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A SSZEZEPP IIPPRESSRESS jelenti

Aszegedi piarista iskola végzõs di-
ákjainak ballagási ünnepsége

május 1-jén 9 órakor kezdõdik. Virág-
átadás: 8.30-8.50. Az írásbeli érettsé-
gi vizsgák május 4-én kezdõdnek.

A7-11. évfolyamok május 4. és 6.
között osztálykirándulásokon

vesznek részt.

Május 8-án lesz az utolsó fogadó-
óra ebben a tanévben. A szakta-

nárokhoz a szokott rendben, inter-
neten, vagy az iskola titkárságán le-
het bejelentkezni.

Máté Dániel az or-
szágos cselgáncs

diákolimpián, Ceglé-
den 3. helyezést ért el
a -66 kg-os súlycso-
portban.
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Tájbejárás sorozat

Zöldparlament

Könnyebb utolérni a hazug embert, ha sánta

Kérjük, támogassa a

DUGONICS ANDRÁS

PIARISTA GIMNÁZIUM

tanulóit adója 1 %-ának a

D U G O N I C SD U G O N I C S
A N D R Á SA N D R Á S

A L A P Í T V Á N YA L A P Í T V Á N Y
javára történõ felajánlásával!

Számlaszám:

10402805-28012423-

00000000

Adószám:

19083924-1-06

Iskolánk az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv keretén belül pályá-
zott a tavalyi évben. Összeállított

pályázati anyagunkat támogatásra
érdemesnek találták. A Környezet
és Energia Programban Tájbejárás
sorozat címmel (KEOP-2008-
6.1.0./A) adtuk be a pályázatot, az-
zal a céllal, hogy a fenntartható fej-
lõdés különbözõ üzeneteivel, kör-

nyezettudatosabb gondolkodás el-
sajátításával bõvítsük ismeretein-
ket. Iskolánk diákjai és tanárai vesz-
nek részt a tervezett húsz túrán,
melyeknek költségeit támogatja
nyertes pályázatunk.

A Tájbejárás sorozat a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség támogatásá-
val valósul meg.

KEOP-6.1.0/A-2008-0012

Iskolánk két tanulója, Lengyel And-
ris és Sándorfi Gergõ Jusztin tanár
úr vezetésével részt vett a Dél-al-

földi regionális zöld diákparlament ülé-
sén. A rendez-
vényt Algyõn
tartották, az el-
nök az a Kutasi
Levente volt,
aki a Zöldáron
is tartott elõ-
adást. Maga a
program elég
formális volt, a
fiatalabbak lát-
hatóan jól érez-
ték magukat a
kamerák és fényképezõgépek ke-
reszttüzében, az idõsebbek pedig a
szünetekben fogyasztható – tényleg
roppant finom – süteményekkel, tor-
tákkal és szendvicsekkel vigasztalód-
hattak. A tényleges munka abból állt,

hogy különbözõ környezeti problémá-
kat, azok megoldásait vitattuk meg. A
megfogalmazottakat eljuttattuk szá-
mos környezetvédelemmel foglalkozó

szervezetnek.
A Karoliná-

ból Baracsi Ré-
ka és Szabó
Orsolya volt a
képviselõ, jöt-
tek tömörké-
nyesek, Rad-
nótisok is, szó-
val, elég sok-
színû társaság-
ban dolgoz-
tunk. Bár maga

a program nem volt túl élvezetes, ha-
szontalannak semmiképp sem mond-
ható. Jövõre szintén megrendezik, re-
mélem profibb szervezéssel és ha-
sonlóan kielégítõ körítéssel.

Sándorfi Gergõ

Virágvasárnap és nagypénteken
iskolánk kamarakórusa énekelte a passiót.

Hirdessen ingyen a
PIÁR FUTÁRBAN!

Iskolánk, templomunk közössé-
géhez tartozó személyek cé-
gének, vállalkozásának hirdeté-
sei, eladásra, elcserélésre váró
apróságai nálunk ingyen megje-
lennek:

piarfutar@szepi.hu

KÍNÁLJUK MEG EGYMÁST!
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Természettudományi csapatverseny

Zöldár 2009

Addig jár a korsó a kútra, amíg be nem vezetik a vezetékes vizet

Harmadik alkalommal rendeztük
meg április 23-án a Természet-
tudományos Csapatversenyt.

Az idei téma a Zöldárhoz kapcsolódó-
an a közlekedés, a Fizika évéhez, va-
lamint Galileihez kapcsolódóan a csil-
lagászat volt.

A versenyre összesen nyolc,
egyenként 4-5 fõs csapat jelentkezett.
A 7.a osztály három, a 10.b osztály
kettõ, a 7.b, 9.a, 10.a és a 11.b osztá-
lyok egy-egy  csapattal nevezetek.

Összesen 45 tanuló vett részt a verse-
nyen.

A versenyzõ csapatoknak a ver-
seny során az elõre kiadott szakiroda-
lom alapján földrajz, fizika és kémia
feladatsorokat kellett megoldani.

Elõzetes feladatként marsjárót
építettek, melyet a verseny során mû-
ködés közben kellett bemutatniuk, to-
vábbá egy-egy poszteren mutatták be
elképzeléseiket a jövõ környezetbarát
közlekedésérõl. Igen változatos pálya-
munkák születtek az emberi erõvel
hajtott marsjárótól kezdve a gõzgépen
át a napelemes autóig. Zárófela-
datként számítógépes prezentáció se-
gítségével mutatták be a csapatok a
közlekedés hatását környezetünkre.
A végeredmény kihirdetése és a díjki-
osztás a Zöldár záráson történt meg.

J.I.

Helyezések:
1. helyezett a 9.a osztály csapata: P.
Nagy Bálint, Berkeszi Áron, Szakál
Márk, Kohl Norbert, Lévai Benedek
2. helyezett a 11. b csapata: Sipka
Bence, Finta Kolos, Szabó János,
Forgács Mihály, Csonka Dániel, Kó-
nya Tamás
3. helyezett a 10. a csapata: Seres Im-
re, Ermilov Alexander, Miklós Balázs,
Csókási Ákos, Nagy Milán

Harmadik éve rendeztük meg
Zöldár címû programunkat,
melynek során egy héten át a

környezettudatos gondolkodás került
a középpontba. Idén az elõadások és
terepi programok a közlekedéssel és
annak környezetre gyakorolt hatásai-

val foglalkoztak, de zárásként nem maradt el a szokásos erdõ-
takarítás sem.

Az idei programsorozat hétfõn Rakonczai János, az SZTE
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének tanárá-
nak elõadásával kezdõdött, aki „A közlekedés környezeti hatá-
sai” témát járta körül. A Környezettudományi Intézet munkatár-
sa az adatok ismertetésén keresztül bemutatta a legfõbb prob-
lémákat (légszennyezettség, kõolaj-készletek fogyása), és fel-
hívta a figyelmet az egészséges életmódot is szolgáló kerék-
pározás jelentõségére. Szegedi vonatkozású gondolataiban
kitért a városi közlekedés reggeli és délutáni csúcsforgalma
miatti nehézségekre, a kerékpárutak még mindig alacsony
mennyiségére és nem túlságosan jó álla-
potára.

Szerdán több választható gyakorlati
foglalkozást is kínáltunk. Csüllög Imre, a
Magyar Kerékpárosklub aktivistája „Ho-
gyan ne üttesd el magad?” címmel veze-
tett biciklis túrát a városban, mely során ki-
emelten veszélyes közlekedési szituáció-
kat vizsgáltak meg, és az azokhoz kap-
csolódó helyes cselekvési rendet beszél-
ték át.

A diákok egy csoportja a helyszínen
tekinthette meg az M43-as autópályahíd építését, ahol a Híd-
építõ Zrt. munkatársai fogadták és kalauzolták õket. A szakem-
berek bemutatták a Szegedet északon elkerülõ úthoz készülõ
Tisza-híd építési folyamatait és ennek a közlekedésre gyako-
rolt hatásait.

