mûködése között.
Nekem kicsit úgy tûnik, hogy ez a következtetése elhamarko-
dott, sõt valószínûleg téves. Mégis, a könyvet csak ajánlani
tudom. Nehéz, de izgalmas kaland vár azokra, akik belevág-
nak. Megéri a fáradságot, függetlenül attól, hogy a meztele-
nek-e a mesterséges intelligencia kutatásának császárai.
(Roger Penrose: A császár új elméje)

Serényi Tamás

Akár hiszitek, akár nem, de a játé-
kok közül csak én dicsekedhe-
tem azzal, hogy velem kivétel

nélkül minden gyerek játszott, sõt még
a sportban is engem kergetnek legtöb-
ben; kézzel, lábbal, fejjel, vagy legalább
szemmel. Micsoda in-
dulatokat tudok én ki-
hozni az emberekbõl!

Megkérdeztem a jó
Istent, minek köszön-
hetem én ezt.
– Nem többnek – vála-
szolta –, mint hogy té-
ged teremtettelek a já-
tékok között a legegy-
szerûbbnek. Gondold
meg, neked csak akkor
örülnek, ha rugalma-
san gömbölyû vagy, a
többi benned lényegte-
len. Lehetsz szép, va-
donatúj, tarkára festett,
vagy színes bõrdara-
bokból összevarrt, de
ha nem vagy rugalma-
san gömbölyû, téged

félredobnak és megkopott társadnak
örülnek.

Éppen az egyszerûségeddel tudod
az ügyességet elõhozni a gyerekekbõl.
A gyengébb és bátortalanabb szeré-
nyen félrevonul veled, hogy egyedül

gyakoroljon, a veled
való közös játékban pe-
dig az a szabály, hogy
senki nem tarthat meg
magának.

Egyre azonban igen
vigyázz! Mivel rajong-
nak érted, elszabadít-
hatod az emberek indu-
latait. Ilyenkor kell a
legtöbbet mosolyognod
az emberekre! Játékos
huncutsággal kiabálni
feléjük: – Ez csak játék!
Játék! Nem több mint
játék!

Megköszöntem a jó
Istennek szíves szava-
it, és jócskán elpirul-
tam, de nem azért,
mert büszke voltam

magamra, hanem mert bántott belül,
hogy tegnap – miután vagy öt napja
senki, de senki se vett a kezébe, és
nem is rúgott belém – irigy voltam a sá-
padt porcelánbabára és a kerge búgó-
csigára.

Aztán kértem a jó Istent, hadd tanít-
hassam meg a gyerekeket arra, hogy
õk is legyenek egy kicsit olyanok, mint
én:
– Legyenek egyszerûek és õszinték,
mert akkor mindig szeretik õket!
– Legyenek rugalmasak, mert ezzel
fogják megõrizni mások szeretetét!
– Hozzák ki mindenkibõl az ügyessé-
get: a bátortalanokból csendes félrevo-
nulásban, a merészekbõl a többiekre fi-
gyelõ csapatjátékban!
– Játszva-nevetve fékezzék meg az
emberek indulatait!
– Sarokba dobva is higgyék, hogy na-
gyon szeretik õket az emberek!
Gyerekek! Így szeressétek a jó Isten
ajándékát: a Labdát!

Ladocsi Gáspár: Játékok imái, Szent
Gellért Kiadó, Budapest, 2004. 

Tamás mester könyvespolca

A császár új elméje

Foci EB idejére
99

Ne köpködj a sivatagban! Még szükséged lehet rá...
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Nyelvzsonglõr

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, én is kivagyok itt a földön!

June is the last month of this school year, now I only
want to wish all of you a very happy summer holiday
with these funny sayings!

1. Earth is the insane Asylum of the universe.
2. Out of my mind. Back in five minutes.
3. Borrow money from pessimists, they don't expect it back.
4. He is not dead, he is electroencephalographically chal-
lenged.
5. I never made a mistake in my life - at least, never one I
couldn't explain afterwards.
6. How long a minute is depends on what side of the bath-
room door you are on.
7. Why do kamikaze pilots wear helmets?
8. Why are people so scared of mice if we all love Mickey
Mouse?
9. Strangers have the best candy.
10. The only ones who aren't grateful on Thanksgiving are
turkeys.

