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T A R T A L O M

„A
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KRISZTUS

NEM ÍGÉRTE, HOGY

AKI UTÁNA AKAR MENNI, ANNAK CSUPA NAPFÉNY LESZ AZ ÉLETE, ÉS VIRÁGESÕBEN JÁRHAT
MAJD AZ ANGYALOK ÁLTAL ELÉNK TERÍTETT BÁRSONYSZÕNYEGEN.

NEM: Õ

AZT MONDTA,

HOGY: KI UTÁNAM AKAR JÖNNI, VEGYE VÁLLÁRA A KERESZTET ÉS ÚGY KÖVESSEN ENGEM!”
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Kitartás
Lehet, hogy nem lesz egyszerû. De egészen biztosan

– egy igazán hitelesen és rendkívül körültekintõ

megéri, vagyis van esélye a dolognak. Csak jól oda kell

módon vizsgálódó kutatócsoport eredményeire hivat-

figyelni.

kozva (Kopp Mária szerk.: „Magyar lelkiállapot

Minden tanévben – jóllehet az iskolai életnek-mun-

2008” Semmelweis Kiadó, Budapest 2008. – további-

kának van egy teljességgel hagyományos ritmusa, ru-

akban: Kopp, oldalszám) – kijelenthetõ, hogy a

tinszerûen ismétlõdõ fordulatokkal, és minden „világ-

magyar társadalomnak (illetõleg jelentõs részének)

megváltó” igényû és modernizációnak csúfolt ötle-

állapota drámai módon nyomorúságos, és gyorsuló

telésen túlmutató sajátos állandósága-egyformasága

mértékben tovább romlik (amit természetesen erõ-

(Veni Sanctétól Te Deumig tartó tematizált tananyag-

teljesen gerjeszt egy prolongálódó válságkörnyezet).

feldolgozás, ismételt számonkérés, vizsgaperiódusok,

Elmondható, hogy az „…öngyilkosság, lelki restség,

évszakokhoz, illetve hitünk szerinti egyháziassággal

szapora csecsemõhalál…” (keresd ki a forrást!) ideje

megtartott ünnepekhez illeszkedõ szünidõk stb.) –,

óta a helyzet mostanra tán még rosszabb lett, csak a

annak eleje táján azért vannak elhatározásaink és

belsõ szerkezete változott némileg, pl. nem jellemzõ a

terveink arra nézve, hogy az újabb 10 hónapban hová

„szapora csecsemõhalál”, lévén mára a „csecse-

tegyük a hangsúlyokat, mire figyeljünk egy kicsit job-

mõhiány” vált szaporává. Egy ilyen egyoldalas

ban, mint egyébkor, mit tartsunk különösen szemünk

„vezércikk” nem tûr meg részletezést, ám nyilván-

elõtt az elkövetkezõkben. Az efféle nekiveselkedé-

való, hogy válságvilágunkban (ezt a szót magam

seknek természetes módon lehetnek kiváltói sajátos

kreáltam) „…a társadalmi tõke, különösen a bizalom

aktualitások is, amelyek a külsõ környezetben kialakult

rendkívüli mértékben csökkent, az anómia (= érték-

fejleményekkel függenek össze /mint pl. természeti

és normavesztés) növekedett, és ezzel kapcsolatban a

jelenségek, netán katasztrófák: sáskajárás, beteg-

depressziós tünetegyüttes közepesen súlyos vagy

ségek-járványok, cunami stb., esetleg rendkívüli

súlyos mértéke jelentõsen emelkedett…” (Kopp, 7.

kulturális események, avagy közéleti-politikai fordu-

old., hivatkozza Skrabski, 2008, Purebl–Balog, 2008-

latok: tõzsdepánik vagy államcsõd stb. stb./, amikor

at). Mindezek eredményeképpen pedig „…az élet

esik is, fúj is.

értelmébe vetett hit hiánya többszörös halálozási

Idén aztán – úgy tûnik – kaptunk-kapunk ilyenekbõl,

kockázattal járt együtt…” (Kopp, 6. old.) Satöbbi stb.

fõleg az utóbbiból eleget. Hideget, meleget, ponto-

stb., millió részletes és megkerülhetetlen bizo-

sabban hideget és mostanában még hidegebbet is.

nyítékkal megerõsítve.

Mondhatni úgy is: nehéz idõk járnak. Sajnos kikerül-

És most tessék figyelni! Kiderül az is, hogy az igazán

hetetlennek látszik, hogy bizonyos válsághatások érvé-

megalapozott istenhit és az elmélyült és ezzel együtt

nyesülni fognak az iskolai élet egyes területein, és nem

a világ „ügyeiben-dolgaiban” felelõsséget és tevé-

egy – „hozzánk tartozó” – család életét is megnehe-

kenyen részt vállaló vallásosság óriási módon növeli

zítik-keserítik. Mit lehet itt tenni? Mit kell tennünk?

az életesélyeket és -kilátásokat: erõsíti az immunitást

Így – és feltétlenül – többes számban. Tudományosan

az önkárosító és önsorsrontó magatartásformákkal és

3
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pótcselekvésekkel szemben (=szignifikánsan kevesebb

álljatok/álljunk oda! Legalább ketten. Parafrazálva:

dohányzás, alkoholizálás, droghasználat, túlzott

„Minden két ember vigyen magával még egyet!” De

képernyõfüggés stb.), és hosszú távon elõnyt biztosít a

az se baj, ha többen viszik. Ez lehet az igazi barátság

magas szintû képzettséggel rendelkezés, tapasztalat-

mértéke és kifejezõje a mi emberi-evilági környe-

szerzés, jó társas és munkahelyi kapcsolatok kiépítése,

zetünkben. Amire a Mester adott meghatározó példát

a hiteles „beleszólás”, végsõleg az „érvényesülés” (ez

közel kétezer éve, amikor is mindenét (rengeteg

utóbbit tisztelettel kérjük nem üzletiesen értelmezni!)

közvetlen segítségét, aztán az életét) odaadta

szempontjából. Ez bizony nem más, mint a jézusi

nekünk-értünk. Hadd hivatkozzam ezért Ratzinger

megfogalmazásban „cselekvõ szeretetként” szerepel-

bíboros – aki rögtön utána XVI. Benedek pápa lett –

tett magatartásforma megerõsítése. Hiszen terem-

homíliájából: „…Jézus meghatározza a barátságot:

tettségünkben erre a világra szólíttattunk, vagyis en-

akaratunk, szándékaink egysége. „Idem velle – idem

nek a világnak a dolgait kell szakralizálnunk, sõt

nolle”, jóban-rosszban – hangzott már a rómaiaknál a

krisztianizálnunk (=keresztény tartalmakkal megtöl-

barátság meghatározása.” (Elhangzott a Pro Eligendo

tenünk). Bízva Isten kegyelmi adományaiban.

Romano

Szóval mi a teendõ válságkörülmények fennállása

Pontifice

szentmisén

a

Szent

Péter

bazilikában, 2005. április 18.)

esetén? Nagyon tudatosan és összeszedetten kell ké-

Lehet, hogy nem lesz egyszerû, elvégre Magyar-

szülni a jövõre. Még jobban, mint eddig is

országon élünk. Tetszik, nem tetszik – válságban. De

tettétek/tettük

közületek/közülünk

egészen biztosan megéri. Csak jól oda kell figyelni.

tettétek/tettük), hiszen „…A magatartás önszabá-

Kitartani. Talán lesz jövõnk. Kell, hogy legyen jövõnk!

lyozásának fontos alrendszere a célok kitûzésének és

Hiszen ahogy egy amerikai – pontosabban New

megvalósításának képessége. A célok tudatos alakítása

Hampshire-i – vicc magyarításával tudnám érzékel-

ezért egyéni és társadalmi szinten is esélyteremtõ.”

tetni: Kihallgatás a bíróságon. „Neve Párdányi

(Kopp, 6. old.). Lehetõleg kerülni kell tehát minden

Miklós?” „Igen.” „Magyarországon lakik?” „Igen.”

önsorsrontást-pusztítást, amennyit csak lehet tanulni-

„Ott lakott egész életében?” „Még nem.”

(és

sokan

tájékozódni, folyamatosan „kiszelektálni” a triviálist és

…

értéktelent, pihentetõnek és egyensúlyozónak színvo-

De lehet, hogy végül is IGEN.

nalas közösségi és kultúreseményeken, -eseményekben részt venni-alkotni, sportolni, amennyi csak belefér (idézem: ”…A sport a legfontosabb egészségvédõ
magatartásforma valamennyi életkorban.” Kopp, 7.
old., idézi Gémes, 2008-at; illetve „…megfigyelhetõ,
…hogy a vallásos emberek… többet sportolnak,
mozognak.” Kopp, 373. old., Székely András vallásosság-tanulmánya az 1995-2006 közötti helyzetrõl).
És nagyon kell figyelni egymásra, ha kell, segíteni
egymásnak! Minden nehézségekkel birkózó társ mellé

Párdányi Miklós
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Gólyatábor – ahogy a 9.c látta
Balatonakaliba való megérkezésünk után korhû
maskarába bújva néztük meg a szervezõk és tanárok
elõadását, akik szintén Szent István korabeli jelmezbe
öltözetek. „Megkeresztelkedésünk” és a zöld színû
gólyatábori póló átvétele után közös játék következett.
Mindannyian önfeledten futkároztunk, és talán észre se
vettük, hogy ugyanúgy élvezzük a „faroklopós”
játékot, mint a kisebbek. Szabadprogramok keretében
volt, aki beszélgetéssel, mások a foci és egyéb sportok
útján ismerkedtek egymással.
Elsõ közös étkezésünk, a vacsora meglepõ és nem
mindennapi tulajdonságokra hívta fel figyelmünket.
Ezután mindenki jókedvûen folytatta az ismerkedést.
Vas tanár úr vezetésével a szabadban számos táncot
végigroptunk, amit mindenki élvezett, erre utal az is,

hogy senki nem vette észre, hogy zuhog az esõ. Miután
már feltûnõbbé vált, hogy elázunk, bevonultunk az
étkezõbe, és gitáros kíséret mellett énekeltünk. A
kisebbek lassan nyugovóra tértek, és mi is elkezdtünk
ásítozni, mivel kissé kimerültek voltunk az igencsak
programdús nap után.
Persze a szervezõk nem hagyhatták, hogy elpilledjünk, így gyorsan nekiláttak az éjszakai akadályverseny
elõkészítésének. Csapatokba szervezõdtünk, majd nekivágtunk az útnak. Rengeteg vicces helyzet adódott,
azt hiszem, mindenki jól érezte magát. A feladatoknak
köszönhetõen megtanultunk bízni egymásban, több
dolgot is kiderítettünk a másikról, és megtudtuk, hogy
ki mire képes a másikért, a közösségért. Valamikor hajnalban aztán megtaláltuk a szállásunkat, persze alvásra
egybõl senki nem gondolt. Néhány jó hangulatú átbeszélgetett óra után aludtunk is egy keveset.
Kora reggel egy népdal – vagy hasonló – ébresztette
az 5. osztályosokat, hát mi is felébredtünk. Reggeli után
szabad programok következetek, majd a Balatonhoz

mentünk. Megint csak csapatokra osztva versenyeztünk egymás ellen, evezésben. Mit mondjak, egy fadeszkával – amit evezõnek hívtunk – nem volt nehéz
betalálni a nádasba. De hogy boldog-boldogtalan élvezte ezt a programot, abban biztos vagyok. Aki akart,
megmártózott a Balcsiban, a többiek dideregve tárgyalták meg az eseményeket. Visszamentünk a
táborba, és mindenki elfoglalta magát, sporttal vagy
beszélgetéssel… Ebéd után népdalverseny – nos, az
énekeseink nem kívántak megmérkõzni a kisebbekkel
és egymással, pedig de jó hangjuk van…
Aztán akadályverseny. De ez már igazán az volt. Volt
ott minden, mi szem-szájnak ingere vagy kevésbé. A
vélemények megoszlanak, volt, aki élvezte, volt, aki
túlzásnak tartotta, döntse el mindenki, hogy mit gondol egy olyan próbáról, ahol az emberek tetõtõl talpig
piszkosak, de jókedvûek. Aki pozitívan állt a megmérettetéshez, az végigkacagta az összes feladatot.
Mosakodás – mindenkire ráfért – és vacsora, majd tábortûz. A szervezõk most is elõrukkoltak valamivel,
amivel megint jó hangulatot teremtettek. Sorba néztük végig az osztályok és a szervezõk igényes elõadásait. Reméljük, hogy a 9.c darabja is elnyerte a
tetszéseteket, mi nagyon készültünk. Köszönjük
osztályfõnökünknek, Kovács Örs tanár úrnak is a
szervezést és a részvételt a színdarabban. Késõbb egy
éjszakába nyúló bulin vettünk részt, ahol a kezdeti
feszültséget a szervezõk pillanatok alatt eloszlatták.

Vasárnapi programunk Zircen zajlott. Mise és
múzeumlátogatás után közös játék következett. Ez
volt az az esemény, amit kivétel nélkül az egész osztály
élvezett. A hazafele vezetõ út bizonyára mindenki számára tartogatott még meglepetéseket és sok-sok
nevetést, amibõl az elõzõ két napban sem volt hiány.
Ezúton köszönjük még egyszer a szervezõknek, hogy
ilyen nagyszerû tábort szerveztek nekünk!
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Gólyatábor...

Elsõ nap, mikor megérkeztünk, letettük a táskánkat,
felöltöttük gyönyörûszép ruhánkat, és kivonultunk a
rétre megnézni a bemutatót. Az igazgató úr bevonult
egy szép fehér lovon, eljátszva, hogy õ István, és
harcolt Koppány ellen.
Még aznap esete nagyon nagy buli volt. Vas tanár úr
mutatta a tánclépéseket. Mindenki táncolt és énekelt.
Másnap reggel 7 órakor ébresztettek fel. Kintrõl
nagyon hangosan szólt a zene.
A elején mindenki lelkes volt, a végére viszont úgy
elfáradtunk, hog alig tudtunk járni, de délután

kezdõdött csak az igazi élet. Akkor kezdõdött az
akadályverseny. Volt olyan, amikor be volt kötve a
szemünk, és egy lekvárral bekent kötelet kellett
követni. Hú, nagyon jó volt!!!
Másnap reggel felkeltünk, megmosakodtunk, és
indultunk Zircre. A misét Róbert atya tartotta. A mise
után megebédeltünk, megköszöntük az ebédet, és
indultunk haza.
Nekem nagyon tetszett, ennél jobb élményben nem
volt még részem.
Andrea (5.a)
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Szerelmes versek a gólyatáborból
Az éjszakai akadályversenyen egy-egy önként jelentkezõ lányhoz kellett a csoporttársaknak szerelmes
verset írni, mindössze 5 perc alatt. A gólyák sikeresen teljesítették ezt a feladatot, mi pedig ígéretünkhöz
híven most megjelentetjük mûveiket.

1. csoport: Hannához
Drága szép Hanna,
De szép a hangja.
Derûs orcáján
Ragyog a hajnal.
Hajában a csatok,
Lopják a napot.

2. csoport: Andihoz
Olyan vagy,
Mint egy gyönyörûséges angyal,
Szemed színe,
Mint a pirkadó hajnal.
Szívem utánad epeked,
Ajkaid eperként repednek.

3. csoport: Nórihoz
Bogárkám, édesem, csillagom,
Szerelmes egyetlen galambom,
Szívünk csücske,
Osztályunk része,
Pillantásod oh, be édes,
A fejedhez olyan ékes.
4. csoport: Zsókához
Zsóka, olyan szép szemed van, barna, mint
a fa,
Olyan szépen csillog, mint az ibolya.
Hippi-szerû öltözeted ezer színben tarkáll,
Mindenkinek tetszik, mert nagyon jól áll.
Nagyon szeretlek drága királylányom,
Azt kívánom, légy az én párom!

5. csoport: Ágihoz
Szõke hajad szélben lobog,
Zöld szemedben zöld tûz lobog.
Ha nem látlak, meghalok,
Nélküled levegõt nem kapok.
Sudár termeted megigéz,
Mintha kezeden lenne géz.

7
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Gólyatábor 2008,
avagy hogyan lesz a rengeteg papírmunkából
egy hangulatos hétvége
Mikor tavaly év végén Pesty tanárnõ megkérdezte, lennék-e a gólyatábor diák fõszervezõje, könnyedén vállaltam. Igazából nem is
tudtam, mire bólintottam rá, bár részt vettem
már elõtte a táborok szervezésében, és tudtam, mivel jár, de mikor túl voltam az elsõ
„levélmegfogalmazáson” és létszámellenõrzésen, már kezdetem belátni, nagy munka vár
rám. Szerencsémre nem egyedül kellett szembenéznem a dolgokkal, mind tanári, mind diákrészrõl rengeteg segítséget kaptam. Így a
pólórendeléssel, keretmeseírással, fõzéssel és
buszrendeléssel nem kellett foglalkoznom,
csak néha megkérdezni, hogy minden jól
halad-e.
Mire a gólyák pénteken leszálltak a vonatról,
a táborhely csillogott-villogott, és csak arra várt, hogy
kezdõdjék a hétvége.
A gólyatábor elsõ két napja nem telt tétlenül.
Leutazáskor egy óriás leltárhoz hasonló módon szedtük össze a sátrakat és fegyvereket a cserkészektõl,
majd mindent az utolsó szögig bepakoltunk az autóba. Lent a táborhelyen a nagytakarítás után nekiláttunk a nyitójelenet összeállításának. Szorgalmas varrólányaink elkészítették Koppány és István király
jelmezeit, katonáink fegyverforgatásukat gyakorolták,
technikusaink a zenét próbálták összevágni. A nagy
sürgés-forgásban észre se vettük, hogy szép fehér
paripánk nekivágott legelnivalót keresni, és meg sem
állt az országútig, de hála egy helyi lakosnak, idõben
visszavezettük a kis szökevényt.
A gólyák elhelyezkedése után megmutattuk nekik,
hogyan is szereti Koppányt a népe, vagy hogy miért
döntött István király mégis a kereszténység mellett.
Asztrik apát szerepében Róbert atya megáldotta a
gólyák elkövetkezendõ éveit, majd megkezdõdtek a
tábor játékos programjai. Elsõként a már hagyományos „farokhuzogatós” játék, majd a kilencedikesek
kontra szervezõk focimeccse, s a vacsora elõtt a gólyák hivatalosan is szentimrés diákokká váltak, a gólyaavatás keretében. Vacsora után, míg a másnap esti
bulihoz válogattuk a zenéket, néhány ötödikes beállt
a zenékre táncolni, és pár perc múlva egy tánctanulásos, összefogózkodva éneklõs este kerekedett,
aminek még a szemerkélõ esõ sem tudott véget vetni.
A kilencedikesek esti akadályversenyének az idõjárás

lett a fõszervezõje, s a tervezetnél kisebb helyen és
rövidebb ideig zajlott.
A másnapi programok a már megszokott rendben
folytak, harci bemutatóval, kézmûveskedéssel és
nappali akadályversennyel. Újításként a kilencedikesek kipróbálhatták az iskola új hajóit egy kis
evezõs akadályverseny keretében. Vasárnap Zircen
zártuk a hétvégét, misével és közös ebéddel.
Utólag visszanézve a táborra sokszor eszembe jut,
mennyi minden játszódott le bennem a szervezés és
a táborozás alatt. Megtapasztalhattam, milyen érzés
az, amikor a sok tervbõl valóság lesz, mikor az
események a papírról átjönnek a valóságba, vagy
végleg papíron maradnak. Mindvégig érezhettem
azt, hogy nem egyedül kell végeznem mindent,
hanem rengeteg segítséget, ötletet és biztatást
kapok. Össze tudtunk fogni, együtt izgulva, nevetve
figyelni a tábor alakulását.
Ezúton is szeretném megköszönni Pesty tanárnõnek, Róbert atyának, Bencze Dávid, Palenik
Gergõ és Schulek Dávid tanár úrnak a sok segítséget
és tanácsot, az új osztályok osztályfõnökeinek és a
kísérõtanároknak, hogy rááldozták hétvégéjüket a
táborra (remélem, nem bánták meg), végül, de nem
utolsó sorban pedig minden szervezõ jelenlegi és
öregdiák munkáját, ötleteit és azt a jó hangulatot,
amit a táborban teremtettek.
„Csak akkor öröm a siker, ha megfáradtunk érte.”
(Wass Albert)

Ágh Nóri
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2008. szeptember 1., hétfõ. A tanévnyitó napja.
Benedicite! … Dominus!