„Ha elfogy a kõolaj, autózzunk pálinkával?” címû elõadásá-
ban Jusztin István a jelen kor elképzeléseit ismertette a jövõ
közlekedési megoldásairól. Beszélt az alternatív üzemanyag-
formákról (biodízel, bioetanol), a hibridautókról, illetve az autók
tervezésében és gyártásában érvényesülõ környezetvédelmi
szempontokról.

Csütörtökön természettudományos csapatversenyt ren-
deztünk közlekedési témában, melyen elméleti tudáspróba
mellett az elõzetesen kiadott feladatok megoldását kellett be-
mutatni a résztvevõknek. A jó hangulatú versenyben kilenc
csapat vett részt.

Pénteken Gaskó Béla, a Móra Ferenc Múzeum Termé-
szettudományi Osztályának vezetõje tartott elõadást a közle-
kedés természetes élõvilágra kifejtett hatásairól. Az M5 autó-
pálya nyomvonalának kijelölése elõtt a szakemberek felmérték
a  környék természetes élõhelyeit és megpróbálták megbe-
csülni a forgalom hatásait a térség növény- és állatvilágára.
Gaskó Béla szerint e tényezõk (zaj, porszennyezés stb.) köz-
vetett káros hatásairól 10-15 év múlva tudunk biztosat monda-

ni.
Zárásként a hagyományoknak megfele-

lõen az iskola melletti kiserdõ takarítására
került sor. Sajnos az idén is könnyen meg-
töltöttük a két nagy konténert az erdõben
talált szeméttel.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a
program során végzett munkáját! Remél-
jük, hogy akciónk nemcsak rövid távon ho-
zott eredményeket, hanem a környezettu-
datosság a felnövõ generáció életmódjá-
ban is megmutatkozik majd.

Ez a cikk Márton Gábor a Szegedma internetes portálon április 25-
én megjelent "Zöldár – környezetbarát közlekedésrõl a Piárban" cí-

mû írásának felhasználásával készült.

Jusztin István
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Atavaszi szünet elején
valósult meg a tanulmá-
nyi út. A 2009-es iskolai

kirándulás fõ úti célja Burgen-
land volt. 21 tanuló és 3 tanár
vett részt rajta.

A történelemtudomány
nem támaszkodhat kísérletek-
re, hogy megállapításait azok-
kal is igazolja. Az érdeklõdõ
megfigyelése az események-
kel nem egyidejû, hanem az
elmúlt idõszak emlékeit tudja
csak leírni. Egy honismereti út
egyszerre tárja fel a múltat, mi-
közben a tárgyi forrásokat be-
szélteti, és a történetekben az
elméleti tudás hagyományként kel életre. Elsõsorban nem
a tudásszerzést szolgálja, hanem szembesíti a múltat je-
lenünkkel, a közösségünkkel.

A 2008-as tanév hagyományát folytatva kerestük az
idei tanév helyszínét. Választásunk olyan tájra esett,
amely nemcsak a mai Magyarország területére szorítko-
zik. Észak-Dunántúl Dél-Alföldtõl nagyon távoli terület, lé-
nyegesen gazdagabb, fejlettebb gazdaságú térség. Kisal-
föld, Szigetköz Hanság kis településeit látogattuk meg,
valamint Észak-Burgenlandban (Ausztria) és
Révkomáromban (Szlovákia) jártunk.

Elsõ megállóhelyünkön sétáltunk a hédervári kastély-
szálló körül, a szentimentalista tájképi stílusban kialakított
parkban. Szigetköz apró falvain keresztül vezetett tovább
az utunk. Feltûnõen sok kerékpárút is összeköti a telepü-
léseket, amelyen a sétáló és közlekedõ helybeliek mellett
nagyon sok görkorist láttunk. Dunakiliti szocialista nagy-
beruházását, a víztározót és a duzzasztómûvet késõ dél-
után értük el. A hatalmas beton és vas, ipari létesítmény
elhagyatottnak tûnt, a folyó tört át a zsilipen. Az ipari kor-
szak emlékmûvének is tûnhetne, ha nem alakította volna
át annyira a Szigetköz vízrendszerét, ha nem okozott vol-
na a fõág elterelése környezeti katasztrófát. Moson-
magyóváron a piarista iskola tornatermében pihentünk
meg éjszakára.

Szombaton a Fertõ tavat jártuk körül. Óvár már
messzirõl integet a szélerõmûveivel az érkezõ felé, de
Ausztriában még inkább a táj-
ra jellemzõ ez az energiater-
melõ környezetbarát rendszer.
Burgenland tartomány neve
csak Trianon óta van. A terve-
zett székhely, Sopron 1921-
ben népszavazással Magyar-
országhoz csatlakozhatott, a
többi terület Ausztriáé lett.
Ruszt az elsõ kisváros a Fertõ
tó túlsó partján, ahol körbe-
néztünk. A történelmi Magyar-
ország legkisebb települése-
ként nyerte el a szabad királyi
város címet Bécs utolsó ostro-
ma idõszakában. Bortermesz-

tésbõl él a térség. Nagyon han-
gulatos hely, 17-18. századi
ápolt lakóházak határozzák
meg a belvárost. Kismarton-
ban, a tartomány székhelyén,
az Esterházy-kastély udvarán,
folyosóin a hercegi pompa érin-
tett meg minket. Haydn 30 év-
nyi munkálkodásának helyszí-
nén a jubileumi évben nagyon
sok turista között kerestük fel a
zeneköltõ lakóházát és sírhely-
ét. Mindenkit meglepett az Es-
terházy család védett magán-
kincstára Fraknón, amelyet el-
került a szovjet és a szocialista
fosztogatás. A családi képtár

és kincstár mellett a fegyvergyûjtemény fogta meg a fiú-
kat. 17-19. századi Esterházy ezredek huszár és gyalog-
sági fegyverzetét mutatta be számunkra több mint 2 óra
alatt egy idegenvezetõ. A nap hátra lévõ részén néhány
(Kabold vízivár, Lakompak, Sopronkeresztúr) reneszánsz
Esterházy- és egy Nádasdy-kastélyt láthattunk. Termé-
szetesen megálltunk és megemlékeztünk Doborjánban
Liszt Ferenc szülõháza elõtt. Még az 1960-as években is
hasonló gazdag vidék volt a határ két oldalán, azóta mi,
magyarországiak 30 évnyi hátrányba kerültünk. A határon
átkelve csak Nagycenken a Széchenyi-kastély parkjában
készítettünk néhány fényképet, s az autóbuszon emlé-
keztünk meg az Esterházyak és Széchenyiek országépítõ
munkálkodásáról. Virágvasárnap kora reggel a moson-
magyaróvári plébániatemplom szentmiséje után indultunk
el. Eddig barokk és reneszánsz mûemlékek között jár-
tunk, Lébényben a román templom történetét mesélték el
nekünk. Április 4-én Abdánál a Radnóti-szobornál felidéz-
tük a költõ emberi tragédiáját, tanakodtunk, hogy miért
nem sikerült a revízió a második világháborúban, és szo-
morkodtunk, mert a német majd szovjet megszállás pusz-
tításait még ma sem hevertük ki. Már csak a kettévágott
Komárom adott programot. A Monostori erõd falait cso-
dáltuk meg, majd Révkomáromban adóztunk tiszteletünk-
kel Klapka György és Jókai Mór szobra elõtt.

Egy jó kirándulás szembesít, hogy végiggondoljuk, a
három ország települései egymás mellett milyen eltérõ

jellegzetességeket nyertek az
utóbbi 90 év alatt, mióta nem
egy ország része az a táj. Ma-
gyarságunk nemcsak történel-
mi, nemcsak valamikori magya-
rok éltek ott, hanem nekünk
most élõknek is kihívás, hogy a
nemzet egységét éltetni tudjuk.
Izgalmas a jövõ azért is, hogy
lehet-e egy térség magyar köz-
pontja Révkomáromban, vagy
Ausztriában, azaz a gazdag ha-
táron túli településen. 