Warm regards,
Nagy Mariann

Und zum Schluss eine witzige Mathefalle noch vor
den Ferien:

Der Nachweis, dass
Schüler und Lehrer
nichts zu tun haben: 
Nachts ist kein
Unterricht, eine Hälfte
des Tages bleibt also
frei. Bleiben noch 183
volle Tage im Jahr.
An den meisten
Schulen findet nur
vormittags Unterricht statt, der Nachmittag ist frei. Dadurch
verringert sich die Arbeitszeit wieder um die Hälfte. Es bleiben
noch 92 Arbeitstage, davon werden die 52 Sonntage abgezo-
gen, übrig bleiben 40. Jetzt zu den Ferien, sicherlich mehr als
6 Wochen im Jahr. Jetzt ist schon gar keine Arbeitszeit mehr
da und wir kommen langsam in die Miesen. Also stellt euch
bitte nicht so an!

Ich wünsche Euch schöne, erlebnisvolle Ferientage, wir sehen
uns im September wieder!

Nemes Zsuzsanna

English Corner

Deutsche Rubrik

Amájusi minikrimi megfejtése a követ-
kezõ: a kevésbé szimpatikus fodrász
volt a tettes, mert a sok vendég mi-

att nem tudott takarítani, ezért állt nagy
kupacokban a levágott haj. Ismételten
csak helyes megfejtéseket kaptam: Bende
Dávid és Deli Csanád 11.b., Nagy
Abonyi Ádám 10.a, Pataki Mihály,
Adonyi Kristóf és Gábor Bence 7.a.
Gratulálok!

Júniusi fejtörõm a következõ:

Józsi bácsi egy nagy cég éjjeliõre volt, hûségesen szolgált
portási minõségében már vagy tíz esztendeje. Egy nap izga-
tottan kopogott a vezérigazgató ajtaján.
– Jó reggelt, Igazgató úr! Ne haragudjon, hogy zavarom, de
borzasztó álmom volt. Az én álmaim pedig mindig teljesülni
szoktak, tessék meghallgatni!
Az igazgató meglepõdött, hiszen nem túl gyakori vendég volt
nála az öreg. S bár nem volt babonás, kíváncsi volt az öreg
sztorijára.
– Azt álmodtam, hogy az Igazgató úr Párizsba utazik, s a gép
le fog zuhanni. Könyörgöm, ne utazzon el!
Az igazgató gondolkodott egy darabig, s mivel eléggé felka-
varta a jóslat, úgy döntött, hogy elhalasztja az utat. Másnap
a hírekben bemondták, hogy a Párizsba tartó járat valóban
lezuhant. 
A következõ munkanapon hívatta Józsi bácsit, és hálás szív-
vel meg egy vastag borítékkal köszönte meg a portásnak,
hogy megmentette az életét. A hálálkodás pillanatai után
azonban közölte vele, hogy felmond neki.
Vajon miért döntött így? Talán szégyellte, hogy babonaság-
gal fogják megvádolni?

Válaszaitokat küldjétek e-mail címemre: mnagy@szepi.hu 
Jó fejtörést, szép nyarat kívánok minden kedves Olvasóm-
nak!

Nagy Mariann

Forrás: Kun Erzsébet: 111 minikrimi,
A Füles mellényzsebkönyvtára, 1987

Sherlock Holmes is
beájulna

avagy bûnügyi esetek
kezdõknek és haladóknak



Atlétika Sulipóló

Partvonal

KIDS IV-V-VI. kcs., ATLÉTIKA
Nyíregyháza, Városi Stadion

2008. május 24., szombat

IV. K.CS.
100 m 7. Kormányos Árpád (13,7 mp; e.f. 13,2)
Kislabdadobás 2. Kormányos Árpád (62,18 m)
Súlylökés (4 kg) 4. Gulyás-Oldal Viktor (10,78 m)
Svédváltó 3. Császár Attila, Simon Gellért, Kohl
Norbert, Kormányos Árpád (2 p 29,5 mp)
Ötpróba

V. K.CS.
100 m 3. Csikota Péter (12,2 mp; e.f. 12,2 mp)
1500 m 5. Barzó Pál (4 p 40,0 mp)

7. Seres Imre (5 p 50,1 mp)
Távolugrás 2. Csikota Péter (577 cm)

5. Halmai Szervác (531 cm)
9. Sztankovánszky Tibor (510 cm)

Borovszky Norbert (455 cm)
Súlylökés (5 kg) 3. Molnár Bálint (11,26 m)
4x100 m 2. Borovszky Norbert, Halmai Szervác,
Sztankovánszky Tibor, Csikota Péter (49,6 mp)