Kedves Lányok és Fiúk! És kedves Kedveseitek!
Vagyis szüleitek, rokonaitok, barátaitok, tanáraitok,
osztályfõnökeitek, kedves Tisztelendõ Atyák! Tehát
kedves valamennyietek-valamennyiünk! És különösen
hangsúlyozottan kedves Újak, ötödikesek és négy évfolyamos kilencedikesek! Legyetek hát üdvözölve!
Most, hogy reményünk elmélyítésének szándékával
a Szentlélek segítségéért fohászkodtunk az elmúlt
órában, és a tanév megkezdésére irányítjuk figyelmünket, engedjék-engedjétek meg, hogy egy meghívást
adjak kedves valamennyiõtöknek. A meghívás a most
induló tanévre szól, amelynek során megcéloznánk –
méghozzá egymást segítve, közös erõfeszítéssel –,
hogy a születésünkkel belénk táplált adottságaink és
képességeink minél eredményesebb mobilizálásávalmozgósításával a lehetõ legjobbat és legtöbbet hozzuk
ki magunkból, a lehetõ legjobb eredményeket érjük el,
vagyis hogy „növekedjünk-növelõdjünk korban és
bölcsességben Isten és ember elõtt”.
Annyi bizonyos – és ezt minden egyéni és kollektív
tapasztalat igazolja számunkra sokezer évnyi emberi
történelem emlékezete szerint és a mindennapi észrevételezés szerint is –, hogy igenis képesek vagyunk a
szép, a jó és az igaz követésére, létrehozására, „megcsinálására”, megélésére is. Keresztényül fogalmazva a
dolgot ne feledjük, hogy Isten képmására teremtettünk, és bár teremtményként, illetve az idõnk hajnalán megesett elbukás következtében „…korlátozott
lények vagyunk, az emberi elme és érzékek határt,
gátat szabnak nekünk…” (Molnár Tamás), mégis a
végtelenre vagyunk meghíva, nagy valószínûséggel
különleges és kitüntetett egyedülállósággal az irdatlan
világmindenségben.

Mirõl is van szó? Egyszerre vagyunk értelmes, vagyis
racionális és egyúttal hittel élõ lények. Itt egy kis kitérõt kell tennünk. Kivétel nélkül minden emberi lény
hívõ is egyben. Az is, aki nem hisz Istenben. Aki esetleg
általában az ember vagy éppen a saját mindenhatóságában hisz. Aki azt hiszi, hogy a mindenség minden titkát képesek vagyunk megismerni és megfejteni,
minden nehézséget le tudunk küzdeni, problémát meg
tudunk oldani saját erõbõl-akaratból. Csak mellékesen
jegyzem meg, hogy az emberi és történelmi tapasztalat óriási módon cáfolja ezt az illúziót, amelyik éppen
az értelmünk – az egyébként valóban csodákra képes,
de mégis véges értelmünk legnagyobb csapdája.
Na, szóval akárhogy is csûrjük-csavarjuk, mégiscsak
sokra vagyunk hivatva. Nem kevesebbre, mint hogy
megvalósítsuk Teremtõnk velünk kapcsolatos terveit,
költõibben fogalmazva, rólunk szóló álmait. És ez az
emberiség mostanára elért elõrehaladásának és a mi
kultúránknak környezetében a növekedésben lévõ ifjúság számára egyebek mellett az iskolai oktatás keretében tûnik esélyesnek. Merészen állítom, hogy egyházi iskolában egy kicsivel talán esélyesebbnek, mint
egyebütt. Mégpedig azért, mert az embernek a hitre
irányuló természetes adottságait illetõen valamivel
több lehetõségre hívja fel a figyelmet, valamivel több
lehetõséget mozgósít, mint ott, ahol ezt kerülik vagy
elutasítják.
Igen. A velünk született szépre, a legszélesebb értelemben vett szépségre való nyitottságunk, fogékonyságunk és a létrehozására-megteremtésére való esztétikai igényünk és képességünk óriási adomány. Ugyancsak a jóra, vagyis az erkölcsi értelemben vett erõsítõ,
tápláló, fenntartó, növelõ, javító-kijavító, a rossz-romboló dolgokat megelõzõ-megakadályozó-elhárító indíttatásaink és inspirációink hihetetlen sodrású
alapvetõ értékünk.
De a legfõbb-legfontosabb képességünk az igazra
irányultságunk, ami nem másról szól, mint a Teremtés
mûvének értelemmel felismert-felfogott és hittel képviselt és megvallott elfogadásáról, amivel megvalósulhat beépülésünk a Teremtés rendjébe – keresztényül
fogalmazva a részvétel Isten országának építésében.
Hát ezt nem adják ingyen, de érdemes, tehát
megéri, ezért mondhatni KALANDTÚRÁRA invitálunk
mindenkit. Megszakíthatatlan éber odafigyelést, folyamatos keresést-kutatást, a világ dolgainak minél teljesebb megismerésére törekvést követel, beleértve a sa-
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ját magunkkal szembeni, a saját magunk képességeinek és igazi céljainak feltárására irányuló, illúziókat elhárító vizsgálódást. Mit akar velem az Isten?
Mire hívott? Mire küld? És így tovább.
Embernek lenni egyéni és kollektív kihívás. És
meghívás. Egészen biztosan egymásra is vagyunk utalva. A saját-személyes kiteljesedésünk érdekében is.
Mindezzel nagyon is tisztában vagyunk. Ezért munkára
hívunk mindenkit magunk és egymás építésére.
Tanulni, közösséget, környezetet létrehozni. Amiben
mindannyian megérthetjük-érzékelhetjük az élet
szépségének lehetõségét, és teremthetünk a világnak
ezen a pici darabján valami szépet, jót és igazat
mindannyiunk javára. Ehhez kérjük a megismerésre
kitárulkozó értelem, az üdítõ sugallatok befogadására
késztetõ hit, az állhatatos kitartás, a mások szükségleteinek figyelembe vételére irányuló érzékenység és
feltétlenül a cselekvõ szeretet Lelkének ránk árasztását
Urunktól ebben a tanévben is, hogy, élve a Lélek

11

adományaival, 10 hónap múlva örömmel tekinthessünk egymás szemébe azzal, hogy sikerült valamit
megéreznünk és megéreztetnünk az élet értékeivel és
szépségeivel kapcsolatban a BCSZIG-ben.
Ennek a kalandnak a megéléséhez kívánok a magam
részérõl is sok szerencsét, jó élményekben való
gazdagodást a 2008-2009-es tanévben mindnyájunknak. Kísérje munkánkat a Jóisten figyelme és
áldása, hogy követhessük és megvalósíthassuk
céljainkat Mindannyiunk javára. Amen.

Párdányi Miklós
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Bárdos Lajos sírjának koszorúzása a Farkasréti Temetõben
Október elseje Bárdos Lajos születésnapja. A
megemlékezésen jelen voltak: a Bárdos Lajos Társaság
képviseletében Szõnyi Erzsébet és Daróci Bárdos Tamás
társelnökök, Natter-Nád Klára fõtitkár, Bárdos Ágota
ügyvezetõ titkár; továbbá Bárdos Lajos gyermekei
közül a fentieken kívül Judit, Éva, András, Dénes és
Beáta, valamint Daróci Bárdos Tamásné tanárnõ,
Brückner Huba, Bárdos Ágota férje, Mohayné Katanits
Mária karnagy, Kertész Gyula fotós.

A közremûködõ kórus: a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium Rajeczky Benjamin Kamarakórusa, illetve
néhányan a Liszt Ferenc Kórus tagjai és a Budapesti
Victoria Kamarakórus tagjai közül. A három kórus egy
koszorút helyezett el a síron.
A koszorúzási ünnepen Daróci Bárdos Tamás szólt a
jelenlévõkhöz. Édesapjának megköszönte mindazt,
amit tõle kapott: azt, hogy édesapja a zenei pályát
választotta, hogy olyan sokat tanult tõle a Mátyás
Templom kórusában és a Budapesti Kórusban.
Megköszönte karizmatikus személyiségét. Fölelevenítette csodálatos vezénylését, a szép egyházzenei
áhitatokat. Szólt Bárdos Lajos prozódiai munkásságáról, melyben új területét dolgozta ki a magyar
zeneszerzésnek, zenetanításnak.
Az ünnepségen elhangzott Bárdos Lajos-mûvek:
Nagyböjti kánon – Könyörülj rajtam…; Dicsõség
légyen…, Szent vagy, Úristen; Nemzeti fény.
Vezényelt Szemkeõ-Martin Orsolya tanárnõ és
Farkas Mária tanárnõ.

Lászlóffy Orsolya és Konrád Krisztina

Ima október 6-ára
Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy olyan nép
vagyunk, amelynek hazája, országa van, és hogy
Neked ez az ország fontos.
Köszönjük, hogy voltak olyan õseink, akik azért,
hogy a mi magyar népünknek saját hazája legyen, a
legnagyobb áldozatot, életüket ajánlották fel. Így
köszönjük Neked azokat, akik Aradon hõsi halált
haltak nemzetünk szabadságáért.
Bocsásd meg azt, hogy bár békeidõk vannak, nem
vagyunk elég bátrak és bölcsek, hogy nemzetünk
méltóságáért és sikereiért áldozatokat hozzunk és
cselekedjünk.
Könyörgünk Neked, hogy a jelen kor bonyolult
világában mutass utat, és taníts minket arra, hogyan
szolgáljuk nemzetünket, miként mozdítsuk elõ azt,
hogy magyarnak lenni büszkeség legyen a világban.
Ámen

Szabó Benedek (8.a)
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Levél ‘56-ról
Idén október 22-én Rózsika, egy színházi takarítónõ
mesélt a színészeknek és nekünk 1956-ról. Megkértük,
hogy történetén túl is segítsen megérteni, mit üzen
valójában a forradalom az utókornak, különösen a mai
Magyarországnak. Kérésünknek egy levélben eleget is
tett; ebbõl a levélbõl szeretnék megosztani veletek egy
részletet:
„Nagyjából két hete arról meséltem egy színtársulatnak, mit is jelent nekem 1956. Az október 23-ai
forradalomról rendeztek színdarabot, de nem tudtak
belehelyezkedni a szituációba. Érthetõ. Ugyanis az,
hogy minden évben megünnepeljük október 23-át,
nagyon szép dolog, hiszen enélkül a fiatalabb generáció
szép lassan elfelejtené, és csak a történelem-órákon
hallanának elõször a forradalomról. Ám ennek az
évenkénti megemlékezésnek szerény véleményem
szerint hátránya is van. Az eltelt 52 év alatt 1956 egyre
inkább közhellyé vált, a diákok kötelezettségnek
tekintik a megemlékezést, és csak kevesen próbálnak az
akkori fiatalok szemével nézni. Mindenkiben kialakul
ugyan egy kép, de ez legtöbbször túlságosan feketefehér. Általában úgy képzelik, voltak a hõs, önfeláldozó
forradalmárok és a gonosz kommunisták. Nem
foglalkoznak azzal, amit alapvetõen tudnak, hogy
minden emberben van jó és rossz is, és hogy a
különbözõ cselekedeteinknek is mindig oka van. Apám
például egy különösen sokoldalú személyiség volt.
Sosem voltak nagy elvei. Alapvetõen hitt a szocializmusban, de nem volt fanatikus. Elsõsorban saját
boldogulását tartotta szem elõtt. Engem pedig hagyott,
hogy a magam útját járjam, egészen addig, amíg nem
kellett az életemért aggódnia.
De én is apám tulajdonságait örököltem. Hittem a
forradalom értékeiben, de magamtól sosem lettem
volna forradalmár. A barátaim és a szerelmem voltak
rám nagyobb hatással. Közöttük tényleg voltak olyanok, akiket ma elvakultnak neveznének. Talán azok is
voltak. Ha utólag visszagondolok, teljesen irreális volt,
hogy gyõzzön a forradalom. A november 4-i eseményekre számítani lehetett, a szovjetek hatalmas katonai
fölényben voltak hozzánk képest.
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a forradalom
nem volt értelmetlen, mint ahogy azt néhány fiatal
meggondolatlanul mondja. Illetve az én személyes
életem szempontjából jobb lett volna, ha sosem következik be, hiszen elvesztettem azokat az embereket,
akik a legfontosabbak voltak számomra. Azonban õk a
haláluk által megtanítottak rá, hogy az embernek nem
szabad mindig csak a saját érdekében cselekednie. Így

A 2008. okt. 23-i megemlékezés képei. Az
elõadást a 11.a osztály mutatta be. Köszönjük
Lukácsi Huba tanár úr segítségét!
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most én is igyekszem a forradalmat az egész magyar
nemzet szemszögébõl nézni, és így mindenképpen
pozitívnak kell felfogni. Hiszem, hogy onnantól kezdve, hogy október 25-én a Kossuth téren belelõttek a
tüntetõ tömegbe, az utolsó kivégzésig egy csepp vér
sem ömlött hiába.
A hatás már a forradalom után pár évvel érzõdött,
mert bár nem szeretném dicsérni az úgynevezett
„puha diktatúrát” vagy „gulyáskommunizmust”, tény,
hogy a régebbi rendszerhez képest élhetõbbek lettek a
körülmények. Bár az is tény, hogy ez a folyamat nem
csak a magyar, de az egész világtörténelem alakulásának hatására indult meg. De ki tudja, mikor szûnt
volna meg a szocializmus 1956 nélkül. Romániában
például nem volt forradalom, és késett a rendszerváltás
is. Talán van összefüggés a kettõ között.

. . .

Szerintem azonban a forradalom legfontosabb
üzenete a mai ember számára az, hogy amíg van
remény, van lelkesedés, addig van jobb jövõ is. A
mostani fiatalok nagy részénél azt tapasztalom, hogy
mindenbe beletörõdnek, aztán csodálkoznak, hogy
magától nem mennek a dolgok. Vagy ha valaki tesz is
valamit, az elsõ kudarc után rögtön föladja. Talán
november 3-a helyett október 23-ával kellett volna
kezdenem a történetemet, hogy az emberek ne csak
a szomorú részt lássák.
Fiatalok! Ismertek, így kevés jogom van, hogy
tanácsot adjak vagy figyelmeztesselek titeket, mégis
megteszem. Kérlek, gondolkodjatok el: ha ti (vagyis a
mostani magyar társadalom) élnétek 1956-ban, vagy
akár 1848-ban, kitörne a forradalom?”

Zelenai Nóra

TÁPAY MIKLÓS

ÖREGDIÁK, A MANSFELD PÉTER-EMLÉKVERSENY
SZERVEZÕJÉNEK ÜZENETE AZ ISKOLA DIÁKJAIHOZ

Kedves fiatal iskolatársak!
Ez évben ünnepeljük 56-os forradalmunk 52. évfordulóját, gimnáziumunkban pedig a 12. alkalommal
emlékezünk erre a forradalomra és annak ma már legismertebb pesti srác mártírjára, Mansfeld Péterre.
A forradalmunk leverését követõ – történelmünkben példátlan – megtorlás rémtettei között is kirívó
Mansfeld Péter mártíromsága, aki 56-ban mindössze 15 éves volt. Három évtizeden át még egy szál virágot
sem tehetett sírjára családja, mert jeltelenül feküdt a 301-es parcellában. Esetérõl, a nemzet legfiatalabb
mártírjáról szinte senki nem tudott a pártállam bukásáig. Ma azonban elmondhatjuk, hogy életérõl és
haláláról egy könyv és három film készült; nevét emléktábla õrzi Medve utcai elemi iskolájának falán; a
csepeli szakmunkás-képzõben, ahova ipari tanulóként járt, egy termet neveztek el róla; dombormû állít örök
emléket neki a budai Szabó Ilonka utcában és a csongrádi Sághi Mihály Szakközépiskolában, valamint szobor
a Rózsa-dombon a ma már róla elnevezett parkban. Neve a Magyar Örökség Aranykönyvébe lett bejegyezve, a Vitézi Lovagrend pedig poszthumusz tüntette ki. Lengyelország – hazánkat megelõzve – Poznan
városában utcát nevezett el róla, elsõként ismerve el hõsiességét. És végül a gimnáziumban évente
megrendezett tanulmányi emlékverseny is bizonyság arra, hogy haza- és családszeretetét példaképnek
értékeljük.
A nemzet számára 1956 októbere 1100 éves történelmünk egyik legszebb fejezete. Ti, akik erre a
versenyre készültetek, az októberi események valódi történetét tanulmányoztátok, és arról az átlagnál
messze többet tudtok. Terjesszétek ezt a tudást minél szélesebb körben, hogy minél több fiatal legyen
érdekelt errõl részleteket tudni, hogy forradalmunk emeléke meg ne fakuljon! Ezirányú közremûködésteket
elõre is hálásan köszönöm, messze a távolból.
A Jó Isten áldása és segítsége legyen veletek jövõ terveitekben!