Károlyi Attila

Várföldi portya
44

Ha egy test vízbe merül, megszólal a telefon.
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Élõ Kájoni

Oktogon a síksándorban
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Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.

Nem ritkaság, hogy
szerzetesek, teológu-
sok hivatásuk gyakor-

lása közben olyan maradan-
dó kultúrértékeket hoznak
létre, amelyek tartósan alapul
szolgálhatnak egy-egy tudo-
mányág, vagy mûvészeti ág
továbbfejlõdésének. A mo-
dern fizika által felvetett is-
meretelméleti kérdések meg-
válaszolásában, például, Ge-
orge Berkeley XVII-XVIII. században
tevékenykedõ teológus és empirista
filozófus gondolatai mutatnak utat, a
honfoglaló magyarok hitvilágának feltá-
rásához pedig Ipolyi Arnold folklorista,
történész, régész, nagyváradi püspök,
akadémikus Magyar Mythologia címû
munkája szolgálhat alapul. 

Iskolánkban mi, népzenei tanszako-
sok, gitárosok, diákok és tanárok arra
vállalkoztunk, hogy a XVII. században
Erdélyben és Moldvában tevékenykedõ
Kájoni János ferences szerzetes,
Kájoni-kódex zenegyûjteményébõl vá-
logatva új, akár koncertszerûen is meg-
szólaltatható rövid, egy-két motívumú
dalokat hozzunk létre. Kájoni dallamai-
ból nem könnyû újat alkotni, hiszen
ezek nemcsak a liturgiákban, hanem

más helyeken is (pl. Balassi
versek dallamaként, vagy re-
neszánsz táncdallamként)
felbukkannak. Megpróbál-
tunk hát a szóban forgó dalla-
mokban és a népzenében
fellelhetõ életerõt ötvözve
gondolkodni. Mellõztünk min-
den, a világzenében divatos
hatást, áramlatot, hiszen az
volt a célunk, hogy saját vilá-
gában újítsuk meg, keltsük

életre a dallamokat. Ehhez nagy segít-
séget nyújt az eredeti népi dallamok, dí-
szítések, hangszertechnikák ismerete.
Ezekkel a technikákkal itt, az oktatás
keretein belül egyébként is
foglalkozunk.

A dallamokkal tavaly
kezdtünk el foglalkozni, s
most ért meg úgy, hogy
akár lemezen is kiadhat-
juk. A hangfelvételeket itt
a gimnázium templomá-
ban készítettük el három
hete. A férfi-nõi kórusok
mellett szólóénekek,
hangszeres közjátékok
csendülnek fel változatos
hangszerelésben. Penge-
tõs hangszerként gitáro-

kat, kobzokat (moldvai népi pengetõs
hangszer), tamburákat (Dél-alföldi és
Duna-melléki pengetõs hangszer),
ezen kívül hegedût és népi furulyát
használtunk a szólókhoz, helyenként
pedig gordonkát a basszus kísérethez.
Azt hiszem, mindenkinek a csapatból
nagy élmény volt együtt dolgozni. Nem
feladatot teljesítettünk, hanem belsõ
vágyainkká formáltuk a zenét, és ilyen-
kor eltûnik a kényszer, az idõ... Isten
ajándékaként kaptuk jutalmul ezt az
örömöt, hogy szívünknek tetszõ élõ ze-
ne született.

A koncertszerû elõadások mellett,
természetesen az is cél, hogy a templo-

mi liturgiákban helyet
kapjon, ott ily módon is
tovább élhessen. A sze-
gedi Szent Erzsébet-
templomban megrende-
zésre kerülõ egyházze-
nei napok keretében,
május 30-án adunk kon-
certet az Élõ Kájoniból,
másnap pedig, május
31-én templomunkban a
pünkösdi misén szeret-
nénk elõadni.

Fábri Géza

Április 24-25-én ismét megrendezésre került a Sík Sán-
dor Piarista Egyetemi Szakkollégium tudományos-kul-
turális programja, az Oktogon napok.

A csütörtök délutánt egy jókora nagytakarítással kezdtük,
hogy másnap este kellõ körülmények között fogadhassuk
Latzkovits Miklós szegedi kortárs írót és egyetemi docenst. A
tanár úr humoros-szatirikus novelláiból olvasott fel. Elsõként
a magyarok egy kevésbé ismert, ám dicsõ csatáját ismertük
meg, melyben 7007 derék harcos esett el, majd a tanár úr no-
velláinak egyik fõhõsét, Labodát. A szegedi író páratlan hu-
mora sokszor megmosolyogtatott minket az este során. A fel-
olvasás után a kollégisták és vendégeik közös, családi han-
gulatú vacsorát csináltak, majd ezt vidám verseny követte. A
sok izgalom, szurkolás és nevetés nagy szerepet játszott a
közösség építésében.

Szombat délelõtt kötetlen programok voltak, melyeknek
egy finom paprikás vetett véget, amit néhány kollégista ké-
szített el a kertben. A szombati elsõ elõadást a filozófiai tan-
szék docense Kissné Dr. Novák Éva tartotta meg „Házasság
és család ma” címmel. A házasság fejlõdésének elsõ foka a
matriarchátus volt, ahol az anya töltötte be a családfõ szere-
pét. Az ókori görögöknél és a honfoglaló magyaroknál jelent
meg a monogámia (ami csak a nõket korlátozta), az ókorban
és a középkorban a vagyoni és társadalmi érdekek határoz-
ták meg a házasságokat. A polgári társadalomban jelent meg
az érzelmi alapú házasság és ekkor vált labilissá a házasság
intézménye. A mai magyar lakosság 82%-a családban él

(szociológiai szempontból az élettársi kapcsolat is családnak
minõsül). A tanárnõ Sütõ Andrást idézte: „Család az, ahol az
ember boldogan lehet közel azokhoz, akik a legközelebb
vannak hozzá.”

Végül Papp Lajos szívsebész „Szívvel lélekkel…” címû
elõadásán beszélt szakmájáról és világnézetérõl. Csak
néhány gondolat: kétféle civilizáció létezik: az euroatlanti,
mely a természetet eltiporja és az isteni elérhetetlen tudás
megszerzésére törekszik, és az összes többi kultúra, melyek
közös jellemzõje a természettel való harmónia. A sebész
munka rettentõ nagy felelõsséggel jár, és nem lehet elkerül-
ni a halálos kimenetelû mûtéteket, ennek oka, hogy az embe-
ri tudás soha nem képes elérni Isten tudását. Csupán rémhír,
hogy nem szabad tojást enni, mert „túl magas koleszterin-
szintet okoz”, sokan nem tudják a koleszterin megnövekedé-
se elleni gyógyszerek májzsugorodást okoznak, ami még na-
gyobb bajt okoz. A doktor úr elõadása során még kiemelte,
hogy büszkének kell lenni a magyar történelem nagy esemé-
nyeire, és hogy nem szabad apró dolgok miatt konfliktust kel-
teni a Kárpát-medencében. Két fontos üzenete: „Fiatalok,
nem szabad erõszakhoz nyúlni!” és „Jöjjünk fel a kút mélyé-
bõl a horizontra és nézzünk szét!”

Az elõadások végeztével a kollégisták egyik fele a piaris-
ta öregdiák-találkozón folytatta az estét, a többiek pedig disz-
nótorossal és filmezéssel fejezték be az Oktogon napokat.

Varga Iván
öregdiák
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Közeleg a nyári vakáció. Már
többen számolják a hátralevõ
hetek számát és készülnek a

komoly tervek a "ránk szakadó" sza-
badidõ jó kihasználására. De a leg-
szebb tervet is tönkreteszi egy nem
várt betegség.

Mindannyian sokszor hallottátok
az intõ jó tanácsokat. Hajlamosak va-
gyunk egyiket-másikat elengedni a fü-
lünk mellett, s csak akkor jut eszünk-
be, amikor már megvan a baj.