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA, ATLÉTIKA
IV. k.cs. egyéni bajnokság

2008. május 23., Szeged, Tisza-parti Stadion

Magasugrás 3. Lévai Benedek (145 cm)
Kislabdadobás 3. Kormányos Árpád (60,06 m)
Súlylökés 6. Gulyás-Oldal Viktor (10,12 m)
Távolugrás 8. Nagy Milán (503 cm)
4x100 m 3. Simon Gellért, Petrovics László,
Kormányos Árpád, Nagy Milán (52,46 mp) 

Gyõri Ferenc

1111

Ha két hideg, esõs nap után végre ragyogó napsütésre ébredsz,
akkor biztosan hétfõ van.

Alabdarúgásról, vagy a golfról könnyû elhinni azt, amit a vízi-
labdáról nehéz: ez a hagyományosan magyar és mediterrán
sport is Angliából származik. Elsõként a briteknek jutott az

eszükbe azt hogy a labdával a vízben is lehetne valamit kezdeni … 
Ekkor még csak az 1860-as években jártunk és a játék még kör-

vonalaiban sem hasonlított a maira. Kapuk még nem voltak, gólnak
az számított ha valaki a medence partjához vagy a stéghez érintet-
te a labdát. A korabeli leírások szerint nem kellett félteni a pólóso-
kat, elképesztõen durva már-már életveszélyes küzdelmek alakul-
tak ki. Az elsõ olyan meccset, ami a mai ésszel is elfogadható,
1876-ban, Bournemouthban játszották. Az 50 méteres medencé-
ben 6-6, késõbb 11-11 játékos tartózkodott egyszerre. Egy bizo-
nyos William Wilson alkotta meg az elsõ hivatalos szabályzatot
1877-ben. A szabályoknak hála, 1885-ben már hivatalosan is sport-
ágnak ismerték el a vízilabdát, három évvel késõbb pedig a világ el-
sõ nemzeti bajnokságát is megrendezték Angliában. Ha már a kez-
deteknél tartunk: az elsõ válogatott meccset 1890-ben vívták Lon-
donban. A vízilabda csak ezután indult hódító útjára, eljutott Német-
országba, Franciaországba, Belgiumba és Olaszországba. 

A hazai vízilabdában az elsõ világháború után mozdult meg va-
lami. Vagyis valaki! Komjádi Béla, akinek nevét ma többek közt egy
uszoda õrzi, az MTK-ban, késõbb a III. Kerületben dolgozott edzõ-
ként. Bár a háborúban sérüléseket szenvedett, ez nem gátolta meg
abban, hogy fáradhatatlanul járja az uszodákat tehetséges pólósok
után kutatva. Komjádi sokoldalú ember volt, és minden tehetségét
arra áldozta, hogy a magyar vízilabdát fejlessze, szervezze.

A magyar vízilabdázás elsõ nemzetközi sikerét az 1924-es pá-
rizsi olimpia hozta meg: a verhetetlennek hitt, háromszoros olimpiai
bajnok brit válogatottat a magyarok gyõzték le, méghozzá drámai
csatában, hosszabbításban 7-6-ra. A magyar válogatott szövetségi
kapitánya természetesen Komjádi Béla volt...

Iskolánk csapata nagy izgalommal készült a májusban megren-
dezett 2008-as városi sulipólóra. A versenyen még részt vett a
Madách Imre Általános Iskola, a Juhász Gyula Általános Iskola

és a Tisza-Parti Általános Iskola. A négy csapat közül mi voltunk a
legeredményesebbek, mivel  csapatunkban nagyrészt vízilabdások
játszottak. Petõ Gábor igazgató úr, Gyõri Ferenc tanár úr, pár szü-
lõ, valamint a 9.b is megtisztelte csapatunkat jelenlétével az elsõ és
egyben a legizgalmasabb mérkõzésen. Láthatóan élvezték a mecs-
cset. Nagy János felkészítõ tanár úr  mellett sikerült korábbi edzõn-
ket Kárász Sán-
dort  rábeszélni
arra, hogy szak-
mai tudásával õ is
segítse játékun-
kat. Örömünkre a
versenyen elsõ
helyezést értünk
el. A csapat júni-
us 11-én utazik
Kecskemétre az
országos sulipóló
mérkõzésekre.