Tápay Miklós dr., ciszterci öregdiák (érettségizett: 1946),
a Ceglédi Járási Tanács Kórháza Forradalmi Bizottságának volt elnöke,
a Mansfeld Péter-emlékverseny szervezõje
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Nektek kihívás, az Idõseknek öröm
Vajon mit adhatunk Isten jóságáért cserébe?
Tudjuk-e viszonozni azt a szeretetet, amellyel Jézus a
kereszten megváltott minket? Mit tudunk viszonzásként adni Istennek mindazért a kegyelemért, ajándékért, amellyel segít minket az üdvösség felé? S
amikor eljutunk az örök boldogságra, ugyan mivel
fejezhetjük ki hálánkat Istennek?
Szent Lukács evangéliuma 14, 12-14.
szerint: „Az egyik szombaton Jézus
betért egy vezetõ farizeus házába,
hogy nála étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult:
’Amikor ebédet vagy vacsorát
adsz, ne hívd meg barátaidat, se
testvéreidet, se rokonaidat, se
gazdag szomszédaidat, mert azok
is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a
szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert õk nem tudják
neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.’”
Úgy tûnik, mintha a 2007 novembere és 2008
áprilisa közti idõszakban a Szent Lujza Szeretetotthonban segítõ kilencedikesek bizonyos értelemben
pontosan ezt az evangéliumi részt akarták volna
megvalósítani! De nem csupán akarták, ez azoknak,
akik komolyan vették, sikerült is! Hétrõl hétre felkeresték azokat a „szegényeket, bénákat, sántákat,

vakokat”, akikrõl Jézus az evangéliumban beszél. Jólesett az a tett, hogy felkeresték, szívélyesen beszélgetésbe elegyedtek, meghallgatták, elfogadták az idõseket. Bizonnyal megtapasztalhatták a diákok is Jézus
szavainak igazságát: boldog leszel, mert õk mindezt
nem tudják neked viszonozni.
„Te azonban az igazak feltámadásakor
megkapod jutalmadat!” Jézus azt kéri
tõlünk az evangéliumban, hogy
utánozzuk
Istennek
ezt
a
nagyobb szeretetét. Embertársainkkal önzetlenül tegyünk jót.
Ezáltal a szeretetnek egy új
távlata nyílik meg elõttünk,
amely nem emberektõl vár
jutalmat, hanem Istentõl. És
akkor belátjuk, hogy mindig
adósai maradunk Istennek, aki
mindenkor többet ad nekünk, mint
amit megérdemlünk.
Továbbra is szeretettel várjuk azokat a
kilencedikeseket, akik Jézust az idõsek személyében szeretnék szolgálni!
Sok sikert kívánok e nemes cselekedet további
gyakorlásához!

Sebestyén Marianna FdlC
vincés nõvér

ELKEZDÕDÖTT

A
KILENCEDIK
ÉVFOLYAM SZERETETSZOLGÁLATPROGRAMJA. ENNEK VEZETÕJE
AZ IDEI TANÉVBEN SZKALICZKY
ÖRS O.CIST ATYA.
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Erdély 2008 nyarán
AHOGYAN AZT A

Kalotaszentkirály
„Jó volt. Jó volt és csodás. Az erdélyi osztálytábort
elsõ percétõl az utolsóig élveztem. A sok élmény közül
azonban egyet szeretnék kiemelni, amit soha nem
fogok elfelejteni. Kalotaszentkirályon elsõ esténken
szabadidõt kaptunk, és mi csak kiálltunk a falu szélére,
beszélgettünk, és néztük az elõttünk libasorban
elhaladó teheneket, amint mindegyik teljesen egyedül
hazatalál, és megáll a háza kapuja elõtt.”
„…Nem is tudtam,
hogy a tehenek ilyen
okos állatok…”
„…Furcsa volt látni,
hogy a falusiak a lehetõ
legnagyobb természetességgel sétálnak el a tehenek mellett, mi meg csak
távolról mertük nézni
õket.”
„A
legkedvesebb
élményem Kalotaszentkirályhoz fûzõdik. Mikor
este néztük, hogyan
vonulnak haza a tehenek,
egy kedves öregember szóba elegyedett velünk, és
minden jót kívánt tiszta szívbõl. Sokan köszöntek és
kedvesen szóltak hozzánk, ami itt, Budapesten nagyon
ritka. Oly nyugodt és kedves környék, amelyet soha
nem fogok elfelejteni.”
Magyarvalkó
„A keddi napon a magyarvalkói templomot akartuk
megnézni, de mikor odaértünk, zárva volt az ajtó. Egy
9 éves kisfiú rögtön a segítségünkre sietett, és elhozta
a lelkésztõl a kulcsot. Mikor visszatért, mesélt nekünk
az ottani iskoláról, a tanár bácsiról, aki együtt foglalkozik az elsõ négy osztály gyerekeivel. Nagyon megdöbbentünk, hogy egy negyedikes kisfiú ilyen választékosan és kedvesen beszél velünk.”
Bélesi víztározó
„A református templomok után a bélesi víztározóhoz mentünk, ahol csend és béke fogadott minket. A táj a fenyvesekkel, szigettel csodálatos volt, és
nagyon megnyugtató. Jó volt kiülni a fûre, és onnan
nézelõdni, gondolkozni, beszélgetni és hallgatni a
természetet. Gyönyörû élmény volt!”

9.B

OSZTÁLY LÁTTA

Kolozsvár
„Megnéztük a Szent Mihály templomot. Mikor beléptünk, azonnal megragadott a templom csendje.
Fantasztikus volt! Mivel személyesen is kötõdöm Szent
Mihály arkangyalhoz, duplán gyönyörû volt. Sétáltam
a templomban, és egyszer csak megláttam az oltár
fölött lévõ üvegablakot. Szent Mihály állt rajta, kezében lángoló karddal. Pont úgy, ahogy mindig is
képzeltem. Csodálatos volt látni, hogy valaki pont
ugyanolyannak érzi õt, mint én.”
„Szabadfoglalkozás alatt megettük szendvicseinket, de maradt
egy, amit már egyikünk sem bírt
megenni. Nem tudtuk, mit csináljunk vele, így kerestünk az
utcán valakit, akinek odaadhattuk az ételt. Állt ott egy
bácsi, aki éppen eladni próbált
pár poshadt körtét. Odanyújtottuk neki a szendvicset, mire
olyan öröm terült szét az arcán,
amilyet még soha nem láttam,

fõleg nem egy ilyen kis dologért. Mi, akiknek jó
családunk, házunk, ruhánk van, nem tudunk
megbecsülni olyan kis dolgokat, mint egy húsos szendvics, másoknak pedig ez nagy boldogság is lehet.”
Torockó
„Torockó mély csendjével ismét jó volt találkozni. A
fehér, muskátlis házak, takaros portáikkal mindenkit
elvarázsoltak. Idõutazásban vettünk részt. A falu fölött
magasodó Székelykõ idõtlen idõk óta õrzi a kis falut.
A barátságos falusiak örömmel nézték, ahogy nevetve
vonulunk a házak között. Az állatvásár a maga
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Macskajaj-hangulatával szintén egy idõutazás állomása
volt. A forrás a fõtéren nagyon finom, hideg vizet
adott.”
„Este, vacsora után elmentünk sétálni a faluba. Valahol az utcában lakodalom volt, kihallatszott a mulatás
hangja, az énekek, amelyeket harmonika kíséretében
énekeltek. Valamilyen rég elmúlt idõ hangulata volt ez.”
„A Torockó melletti Székelykõre szerettem volna
fölmenni, de osztályfõnökünk azt mondta, ide csak
t a p a s z t a l t

kísérõvel lehet fölmenni. A legjobb
barátommal azonban az egyik szabad órában úgy
döntöttünk, meghódítjuk a hegyet. Csodálatos élmény
fogadott, ahogy egyre följebb jutottunk. Mintha egy
létrán másztunk volna fölfelé, amely kivezet a világból
egy másik világba. Csönd, nyugalom és páratlan szépségû kilátás fogadott bennünket. Bár a hegyet nem
tudtuk megmászni, örömmel és nyugalommal értünk
vissza a faluba.”
„Legnagyobb élményem az volt, amikor a torockói
állatvásár után székelyekkel beszélgettem, és megismerhettem mélységes fájdalmukat az elszakadás miatt.”
„A torockószentgyörgyi várba fölmászni és onnan
körbenézni a vidékre szép élmény volt!”
„Torockón Csaba testvér házában aludtunk. Volt ott
két kisfiú és egy kislány, akiket áprilisban talált meg
az otthon vezetõje egy büdös, koszos pajtában. A
gyerekek majdnem megfagytak, teljesen kiéhezett állapotban kerültek az otthonba. Egyik este a nagyobbik
fiút a nevelõ lefeküdni hívta, mire a kisfiú átölelte a
lábam, és nem akarta elengedni. Csak nézett rám és
mosolygott.”
„Fantasztikus volt látni azokat a gyerekeket, akik
nálunk sokkal rosszabb körülmények között élnek, de
megnyugvást találnak Istenben.”
Déva
„Az utolsó éjszakát Déván, Böjte Csaba testvér
egyik házában töltöttük. Reggel Csaba testvér és Örs
aty miséztek. A dévai pap nagy lelkesedéssel prédikált

nekünk az életrõl, arról, hogy Heródesként vagy
Jézusként akarjuk élni az életünket. Az egész osztály
csöndben hallgatta végig a beszédet. Sokakat mélyen
meghatott a beszéd. Szentmise után, a reggeli alatt
még beszélgettünk Istenrõl, a dévai szeretetszolgálatról, ami nagy élmény volt.”
„Legszebb élményem a szombat reggeli mise volt.
A legelsõ pillanattól kezdve megmagyarázhatatlan boldogság töltött el, és úgy éreztem, ha itthon is mindig
ilyen mise és prédikáció lenne, mindig szívesen indulnék el a templomba. A mise után Csaba testvér odajött hozzánk beszélgetni. Õ talán napjaink szentje?
Alapkövet kaptam tõle.”
„Engem az érintett meg nagyon, hogy vannak
olyan emberek, akik az egész életüket fel tudják
áldozni azért, hogy néhány árva gyerek élete szép
legyen. Ehhez nagy lelkierõ kell.”
„Szeretek beszélgetni. Nagyon sokan szeretnek.
Mégis, úgy éreztem, hogy Erdélyben egészen máshogy beszélgettem a többiekkel, sõt más szemmel
néztem a dolgokat, másképp fogtam föl azokat, talán
még máshogy is imádkoztam. Nagyon örülök, hogy
volt alkalmam „másként beszélni” az osztálytársakkal.
Talán sosem kerül sor rá, ha nem megyünk el. Talán
sosem jut eszembe leülni egy kisfiú elé, és gondolkodva figyelni minden mozdulatát. Talán sosem
imádkozom értük, mert eszembe sem jutnak. Óriási
élmény volt találkozni a gyerekekkel, az osztálytársaimmal kirándulni, kicsit másképp látni a dolgokat
egy hétig. És az esti beszélgetések örökre megmaradnak a szívemben.”
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A 12.a osztálykirándulása
Toscana és Umbria
A kirándulás, amelyet évek óta vártunk, tervezgettünk, elmúlt. Vége az utolsó, nagy közös kirándulásunknak, és már csak 128 nap van hátra a suliból… de
ezen nem érdemes rágódni. Inkább elmesélem, mi is
történt ez alatt az öt nap alatt.
2008. szeptember 22-én, hétfõ délután indultunk a
Flamenco elõl. Amint felszálltunk a buszra és elindultunk,
rögtön zörögni kezdtek az édességes zacskók, zúdult a
panaszáradat (hogy ma is mennyi dolgozatot írtunk), és
megkezdõdtek a maratoni beszélgetések. A hosszú,
gyötrelmes utat túlélve végül fél 9-kor már a híres ferde csoda elõtt álltunk. Megcsodáltuk a dómot (székesegyház), a battisterót (keresztelõkápolna) kívül-belül, sétáltunk egy nagyot Pisa utcáin, majd továbbálltunk Luccába, a sikátorokkal teli, csodaszép apró városkába. Innen két poéngyáros sofõrünk Cortonába, a szálláshelyünkre vitt minket. Cortona a legszebb „labirintusvároska”, amit életemben láttam. Úgy kell elképzelni, hogy
nincs két párhuzamos utcája, ráadásul mind nagyon
hasonló, így könnyen el lehet tévedni. A kilátás pedig
nem-találok-rá-szavakat-olyan-gyönyörûszép volt. Egy régi kolostorból átalakított, nagyon ízléses diákszállás, az
Ostello San Marco várt minket. Esténként rendkívül sok
és finom ételt készített nekünk Kikkiriki néni, aki születésnaposainknak még el is énekelte a Tanti Auguri-t (=
Boldog szülinapot).
Másnap kb. 10 óra felé indultunk Assisibe, de elõtte
még megálltunk Santa Maria degli Angeliben. Itt megcsodáltuk azt a rózsakertet, melyben Szent Ferenc hempergetõzött meg, hogy így csillapítsa nemi vágyait…
Azóta nincsenek tüskék ezeken a
rózsákon.
Az assisi templomban (a csíkos
csodában) katarzist éltem át! Leírhatatlan. Délután még felmásztunk
Perugiába, a Baci csoki hazájába
(amit úgy ejtünk, hogy „bácsi”,
NEM „baci”! Különben azt jelenti,
csók). Itt újabb csodaszép sikátorokban gyönyörködhettünk. Engem teljesen elbûvöltek ezek a pici
utcácskák. Este kimerülten beültünk
egy pizzeriába (ahol olcsón lehetett
kapni szarvasgombás pizzát is), és
ettünk, ittunk, szórakoztunk.
A következõ nap elõször Sienába tértünk be, a Szent Katalin
templomba, ahol az õ mumifikálódott feje és ujja ereklyeként van

elhelyezve. Majd San Gimignanóba látogattunk el, a
tornyos csodába, ahol a világ legfinomabb fagyijai és
leggiccsesebb ajándékai közül válogathattunk.
Pénteken a közeli Arrezzóba mentünk át, ahol újabb
érdekességeket láttunk. A figyelmünk ekkor már kissé
lankadt, de lelkesedésünkbõl nem vesztettünk. Kulturálódtunk, gyönyörködtünk a festményekben, a szobrokban, a kupolákban… és magunkba szívtuk az olasz
légkört. Délután elkirándultunk Assisi Szent Ferenc és
szerzeteseinek celláihoz, a békesség csodájába. Hihetetlen csend és nyugalom uralkodott itt, az olajfák és a
pinea fenyõk között. Este még filozofálgattunk, sakkozgattunk, iszogattunk, gitározgattunk, énekelgettünk,
sminkeltünk, illetve megünnepeltük születésnaposainkat.
Szombaton hullafáradtan, elfogyasztva szerény reggelinket (az olaszok nem tartják fontosnak a reggelit) elindultunk Firenzébe, a monumentalitás csodájába. Az eddigi pici városokhoz képest ez óriásinak hatott. Betértünk a Santa Crocéba, a Duomóba, a Santa Maria Novellába horribilis összegekért, de megérte. A
székesegyház elõtt szerencsénkre
(bár tudjuk, hogy Giuseppe így
szervezte…) elcsíptünk egy reneszánsz felvonulást. Az egyetlen
kellemetlenség talán az volt, hogy
rengetegen voltak (a szombat
átka), így sokszor elvesztettük
egymást (de végül mindig egymásra találtunk).
Sajnálatos módon az Uffizibe
nem jutottunk be. Ide majd legközelebb látogatunk el. Legközelebb.
Gyöngy tanárnõ, Giuseppe és az
Osztály nélkül.

ofõ-h. (B. A.), 12.a
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A 12.c osztálykirándulása
Felvidék és Krakkó
Az osztályról szólj nékem, Múzsa, és szavaidat
öntsd gépelõ ujjaimba,
hisz feladatom hatalmas:
beszámolót írni az utolsó
osztálykirándulásról, leírni
a lehetetlent, szavakba
foglalni az érzelmeket, hiszen ezek sokkal fontosabbak mindennél. De
félre a viccel, minden bizonnyal nem sült volna
az egész így el, nem lett
volna ilyen jelentõs, nem
hagyott volna ilyen mély
nyomokat mindenki emlékezetében, ha nem ezekkel az
emberekkel, barátainkkal tapostuk volna a Felvidék városainak utcakövét, hegyeinek szikláit, sarát.
A kaland ott kezdõdött, amikor megpillantottuk a
kedves, sárga épületünk elõtt váró rozoga szlovák
buszt, mellyel akár bátorságpróbára is vihettek volna,
ám hála Istennek nem hagyott minket egyszer sem
cserben. Utunk Krasznahorkára vezetett, majd Kassát
vettük célba; egy kis városnézéssel tarkítva megnéztük
a dómot, megkoronáztuk a Rákóczi-síremléket, és már
robogtunk is leendõ szállásunk, Zdiar felé. Zdiart végül
nem is tudtunk megnézni, mert mindig este értünk
haza a sok programmal telített napok miatt, és mindig
kómásan indultunk el onnan reggelente az éjjeli órákig
tartó beszélegetések, bulizások következtében…
Második nap Lõcsének vettük az irányt, mely sok,
rendkívül színvonalas szóviccnek adott lehetõséget
osztályunk körében,
ugyanis a viccek ezen
mûfaját nem mindennapi osztályunk a
majd nyolc év alatt
tökélyre fejlesztette.
Napunkat egy tipikus
felvidéki programmal
folytattuk, elmentünk
a poprádi élményfürdõbe, mely a hideg
idõjárás miatt csak
korlátozva mûködött,
de azért lehetett úsz-

kálni és szaunázni, csúszdázni, brüggölni a forró
vízben, illetve napozni
mindenki megrökönyödésére a kint hagyott
napágyakon. Krakkóba és
vissza 3-3 órás buszút
vezetett, de megérte,
ugyanis én – és szerintem még sokan mások –
még nem láttam ennyire
szép, hangulatos városkát.
Teljesen magával ragadó
élményt nyújtott, kár
hogy az idõkorlátok miatt
csak egy napunk volt rá. Utolsó elõtti napunkat a
Szlovák Paradicsomban töltöttük (mondanom sem kell,
hogy ezt a nevet sem hagyhattuk ki a
szóvicctárunkból), körülbelül nyolc órán keresztül
csúszkáltunk a köveken, dagasztottuk a sarat, a semmi
fölé meredõ rozsdás rácsokra ugrálgattunk, és
gyönyörködtünk a csodaszép, ríli bjútifúl tájban.
Mindenkinek csak ajánlani tudom a helyszínt. Este
közös bulizást követtünk el hajnalig, a nap fáradalmai
következtében több-kevesebb sikerrel. Utolsó nap
hazafele jövet megálltunk egy barlangnál, ami a mi
saját
aggteleki
barlangunkra
hasonlított,
és
véleményem szerint nem volt olyan szép, sebaj, kárpótolt a két órás csónakázás a Dunajec folyón. Ez
leginkább az üléshez fagyásról, a lelkes szlovák, más
nyelven nem tudó kísérõk (szabad) szimultán fordításáról és az ebbõl adódó röhögésekbõl állt.
Meg kell jegyeznem, hogy ezzel a
társasággal véleményem szerint bárhova
mehettünk volna a
világon,
mindenhol
megtaláltuk volna a
módját, hogy jól érezzük magunkat. Köszönet ezért nektek, srácok, és közönet a tanárnõknek a szervezésért és kísérésért.
pA
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A 12.d osztálykirándulása
KEDVES