Mivel is kell számolni? Hát elõször
is: nyár lesz, napsütés, kánikula (amit nehéz elképzelni ilyen
borongós napon, amikor e sorokat írom) Kirándulásokon, foci-
zásnál, strandolásnál kerüljön elõ egy könnyû, lehetõleg fehér
sapka vagy kalap. A napszúrás ilyen egyszerûen megelõzhe-
tõ. Ha mégis kínzó fejfájás, hányás, szédülés esetleg láz lép fel
egy gyönyörû verõfényes napon, gondoljatok a napszúrás le-
hetõségére. Árnyék, hûtés, sós folyadék, pl. húsleves, nyuga-
lom ilyenkor az elsõ gyógymód. Várható, hogy a tünetek más-
napra megszûnnek, nem szükséges ilyenkor egyéb kezelés.
Ha vigyázatlanok vagytok és leég a bõrötök, szintén elromlik a
nyaralás. Nem csak napra kifeküdve ég le a bõrünk. Sokszor
kinti játék, szabadidõs tevékenység, munkavégzés közben va-
gyunk óvatlanok. Délidõben, 11-15 óra között fokozottan
ügyeljünk arra, hogy atlétatrikóban, félmeztelenül, fedetlen fõ-
vel ne biciklizzünk, kiránduljunk, focizzunk, napozni pedig tilos!
Fõleg a vállcsúcsok, orr, felkar szokott óvatlanul lesülni. Ha
már végképp nem bírunk el ilyenkor egy könnyû vászoninget,
legalább a széles karimájú kalap ott legyen. (focizni hõségben,
délidõben úgysem fogtok) Ne feledjétek tehát otthon a kirándu-

lás fontos tartozékaként a fejfedõt és a
hosszú ujjú vászoninget! Az elsõ na-
pozáskor, különösen az érzékeny bõ-
rûek, használjanak magas faktorú
fényvédõ olajt! A mohó és hirtelen na-
pozás sok gondot okozhat…  Aki ezt a
kalandot enyhe borpírral megússza,
hûtés és hidratáló kenõcs alkalmazá-
sával tud segíteni magán. A hólyagos-
ra sült bõrnél már gyógyszerre is szük-
ség lehet (pl Oxycort spray). Jelentõ-
sebb égésnél gondoljatok arra, hogy a
sebkezelés elveit kell betartani, szük-

ség lehet orvosi segítség igénybevételére is. Van néhány
gyógyszer, ami fényérzékenységet okoz (pl Doxicyclin,
Fenistyl stb). Ez úgy jelentkezik, hogy rövid idejû napozás után
is hólyagos „leégés” tünetei lépnek fel. Mindig nézzétek meg a
betegtájékoztatót, ha gyógyszert szedtek, de nyáron különö-
sen!

A nyár egyéb veszélyeket is tartogat. Mivel szorosabb kap-
csolatba kerülünk a természettel, számolni kell rovarcsípések-
kel, kullancsokkal, gyakoribbak az ételfertõzések, uszodai ví-
rusinfekciók. Ezekrõl majd legközelebb beszélgetünk. Várom a
felmerülõ kérdéseiteket, felhõtlen, gondtalan kirándulásokat kí-
vánok!

Összegezve: a nyári kirándulás tartozéka a fejfedõ, az uj-
jas trikó vagy ing, fényvédõ napolaj, tápláló, bõrnyugtató, hid-
ratáló krém, vagy hab. A déli órákban kerüljük a tûzõ napot és
fogyasszunk sok folyadékot!

Dr. Dénes Ilona
iskolaorvos

ilonadenes@hotmail.com

Kérem a következõt!

Nyár idén is lesz
66

Ami elromolhat, az is elromlik.

NAGY BANDÓ ANDRÁS
humorista

IMA

Legyen elég erõm,

hogy segíthessem a gyengéket.

Legyek egészséges,

hogy ápolgathassam a betegeket.

Legyen jólétem,

hogy adhassak a vagyontalanoknak.

Lehessek elég okos,

hogy úrrá lehessek az eszteleneken.

Legyen olyan jó szívem,

hogy belé zárhassam a szívteleneket is.

Legyen jó szemem,

hogy lássak a szûklátókörûek helyett is. 

Legyen jó fülem,

hogy meghalljam a segélykiáltásokat.

Legyek talpraesett,

hogy léphessek az elesettekért.

Legyen jó ítélõképességem,

hogy felülbírálhassam a rosszul ítélkezõket.

Legyen annyi tudásom,

hogy átadhassak belõle a tudatlanoknak.

Legyek annyira nyitott,

hogy kinyíljanak rám a zárkózottak is.

Legyek olyan boldog,

hogy magamhoz hasonlóvá tehessem a

boldogtalanokat. 

Lehessek mindig hu magamhoz, 

hogy mások hûségét is megkaphassam. 

Legyek csordultig szeretettel, 

hogy másoknak is juthasson belõle.

In: IMÁK és kételyek könyve
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Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon.

Radnóti százéves

Köztudott, hogy Radnóti
Miklós sok szállal kötõ-
dött Szegedhez. A vá-

rosban õt ért szellemi hatások,
az itt kialakított emberi kapcso-
latok nemcsak személyiségé-
nek, lelki alkatának, de költõi,
írói, irodalomtörténészi alapál-
lásának és programjának is ki-
mutathatóan befolyásoló ténye-
zõi voltak. A szegedi egyetem
bölcsészkarának hallgatójaként
1930 és 1935 között nagyfor-
mátumú és európai mértékkel
mérve is meghatározó profesz-

szoroktól tanulhatott. A legbensõségesebb viszonya az iro-
dalomtörténész Sík Sándor piarista
szerzetessel alakult ki.

A hallgatók között is hamar megtalál-
ta a helyét a fiatal Radnóti, s bekapcso-
lódott a késõbb országos hírûvé váló és
a magyar mûvelõdéstörténetbe is beke-
rülõ Szegedi Fiatalok Mûvészeti Kollégi-
umának munkájába. A szegedi egyetem
bölcsészkarán szerzett doktori fokozatot
(értekezésének témája és címe Kaffka
Margit mûvészi fejlõdése volt). A Szege-
di Fiatalok Mûvészeti Kollégiuma
tevékenységébõl is aktívan kivette
részét: többször is elõadást tartott a
"mûvkoll" által szervezett rendezvénye-
ken.

Miklós Péter
(In: Bölcsõ XIII. évfolyam, 2. szám)

* * *
Radnóti egyik legmeghatározóbb szege-
di élménye, hogy Sík Sándor piarista
egyetemi tanár tanítványa lehetett. A
nagyhírû professzor mindig kíváncsi volt
hallgatói egyéni gondolataira. Ennek el-
mélyítésére szolgálhattak ún. „teázó
szemináriumai” is. Ezeken csak az iga-
zán érdeklõdõk vettek részt (Ortutay
Gyula, Baróti Dezsõ, Tolnai Gábor, Rad-
nóti Miklós...), az órák rendházi szobájá-
ban voltak. Hallgatótársai szerint az ifjú
Radnótit ezek a foglalkozások ragadták
magukkal leginkább, s itt kapta  meg az
utolsó lökést pályakezdéséhez.

Sík Sándor közbenjárására menekült meg 1931-ben,
amikor az Újmódi pásztorok éneke címû kötete miatt izgatás
és vallásgyalázás címén nyolc napi fogházra ítélték. A köte-
tet ugyan elkobozták, a büntetést felfüggesztették.