Csapattagok: Stefán Máté (7.a), Laczkó Attila (9.b), Szabó András
(9.b), Bárkányi Tamás (8.a), Zsigri Bence (7.a), Papp Viktor (7.a),
Nagy Milán (9.a), Stefán Márk (8.a), Edzõ: Nagy János, Kárász
Sándor

Laczkó Attila–Szabó András 9.b

EB humor

 Hely 100 m 
(mp) 

Távolug-
rás (cm) 

Súlylökés 
(m) 

Kislabda 
(m) 

800 m 
(p:mp) 

Pont 

Császár Attila 2. 13,7 449 927 48 2:44,9 653 

Kohl Norbert 3. 13,4 473 742 39 2:28,5 633 

Simon Gellért 4. 13,2 444 801 49 3:35,6 544 

A riporter:
– Portugália–Törökország 2:0. Ha az eredmény nem vál-
tozik a meccs végéig, azt hiszem, a portugáloknak ko-
moly esélye van a gyõzelemre.
– A meccs utolsó rúgásaként egy gólt fejelt.
– Ha bemegy, biztos gól lett volna.
– Én hiszek abban, hogy ha az egyik csapat szerez egy
gólt, akkor a másiknak kettõt kell lõnie a gyõzelemhez.
– Ha az egyik csapat korán lõ gólt, korai vezetéshez jut.
– Megszámlálhatatlan átadással hozták fel a labdát,
egész pontosan nyolccal.

A feleség:
– Kik játszanak az izék ellen?
– Átkapcsolnál, amíg megnézem a Barátok Köztet?
– Szerinted melyik csapatnak szebb a meze?
– Akinek nincs labdája az miért fut?
– A hosszabbításra is kíváncsi vagy?
– Összesen hány félidõ van?
– A németek miért rúgnak olyan erõsen?



Ebben a hónapban két közmondás a megfejtés. A megoldásokat 2008. június
20-ig kérjük bedobni a gimnázium portájánál elhelyezett szerkesztõségi pos-

taládánkba, vagy elküldeni elektronikus levélcímünkre: piarfutar@szepi.hu. Elõzõ
havi rejtvényünk megfejtése: „Az almavirág pergeti már szirmait. Vándorlok
tovább”.

Kína gyarmatosítása kapcsán:
– Nagy városokat alakítottak itt ki az
angolok, pl.: Tokio…

– Az esszénusok kimentek a pusztába
és ott keresték Istent…

– Az esszénusokról elõször Janus
Pannonius írt…

– Jeruzsálem a szamaritánusok idejé-
ben 3 részbõl állt…

– A szamaritánusokat nem tisztelték a
zsidók, mert nem tetszett nekik az
öltözködésük…

– Mit árul egy szatócsbolt, Fiam?
– Szatócsot…

Óra eleji jelentés:
– Tanár úrnak tisztelettel jelentem,
hogy az én Édes Annám Szentesen
maradt…

Variációk egy témára:
– Honnan emelkedett az égbe Jézus
mennybemenetelekor?
– a poklokból…
– a földrõl…
– a felhõk közül…

Papp Attila gyûjtése

Köpések
aranyból

… to be wild 
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Ölni tudnék egy Béke Nobel-díjért!

A
 rejtvényt M

árton Im
re készítette

„Az emberek nem figyelik, 
hogy tél van-e vagy nyár, 

ha boldogok.”
Csehov
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Hogy milyen tanárokat
szeretek?

– Óráról elkésõs, pontosságot elvárós
– Helyettesítõs, hozzánemértõs
– Doktoranduszos, tökjófejes
– Utolsó vizsgán mindenkit kettessel
átrugdalós
– SZTK szemüvegkeretes, halkan-
beszélõs
– Báránylelkû, rendet tartani nem-
tudós
– Elsõ tízpercben viccetmesélõs
– 60 oldalból 80-at visszakérõs, rész-
letekbe belemenõs
– Óránmobilozós, elnézéstnemkérõs
– Órárabenemjövõs, hirtelen megbete-
gedõs
– Álszigorús, ellenõrzõt mindig-
elvevõs, de sohabenemírós

De a legjobb lenne a normális. Szerin-
tem.