NAPLÓM…

–

AVAGY OSZTÁLYKIRÁNDULÁS EGY KICSIT MÁSKÉPP

Anicka naplójából, szeptember 23., kedd
Iskolapad helyett reggel 8-kor a lócaszerû buszüléseken foglaltunk helyet, és kivételesen késõk nélkül nekivágtunk a távoli nyugatnak. Elsõ megállónk Pozsony
volt, ahol megnéztük a várat, ami az átépítés ideje
alatt a januártól bevezetni tervezett euró gigantikus
méretekben való propagálásához szolgál eszközül, és a
Koronázási templomot is körbejártuk. Aztán visszaszálltunk a buszunkba, és Kutná Hora felé vettük az irányt.
Ott a Csontkápolnában több tízezer csontból összerakott piramisokat, címereket és csillárokat csodáltunk
meg, és elkészült az elsõ „lenni-vagy-nem-lenni” osztálykép (azaz koponyával a kézben). A középkorban
nagy jelentõségû bányaváros gótikus templomát (Szt.
Barbara) már csak kívülrõl tudtuk megnézni. Közben
ránk esteledett, és a világosban megjegyzett útvonal
felismerhetetlenné torzult a fényviszonyok megváltozásával. Talán ez magyarázza, hogy nemcsak két
lányt, de a buszunkat is elvesztettük. Röpke másfél óra
keresgélés és ezres nagyságrendû telefonálgatások után
folytatódott utunk Prága felé. Prága külvárosának
erdeiben is bolyongtunk még egy picit buszostul, zsákutcákból tolatgatva, mire megtaláltuk a szálláshelyünkül
szolgáló cserkészotthont. Mondjuk éjfélre mindenki kiheverte a tábori körülmények okozta elsõ sokkot, és
elvackolódott hálózsákjában a matracán.
Anicka naplójából, szeptember 24., szerda
Esett. Meg hideg is volt. Ideális körülmények városnézéshez… A kiadós „csehasztalos” reggeli után felkirándultunk a metróhoz, és bemetróztunk a Venceltérre, lesétáltunk, majd ki a Moldvához (a Nemzeti
Színháznál meghúzódva az esõ elõl), Károly-híd ízelítõ,
Óvárosi tér (órajátékkal), éneklés a Szent Miklós templomban, Lõportorony, majd ebéd egy menzán, ahol a
cseh konyha specialitásait kóstolhattuk. Mellé a legolcsóbb üdítõt ittuk az étlapról: korsós sör. Ebéd után
szabadidõ, aztán fel a várba. Sajnos a Károly-hídon a
Nepomuki Szt. János szobor fel volt állványozva. De a
Szt.Vitusban leróttuk tiszteletünket ezüstbõl készült hatalmas sírboltja elõtt. Az Arany utcácskában megnéztük
Franz Kafka szülõházát, majd hazametróztunk.
Borzsek, a krivokláti vár menedzserének naplójából, szeptember 25., csütörtök
Borús volt az idõ délelõtt, és nem jött senki, úgyhogy leugrottam Petrhez a kocsmába. Éppen ebédeltünk, amikor telefonáltak a tetõfedõk, hogy valami
õrült horda – tuti külföldiek – baseballozik a vár udvarán. Hát elment talán az eszük? – gondoltam. Mi

van, ha kivernek egy ablakot, vagy bármi? Befejeztük
az ebédet, fölhajtottam a sörömet (az sose árthat), és
fölballagtam megnézni, mi a helyzet. Kb. 40-en lehettek, és egy idétlen alakú faütõvel valami körbefutkározós ütõ-játékot játszottak. Baseballhoz hasonlót. Ott,
azon a füvön, ahol valaha IV. Károly heverészett kiskorában. Bátorságot gyûjtöttem, és odamentem hozzájuk.
Angolul akartam beszélni, de valahogy nem sikerült.
Szerencsére volt közöttük egy, aki beszélt csehül, és
annak elmondtam, hogy azért mégis hogy képzelik,
hogy itt baseballoznak. Mire az közölte, hogy ez nem
baseball, hanem valami „méta”, és különben sincs kiírva,
hogy nem szabad. De azért összeszedelõzködtek és
elmentek. Liduška (az új pénztáros) azt állította, hogy
magyarok voltak.
Anicka naplójából, szeptember 25., csütörtök
IV. Károly gyermekkorának helyszínére, Krivoklát
várába kirándultunk, és métáztunk a várudvaron, egészen addig, amíg ki nem dobtak minket. Este szabadprogram volt 5-tõl 11-ig. Kisebb csoportokra bomolva
széledtünk szét, de mindenki kocsmában kötött ki, és a
páratlan cseh sör feledtette minden gondunkat.
Hedviga, a brevnovi kolostor bencés apácájának
naplójából
Szép, napsütéses péntekre virradt (szept. 26.). Nekiláttam aznapi tennivalóimnak, amikor becsöngetett egy
csoport. Kiderült, hogy ciszterci gimnazisták Magyarországról, osztályzarándoklaton vannak a Fehérhegyen, és
gondolták, betérnek hozzánk is. Körbevezettem õket
mint jó testvéreket az udvaron és a templomban, ahol
énekeltek is, aztán elmélkedést vagy valami lelkigyakorlatfélét tartottak kint egy naposabb részen.
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Novotný ezredes (Czech Air Force) jelentése,
szeptember 26., péntek
13.47, katonai idõ. A hadügyminiszter helikoptere 13
perc múlva érkezik. Mit keres pont a leszállópálya kellõs
közepén az a csoportosulás? Két felnõtt és gyerekek…
Direkt azért választottuk a kutyasétáltató rétet landolásra,
mert a kellemetlen szag miatt senki sem jár erre. Ezek
meg mintha baseballoznának. Mindenképpen arrébb kell
õket küldenem, mert botrány lesz. 13.50 katonai idõ.
Küldetés elvégezve. Arrébb küldtem õket. Persze hogy
külföldiek voltak.
Miloš, a cserkészotthon gondnokának naplójából,
szeptember 26., péntek
Ma alszanak itt utoljára a magyarok. Nagy bulit csaptak este. A szakállas, biztos õ a fõnök, jól bevásárolt.
Vettek egy csomó virslit meg két rekesz sört, tüzet raktak hátul. Ettek, ittak, énekeltek és gitároztak 3 órát. De
sebaj, holnaptól megint nyugi lesz.
Pavel, a pincér naplójából, szeptember 27., szombat
Apa megmondta, hogy a Szent Vencel-napi ünnepségkor mindig sokan vannak az étteremben. De a mai sztori
minden képzeletet felülmúlt. Bejött dél körül egy szakállas
fickó, és helyet akart a csoportjának. Tudtuk, hogy jön
még két busz is, de hát fõ az üzlet, rábólintottunk.
Beültek, és felvettem a rendelést. Olyan 70 %-os eredményességgel sikerült, de hát senki sem tökéletes, nem
igaz? Aztán leültem, és vártam, hogy vihessem a levest.
És vártam. Aztán még egy kicsit. És még fél órát. Majd
még egy keveset. Kb.1 óra elteltével elkészült a leves.
Aztán vártunk tovább. A szakállas fickó már elég ideges
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volt, én már láttam, hogy itt baj lesz. Aztán felkelt, és
a fõnökkel akart beszélni. Ki akarta fizetni a levest és
távozni (legalábbis azt hiszem, ezt mondta, miért is nem
tudok rendesen angolul…). Akkor gyorsan elkezdtük kihordani a másodikat, nehogy el tudjanak menni. Na ettõl
teljesen bepipult, és kiderült, hogy van velük egy tolmács
is. Ekkor már a fõnökkel veszekedett, hogy miért kell a
menü-ételre másfél órát várni, hogy az azt jelenti, hogy
elõre kész van, és csak kihozzák. Ebben igaza volt, honnét is tudhatták, hogy itt Èesky Krumlovban a menü azt
jelenti, hogy olcsóbb, nem azt hogy gyors. A fõnök 10%
árengedményt ajánlott. Õk meg a buszra hivatkoztak
meg az ütemtervükre, és hogy másfél óra azért mégiscsak felháborító. 15 % lett a vége, és nem adtak borravalót. Ezt azért nem kellett volna, de úgy hallottam 7re akartak Budapestre érni, hát az tuti nem fog
összejönni nekik. Örülhetnek, ha 2-re ágyban lesznek…
Anicka naplójából, szeptember 28., vasárnap
Hazaértünk. Nagyon fárasztó volt az út, mert nem az
autópályán jöttünk, hanem 4 órán keresztül falvakon
tekeregtünk végig. Óránként újra és újra megkérdezve:
mennyi van még hátra? És újra és újra azt a választ
kaptuk: még 6 óra… Így ért véget vasárnap hajnali
negyed 2-kor az utolsó osztálykirándulás, amely olyan
volt, mintha a nappalinkba kirándultunk volna, de remélem, hogy sikerült személyes élményekkel rendhagyóvá
tenni, és a hagyományos turistalátószögbõl kimozdulva
megmutatni, hogy milyen az igazi prágai élet.
12.d
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Ciszterci sírok látogatása a kerepesi temetõben
Egy hûvösnek induló, de napsütéses õszi napon indultunk el, hogy halottak napjához közeledve felkeressük a Fiumei úti temetõben lévõ ciszterci sírokat. Elsõként Bitter Illés apát úr, iskolánk elsõ igazgatójának sírját kerestük fel. Összegyûjtöttük a lehullott faleveleket,
mécsest gyújtottunk, majd Róbert atya vezetésével
imádkoztunk érte. Utána a ciszterci szerzetesek közös
sírhelyénél álltunk meg egy rövid imára.
„Uram! Te, aki a keresztfán meghallgattad a hozzád
folyamodó jobb latort, és a Paradicsomnak örömét igérted neki, hallgasd meg híveidnek kiáltását is, és
kegyelmesen oldozd fel szolgáid lelkét minden bûnük
kötelékétõl, hogy a feltámadásnak dicsõségében a választottak között részesüljenek az örök életben. Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat, és az örök világosság
fényeskedjék nekik! Amen.”
(Sík-Schütz Imádságoskönyve nyomán)

A Szent András osztály kirándulásai
„...másnap Sárospatakra mentünk, ahol
megnéztük az iskolamúzeumot, majd
kaptunk 2 és fél órát, hogy felfedezzük a
környéket… Aztán elindultunk, és csurom
vizesen megérkeztünk a Rákóczi-várhoz,
ahol részt vettünk egy fantasztikus
idegenvezetésen… Másnap reggeli után
mindenki összepakolt, és elindultunk haza,
de még felugrottunk Boldogkõváralja híres
várába…”

„Az utolsó két nap a túrázásról
szólt. Mindannyian azt hittük, az
egész egy kis laza séta lesz a
Tátrában, de tévedtünk. Mindannyiunk
meglepetésére Robi atya egész jól
bírta a mászást, és megdöbbentõ
tempót diktált (mindig elöl ment, alig
lehetett beelõzni). Nagy küszködések
árán, de felértünk a csúcsra. Kis
pihenés után pedig elindultunk
lefele…”
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Aquincumi kirándulás
Október 3-án, pénteken az 5. évfolyam felkerekedett,
és idõutazásra indult Aquincumba.
Miután odaérkeztünk, minden osztályhoz egy-egy idegenvezetõ csatlakozott, akik megmutatták a romvárosban a látnivalókat. Aquincum római település és katonai
tábor volt a mai Óbuda területén. A mai Budapest területének történelme a római helyõrséggel, Aquincummal
kezdõdik, melyet Kr.u. 89 körül alapítottak a Duna jobb
partján. Aquincum 106-tól a IV. század végéig AlsóPannónia központja volt. Virágkora a II-III. századra esett.
Elõször az egykori város fõutcáján sétáltunk, melyet
kõlapokkal fedtek le. Helyenként még látható a szekerek
kerekének bevésõdõ nyoma. Errõl az útról nyílt a városi
fürdõ, melybe vezetéken érkezett a folyóvíz. A vízellátást
5 km hosszú 1,5 m magas, megközelítõleg 1000 pilléren
nyugvó vízvezeték biztosította. A bejárat mellett állt az
öltözõ. Három különbözõ hõmérsékletû medence volt: hideg, langyos és meleg. Mily meglepõ, de mégis igaz,
hogy már az ókoriak is használták a padlófûtést: a kazánházban a rabszolgák fával fûtötték a kemencét, a keletkezõ meleg levegõt a padló alatt vezették a fûtendõ
helyiségbe vagy a medence alá.
A fõútról lehetett letérni a városi húscsarnokba, illetve
az úgynevezett hitelesítõházba is, ahol a súlyokat ellenõrizték. Amelyik eladó becsapta a vevõit, szigorú büntetést
kapott.
A vezetésen láthattuk még a három fõistennek, Iuppiternek, Iunonak és Minervának emelt szentély maradványait, megismerkedhettünk a rómaiak temetkezési szokásaival, s elképzelhettük, milyen volt egy tehetõs római
polgár lakóháza.
Azoknak, akik figyelmesek voltak, nem okozott gondot
az elhangzottakból összeállított feladatlap megoldása. A
következõ próbatételnél nyolcfõs csapatokban dolgoztunk: a kézhez kapott leírás alapján kellett bemutatnunk

A

RÉSZTVEVÕK VÉLEMÉNYÉBÕL:

„Nekem legjobban a rómaiak fürdési szokásai
tetszettek. A rómaiak hetente egyszer jártak fürdõbe.
Az izzasztóban megszabadultak a sok kosztól, a
hideg vízben megmosakodtak, végül a melegben
megpihentek. Odafelé menet nem is gondoltam,
hogy ennyi érdekességet fogok hallani a rómaiakról.“
(Tóth Ábris, 5.c )
„Nekem a padlófûtéses római fürdõ tetszett a
legjobban, és az, hogy az árusok már akkor
tolózáras ajtót használtak.“ (Koós Áron, 5.a)
„Nekem nagyon tetszett a kirándulás, fõleg az,
amikor reklámot kellett csinálni.“ (Bodor Nóra, 5.b)
„Nagyon tetszettek az elõadások, a csapatmunka,
és fõleg az, amikor lovasfogatban futottunk.“
(Hernády Sára, 5.b)
Galliát. A többiek Britanniáról, Hispániáról és Pannóniáról
készítettek „reklámanyagot”. Az elhangzott remekmûvek
és a reklámplakátok alapján háromfõs zsûri döntött arról,
hogy melyik provinciát tartja a legvonzóbbnak, hova utazna el legszívesebben. A megmérettetéseket és egyben
a napot is egy izgalmas kocsiversennyel zártuk. A gladiátorviadalok és a színházi elõadások mellett ez volt az
ókori rómaiak egyik kedvenc szórakozása. Lovak híján
gyorsan futó társainkat fogtuk az ugyancsak gyerekekbõl
kialakított kocsik elé. Ketten „gólya-viszi a fiát” fogással
megformálták a kocsit, a következõ résztvevõ felült a
bakra, és hajtotta a kocsi elé fogott két lovat, azaz osztálytársát. A fogathajtást a mi osztályunk (5.a) nyerte.
Az összesített pontszámok alapján az 5.a második
helyezést ért el, az 5.c osztály gyõzött, s a harmadik az
5.b lett. Nagyon tartalmas délutánt töltöttünk
Aquincumban.
Válogatás Barlay Kristóf (5.b), Tóthpál Balázs (5.c),
Antalóczy Levente és Koós Áron (5.a) fogalmazásaiból
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Algimnáziumi sportnap
EGY

8.A-S

Az algimnázium sportnapja idén szeptember 26-án
került megrendezésre. A megnyitó reggel 8-kor volt. A
SZIG-es szokásokhoz híven az a-sok idén is pirosban, a
b-sek fehérben, a c-sek pedig zöldben voltak. A megnyitó után mindenki a saját pályájára ment. A nagypályán az ötödikesek és hatodikosok sorversenye folyt,
a mûfüvön megindult a lányfoci, a nagyteremben pedig
a zsinórlabdaversenyek mentek. Az én osztályom elsõ
versenye a lányfoci volt, ahol
(sajnálatos módon) 3-1-es
vereséget szenvedtünk a 8.btõl. De nem bántuk annyira,
mert az osztálytársaink lelkesen szurkoltak nekünk. Ezzel
egy idõben a nagyteremben
a fiú illetve lány zsinórlabdásainkért izgulhattunk. A fiúk (máig
érthetetlen okok miatt) kikaptak a 8.b
fiú delegációjától. De
csüggedésünk enyhítésére a lányok gyõzelmet arattak a 8.b
lánycsapata felett.
Ezek után idegtépõ
feszültséggel vártuk
(legalább is én...) a
kézilabdameccset. Istennek, a
szerencsénknek, no meg tehetségünknek (?) köszönhetõen a lányok nyertek a 8.b-s lányok ellen. A fiúk

A

SZEMÉVEL

viszont 1 db góllal kaptak csak ki a bésektõl. Ettõl
függetlenül remekül játszottak.
A kézilabdameccsek után a templomkerülõ váltófutás
következett. Osztályunkból teljesítménye a várt eredményt hozta: természetesen gyõzedelmeskedtünk a bs futókon. Mindezek után már csak a fiú foci volt
hátra. Itt 4 csapat versengett egymással. Elõször a 7.a7.b csapott össze. Itt az a-sok
nyertek. Eztán jött a 8.a-8.b
meccse. Itt a mi osztálytársaink
nyertek! Így a végére maradt
hát a képzeletbeli aranyéremért
való versengés a 7.a és a 8.a
között. Hatalmas csata alakult
ki mind a játékosok között, akik
erejüket bevetve próbálták meg
leszerelni egymást, mind a két
szurkolótábor között, akik egymást túlharsogva szurkoltak a
csapatuknak. Végül ádáz küzdelemben
a hetedikesek kerültek ki gyõztesen a
találkozóból. De nem bántuk, hiszen
csodás napot tölthettünk együtt. Jól
kisportoltuk magunkat, és fáradtan, de
rengeteg élménnyel gazdagodva térhettünk haza.