***
1943. május 2-án keresztelkedett meg Radnóti Miklós. Egy-
kori egyetemi professzorát, Sík Sándort kérte meg, hogy a
szentséget szolgáltassa ki neki, s Zolnai Bélát választotta
keresztapjának, aki annak idején, ugyancsak a szegedi
egyetemen, nyelvész tanára volt. A keresztelõt a pesti bazi-

likában tartották,
annak anyaköny-
vében ma is olvas-
ható a róla szóló hi-
vatalos bejegyzés.
Ennek a lépésnek
elõzményeirõl leg-
többet a költõ Nap-
lójából tudhatunk
meg. 1942-ben
verseket kértek tõ-
le egy zsidó költõk
mûveibõl összeállítandó antológia számára. Válaszlevelét,
amelyben elhárítja a felkérést, belemásolta a Naplóba. "Zsi-
dóságomat soha nem tagadtam meg..., de nem érzem zsi-
dónak magam, a vallásra nem neveltek..., hogyha valláshoz

egyáltalán közöm van, akkor a katoliciz-
mushoz van közöm." Felidézi a tizenegy
évvel korábbi esetet, amikor Arckép cí-
mû, Krisztus alakját idézõ verse miatt
pörbe fogták, el is ítélték mint vallásgya-
lázót. Súlyosbító körülménynek tekintet-
ték, hogy "más vallás tisztelete tárgyá-
hoz hasonlítja magát". Ehhez fûzi hoz-
zá: "Akkoriban elhatároztam, hogy meg-
térek..., mert ez nékem nem más val-
lás." Érdemes volna az egész szöveget
idézni, sokat vitatták azóta: pusztán kul-
turális rokonszenvrõl, azonosságérzet-
rõl van-e itt szó, vagy igazi ébredezõ hit-
rõl.
Mindenesetre ugyanebben a levélben
azt is említi Radnóti, hogy azért halogat-
ta az áttérést, mert "itt-ott elõnye is lehe-
tett volna a ‘vallásváltoztatásból’ s ez
megcsúfította". Így ír abban a levélben,
amelyben Zolnai Bélát felkérte, vállalja a
keresztapaságot. Ebben azt írja, "mint-
egy tizenöt esztendeje" elhatározta,
hogy harmincnegyedik életévének betöl-
tése elõtt megkeresztelkedik. "Krisztus
harminchárom esztendõs múlt, s még
nem volt harmincnégy, mikor megfeszí-
tették, - ezért gondoltam így." A rég kitû-
zött idõ elérkezett. A diszkriminatív in-
tézkedések következtében a megke-
resztelkedésnek már "semmi reális elõ-
nye nincs", senki sem gondolhatja hát,
hogy érdekbõl történik. 

Jelenits István

POGÁNY KÖSZÖNTÕ

Nézd! dércsípte fáink megõszült
fején ül most a szél és lengõ
harangú tornyok között csak
megkondúlnak a jámbor imák!

Csorgó nyálával békés borjú
lépdel még szekerünk után, de
már nem kószál szárnyas szavakkal
szájunk körül halovány ámen!

Megmosakodtunk! tornyok között,
fákon pihenõ szélben és most
megõszült fák közt csókokkal tarkán
pogány szemekkel kitavaszodtunk!

A testünket nézd! együtt fakad a
rüggyel drága hús és napbadobált
csókjaink után boldog torokkal
így, istentelenül fölsikoltunk!

1930. január 11.

ARCKÉP 

Huszonkét éves vagyok. Így
nézhetett ki õsszel Krisztus is
ennyi idõsen; még nem volt
szakálla, szõke volt és lányok
álmodtak véle éjjelenként!

1930. október 11.

Két „istenkáromló” vers

A Meredek út c. kötet dedikációja

Bejegyzés a keresztelési anyakönyvben

77
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SZEPI – KÉP

¸ VÉGTELEN SZERELEM – END-
LESS LOVE (1981) – r.: Franco Zef-
firelli – romantikus dráma – A kissé kü-
lönc, szabadelvû Butterfield házaspár
nem szól bele lányuk magánéletébe.
Mikor azonban David az éjjeleket rend-
szeresen Jade szobájában tölti, a lány
apja, Hugh Butterfield megelégeli a dol-
got. Eltiltja a fiút Jade-tõl. David nagyon
szenved a kikényszerített elválástól.
Egy éjjel tüzet gyújt Butterfieldék torná-
cán. Azt képzeli, ha kimenti a családot a
lángoló házból, hálából újra Jade köze-
lébe engedik. A tûz azonban túl gyorsan
terjed. Beront a házba és felébreszti
Butterfieldéket, akik meg is menekül-
nek, az épület azonban leég. Davidot ja-
vítóintézetbe zárják, és bírósági határo-
zatban tiltják meg, hogy Jade vagy csa-
ládtagjai közelébe menjen. Nehezen vi-
seli az intézetet és Jade hiányát, a lány
ráadásul nem válaszol a leveleire. Ké-
sõbb derül csak ki, hogy a doktor, aki-
nek átadta õket, nem továbbította. A fiút
szülei is arra kérik, hogy ne keresse
Jade-et, aki idõközben családjával
messzire költözött. Amikor Hugh Butter-
field megtudja, hogy David szabadlábon
van, fenyegetéssel akarja elejét venni a
fiú nyomozásának. David azonban nem
hallgat rá...

¸ A NAGY BALHÉ – THE STING
(1973) – r.: George Roy Hill – krimi –
Johnny Hooker piti kis tolvaj, aki a társá-
val együtt évek óta jól begyakorolt trük-
kel fosztogatja a gyanútlan járókelõket a
harmincas években. Amikor véletlenül a
maffia pénzszállítóját zsebelik ki, ez
egyikük életébe kerül. A veszélyben for-
gó Johnny a befolyásos barátjához,
Henry Gondorffhoz menekül. Arra kéri,
segítsen neki bosszút állni a barátja gyil-
kosán. Gondorff és Hooker egy gondo-
san kidolgozott terv szerint húzza csõbe
Doyle Lonnegant, a nagyhatalmú maf-
fiafõnököt. A kolosszális átveréssel
nemcsak bosszút állnak rajta, de az
utolsó dollárjától is megszabadítják. ---
F.sz.: Paul Newman, Robert Redford,
Robert Shaw

¸ BMX BANDITÁK – BMX BANDITS
(1983) – kalandfilm – Goose és P.J. ál-
landóan együtt bringáznak, de nem na-
gyon tûrik meg õket a város utcáin.
Ezért arról álmodoznak, hogy egyszer
nekik is lesz a rendõrökéhez hasonló
adóvevõjük, amellyel kijátszhatják majd
a rend fenntartóit. Egy baleset során ta-
lálkoznak Judyval, aki nyári munkával

próbálja megkeresni a BMX-re valót.
Ezek után a srácok együtt próbálnak kü-
lönbözõ módon pénzhez jutni. Egy alka-
lommal belebotlanak egy rejtélyes cso-
magba, amelyben tucatnyi adóvevõt ta-
lálnak. Elkezdik értékesíteni az ebül
szerzett jószágokat, de a legnagyobb
probléma az, hogy az adóvevõk egy be-
törõ banda legújabb tervének fontos kel-
lékei. A bûnözõk pedig minden áron vis-
sza akarják szerezni azt ami õket illeti. –
F.sz.: Nicole Kidman, James Luqton,
Angelo D'Angelo

¸ FORGÓSZÉL – NOTORIOUS
(1946) – r.: Alfred Hitchcock – A filmtör-
ténet egyik legizgalmasabb szerelmes
kémtörténete, Hitchcock egyik legnép-
szerûbb filmje. A filmben Alicia, a fiatal,
amerikai lány édesapját háborús bûnös-
ként elítélik. Az amerikai titkosszolgálat
felajánl a hányatott sorsú, szabados
életmódot folytató lánynak egy lehetõ-
séget, mellyel segíthet hazájának, egy-
ben jóváteheti apja bûntetteit. A felada-
tot csak õ végezheti el, mivel apja
Brazíliában élõ náci összeesküvõ társai
közé kell beépülnie. Alicia vállalja a fel-
adatot. Összekötõje egy vonzó titkos-
szolgálati tiszt lesz. Az események úgy
hozzák, hogy feleségül kell mennie az
egyik vezetõ náci összeesküvõhöz. A
veszélyes kémfeladat során nemcsak
szerelme, boldogsága, de élete is nagy
veszélybe kerül.

SZEPI – HANG

¯ FAHRENHEIT 451 – Written by  Ray
Bradbury, Narrated by Christopher Hurt
– A könyvtárban/hangtárban megvan
mindkét nyelven, sõt filmfeldolgozás
(Truffaut!) igen jó…

¯ KORNIS MIHÁLY: LEHETÕSÉGEK
KÖNYVE – „Az élet szeret. Különben
miért is ajándékozott volna meg minket
önmagával? ...Megkér minket, legyünk
az övéi. ... Átadom magamat a valóság
élményének...”
„A látszat megszállottjai képtelenek fi-
gyelmesen élni. Ha nem ellenük har-
colsz, hanem a magad munkáját vég-
zed csendesen, de figyelmesen… eset-
leg megtorpannak, hogy eltûnõdjenek:
meghökkentõen rokonszenvesnek talál-
nak téged, aki semmit sem akarsz ab-
ból, ami nekik kell. Vajon miért?”
„Tiszteld magad, és tisztelhetõvé válsz.
Akkor is, ha nem mondják.”
„… Aki érték, az fény.”
„Hát nem különös? Élni tanít, önismeret-

re nevel, beszélget veled, és közben fe-
lel örökké válasz nélkül maradó kérdé-
seidre úgy, hogy közben önmaga bensõ
útját járja - halad veled együtt a fény fe-
lé.”
„Hogy még élsz, világosan üzeni: vi-
szontszeretnek. Tõled függ, mit látsz, és
mit értesz meg abból: újra itt a napfé-
nyes délután. És még hányszor jön el! S
mi minden!”
„De van még egy ígéret abban, ha ké-
pes vagy hálát érezni, amiért élsz. Ak-
kor ez a kíváncsiság végül az élet forrá-
sára irányul. S mivel az igazi szerelem
szenvedélyes eggyé válás, ha menthe-
tetlenül belezúgsz, belezuhansz az élet
forrásába – ugyan ki különböztet meg
tõle?”
„Hol talál fogást rajtad a halál?” – indít el
ajánló soraival az önismeret, az értel-
mes emberi lét, sorsfeladataink megol-
dásának útján a szerzõ úgy, hogy az
úton – ha elfogadjuk – hûséges társ-
ként, barátként, testvérként maradnak
velünk lélekemelõ gondolatai.

¯ Végre befutott a merevlemezünkre:
az egzotikus Bab'Aziz filmnek a zene-
szerzõje: ARMAND AMAR.

¯ KLEZMER – Yiddish Swing Music

¯ CYRANO –THE MUSICAL

¯ 100 COUNTRY GREATS Volume 1-
4

¯ CHORAL FAVOURITES – Klasszi-
kus kórusmûvek

¯ JOSEPH HAYDN: STABAT MATER
– ritkaság – még nem is hallottam róla…

¯ KOCSÁR MIKLÓS: CHORAL
WORKS – jó elõadókkal, érdekes mû-
vek

¯ ANTON KARAS Stájer citerán ját-
szik mindenféle dallamokat…

¯ DAX KERESZTÚT

¯ PÁLHEGYI FERENC (református
pszichiáter) elõadásai a Házasságról -
a legújabbak:

– Kapcsolatépítési kalauz (2008)
– Viharálló társkapcsolat építése (2008)

SZEPI – KÖNYV

& BIBLIODRÁMA. Szerk. Nyáry Pé-
ter és Sarkady Kamilla. Harmat Kiadó,
2008 – Bibliai történetek csoportos dra-
matikus megjelenítése - ez gyerekeknek
való entyem-pentyem vagy komoly fel-
nõtt dolog? Egyezzünk meg: az utóbbi.
Mert ön- és bibliaismeretet elõsegítõ és

Újdonságaink
88

Néma gyereknek az anyja se látja a fától az erdõt.
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EGY JÓ TANÁCS

Szenvedõ alaknak lát a kicsiny lelkem,
A nap minden nap felkel,
Ahogy minden ember lábra áll,
Az élet útján mész tovább.

A denevér, a madár, a lepke elszáll
Az évek közben megállsz,
Elgondolkodsz: "Ne már"
Megint elrontottad, te Szamár.

Gondolkodj, kérlek még,
Elrontod, mint én
Meg fog csípni egy Méh
És lelked elég

:M
MINDÖRÖKKÉ

Leheleted lágy alkonya
telepszik az égre.
Langyos, inkább lehûlõ gõzgombócok
habpilléreken távoznak ajakid közül.
De szeretem ezt a két piros vonalat!
Valamiféle titkos,
Bizsergetõ glória.
Mintha belülrõl ragyogna
két embernyi arany.

Kéz a kézben, mint fésû a
kuncogó, hevesentúrt hajban.
A mindigvágyott
biztonság, gyertyafényû lángkörében,
en deux.

Százezer mesét mesélek,
melyben te vagy a királynõ,
S a 3 fiú közül én a legkisebb.

Dalolnék, ha azzal áldott volna Isten.
Így csupán imáimba foglalva
ejtem ki szép neved, s kérem,
fohászkodom, könyörgöm:

Ó, Mindenható!
Bár lenne e jelen jégkristályból,
lenne megfagyott szobor,
törhetetlen szívvitrin
lenne soha véget nem érõ,
bár pillanatig tartó…

Vagy jöjjön el a Te országod, 
s legyen porrá színtiszta testünk,
teljesüljenek próféciák
történjék most, s tartson mindörökkön!

Deli Csanád, 2009
12.B

ISMERETLEN

Ismerem a tájat, ismerem a házat,
Ismerem azt, ami nem csak a látszat,
Ismerem télen, ismerem kéken
Ismerem úgy is, ha megkérsz szépen.
Ismerem a kutyát, ismerem az utászt,
Ismerlek akkor is, ha utálsz.
Ismerem a virágot, ismerem a világot,
Titkai nyitjára nem találok...
Gyere velem oda, ahová nem lehet,
Ahol az ember engem eltemet,
Gyere velem s lásd a titkot
Gyere s lásd mit rejt itt-ott.
A sírbolt elõtt szikla
Nem roppant szét fényes szikra,
Elõtte alszanak vitéz õrök
Fejükben ott él a fény s az ördög.
Gyere velem oda ahová nem lehet,
Ahol a hidegtõl megfagy a lehelet,
Ahol a szivárvány a földre ér
Ahol a nap sugara kél s él,
Ahol a fák az égig érnek,
Tetejükben színes madarak élnek.
Gyere velem vad tengerek partjára
Ahol a pénzt vetik máglyára.
Gyere velem, harcba szállunk
Fényes katonák soraiba állunk
Vívunk, küzdünk, fáj, éget,
A halálból kimentlek téged
Vívunk, küzdünk, fáj s elbukunk
S szent színe elé jutunk.
A vezér, ki elment de visszajött,
A vezér, ki megbökött,
Kiemelt a langyos pocsolyából.
A vezér, ki kiállt értünk,
Akkor még, mikor nem éltünk,
Kiállt s vezekelt,
Minden bûnnek fényt követelt.
Tépték, szaggatták, verték,
Szúrták, ütötték, leköpték,
A vezért, ki elment de visszajött,
A vezért, ki megbökött,
Kiemelt, kiállt, vezekelt, követelt,
S én téptem, szaggattam, vertem,
Szúrtam, ütöttem, leköptem
A vezért, ki elment, de visszajött.
Ezért gyere velem oda, ahová nem lehet,
Ahol az ember engem eltemet,
Gyere velem s lásd a titkot,
Gyere s lásd mit rejt itt-ott.
Ismerem a lágyat, s ismerem a szót: nálad,
Ismerem a bátorságot, kitartást
Ismerem a meg nem talált megoldást.
Ismerem a fényt és a sötétséget
Add, hogy megismerjelek Téged.

2009. Nagyszombat Éjszakája
A költészet napja

Csongrád
LhA.