Péter Flóra (8.a)

SPORTNAP MARGÓJÁRA

Szeptember utolsó péntekének reggelén fázó, didergõ, tornaruhás diákok lepték el az iskola udvarát. Piros,
fehér és zöld pólósok gyülekeztek a hagyományos algimnáziumi sportnapon. Az igazgató úr köszöntötte a fázós csapatot, majd megkezdõdtek a versenyek. Az ember csak úgy kapkodhatta a fejét, no meg a lábát, ha
mindenhova el akart jutni. Foci a mûfüvön, zsinórlabda a nagyteremben, sorverseny vagy kézilabda a nagypályán, esetleg kerékpáros ügyességi verseny, ping-pong vagy futás? Nehéz a választás. Vajon hol kell jobban
szurkolni a csapatunknak? Hol vehetek én is részt a versengésben? Hol tudom megmutatni, mit is tudok?
Nehéz volt dönteni.
Sajnos az idõ gyorsan elszaladt. Volt úgy, hogy nyertünk, volt, hogy vesztettünk, de mindenképpen gazdagodtunk élményekkel. A sportnap végére jól elfáradtunk, nyugodtan mondhattuk: Ép testben ép lélek, épp
hogy élek… Legközelebb folytatjuk.
Köszönjük a szervezõknek ezt a napot!
Magdi
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Új tanév, új feladatok
– avagy mit tervez idén a Diákkamara?
Szeptemberben azonnal megkezdõdtek a munkálatok
a Diákkamara háza táján, a gólyatábor szervezésével
indult a 2008/2009-es tanév. Lent a táborban még az
új vezetõséget is megválasztották, név szerint: Ágh
Nóri 12.d – elnök, Bethlenfalvy Gergely 10.b –
Diákkamara vezetõségi tag, Kovács Márton 10.d –
Diákkamara vezetõségi tag, Köllõd Csaba 9.b –
Diákkamara vezetõségi tag. További fontos feladatokat
lát el: Vass Noémi 11.d – Kisdiákkamara elnök, Bayer
Kinga 9.b – Kisdiákkamara vezetõ, Schmidt Dodó 11.d
– PingvinSZIGet vezetõje.
A feladatok nagy része a tavaly elkezdett programok
továbbvitele, de idén is gazdagodott a paletta néhány
új feladatkörrel. Lássuk az éves tervek leírását:
1. Kisdiákkamara
A Diákkamarának eddig nem, vagy nem igazán
mûködõ oldalága idén megújult szerkezettel és
feladatkörrel állt fel. Bencze Dávid tanár úr és Róbert
atya segítségével, Pesty tanárnõ felügyeletével, valamint
két diákvezetõjével azt tûzték ki célul, hogy összegyûjtik az algimnazisták észrevételeit, problémáit, és
azokat átbeszélve a Diákkamara elé terjesztik, hogy a
„kicsik” ne legyenek kiszorítva az iskolának ezen fórumáról. Emellett mintegy utánpótlásképzõként mûködne
a szervezet, hogy a nyolcadikosok, átkerülve a fõgimnáziumba, már tisztában legyenek a Kamara mûködésével.
2. Továbbtanulási tájékoztatás
Tavaly kihelyeztünk egy faliújságot, amin a szükséges
határidõkrõl, nyíltnapokról tájékoztattunk titeket, ám ez
csak egy szelete volt annak, amit idénre
tervezünk. Szeretnénk elérni, hogy az
igazgatóság adjon nekünk egy napot,
amin, kicsit a Szent Imre Naphoz hasonlóan, hallgathatnánk öregdiákjaink, egyetemi tanárok elõadásait, beszámolóit az
egyetemi tanulmányokról (bolognai folyamat, jelentkezés, felvételi rendszer,
követelmények…). Szeretnénk elérni,
hogy mi diákok ne csak akkor szembesüljünk ezzel a kérdéssel, amikor a
felvételi lapot a kezünkbe kapjuk, hanem
akár már a fakt és érettségi kiválasztásakor is legyen némi rálátásunk álmaink karára. Az pedig, hogy általunk is
ismert diákoktól hallunk az adott karokról, sokkal közvetlenebbé teszi az informálódást.

3. Belsõ átalakítások
A padok körüli terek kellemessé varázsolódtak az
elmúlt tanévben, valamint megnyílt a terasz is (amire
idén a kedvezõtlen idõjárás, valamint kulcsproblémák
miatt még nem ülhettünk ki). Idén a Buborék elhelyezésének áldatlan állapotára szeretnénk megoldást
találni, valamint a belsõ udvar felújítását és az iskolai
életbe való bevonását tervezzük.
4. Folytatólagos feladatok
Az érdekképviselet, a felmerülõ kérdések feldolgozása
idén sem marad el. Ha bármilyen észrevétel, probléma
felvetõdik köztetek, úgy érzitek, hogy fontos lenne
foglalkozni vele, akkor írjátok meg emailben a
diakkamara@gmail.com címre (ide várunk ötleteket a
belsõ udvar felújítására és használatára is), és mi
igyekszünk minél elõbb a végére járni. Mindemellett a
tavaly debütáló PingvinSZIGet sem árválkodik tovább,
amint összeáll egy fix gárda, akik elvállalnak egy-egy
délutánt a teaházban, már indul is!
Mint az összefoglalóból kiderül, idén sem tétlenkedéssel telik az idõ, de a hatékony mûködéshez rátok
is szükség van! Ötleteitek, felvetéseitek minket segítenek, mert a ti véleményeiteken keresztül látjuk, hol
van gond, mit volna jó megváltoztatni/fejleszteni.
Szóval ti se tétlenkedjetek, járjatok nyitott szemmel az
iskolában!
Szép és eredményes évet kíván:
a Diákkamara vezetõsége
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Bemutatjuk a Diákkamara új vezetõségét
ÁGH NÓRI,

A

DIÁKKAMARA

Hogyan kerültél a Diákkamarába?
Kilencedikesként Perczel tanár úr mondta, hogy kellene
három ember a Diákkamarába. Jelentkeztek is, de én nem
tartoztam közéjük. A barátnõm egyszer megkért, hogy kísérjem
el egy ülésre, s míg õ csendben üldögélt mellettem, nekem ez
nem sikerült, végigbeszéltem és -kérdeztem jó szokásomhoz
híven, s ezek után már engem is hívtak a programokra, és
kilencedik végére már én voltam a propagandavezetõ. Szépen ott ragadtam, de így utólag már nem is
bánom, sok mindent megtanultam a Diákkamra
által, és sok mindent végigcsináltam, amit
kilencedikben még el se képzeltem volna
magamról. Például hogy kisgólyából 3 év
után fõ gólyatábor-szervezõvé növöm ki
magam, és néhány osztálytársammal mi
végeztetjük el a feladatokat a gólyatáborban, amiket elõtte mi csináltunk végig;
vagy hogy megtanulok fénymásolni.
Mi a feladatod a Diákkamarában, mit
vállaltál? Milyennek találod a vezetõséget?
Ha jól tájékoztattak, elnök vagyok. Az ember, aki
összefog, bátorít, feladatot ad, tanárokkal értekezik, küldözgeti
a köremaileket, hogy kinek mi lenne a dolga, betartja és
betartatja a határidõket (vagy kitalálja, hogyan magyarázza ki
a késést). Komolyra fordítva a szót, fõként a Pingvint viselem
szívügyemként, illetve a Szent Imre Napot segítem, és egy
továbbtanulási napot próbálok összehozni, amin a 10-11-12.
évfolyam kapna egyfajta tájékoztatást az egyetemekrõl,

ELNÖKE

fõiskolákról. Már a 10. évfolyamot is fontosnak láttam
belevonni, mert a fakultációválasztáskor már fontos ez a
kérdés. A csapatomat meg egyszerûen nagyszerûnek tartom,
ami azt takarja, hogy bár nagyon különbözõek vagyunk, mind
stílusban, gondolkodásban, mind képességekben, a célokért
mégis összehangoljuk ezeket a különbségeket, és egyre jobb
dolgokat tervezünk és valósítunk meg. Az elmúlt évekhez
képest szerintem tavaly indult el az összehangolódás, az
„együtt a diákokkal a diákokért” szemlélet, és ez
szerencsére a nagyszámú embercsere ellenére
tovább folytatódik, sõt!
Mit csinálsz a szabadidõdben az iskolán
belül és kívül?
Élvezem a végzõs lét minden örömét,
vagyis idegen mozgáskultúrákat próbálok
megtanulni a szalagavatóig, készülgetek az
érettségire, a biológia oktv-re, magamba
szívom életem utolsó történelem- és
magyaróráinak minden percét, sorba rakom
és
rendezgetem
az
emlékeimet
az
osztálykámmal, egyszóval töltögetem azt a bizonyos
képzeletbeli tarisznyát. Emellett sokat olvasok, zenét hallgatok,
jó filmeket nézek (fõleg történelmieket, magyart vagy angol
humorral fûszerezett mûveket), és amikor csak tudok,
kimegyek a természetbe, mert ha minden jól megy, hamarosan
nagyon sokat foglalkozhatok vele – mert talán nem titok,
hogy valami szép „bioszos” pályára igyekszem.

KOVÁCS MARCI
Hogyan kerültél a Diákkamarába?
Én a Diákkamarába úgy kerültem, hogy
kilencedikben õsszel Posta tanár úr
megkérdezte, hogy ki szeretne diákkamarás
lenni. Három osztálytársammal jelentkeztünk,
és így négyen elmentünk egy diákkamarás
ülésre. Azóta mi vagyunk a Boldog
Salkaházi Sára osztály képviselõi.
Mi a feladatod a Diákkamarában, mit
vállaltál? Milyennek találod a vezetõséget?
Jelenleg a diákkamara alelnöke vagyok. Idén
megszerveztem a gólyatábor délutáni akadályversenyét. Emellett pedig próbálom elérni az osztály-

fõnökömnél, hogy az osztályomból valaki írjon a
Pingvinbe. Szerintem a diákkamara vezetõsége
nagyon jó, hiszen nem véletlenül választottak
meg minket.
Mit csinálsz szabadidõdben az iskolán
belül és kívül?
Iskolán belül: szedem az osztálytársaimtól az osztálypénzt. Egyébként Tengely
tanárnõhöz járok kéziedzésre. Iskolán kívül:
cserkészkedem. Hétvégenként biciklizek és
biciklizek. Illetve szeretek házibulikon Marcellel
találkozni.
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BETHLENFALVY GERGÕ
rovatot tudnám ajánlani, mely egyre érdekesebb
koncert- és együttes-körképekkel, filmajánlókkal
stb. fog gazdagodni. A csapat rendkívül
ütõképes, büszke lehet rájuk iskolájuk.
Mit csinálsz szabadidõdben az iskolán
belül és kívül?
Az iskolában ötödikes koromtól kezdve
szép lassan majdnem minden sportágat
végigpróbáltam 2-3 edzés alkalmával, de
végül sehol nem volt maradásom. Egyébként
zenélek és táncolok, de csak hobbi szinten.

Hogyan kerültél a Diákkamarába?
A gólyatáborban voltam lent segíteni, meg
miegymás, aztán valami megbeszélésen csak
azt vettem észre, hogy vezetõ vagyok.
Azóta is nagyon büszke rám az anyukám!
Mi a feladatod a Diákkamarában, mit
vállaltál? Milyennek találod a vezetõséget?
A „Pingvin Szerkesztõ és Felújító Team”
tagja vagyok. (Legalábbis remélem.) A
Pingvin nagyon színvonalas újság, úgy
gondolom, megéri sok energiát fektetni bele. A
benne levõ rovatok közül fõleg a Zene és szórakozás

KÖLLÕD CSABA
Hogyan kerültél a Diákkamarába?
Ez egy hosszabb történet. Tavaly egy-két osztálytárssal
megbeszéltük, hogy megpróbálunk lemenni a gólyatáborba mint
osztálykísérõk. Megkérdeztük Pesty tanárnõtõl, hogy hányan
mehetnek egy osztályhoz kísérõnek. Mivel azt a választ kaptuk,
hogy a négy sok, én elvállaltam a tábortûzi programot, hogy
senki ne maradjon ki. Mikor már utaztunk Akali felé,
megtudtam, hogy megkaptam a gólyaavatást is...
Sebaj. Gyorsan megalkottam egy hasonló
szöveget, mint ami nekem volt egykor. És
hogy még a szórakozás is meglegyen,
mondtam, hogy a reggeli tornát levezetem.
Így jött el a vezetõség-választás. Kicsit meg
voltam lepve, mikor ki kellett állnom a
többiek elé, és elmondanom mit tennék, ha
tagja lennék a vezetõségnek. A helyzet
sokkoló hatása miatt csak gagyogtam valamit,
aztán leültem. Majd jött a szavazás és a hirdetés,
hogy ki az a három ember, aki a vezetõ lesz idén.
Megnyugodtam, mert tudtam, hogy úgysem kerülök be. De
aztán egy gyors szavazással eldöntötték, hogy én is kerüljek

A

be, mert csak két szavazattal maradtam le. Még ma is nevetek
egy jót, mikor belegondolok, hogy úgy lettem vezetõ, hogy
addig nem is volt közöm a Diákkamarához...
Szerinted miért választottak be?
Jó kérdés. Erre én is kíváncsi vagyok, mert nincs túl sok
ötletem.
Mi a feladatod a Diákkamarában?
Konkrét feladatköröm nincs. Ötleteket adok,
segítek.
Milyennek találod a vezetõséget?
Aranyos, vicces emberek vannak benne.
Ötletük van, ha kell valamit csinálni, amit
véghez is visznek. De hogy mennyire
ütõképes, azt a Szent Imre Nap után
mindenki leszûrheti magának. Mert nagyon
sok mindenkinek – nemcsak vezetõnek –
van benne a keze.
Mit csinálsz szabadidõdben iskolán belül és
kívül?
Az iskolában: színjátszás, kézilabda, cserkészet. Iskolán
kívül: nyelvóra, síelés.

PAPÍRGYÛJTÉS VÉGEREDMÉNYE

ALGIMNÁZIUM:
I. HELYEZETT: 8.A, 3445 KG
II. HELYEZETT: 7.B, 1958 KG
III. HELYEZETT: 5.A, 1387 KG

(2008.

OKTÓBER

15-21.)

FÕGIMNÁZIUM:
I. HELYEZETT: 10.D, 1386 KG
II. HELYEZETT: 9.A, 1141 KG
III. HELYEZETT: 9.C, 822 KG
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A Diákkamara felmérése a gólyatáborról
A Diákkamara kíváncsi volt a szeptember 12-13-14-én lezajlott gólyatábor visszhangjára, ezért
megkértük a gólyákat, hogy válaszoljanak néhány kérdésünkre.
Az alábbiakban ennek az eredményét ismertetjük.
1. Mennyire voltál megelégedve a szállással?
62% teljes mértékben (jó volt a szálláshely, finomak
az ételek és a tisztálkodási lehetõséggel sem volt
gond);
15% szerint a szállással nem volt gond, de lehetett
volna több az ennivaló;
23% nem volt teljes mértékben megelégedve a
táborhellyel.
Többen megjegyezték, hogy bár „a kaja szuper
volt”, a szobák és a fürdõk lehettek volna kevésbe
zsúfoltak és tisztábbak.
2. Hogyan tetszett a keretmese?
89% úgy gondolja, hatásos volt, a tanárok és a
szervezõk is jól felkészültek rá, és élvezte, hogy be
kellett öltözni, elõadást tartani vagy nézni;
9% szerint tanárokon és a szervezõkön látszott,
hogy élvezik, de nem tudta magáévá tenni;
2% mást képzelne el keretmeseként.
3. Milyennek találtad a szervezõk munkásságát?
82% szerint segítõkészek voltak, jó hangulatot
teremtettek, látszott rajtuk, hogy komolyan veszik a
feladatukat;
14% úgy véli jól felkészültek a táborra, de lehettek
volna nyitottabbak;
4% pedig azt mondja, hogy õk biztos jól érezték
magukat, de nem látta õket sokat dolgozni.
4.Éjszakai akadályverseny (csak a 9. c kérdése):
52% élvezte, jópofa feladatok voltak;
48% durvábbra készült, de inkább élvezte.
5.Reggeli torna (csak az 5. évfolyam kérdése):
38% szerint felfrissítõ volt, jól indult vele a nap;
43% úgy gondolja ötletnek nem rossz, de lehetne
még javítani rajta;
19% pedig erõltetettnek találta.
6.Nappali akadályverseny:
71% szerint jól szervezett volt, a feladatok találóak;
26% -nak a szervezettségével nem volt gond, a
feladatok nem tetszettek;
3% mondta azt, hogy nem tudta élvezni.

7. Tábortûz:
95% úgy véli, jó lehetõség arra, hogy az osztály
együtt dolgozzon egy mûsoron;
5% szerint a tábortûz maradjon, de ne legyenek
elõadások alatta.
8. Esti bulik:
88% jó ötletnek tartja, jól összehozta az osztályt, és
megismerhette a többi szentimrés diákot;
11%-nak a bulival önmagában nem volt baja, de
helyette más esti programnak jobban örült volna;
1% teljesen szükségtelennek tartotta.
9. Zirci programok:
76% szerint méltó lezárása volt a gólyatábornak, a
közösségépítõ és a városismereti játékokat is
élvezte;
22% úgy gondolja, a misével és a ciszterci rend
megismerésével nem volt gond, de a városismereti
játék helyett inkább valamilyen osztályonként
programot tudott volna elképzelni;
2% pedig azt mondja, a misén kívül nem kellene
más program.
A 10. kérdésben a gólyáknak arra volt lehetõsége,
hogy elmondják, ha õk lettek volna a szervezõk, mit
formáltak volna még a táboron. Itt többen javasolták,
hogy lehetne röplabda- és/vagy focibajnokság, az 5.
évfolyamnak is éjszakai akadályverseny és fürdés a
Balatonban. Ezek mellett többen szerették volna, ha
késõbb van a takarodó és ezáltal az ébresztõ is. De
rendkívül népszerû volt a „hosszabb lehetne” válasz
is. Azonban a válaszadók közül igen sokan (32 %)
semmit sem változtatnának a táboron, szerintük úgy
volt jó, ahogy volt (ezúton is köszönjük ezt a rendkívül
pozitív kritikát – a szervezõk).
Végül pedig köszönjük az 5. évfolyamnak és a 9.cnek, hogy kitöltötték a kérdõíveket, és megosztották
velünk észrevételeiket. Ígérjük, megpróbáljuk
orvosolni a hibákat – persze, csak azokat, amiket
módunkban áll –, hogy az elkövetkezõ gólyatáborok
még az ideinél is jobbak legyenek.