Diáklíra
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A gyakorlat eszi a mestert. 

elmélyítõ, bizalomerõsítõ, a megértést-
feltárást-átélést megmozdító gyakorlat,
a konfliktusok feldolgozásának kiváló
terepe. Az elsõ, kizárólag magyar szak-
emberek által írt ilyen témájú tanul-
mánykötet.

& PECSUK OTTÓ: PÁL ÉS A RÓMA-
IAK. A RÓMAI LEVÉL KORTÖRTÉ-
NETI OLVASATA. Kálvin Kiadó, 2009
– A tudós református szerzõ nem pusz-
tán kommentárt ír a legsúlyosabb páli
levélhez, hanem bevezet az elsõ száza-
di Római Birodalom szocio- és kultúrtör-
ténetébe, a korabeli zsidóság és az õs-
kereszténység vallási környezetébe és
kérdésfelvetéseibe, újra meg újra rákér-
dezvén arra: mit, miért és milyen céllal
is hangsúlyoz Pál.

& TUDATOS VÁSÁRLÓK KÖNYVE.
VÍZ, ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS, HÚS,
ENERGIA, VEGYI ANYAGOK, KÖZ-
LEKEDÉS, UTAZÁS. Ursus Libris,
2008 – A Tudatos Vásárlók Egyesülete
évek óta megjelenõ magazinjának válo-
gatott cikkei: provokatív kérdések, el-
gondolkoztató tények, elérhetõ lehetõ-
ségek. Az alcímben felsorolt témákon
felül még pl.: biominõsített hús- és hal-
lelõhelyek, termékcimkék, árkalkulálás,
a nemzeti parkok ökoturisztikai és csa-
ládbarát szolgáltatásai, házi praktikák
és tippek, stb.

& KEES TESZELSZKY: AZ ISME-
RETLEN KORONA. Bencés, 2009 – A
Bencés Kiadó új, Historia pro Futuro c.
sorozata nevének megfelelõen történeti
kérdésekkel szeretne foglalkozni olyan
figyelemmel, hogy ne pusztán a múltba
meredjünk, hanem jövõnkre nézve is
segítséget kapjunk a régiektõl. A ma-
gyar Szent Koronával a Közép-Európa
történetében jártas holland(!) szerzõ
európai tágasságú eszme- és tudo-
mánytörténet alapján foglalkozik, és az
európai nemzeti identitások kialakulá-
sának távlatában is szemléli.

& CSÉFALVY ZOLTÁN ÉS
MATOLCSY GYÖRGY SZERK.: JÖ-
VÕKÉP. MEGÚJÍTOTT SZABADEL-
VÛ ÉS SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG
MAGYARORSZÁGON. 2009 – Het-
venöt magyar közgazdász közös gon-
dolkodása nyomán vázolja fel e könyv a
mai magyar jobboldal távlati gazdasági
koncepcióját négy nagy fejezetben: Jö-
võkép és nemzetstratégia 2025, Gaz-
daságtörténeti tanulságok, Modellek
között, Növekedés és egyensúly. Utol-
só fejezete a könyvnek: Levél a politiká-
nak. Hátha…

Szarkáné Gyerjék Judit
Szegheõ József SP

Németh Attila SP
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Ami késik, elmúlik. 

Deutsche Rubrik
Am ersten Sonntag im
Mai denken wir mit
diesem Gedicht an
unsere Mütter und sagen
ihnen "Danke schön" für
Alles: 

DAS MUTTERHERZ 

Willst du auf die Erde,
Sprach der Herr zu mir,
Brauchst du Liebe,
Die dich schützt,
Brauchst du Treue,
Die dich nie verlässt.

Doch wirst du auf Erden
Finden nicht so bald
Lieb und Treue
Echt und heilig;
Darum geb' ich dir
Von meiner mit.

Und ich will sie legen,
Liebes Menschenkind,
Dass du findest
In der Trübsal
Diese Gaben,
In das Mutterherz.

Peter Rosegger (1843-1918)

Nemes Zsuzsanna
nemes@szepi.hu

Márciusi feladványunknak ismét
többen sikeresen nekifutottak,
a helyes megfejtõk: Lévai

Janka 5.a, Váczi Máté Péter 7.a, és
Molnár Vilmos 10.b oszt. tanulók. A
helyes megoldás pedig az volt, hogy
nem most zaklatta megint a kapitány-
ságot, hanem most fogja elõször hív-
ni, hiszen a sötétben settenkedõ alak
biztosan nem rendõr. Köszönöm a
megfejtéseket.
Áprilisi történetünk így szól:

Kupónia külügyminisztere begyakorolt
mosollyal fogadta a vele szemben ülõ
újságíró kérdéseit. 

– Igen! – válaszolta, a kezében tartott
havanna-szivarból komótosan szip-
pantva egyet. – A személyi titkárom
valóban megszökött, és jelenleg egy
olyan ország titkosszolgálatánál mû-
ködik, amely nem nevezhetõ éppen
barátinak. De a fickóról már néhány
hónapja gyanús jelentések érkeztek,
így idejében megtettem a szükséges
óvintézkedéseket. 
– Ezek szerint már hónapok óta nem a
személyi titkárának diktálta a bizalmas
leveleit? 
– Változatlanul minden bizalmas leve-
lemet neki diktáltam. Postázásukat
azonban más intézte. 

– Mi haszna ennek, ha egyszer ismer-
te a közlemények tartalmát? 
– No, valami haszna azért volt. A pos-
tázó megbízhatóságának hála az el-
lenséghez pártolt titkár ugyanis semmi
hasznos információt nem szolgáltat-
hatott ki megbízóinak.

Ezt meg hogy értette a miniszter?

Válaszaitokat küldjétek e-mail címem-
re: mnagy@szepi.hu 

Jó fejtörést!
Nagy Mariann

Sherlock Holmes is beájulna
avagy bûnügyi esetek kezdõknek és haladóknak

English Corner
1010

In April there is the
feast day of a female
saint. The 25th child of

a wool dyer in northern
Italy, she started having
mystical experiences
when she was only 6,
seeing guardian angels
as clearly as the people
they protected.

She became a
Dominican tertiary when
she was 16, and contin-
ued to have visions of
Christ, Mary, and the
saints. She was one of
the most brilliant theologi-
cal minds of her day,
although she never had
any formal education. She
persuaded the Pope to go

back to Rome from Avignon, in 1377, and when she died
she was endeavoring to heal the Great Western Schism.
In 1375 Our Lord give her the Stigmata, which was visi-
ble only after her death. Her spiritual director was
Blessed Raymond of Capua. St, her letters, and a treatise
called "a dialogue" are considered among the most bril-
liant writings in the history of the Catholic Church. She
died when she was only 33, and her body was found
incorrupt in 1430. 

Who is she? Send me your solutions to my e-mail
address: mnagy@szepi.hu

Good luck,
Nagy Mariann
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Virágvasárnap a hajnali órákban
indultunk az iskola elõl. Hét
sportosztályos diák, és isko-

lánk szeretett kertésze, Jani bácsi
utazott Nagy tanár úr mögött a piár
kisbuszában. Április 5-tõl 7-ig Nagy
János tanár úr várvölgyi portája szol-
gált bázisul ahhoz a kiránduláshoz,
melynek keretében a Zsidi-medencét
jártuk be. Miután elfoglaltuk szállás-
helyünket, azonnal nekilódultunk a
közeli Tátika várához. Hazaérve kor-
gó hassal ültünk neki vacsorázni.
Másnap elindultunk a Rezi vár felé,
majd Hévízre mentünk, és egy patak-
ban is megmártóztunk. Ezen a dél-
utánon még megtekintettük a keszt-
helyi Festetics-kastélyt, a nagyvázso-
nyi Kinizsi-várat és a Zichy-kastélyt
is. Kedden hazafelé vettük az irányt.
A délutáni órákban érkeztünk a Sü-
megi várhoz. A rövid, de tartalmas tú-
ra után fáradtan érkeztünk haza Sze-
gedre.