Nonó
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Vallató
Név: Almássyné Mudri Mária
Születési idõ: 1965. október 23.
Születési hely: Debrecen
Életcél: A gyermekeim boldogsága, s hogy harmóniában legyek Istennel, önmagammal s a világgal.
Országa: Horvátország (Olaszország, Görögország) –
ahol tenger van! De Angliát is szerettem!
Városa: Róma
Étele: Spenótos tészta
Itala: tea (de nem gyümölcs)
Színe: barna vagy bordó
Állata: süni (és a kölyökkutyánk!)
Autója: Volvo
Írói: Dosztojevszkij, Bulgakov, Hesse, Hamvas,
Marquez
Költõi: Ady, Babits, Kosztolányi, József Attila, Radnóti,
Weöres
Filmje: Hétköznapi mennyország
Színésze: Pierce Brosnan (a Mamma Miában); vagy
Latinovits és Ruttkai Éva
Zene: Grieg, Csajkovszkij, Bach, Mozart, Händel – a
klasszikusok mindenek felett
Példaképe: Mária
Hobbija: koncert, színház, filmek; séta Tepsivel, a
kutyánkkal
Mesefigura: a kis hableány
Barátok a suliban: „A te barátod a válasz a szükségedre…” Sokan kedvesek a szívemnek. Hál’ Istennek.
Szerelem: „Nem tudom, mi az, de jó nagyon…”
Házasság:
„Szeressétek egymást, de szerelmetek
ne váljék bilinccsé.
Legyen inkább olyan, mint a tenger,
Melynek lelketek partjai között
Ringanak hullámai. (…)
Daloljatok és táncoljatok együtt, de
mindegyitek maradjon meg önmaga…
Mint a lant húrjai, mindegyik külön kifeszítve,
bár együtt zengenek, egy harmóniát.”
Válás: nagy fájdalom
Félelem: Félni szabad… De nem jó. Eltávolít Istentõl.
Halál: Most barátkozom vele. Nehéz.
Pénz: Remélem, mindig lesz elég.
Mely tantárgyakat szerette leginkább és
legkevésbé? Leginkább a magyart, történelmet,
oroszt. Legkevésbé a kémiát és a fizikát.

Mi volt valaha a legrosszabb jegy a
bizonyítványában és milyen tantárgyból? Négyes,
matekból, fizikából, kémiából
Melyik országba utazna szívesen? Görögországba
Melyik történelmi személyiséggel találkozna
szívesen? Gandhival
Melyik történelmi eseményt látná szívesen? Mikor
Petõfi elszavalja a Nemzeti dalt.
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Mátyás, a mese meg az iskolánk
A Reneszánsz év alkalmából idén országos Mátyásmesemondó versenyt rendezett az Országos Széchényi
Könyvtár és az egyszervolt.hu internetes szolgáltató,
melynek budapesti elõdöntõjét a mi iskolánk szervezte.
Szeptember 16-án 45 diák érkezett hozzánk, hogy 3
kategóriában mérje össze mesemondó képességét. A
verseny két helyszínen, a Pingvin-szigeten és a Békefi
teremben zajlott két zsûri elõtt. Az 5-6. osztályosok
Nagy Attila olvasásszociológust, Almásy Katalint, az egyszervolt.hu munkatársát és Eigner Judit könyvtárost vették le a lábukról és állították
igen nehéz feladat elé. A 79. és 10-12. osztályos korcsoport pedig Lukácsi Huba
tanár úr, a Diákszínpad vezetõje, Tilless Ágnes és
Lázár Csaba elõadómûvészek
elõtt versengett. Mindkét
zsûri igen meghatottan érkezett a Díszterembe, a
központi eredményhirdetés
színhelyére, ahol a diákok – különösen a kicsik – már izgatottan várták, hogy ki jut tovább, s hogy ki
az, aki kapja az Interieur boltból származó „ínycsiklandozó” ajándékokat,
melyek már jó ideje ott díszelegtek
hívogatón a zsûri asztalán.
De nem csak a zsûri volt hálás a
sok tehetséges mesemondónak. A
megtiszteltetés, a kiválasztottság érzése kerítette hatalmába a versenyzõket és a vendégeket is az esemény
hangulata, a gyönyörû épület és a kedves fogadtatás
miatt is.
Ezúton is köszönöm Sudár Annamáriának, hogy régi
Alma Materét kérte föl e verseny házigazdájának, s
köszönöm dr. Párdányi Miklós igazgató úrnak, hogy minden erkölcsi és anyagi támogatást megadott e nemes
cél megvalósításához. Köszönöm Pesty Ágnes tanárnõ, a
konyhás nénik, a 11. b-s lányok és Dodó (11.d) segítségét. Hitem és tapasztalatom szerint jó hírünket vitték
a világba a hozzánk látogatók.
Én magam szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ott voltam az OSZK-ban a mesemondó verseny
döntõjén is, ahol „ügyeletes” Mátyás királyunk, Helyey
László elnökölt, mellette Boldizsár Ildikó mesekutató,
Gabnai Katalin drámapedagógus és Fenyõ D. György, a
Magyartanárok Egyesületének alelnöke ült a zsûriben, s
hallgatta velünk együtt az igen magas színvonalú pro-

dukciókat. A „kicsik” versenyét egy vak kisfiú nyerte
meg, akinek páratlan elõadása bizony sokaknak csalt
könnyeket a szemébe. A gyõztes mesemondók hangja
hallható is az épp aznap bemutatott Mátyás honlapon
– www.matyasmesek.oszk.hu –, akárcsak a tavalyi Nyugat-szavalóverseny helyezettjei a nyugat.oszk.hu-n, köztük iskolánk tanulójának, Tomcsányi Árpádnak a hangjával, aki a tavalyi országos verseny 7. helyezettje volt.
Az idei döntõben sajnos a mi diákjaink nem szerepelhettek, mert bár Ungvári Álmos, Turóczi Hajnalka és
Tomcsányi Árpád indult a versenyen, továbbjutni nem tudtak, gondolom, a mezõny
erõssége okán.
A mesemondó verseny a honlap ünnepélyes sajtótájékoztatója után „Elek apó” kútjának megkoszorúzásával ért véget a Döbrentei téren, ahová Kányádi Sándor a Hargitáról hozatott egy óriási követ, s ahol
rögtönzött kis ünnepségen emlékeztünk (az I. kerület alpolgármesterével, az OSZK igazgatóhelyettesével,
Berecz András mesemondóval, Kányádi Sándor költõvel!) Benedek
Elekre, és ünnepeltük a mesét lévén, hogy pár éve Benedek Elek
születésnapja a népmese napja is,
ahogyan ezt a jelesnapok.hu honlapról ti is tudhatjátok.
Én a magam részérõl nagyon
köszönöm, hogy részese, szervezõje lehettem ennek a
gyönyörû versenynek, mert miközben ott álltam Elek
apó kútjánál a kedd esti dübörgõ forgalomban a Duna
partján, azt éreztem, hogy aznap megint történt valami
a magyar kultúra szolgálatáért, és végtelen hálás voltam azért, hogy van hol állnom, azért, hogy Kányádi
4 évig küzdött az emlékhelyért, azért, mert hagyományt teremt, s azért, mert részese lehetek annak a
pillanatnak, mikor mellette népviseletben erdélyi kisfiú
mondja Mátyás-meséjét ízes tájszólással a szemét
törölgetõ erdélyi költõnek.
S ezúton is kérlek benneteket arra, hogy jövõre ne
feledjétek szeptember 30-át, a népmese napját, találkozzunk ott, s addig is segítsetek megmenteni a mesét,
ami – Boldizsár Ildikó szavaival – halálos veszélyben
van. Szeressétek, hallgassátok, olvassátok, mondjátok, s
vigyétek a hírt, hogy a MESE rólunk szól!
Köszönettel:
Almássyné Mudri Mária
nyugat.oszk.hu, matyasmesek.oszk.hu, http://jelesnapok.hu
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Hurrá, pályázzunk!
Akarsz csekély munkával óriási nyereményhez jutni?!
Igen? Akkor a „Pingvin” nem a te LAPOD… !
Szeretnél kemény munkával komoly hírnevet szerezni
magadnak az iskoládban, és beérnéd némileg
szerényebb nyereménnyel is? Akkor most nagyon
figyelj, mert eljött a te NAPOD!
Munkaközösségeink ebben a tanévben is összeállították ajánlati listájukat, minden tantárgyhoz több
témát is kínálva. Rajtad áll, melyik témát vagy
szakterületet választod magadnak.
Ugye emlékszel, hogy egy-egy kiváló dolgozattal
nemcsak az adott tárgy elsõ helyét célozhatod meg,
hanem esélyessé válsz az egész kategória (humán, reál,
mûvészet, publicisztika) fõdíjának elnyerésére. Tavaly
csak a mûvészeti terület pályamunkái között talált a
zsûri olyan alkotást, amelyet fõdíjra érdemesnek ítélt, a
többi területen ez a díj nem került kiosztásra. Ki tudja,
talán majd az idén…
Most érdemes megragadni a lehetõséget arra is,
hogy saját mûvészeti alkotással (vers, napló, novella,

zenemû, fotó, rajz vagy bármi egyéb) jelentkezz! El ne
felejtsd majd késõbb így kezdeni önéletrajzodat:
„Tanáraim korán felismerték tehetségemet” vagy „Már
a Szent Imre Gimnáziumban töltött éveim alatt is
jelentek meg mûveim…”
Itt az idõ, hogy megmutasd, micsoda tálentum
rejtõzik benned - csak eddig nem tudott a felszínre
törni! Vess véget annak a gyakorlatnak, hogy mellõzzenek egyes tanórákon a kollégák! Bizonyítsd be, hogy
komoly teljesítményre is képes vagy – de nem feltétlenül a tantervi követelmények szerint…
Az új kiírás - a beadási és eredményhirdetési
idõpontokkal, valamint további hasznos tudnivalókkal már megtalálható az iskolai honlap fõoldalán.
Hajrá Szent Imre Gimnázium, hajrá diákok!
A kuratórium nevében:

dr. Eigner Judit

MANSFELD PÉTER-EMLÉKVERSENY
A Tápay Miklós által alapított Mansfeld Péter-emlékversenyen a 16 induló közül 5-en jutottak tovább az írásbeli
selejtezõbõl. A november 3-i szóbeli döntõben nekik nemcsak tárgyi tudásukról kellett számot adni, hanem elõadóés tervezõi készségükrõl is, hiszen
tudósítaniuk kellett az 1956-os forradalom egyik budapesti helyszínének eseményeirõl, Mansfeld Péterként
beszédet kellett mondaniuk az utolsó szó jogán, és tervet
kellett készíteni a pesti srácok emlékmûvéhez. A verseny igen
szoros volt, a végeredmény a következõképpen alakult:
1.
2.
3.
4.
5.

Molnár Ágnes, 11.d
Dávid Orsolya, 11.d
Radvány Tamás, 10.b
Sándor Balázs, 11.b
Herczeg Tamás, 10.c

A döntõ valamennyi részvevõjének gratulálunk, és köszönjük
a közönség érdeklõdését!
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Felsõoktatási rangsor 2008-ban
Nemrégiben jelent meg az egyik neves hetilap, a
Heti Válasz mellékleteként a 2008-as felsõoktatási
rangsor. Ebben rengeteg hasznos információt és megfogadható tanácsot olvashatunk. A rangsort különbözõ
mutatók alapján állították össze, hét népszerû képzési
kategóriában (gépészmérnöki, idegenforgalmi, informatikai, jogi, kommunikációs, közgazdász, valamint orvosi).
Figyelembe vették többek közt a túljelentkezést, a
késõbbi elhelyezkedést, illetve a különbözõ versenyeken
elért eredményeket. Néhány mondat a fent említett
képzésekrõl.
A mérnököké a jövõ – állítja a legtöbb szakértõ. A
gépészmérnöki képzésben még mindig vannak üres
helyek, melyek betöltése a matematika és a fizika iránt
érdeklõdõ fiatalok feladata lesz. A rangsorban
toronymagasan a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezet (BME), de egyszerûbb bejutni
például a Budapesti Mûszaki Fõiskolára vagy a Miskolci
Egyetemre. Ezek mellett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen végzettek
is könnyen el fognak tudni helyezkedni.
Programozóból sosem elég. Egyre gyorsabban fejlõdõ
világunkban nélkülözhetetlenné válnak a megfelelõen
képzett informatikusok. De a gyakorlattal rendelkezõ
szakemberekbõl mutatkozik a legnagyobb hiány. A
legjobban ezen a téren a BME, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE, volt JATE) szerepelt, de bármelyik másik
egyetemen vagy fõiskolán tanulva is könnyen lehet
majd munkát szerezni.
Jogi képzésben több éve verhetetlen az ELTE,
mögötte az SZTE és a Széchenyi István Egyetem végzett. Bár a klasszikus jogi pályák telítettek, nehéz
túlképzés nyomaira bukkanni, kéregetõ jogásszal
nemigen lehet találkozni. Szakemberek szerint több
bíróra lenne szükség, de ez a legnépszerûtlenebb
szakirány, mert a kevés gyakorlati képzés és a szigorú
versenyvizsgák elveszik a kedvet a jelentkezõktõl. Ezen
a területen a legnagyobb a lemorzsolódás, mely a
bennmaradás nehézségeire figyelmeztet.
Hatalmas a túljelentkezés a közgazdászképzésre. A
Budapesti Corvinus Egyetemre, a Gábor Dénes Fõiskolára valamint az SZTE-re közel 4,5-szeres a
túljelentkezés. De ezekbõl az intézményekbõl valóban jó
szakemberek kerülnek ki, akiknek nem lesz gondjuk az
elhelyezkedéssel. Néhány egyetem és fõiskola színvonala
viszont nagyon elmarad az átlagtól, gyakorlati képzésük
sem megfelelõ.

Csábító a médiaipar, de a vállalatok messze nem
keresnek annyi kommunikáció szakon végzett hallgatót,
mint amennyi részt vesz az oktatásban. A fejvadászok
szerint „a megfelelõ idõben, a megfelelõ helyre, a
megfelelõ szakembert, a megfelelõ technikára” kell
kiképezni. Az intézmények hangsúlyt fektetnek a
másoddiplomás képzésekre és a továbbképzésre is. A
legelõkelõbb helyen az ELTE végzett, megelõzve az
SZTE-et és a Budapesti Kommunikációs Fõiskolát.
Jelentõs a túlképzés az idegenforgalomban. A
végzõsök 75 %-a nem talál megfelelõ állást, így kénytelen más (nem a szakmája szerinti) területen dolgozni.
Ezzel ellentétben mindenhová túljelentkezés van: a
Budapesti Gazdasági Fõiskolára 5-szörös, míg a Heller
Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások
Fõiskolájára és a Szolnoki Fõiskolára 2,5-szeres.
Hazánkban négy egyetemen (Debreceni, Semmelweis
Egyetem, PTE, SZTE) folyik világszínvonalú orvosképzés.
Ezt mutatja, hogy a külföldi diákok aránya mindenhol
40 % körüli. Friss diplomával itthon is könnyen el lehet
helyezkedni, de a magasabb fizetések külföldre csábítják a végzõsöket. Egyre fontosabbá válik a magyar
orvostársadalom megfiatalítása is, melyet az új doktorok itthon tartásával lehetne legkönnyebben elérni.
Egy 2008 augusztusában készített közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek több mint 80 %-a
tartja valamilyen szempontból fontosnak egy diploma
megszerzését. A válaszadók harmada szerint fontos,
hogy a diplomát melyik egyetemen/fõiskolán szerezte
az álláskeresõ. Szerintük a magyar felsõoktatási
intézmények nagyon eltérõ színvonalúak. A megkeresettek közel a negyede csak a megfelelõ „papírt”, míg
szintén 25 %-uk a megfelelõ gyakorlatot részesíti
elõnyben. 10-bõl 6-an megfelelõnek ítélik a hazai
felsõoktatást, szerintük a legtöbb itthoni intézményben
megszerzett diploma egyenértékû a külföldi egyetemeken megszerezhetõvel. A felmérés szerint a
leggyakoribb ok, amiért az emberek továbbtanulnak,
az elmúlt évhez képest nem változott. A válaszok
többsége szerint ez a karrierépítés (jó állások megszerzése, magas fizetés), valamint a mélyebb ismeretek
megszerzése az adott területen. A foglalkoztatók
véleménye, hogy kevés a gyakorlati oktatást nyújtó
intézmény Magyarországon. Emellett legtöbbször az
álláskeresõ végzõsök nyelvtudása sem megfelelõ.
Szerintük hiába tett valaki egy sikeres nyelvvizsgát, ha
nem tud megszólalni az adott nyelven.
Bó
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Így írtunk mi magyarul, franciául, angolul és németül
AVAGY

COMENIUS-MÉRLEG 2007/2008

A Pingvin jelen számával együtt a kedves Olvasó egy
másik újságot is kézhez kap. A Babel Union a
2007/2008-as Comenius-év munkájának gyümölcse.
Már a cím is utal azokra a kihívásokra, amelyekkel diákjainknak szembesülniük kellett, hiszen együtt kellett
dolgozni rennes-i testvériskolánk és egy hamburgi iskola
diákjaival. Ezekkel az iskolákkal vágtunk bele több mint
három évvel ezelõtt egy közös Comenius-projektbe, amelynek témája a fiatalok szabadidejének
eltöltése
volt az elmúlt
ötven évben.
A lap elkészítése nem volt
egyszerû feladat,
hiszen az újságírás a résztvevõ
tizenegyedikeseink
(most már végzõseink)
számára
még magyarul is
újdonság
volt,
nemhogy
idegen
nyelven. Nemcsak
magyar
cikkeket
kellett írni, de azoknak angol, francia és
német változatait,
illetve francia és német diákok cikkeinek
magyar összefoglalóját is el kellett készíteni. A cikkírás után
következett a lapszerkesztés nehéz feladata
Hamburgban: német és
francia diákokkal és tanárokkal közösen rövidítettünk cikkeket, írtuk
meg az el nem készült
fordításokat, kerestünk
képeket a szövegek
mellé, és hoztuk létre
oldalról oldalra az újságot. Hogy milyen sikerrel, azt
döntse el mindenki maga.
A tavalyi Comenius-program a résztvevõknek (diákoknak és tanároknak egyaránt) rengeteg új élményt és
szépséget jelentett. Januárban 12 magyar diák utazhatott Franciaországba. Elõször Párizst száguldottuk be;

a várost fölülrõl háromszor is megnéztük: az Eiffeltoronyból, a Montmartre-ról és a Concorde téren
felállított óriáskerékrõl, persze megnéztük a Louvre-t, az
Orsay és a Rodin Múzeumot is. Misére pedig hová
máshová mehettünk volna, mint a Notre Dame székesegyházba. A párizsi villámlátogatás után Bretagne-ba
utaztunk, ahol megismerkedtünk Rennes-nel, Saint
Malóval és Mont Saint
Michel csodálatos apátságával, illetve egy francia iskola és francia
családok életével. Áprilisban mi fogadtunk
kilenc francia diákot, és
mutattuk meg nekik
Budapest nevezetességeit. Végül júniusban, a tanév végén
még mindig volt négy
diáknak ereje arra,
hogy
Hamburgba
utazzon, és feltegye
az i-re a pontot. Itt
az újságszerkesztés
és több iskolai program (színház, koncert, piknik) mellett
jutott idõ arra is,
hogy megismerjük
e hatalmas kikötõváros olyan látványosságait, mint
az Elba alatti szecessziós
alagút
vagy a Szent
Mihály templom,
ahol Bach fiai is
játszottak. Egy
nap
még
a
közelben fekvõ,
marcipánjáról
híres, gyönyörû középkori
városmaggal rendelkezõ Lübecket is meglátogattuk.
Nagy kaland volt, és most jól esik egy kicsit
megpihenni.

Gianone András
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Kis-Hortobágy a Velencei-tó mellett,
avagy a Dinnyési Fertõ világa
Ha az ember felül a Déli pályaudvaron egy Székesfehérvárra menõ vonatra, 75 perc múlva már is érkezett Dinnyésre, amely közigazgatásilag ugyan Gárdonyhoz tartozik, de valójában egy csöndes, átlagos falucska. Mégis nevének hallatán a legtöbb madarász szeme
felcsillan, hiszen névadója a tõszomszédságában fekvõ
Dinnyési Fertõ Természetvédelmi Területnek, amely része
a hazai Natura 2000-es valamint a Ramsari (egyezmény a nemzetközi jelentõségû vizes élõhelyekrõl mint
vadmadarak élõhelyérõl) területeknek. Egykoron ez a
nádrengeteg közvetlen kapcsolatban állt az õt
éltetõ Velencei-tóval, ám a vasúti töltés
megépítésével leválasztották róla, halálra
ítélve a madárparadicsomot. Szerencsére
a közelmúltban tisztított szennyvíz beengedésével sikerült rehabilitálni és szabályozni a vízivilágot, amihez még hozzájárult a magyar szürkemarhagulya és
a rackajuhnyáj jótékony taposása és
rágása, ami elsõsorban az agresszívan terjeszkedõ nád és az Amerikából betelepült
ezüstfa visszaszorításában elengedhetetlen. Az
így kialakított - nádas, gyékényes, magassásos, szikes és ártéri erdei - mozaikos élõhelyeken már olyan
ritka fészkelõ fajok is megtalálhatóak, melyek korábban
nem is voltak itt jellemzõek. A teljesség igénye nélkül:
a nádasban fülemülesitke, vörösgém, kanalasgém és
kékbegy, a szikes partokon gulipán, széki lile, gólyatöcs,
az erdõkben pedig füleskuvik, feketególya, és a tavalyi
év sikereként mûfészken megtelepedett a turul (kerecsensólyom) is. Jó néhány fajnak ez az aránylag kis
terület jelenti a legnyugatabbi mentsvárát, hiszen pl. a
fülemülesitke Nyugat-Európából már gyakorlatilag
kiveszett. Jönnek is csodálkozni német és angol
madarászok.
De a madarak õsszel, vonulásuk során is tömegesen
választják ezt a helyet pihenõül. A gyûrûzõtábor lakói
nem egyszer fogtak már finn, lengyel és török gyûrûs
madarakat, elsõsorban partfutókat, ezenkívül a vetési
ludak és nagy lilikek számát is ezresekben lehet mérni.
A legnagyobb fejlemény viszont az, hogy múlt õsszel
30 daru is tiszteletét tette a fertõn, ami eddig csak a
Hortobágynak járt ki. Aki személyesen szeretne errõl
meggyõzõdni, az kényelmesen megteheti, hiszen egy
éve lett felújítva a Fertõ melletti - vonatból is jól
látható - magasles, ahonnan szélmentes idõben kedvére
távcsövezhet bárki, aki elõzetesen engedélyt kér rá
Fenyvesi Lászlónál, a helyi természetvédelmi õrnél, akit
Dinnyésen mindenki ismer.

Ilyen ideális környezetben fekszik az Elza-majori gyûrûzõtábor, amit aszfalton is meg lehet közelíteni, ha Seregélyes felé indulunk, de érdemes inkább rászánni a
gyaloglásra azt az egy órát, és ha figyelünk, egészen
biztos, hogy látunk, tapasztalunk valami újat. Ha mást
nem is, a hely egyedülálló szellemét. Kevesen tudják,
de Dinnyés egykori neve Méd volt, ami aligha nem az
erre vándorolt médekre utal, ha pedig Börgönd felé nézünk, egy állítólagos áldozati dombot- a Szt.László dombot - pillanthatjuk meg. Késõbb Mátyás királynak
is volt itt egy ménese, ezt jelzi a Csikó tanyából kialakult Sikota elnevezés, amely ma már
csupán a tábortól északra esõ rétet és
szikes tavat jelöli. Aztán helyenként még
ott vannak a bombatölcsérek is a
réten…
A történelem mindenhol ott rejtõzködik. Éppen ezért a madárgyûrûzõ tábor egyben hagyományõrzõ, nomád tábor is. Négy éve készült el egy korhû,
honfoglaláskori veremház sárból és nádból
tapasztva, idén pedig a hároméves munka
gyümölcseként elkészült egy jurta, természetesen a
helyi rackajuhok gyapjából nemezelve. Azonban a táborlakók egy napját így is a madarak hálóból történõ
kiszedése és a környékrõl begyûjtött sérült és elárvult
madarak – többnyire fehérgólyák - gondozása tölti ki.
Persze mindig jut idõ íjászatra, bilickére (õsmagyar játék, a métához hasonló), este aztán közös éneklésre is.
És akiben még mindig maradt energia, az felcsaphat
gulyásnak, hiszen ezek a szilaj jószágok mindig találnak
módot arra, hogyan szökjenek ki a villanypásztor mögül
és tûnjenek el a közeli kukoricásban. (Idén nagy örömömre mindezt hajnal kettõkor tették… Még szerencse
,hogy segítségemre volt egy ostor és két puli).
Ennek ellenére sokszor festõi látványban volt részem.
Nehéz szavakba önteni azt a látványt, amikor a hajnali
párából a szürkemarháknak csak a szarvai látszanak ki,
miközben a háttérben felkel a nap. Ezt az élményt
ajánlom mindenkinek, és akik ezt nem hiszik, azok csak
kérdezzék meg a mostani hetedikeseket, akik már látogatást tettek itt október elsõ hétvégéjén Zsombók
András, egykori tanárunk jóvoltából. Szóval készítsétek
a távcsövet, no meg a gumicsizmát, mert idén is
lesznek Madármegfigyelõ Napok!
Madárbarát üdvözlettel: Rigler Ádám
További információk:
www.elzaimadarasz.fw.hu
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Új tudományág születik,
avagy a biomimetika rövid története
Az idõszámításunk elõtti 4. században Arisztotelész
egy fa alatt üldögélve figyelte, amint a kis gekkók
gravitációt meghazudtolóan rohangálnak fejjel lefelé a
fatörzsön, de megmagyarázni nem tudta a jelenségét.
George de Mestral 1948-ban egy svájci réten tett séta
után szedegette ki zoknijából és kutyája bundájából a
bogáncsokat, kicsit bosszankodva, de elgondolkodva
azon, miként ragad ilyen jól ez a parányi növényi rész.
Mi a közös a két férfiban? Az,
hogy mindketten egy ma még újszerûnek számító tudományág úttörõi
voltak. Míg Arisztotelésznek csak a
megfigyelései maradtak ránk, addig
Mestral találmányát, a tépõzárat
minden nap használjuk. Ez a két feljegyezett kutatás indította el a biomimetikát hódító útjára.
Ma már, a legkorszerûbb elektromikroszkópok és a
villámsebes számítógépek világágban az élõlények titkainak feltárása egyre egyszerûbb, de még a tudósok
sem látják elõre, hogy hány ötlet rejlik az evolúció tervezõasztalán.
A tépõzár mellett már megjelent a szúnyogok szúrószívó szájszervérõl mintázott injekciós tû, amelynek szúrása szinte észrevehetetlen, a lótuszlevél víztaszító
mechanizmusát a szennytisztító festékeknél szabadalmaztatták, a Mercedes-Benz új autómodelljének áramvonalas alakját pedig egy kis hal, a bõröndhal dobozformája ihlette. Németországban a repülõgépek szárnyainak korszerûsítésénél a ragadozó madarak evezõtollait figyelik, Afrikában a házak hûtésének megoldását
a termeszvárak szerkezetében vélik felfedezni.
Sok találmány még gyerekcipõben jár, ilyen például a
bálnauszony recésségének felhasználása halkabban és
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hatékonyabban mûködõ szélturbina-lapátoknál, a legyek repüléstechnikájának kihasználása felderítõ robotok megalkotásánál, vagy a cápabõr mikrobarázdáinak
szerkezete a haditengerészetben, ahol hajók alját védené a bevonatképzõ tengeri élõlényektõl. Ez utóbbit kiválóan tudják már alkalmazni a sportszergyártásban,
az ugyanilyen anyagszerkezetû úszódressznek sokkal
kisebb a közegellenállása, így gyorsabban száguldhat
az úszó a vízben.
A rovarok közül még a lepkék
szeme ihlette meg a mérnököket,
hasonló fényvisszaverõ képességet lézerrel létrehozva a monitoroknak
szinte teljesen megszûnik a csillogása, és a kép még élethûbb színekben tárul elénk.
Manapság, mikor mind a tervezõk, mind a közemberek a környezettudatosság nevében alakítják életüket, jó látni, hogy az eddig távolinak tartott két tudományág, a mérnöki és a biológia egymásra találva
dolgozik olyan dolgokon, amik nagyban segítik életünket, és a környezetvédelemben is, elõrelendítenek. A
természet bebizonyította, hogy még az ûrkutatás csodáin ámuló emberiség számára is tartogat akár többmillió éves meglepetéseket, melyek mindig is körülvettek minket, csak eddig talán nem tulajdonítottunk
nekik nagy jelentõséget.
A természetet nem csak védeni érdemes, hanem a
legapróbb részletekig megfigyelni is, ki tudja, mi vár
még benne ránk!

Ágh Nóri

ZÖLD

ROVAT!

Ebben a tanévben a Pingvin új kezdeményezéssel próbálkozik, a Zöld rovattal. Ide olyan cikkeket, riportokat, könyv- és
filmajánlókat várunk, amelyek a természettudományokhoz (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz) köthetõk. Nem csak
tudományos beszámolókra gondoltunk, hanem akár túratippekre, riportokra olyan emberekkel, akiket közelebbrõl ismertek és ilyen
területen dolgoznak, ismeretterjesztõ könyvek és filmek ajánlására, és mindenre, ami benneteket foglalkoztat és amit érdekesnek
találtok.
Jogos lehet a kérdés, miért pont az ilyen témák kerültek a középpontba? A természettudományok rohamosan fejlõdnek, és
mind a nagyvilágban, mind az iskolánkban megújult eszközöket használnak, ám az ilyen szakmában dolgozók, illetve az ilyen
egyetemet, fõiskolát választók száma folyamatosan csökken. Ezért született meg a gondolat, hogy szeretnénk ezeknek a
tantárgyaknak egyfajta népszerûsítõ fórumot indítani, hogy mindenki számára megmutathassuk szépségüket.
Ha kedved támad egy érdekes jelenség, környezeti probléma vagy hazai különlegesség bemutatására, írd meg és küldd el a
már megszokott pingvin@szig.hu címre, és jelöld a leveledben, hogy a cikkedet a Zöld rovatba szánod!
A kutatásokhoz kitartást, az olvasáshoz jó szórakozást kíván:
Ágh Nóri rovatvezetõ
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Napfogyatkozás
Augusztus 1-jén napfogyatkozás volt a Földön. A
fogyatkozás teljességének sávja Észak-Kanadában
érintette elõször bolygónkat. Ezt követõen átszelte
Grönlandot, majd Oroszországon és Mongólián haladt
át, végül pedig Kínát is elérte. A teljesség csak egy
közel 200 kilométer széles sávból volt látható, a
részleges fázist sokkal nagyobb területrõl lehetett
követni, többek között Magyarországról is. Nálunk a
Hold a napkorongnak maximálisan 20 %-át takarta le,
így sötétedést gyakorlatilag nem érzékelhettünk.
Napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold a
Föld és a Nap közé kerül, és a Hold árnyéka bolygónkra vetül. A jelenség a Föld felszínén állva csak az
árnyék területérõl figyelhetõ meg. A Nap és a Hold
égen látható mérete (látszó átmérõje) véletlen
egybeesés miatt közel egyforma.
Forrás: MCSEAz ábrán a Hold Földre vetülõ árnyékából a nagyobb és világosabb szürke kör mutatja a
részleges fogyatkozás területét. A teljes fogyatkozás
területe a kisebb, sötétebb foltra esik. Mivel a Hold a
Napnál 400-szor kisebb és 400-szor közelebb is van
hozzánk, kedvezõ helyzetben az egész napkorongot
eltakarhatja. Ezt teljes napfogyatkozásnak nevezzük.
Részleges a fogyatkozás, amikor a Hold a napkorongnak csak egy részét fedi le. Utóbbi fázis tölti ki
a fogyatkozás idõtartamának legnagyobb részét a teljes
fázis elõtt és után, összesen közel két órán keresztül.
Az ókori keleti történetnek egyik nevezetes napfogyatkozása az volt, amelyet Hérodotosz említ meg.
Küaxarész méd király és Alüattész líd király egy hosszan
tartó háború 6. évében éppen a Halüsz folyó partján
csatázott, amikor csata közben fényes nappal váratlanul
elsötétült a Nap; mire a harcoló felek azonnal békét
kötöttek. Kis-Ázsia térségében ebben az idõben csak
egyetlen napfogyatkozás volt látható: Kr. e. 584. május
29-én. Ezzel egy további, több irányban hasznosítható
pontos adathoz jutottunk. Éppen Hérodotosztól tudjuk,
hogy ezt a napfogyatkozást évre pontosan megjósolta
Thalész, a nagy csillagász, matematikus és filozófus.
Más hiteles adatunk nem lévén Thalész korára vonatkozólag, ezen az alapon tesszük mûködését a Kr. e. VI.
század elsõ évtizedeire.
Hérodotosz mondja el, hogy a görögök elleni
háborúra való készülõdés közepette Perzsiában
napfogyatkozás volt, és ezt Xerxész mágusai úgy
magyarázták, hogy – a Nap a görögök istene lévén –

annak fogyatkozása a görögök majdani vereségét
hirdeti. A perzsa háborúk idõszakában azonban Irán
területén csak Kr. e. 478. február 17-én volt teljes
napfogyatkozás, azaz már a perzsák veresége után.
Úgy látszik, Hérodotosz informátorai tudtak arról, hogy
nagyjából ebben az idõben volt Iránban egy napfogyatkozás, de annak pontos idejét nem ismerték vagy
nem közölték, és így a történetíró két, idõben pontosan
össze nem tartozó eseményt téves kombináció alapján
kapcsolt össze. Viszont hiteles és kronológiai
szempontból felhasználható Thuküdidész közlése, hogy a
peloponnészoszi háború kitörésének évében Hellászban
baljóslatú napfogyatkozás volt látható: ez a mai
számítások szerint Kr. e. 431. augusztus 3-án következett be, és ez az adat hozzásegít a nagy görög belsõ
háború idõrendjének pontos meghatározásához.

Lógó János, 8.b
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Õsrobbanás, fekete lyuk és internet
Az egyik osztálymisén hallottuk, hogy veszélyes lehet
a most épült részecskegyorsító. Kíváncsi voltam, igaze a dolog, ezért utánanéztem az interneten.
A svájci Részecskefizikai Kutatóközpontban (CERN)
épült valaha létezett legnagyobb teljesítményû részecskegyorsító, a Large Hadron Collider (LHC) várhatóan
képes lesz az univerzum születése idején fennállt
feltételek szimulálására. Ellentétben azzal, amit a neve
sugall, az õsrobbanást nem feltétlenül egy valódi
robbanásként kell elképzelni. A kutatók inkább azt jelzik
az elnevezéssel, hogy a világegyetemnek volt egy
kezdete: az a pillanat, amikor a világegyetem, a tér és
az idõ született. A tudomány nem tudja miért vagy
hogyan ment végbe a folyamat, mondja Richard
Jacobsson, a CERN fizikusa, de a nagy részecskegyorsítók, mint az LHC, segíthetnek többet megtudni
róla.
A fizikusok arra számítanak, hogy az LHC segítségével megtalálják a Higgs boson nevû, eddig csak
elméletben ismert részecskét, mely választ adhat arra
a kérdésre, hogy az elemi részecskéknek miért van
tömegük és súlyuk. Torsten Wengler fizikus szerint a
Higgs megtalálása nagy sikert jelentene, de amennyiben
ez nem következik be, az még érdekesebb fejlemény
lehet. „Ha még az LCH mûködése során sem találjuk
meg, akkor alapvetõ hiba van az elméletben, és ez
még annál is izgalmasabb lehet, mintha megtalálnánk.
Úgyhogy mindenképpen nyerõ pozícióban vagyunk.”
Forrás: CERN
Sokan tartanak attól, hogy a „nagy hadron ütköztetõ”, az LHC minden eddiginél nagyobb energiájú
laboratóriumi kísérleteiben olyan fizikai folyamatok
indulhatnak be, olyan részecskék jelenhetnek meg,
amelyek veszélyesek környezetükre, ránk. Születhetnek
apró fekete lyukak, de csak akkor, ha a tér nem
háromdimenziós, hanem több dimenziója van. Erre
viszont egyelõre nincs bizonyíték. Ha az LHC detektorai
fekete lyuk megjelenését észlelik, akkor joggal gondolhatjuk, hogy sokdimenziós a tér.