Vass Gábor 7. b

Ebben a tanévben, a KIDS-kupa
keretében, március 21-én került
megrendezésre az Országos

Sakkverseny, amelyen iskolánkat sze-
rény, de annál elszántabb csapat kép-
viselte: Simon Gellért 9.a, Novák Ta-
más 9.a, Császár Attila 8.a, Szalay
Donáth 7.a.

Az V-VI. korcsoportban 7 fordulós
svájci rendszerû lebonyolításban dõlt
el az érmek és a helyezések sorsa, a
III-IV. korcsoportban mindenki játszott
mindenkivel. Nagyon izgalmas mérkõ-
zéseket láthattak az érdeklõdõk, és a
fiúk joggal lehetnek büszkék az elért
eredményükre:
V-VI. korcsoport
Simon Gellért 3. hely
Novák Tamás 6. hely

III-IV. korcsoport
Szalay Donáth 4. hely
Császár Attila 6. hely

Aki szeretné kipróbálni sakktudását, a
könyvtárban délutánonként megteheti.

háté

Ateremat-
l é t i k a i
v e r s e -

nyek után a me-
zei futó bajnok-
ságokkal folyta-
tódott az atléti-
kai szezon. A
március 18-án
megtartott Váro-
si Mezei Futó
D i á k o l i m p i a ,
melyet – rossz
szokásához hí-
ven aszfalton
bonyolított le a szervezõ bizottság –,
egyben válogató verseny is volt szá-
munkra a további küzdelmekre. Jól vet-
tük az akadályt, hiszen mindkét induló
csapatunk gyõzni tudott, s nem vallot-
tak szégyent azok sem, akik ezúttal
nem kerültek a legjobbak közé. Egyéni-
ben három érmet is szereztünk.
Eredmények: IV. korcsoport (14-15
évesek, 3000 m): Csapat 1. hely (31
h.sz). Egyéni helyezések: 3. Stefán
Máté (8.a), 5. Kávássy Dániel (7.b), 11.
Máté Dániel (7.b), 12. Vass Gábor
(7.b), 15. Olgyay György (8.a), 17. Ki-
rály Márton (7.b), 23. Bernát Oszkár
(7.a).

V. korcsoport (16-17 évesek, 3000
m): Csapat 1. hely (17 h.sz.). Egyéni
helyezések: 2. Barzó Pál Balázs (9.a),
3. Király Kristóf (10.b), 4. Kiss Márton
(10.b), 8. Seres Imre (10.a), 20. Kohl
Norbert (9.a), 23. Abt Dániel (9.a). 

A Csongrád Megyei Mezei Futó Diák-
olimpia április 1-jén, a Körtöltés Töl-
gyes utcai szakaszán került megrende-
zésre. Itt hamar kiderült, nem volt vélet-
len a városi versenyen elért remek
eredményünk, hiszen  a IV. és az V.
korcsoportos csapatunk újra nyerni tu-
dott, s ezzel beverekedte magát az or-
szágos döntõ-
be. Egyéniben
Barzó Pál Ba-
lázs állhatott do-
bogóra.
Eredmények:
IV. korcsoport
(14-15 évesek,
3000 m): Csa-
pat 1. hely (58
h.sz). Egyéni
helyezések: 9.
Olgyay György,
16. Kávássy
Dániel, 19. Máté

Dániel, 20. Vass
Gábor, 25. Ste-
fán Máté.

V. korcso-
port (16-17 éve-
sek, 3500 m):
Csapat 1. hely
(32 h.sz.).
Egyéni helyezé-
sek: 3. Barzó
Pál Balázs, 4.
Király Kristóf,
10. Kiss Márton,
15. Seres Imre,
20. Széles Ben-

jámin (10.b), 22. Abt Dániel.
VI. korcsoport (18-19 évesek, 4000

m): Csapat 3. hely (60 h.sz.). Egyéni
helyezések: 8. Simon Bálint (11.a), 16.
Varga Viktor 11.a, 17. Kõröshegyi Béla
(12.b), 19. Kustár Ferenc (11.a).

Az országos döntõt április 16-án, a
hagyományoknak megfelelõen az idén
is a gödöllõi repülõtéren bonyolították
le. Az igen erõs mezõnyben szépen
helytálltunk, sõt V. korcsoportos csapa-
tunk, az igen rangos 6. helyen végzett.
Eredmények: IV. korcsoport (14-15
évesek, 4000 m, 36 csapat, 215 egyéni
induló): Csapat 14. hely (415 h.sz).
Egyéni helyezések: 70. Olgyay György,
93. Kávássy Dániel, 110. Stefán Máté,
142. Vass Gábor, 171. Máté Dániel.

V. korcsoport (16-17 évesek, 4500 m,
33 csapat, 187 egyéni induló): Csapat
6. hely (214 h.sz.). Egyéni helyezések:
21. Barzó Pál Balázs, 27. Király Kristóf,
78. Kiss Márton, 88. Seres Imre, 135.
Széles Benjámin.

Az idén áprilisban a KIDS is szerve-
zett országos mezei versenyt, de csak
a kisebb (I-IV.) korcsoportok részére. A
Balassagyarmaton megrendezett via-
dalon szép sikert értünk el, megnyertük
a csapatversenyt és két egyéni érmet is

elhoztunk. IV.
korcsoport (14-
15 évesek):
Csapat 1. hely
(16 h.sz). Egyé-
ni helyezések:
2. Olgyay Györ-
gy, 3. Stefán
Máté. 4.
Kávássy Dániel,
7. Máté Dániel,
8. Vass Gábor.

Gyõri Ferenc

Jól indult az idény Egy KIDS
sakk

Vártúra
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Ahány ház, annyi szobás. 

IV. korcsoportos mezei futóink

V. korcsoportos mezei futóink
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Találkozás
Nyuszika és a róka találkoznak az er-
dõben.
Nyuszika köszön:
– Szia vöröske!
– Te engem ne vöröskézz!
– Miért, jobb lenne, ha lerókázná-
lak...?!

Elõzõ munkahely
A HR-es kérdezi az új titkárnõt:
– És mondja, az elõzõ munkahelyén
mennyi volt az évi fizetése?
– Az elõzõ munkahelyemen nem dol-
gozott egy Évi sem!

Margarin
Két egér beszélget a kamrában:
– Rád fog esni a margarin!
– Rámamargarin?

Hogy kapta Benedek Elek a nevét?
Anyukája reggel beszólt a kisfiának:
– Benn vagy még az ágyban?
– Benne, de kelek.

Trükk
– Mondja Kovács bácsi, maga mit
szokott csinálni, ha este nem tud el-
aludni?
– Én? Elszámolok háromig és már al-
szom is.
– Tényleg? Csak háromig?
– Háromig, de van úgy, hogy fél né-
gyig is.

Bevásárlás
– Pistike, szaladj le a boltba, hozzál
egy kiló hurkát! De ne véreset!
– Denevéreset???

Egyenlet
– Kislányom, teljesen egyedül oldot-
tad meg ezt az egyenletet?
– Nem. Két ismeretlennel.

Kérdés
– Miért nincs bástya a vonaton?
– Mert a vonat nem vár.....

Úszás oktatás
– Hogy tanítja a varázsló úszni a pó-
kot?
– Hókusz, pók ússz!

Tehén
A tehén bonyolult állat.
De én megfejtem.

Remek e
nyelv

Ebben a hónapban Nietzsche egy mondata rejtvényünk megfejtése. A meg-
oldásokat 2009. május 15-ig kérjük bedobni a gimnázium portájánál elhe-

lyezett szerkesztõségi postaládánkba, vagy elküldeni elektronikus levélcímünk-
re: piarfutar@szepi.hu. Elõzõ havi megfejtésünk: „körmenet, locsolás, tojás,
föltámadás.”. Pólót nyert Kószó Dávid 7. a osztályos diákunk.
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Ki mit vet, azt kapál. 

KASZÁSDÛLÖ