Közismert, hogy a nagy fekete lyukak akár egész
csillagokat képesek elnyelni, magukba olvasztani. Hát
ha a parányi fekete lyukak is elnyelik környezetüket,
és fokról fokra akár egész bolygónkat? A kutatók
biztosak abban, hogy a mikroszkopikus fekete lyukak
nem lehetnek stabilak, tehát – ha keletkeznek is –
gyorsan elbomlanak. A megfigyelések is ezt igazolják.
A természetben is zajlanak nagy energiájú részecskeütközések, ezekben is keletkezhetnek fekete lyukak.
„Mint köztudott, a világháló elgondolása itt született
a CERN-nél. Most a Grid nevû új technológián
dolgozunk, amit ugyan nem mi találtunk fel, de ez
lesz a következõ nagy lépcsõ az internet fejlõdésében”
–
nyilatkozta
Francois
Grey,
a
CERN
infokommunikációs osztályvezetõje. A tudósok
évtizedekig fogják az LHC-bõl nyert adatokat elemezni,
és az új technológia lehetõvé fogja tenni, hogy a
hatalmas adatmennyiség elérhetõvé váljon a tudósok
számára a világ bármely részén.
Ha valaki többet szeretne tudni errõl a témáról,
utánanézhet az interneten a www.index.hu/tudomány
vagy a www.origo.hu/tudomány oldalon.

Lógó Benedek, 9.b

Ciszterci Szent Imre templom (XI. Villányi út 25.), nov. 22., szombat 18.45
A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG EGYHÁZI ZENÉJE 27.
Valentin Deppisch: Magnificat
Darázs Renáta szoprán,
a Boldogasszony lelkészség és a templom kórusa, valamint kamarazenekar,
karigazgató Molnár Katalin és Csányi Tamás
Támogató: XI. ker Önkormányzat, Szentimrevárosi Egyesület, Mária Rádió, Katolikus Rádió
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NAGY celebvadászat egy NAGYszerû
KISherceg koncert után
Mióta csaptok együtt a húrok, na meg
a dobok közé?
Riska: Ötödikben kezdtünk el Balázzsal
zenélgetni, amikor pedig mondta, hogy a
bátyja is gitározik, hárman téptük tovább
a húrokat. Kipit 2006 elején kértük meg,
hogy legyen a dobosunk. Késõbb õ kiment
egy évre Amerikába, ezért kénytelenek
voltunk egy évet szünetelni, de tavaly
nyáron ott folytattuk, ahol abbahagytuk,
és ismét a húrok meg a dobok között vagyunk, újult erõvel…
Bazsi: Eleinte még csak poénból játszottunk, olcsó
elektromos gityón, kézzel gyártott erõsítõvel, de szerencsére elég régen kezdtük ahhoz, hogy összecsiszolódjunk, és eljussunk egy minõségibb szintre.
Mit jelent számotokra játszani? A zenélés élménye
vagy a közönség szórakoztatása lényegesebb?
Kipi: Fontos a zenélés élménye, ami szorosan összefügg a közönséggel, mert nagyon sokat segít, ha látjuk, hogy a többiek jól érzik magukat, és élvezik a
koncertet. Ez a legnagyobb elismerés. A fellépések mellett a próbák is rengeteg pluszt adnak, mert közben
lehet a legtöbbet fejlõdni, és mindegyik már önmagában egy buli. Nem tudok választani, hogy melyik a lényegesebb, mert szerintem mindkét tényezõ sokat
nyom a latban.
Bazsi: Számomra az jelenti a legtöbbet, hogy együtt
lehetünk, és sok munkával közösen sikerül összehoznunk valami eredeti vagy újszerû dolgot.
Bálint: Nekem a fellépésekkor az élmény a közönséggel való törõdést is jelenti, szerintem ez cseppet
sem másodlagos, és párosul magával a zenéléssel.
KisHerceg. Elsõre az jut eszembe róla: jól csak a
szívével lát az ember, ami fontos, az a szemnek
láthatatlan – de mit gondoltok, hallható?
Bálint: A névválasztásnak nem sok köze van a
könyvhöz, az idézethez való viszonyunkat pedig nem
nekünk kell eldönteni
… Úgy gondolom, ennek a megítélése inkább a közönség dolga.
Kipi: Arra törekszünk, hogy a zenénkkel jó hangulatot teremtsünk, az pedig fontos. Ha sikerül elérnünk,
hogy mindenki felszabaduljon, akkor azt hiszem
hallható.
Szerintetek mi kell ahhoz, hogy egy együttesben
kialakuljon akkora összhang, ami elegendõ minõségi muzsika megalkotásához?
Riska: Elsõsorban sokat, kitartóan kell gyakorolni, de
emellett fontos a zenei tudás és a tehetség is.

Kipi: A zenei elõképzettség tényleg sokat
számít, viszont nem elég. Egy bandában fontos, hogy jól ismerjük egymást a legtágabb
értelembe véve, ahhoz pedig sok idõ szükséges. Mi együtt játszunk már lassan három
éve, így már ismerjük egymás zenei stílusát,
gyengéit és erõsségeit egyaránt, ez pedig
nagy elõny.

Bazsi: Ahhoz, hogy megismerjük egymást, elengedhetetlen a kommunikáció, és hogy jól kijöjjünk
egymással.
Teszek egy óvatos próbálkozást lerántani a
leplet nevetek jól titkolt eredetérõl… Szóval
melyik kisbolygóról is érkezett az ötlet, hogy
KisHerceg legyen a nevetek?
Bálint: Õszintén megvallva a nevünk múltja
elõttünk is meglehetõsen homályos, csak annyi emlékfoszlányom van, hogy a Riskától ered.
Riska: Igazából ez csak egy spontán ötlet volt, és
tényleg nincs valami komoly kapcsolatban a könyvvel.
Na jó, én véget vetek a mellébeszélésnek, azért lettünk
KisHerceg, mert nem akartunk Nagy Királyok lenni,
csak szerényen…?
Milyen stílust képviseltek? Mi a legfõbb mondanivalótok?
Riska: Mindannyian teljesen más stílusokat képviselünk, ezért amit mi játszunk, azt eléggé nehéz behatárolni, keretek közé szorítani, de sokoldalú, színes és
igazán vegyes zenéket hallhattok tõlünk.
Kipi: Progresszív rocktól kezdve a drum and bassen keresztül,a metalig és reggae-ig minden fajtából
merítünk egy keveset.
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Bálint: Én általában a rock/alternatív kifejezést
szoktam használni, de zenénk hangzásvilága azért nem
fedi tökéletesen ezt a meghatározást. Tipikus mondanivalónk nincs, mindig amit éppen érzünk vagy eszünkbe
jut, azt zenésítjük meg. Nem a megmondás vágya,
ami mozgat. A szövegeket rajtam és Riskán kívül még
Dávid, az egyik bátyám szokta írni.
Ki milyen stílust képvisel pontosan?
Riska: Mindhárman játszunk klasszikus gitáron is, de
ez csak a háttér. Az én ízlésvilágomat nagyjából a
funky-s, rockos zenék jellemzik.
Kipi: Leginkább a progresszív rockot szeretem,
például a Dream Theater nagy kedvencem, de mellettük hallgatok R’n’B-t, hiphopot, jazzt is, és ezek mind
meghatározzák azokat az ötleteket, amiket én próbálok belevinni a KisHercegbe.
Bálint, Bazsi: Mi többnyire King Crimsont, Pink
Floydot és Led Zeppelint hallgatunk, többek közt õk a
mi ihletõink… De nagyon sok más zenei stílust is
kedvelünk.
Van olyan cél, amit magatok elé tûztetek és
együtt szeretnétek elérni?
Riska: Nyilván szeretnénk nagyobb sikereket is elérni
a zenei pályán, bár ezt ritkán nevezzük nevén, mert
még nem tudtunk ennek érdekében eleget tenni. Tanulnunk kell, ezért hangszereink még inkább
csak hobbi-, mintsem
munkaeszközök, de érettségi után remélem rá
tudunk majd feküdni a
zenei karrierünk építgetésére.

Bálint: Rövid távú
célunk egyelõre a biztos,
lelkes közönségtábor növelése, magam részérõl
egyéb álmokat nem igazán ringatok.
Fontos számotokra
a siker? Mit gondoltok, mennyire lehet
itthon felkapaszkodni
a létrán esetleg a világsikerig?
Kipi: Sajnos Magyarországon szinte esélytelen befutni eredeti, igényes
muzsikával. A média figyelmét nem lehet felhívni olyan
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zenével, amit mi játszunk. Ha valaki be akar futni, muszáj elmennie valami slágeresebb irányba és tucatárut
kínálni.
Riska: Az a legszomorúbb, hogy nem csak mi tapasztaljuk ezt, mert sok tehetséges zenekart ismerünk,
és semelyikük nem tud felkapaszkodni a saját stílusában. Nagyon nehéz átlépni azt a határt, hogy barátoknak vagy idegeneknek zenélünk, pedig az jelentené
a siker felé vezetõ elsõ lépéseket. Ennek áthidalására
lennének valók a tehetségkutató versenyek, de ott is
a korrupció az úr, és egyébként sem fektetnek rá elég
hangsúlyt.
Ez itt a reklám helye… A közeljövõben mi újjal
rukkoltok elõ?
Kipi: Október 30-án koncertezünk legközelebb a híres-neves Exhausted zenekarral – Tengely Bence, Szabó
Bernát, Folyó Gergõ és Oláh Pisti csapatával –,
amelynek a Deja vu Music Pub ad majd otthont.
Demo pedig szépen lassan érkezik, csak türelem!
Bálint: Létrehoztunk egy levelezõlistát, melyre egyetlen e-mail elküldésével fel lehet iratkozni, és a jelenlévõket minden újdonságról, nagy eseményrõl értesíteni
fogjuk. A cím: kormoskij@yahoo.co.uk
Tegyük fel, hogy most egy Grammy-díj átadón
vagytok – gondolom a zene és miegymás
mámorában nem lesz nehéz elképzelni –,
mondanátok egy szerény kis köszönõbeszédet?
Bálint: Én csak sírock, azaz könnytenger… (bár
értelmezhetjük akár szó szerint MÉLYséges halálhangulatnak, vagy egy új sport, a síelõ rock népszerûsítésének is – a szerk.) Így hát nem futja köszönõbeszédre…
Kipi: Én azt üzenem, hogy tanuljon mindenki zenélni,
és szeressük a zenét, mert jó! Továbbá köszi, anyu,
köszi, apu, és Carpe Diem!
Riska: Na jól van,
akkor én meg Cogito
ergo sum.

Budafoki Míra (11.c)
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Gitár egymillióért
KÖRÜLNÉZTÜNK

A ZAJONGÁSFESZTIVÁLON

Az idén október 3-tól 5-ig rendezett Hangfoglalás
fesztivál a „Gyere el a koncertekre!” és a „Próbál ki
a hangszereket!” mottókra épülve rendezkedett be
a Népstadion mellett található gigantikus
Syma
Sportés
Rendezvényközpontban. A rendezvény célja
a reklámozás, a zenei tradíció megõrzése és a hangszerépítés, egyszerre
teret adva az ütõs, billentyûs, illetve
pengetõs hangszereknek, hatalmas molinóknak és méretes keverõpultoknak. És persze ami a
legfontosabb: a hangszereket és egyéb kütyüket ki is
lehet próbálni.
A standokkal teli hatalmas épületbe belépve az
elsõ tapasztalat, ami megüti a kedves látogató fülét,
az elviselhetetlen zaj. Azonban ehhez a zenészember
könnyen hozzászokik, mihelyt elkezd hozzájárulni
decibeljeivel az uralkodó hangzavarhoz. Amit a
hozzáértõ ott láthatott és tapasztalhatott, maga
volt a zenei paradicsom; kétéveseknek kitalált miniatûr dobszerkó, készülõfélben lévõ, akár egymillió
forintba kerülõ gitárok, turnéra/koncertre való

méretes hangládák és erõsítõk izgatták a dobhártyákat.
Azonban a „hangszeres” standok csak egy részét
képezték a kiállításnak, így helyet kaphattak a
különbözõ fénytechnikai és DJ-eszközök forgalmazói is,
megtalálhattuk akár az Iron Maiden-koncerten használt
füstgépeket, reflektorokat, színpad-állványzatot, akár a
Tiesto-bulin látható effektpadokat, keverõket.
A rendezvény programjához tartoztak a Budapest

népszerû helyein megrendezett koncertek is, melyeknek
többek között a Corvintetõ, a Gödör Klub, illetve a
Take Five biztosított helyet. Fellépett például a
Kaltenecker Trió és a Dés László Kvintett,
de a Tankcsapda is dedikálta lemezeit,
pólóit. A fentieken kívül amatõr
zenekarok
is
megmutathatták
magukat, illetve zenéjüket, így a
fiatalok is lehetõséget kaptak a
kibontakozásra.
Hangfoglalás
legközelebb csak
jövõre lesz; mindenkinek ott a
helye, akár lemezlovas, akár
gitárvirtuóz,
mert… – csak!

BG
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„Nem akarok gyõzni, de utálok veszíteni”
HAJDU SZABOLCS: FEHÉR
A Simplex mûsorán idén elsõsorban mai magyar
rendezõk filmjei kapnak helyet. Az év második filmje
Hajdu Szabolcs Fehér tenyér címû alkotása volt. A
rendezõ egy versenytornász pályafutását mutatja be
Debrecentõl Las Vegasig. A kis Dongó Feri bácsi
tanítványa, amíg meg nem elégeli edzõje kegyetlenségét,
és otthagyja a debreceni tornászokat. Innen
kanyargós út vezet a világbajnokságra, amit Magyarországon rendeznek. A versenyen
Dongó kanadai tanítványa is
elindul, akivel kezdetben nehéz a
viszonya, de végül megtanul bánni
Kyle-val. Dongó bizonyítani, míg a
fiú nyerni akar a világbajnokságon.
A film érzelemmentesen mutatja
be a fõszereplõ viszonyát a többi
szereplõvel. Nem tudjuk meg, mit
érez mestere, tanítványa és szülei
iránt. Ezt az érzelemmentességet ábrázolja a „falmászós” jelenet, melyben a fõhõs egykedvûen veszi tudomásul, hogy szülei úgy mutogatják,
mint egy kiállítási tárgyat. Ha röviden kéne jellemezni a

A

AZ

TENYÉR

filmet, azt mondanám, hogy különleges és egyszerû, nem
esik túlzásokba, valószerûen mutatja be az eseményeket,
történéseket. Általában megszokhattuk, hogy a filmek kérdésekre válaszolnak, de ez a film más, inkább csak
kérdéseket vet fel: a gyerekkori szenvedés hathat-e pozitívan a felnõttkori énre.
A film igaz történet. A fõszereplõ az életben és a filmben
ugyanaz a személy, a rendezõ
testvére. A képi beállításoknak,
illetve az operatõri munkának
köszönhetõen a film hitelesen
ábrázolja a sportélet kíméletlenségét, képi és színvilága aláhúzza a mai sportvilág keménységét, néhol kegyetlenségét.
A Fehér tenyér megnézése
után úgy éreztem, tanultam
valamit az egyéni sportok magányosságáról és teljesítménycentrikus rideg világáról. Aki
még nem látta a filmet, csak ajánlani tudom, nézze meg.

FÉNYMÁSOLÁS IDÕPONTJAI A PINGVIN
Hétfõ: 13.45-15.00
Kedd: 11.45-14.00
Szerda: 13.45-15.00
Csütörtök: 11.45-13.30
Péntek: 11.45-14.00

Meditz Ancsi, 10.d

SZIGETEN:

ALAPÍTVÁNYI HÁZIPÉNZTÁR NYITVATARTÁSI IDEJE:
Hétfõ: 13.45-15.00
Kedd: 10.00-14.00
Szerda: 13.45-15.00
Csütörtök: 10.00-13.30
Péntek: 11.45-14.00

A talált tárgyakkal kapcsolatban keressetek a fénymásolás idõpontjában és helyén.
(Ha elvesztettetek valamit, minél hamarabb érdeklõdjetek utána, mert így nagyobb eséllyel tudok segíteni a
felkutatásban.)
Halász Rita
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Mi is az a taekwondo?
,,A sport megtanít becsületesen gyõzni vagy emelt
fõvel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.”
(Ernest Hemingway)
A plázák és a számítógépek rabságában élõ fiataloknak sajnos egyre kevesebb igénye van szabadidejük
hasznos eltöltésére. Éppen ezért a Pingvinben új
sorozatot indítunk, melyben mindig valamelyik sportágat
mutatjuk be. Ezzel lehetõséget adunk, hogy mindenki
részletesebben megismerkedjen egy talán általa még
nem ismert sporttal.
Régóta taekwondózok, ezért elsõként a számomra
legismertebb sportot szeretném röviden bemutatni. A
taekwondo rúgásokra, ütésekre, hárításokra
épülõ, jellegzetes koreai harcmodor,
önvédelmi rendszer. Nagyon sokan
összetévesztik a ,,karate” fogalmával, ami japán eredetû és
,,üres kezet” jelent. Míg a
taekwondo
a
koreai
önvédelem mûvészete. A
három szó összevonásából kialakított név
jelentése: ,,tae”= lábtechnika,
,,kwon”=
kéztechnika,
,,do”=
mûvészet. Szó szerinti
fordításban
tehát
annyit tesz, mint ,,a
láb- és kéztechnikai
küzdés
mûvészete”.
Sajátságos életformát és
viselkedésmódot, szigorú
nevelési rendszert, egyféle
belsõ tartást, önként vállalt
katonai fegyelmet jelöl. A fizikai és

szellemi képességek összhangját fejleszti. Pusztán a fizikai cselekvés végrehajtása még nem tesz senkit
harcmûvésszé. Aki elkezdi ezt a küzdõsportot mûvelni,
egy idõ múltán rájön, hogy gondolkodásmódja és értékrendszere megváltozott. A taekwondo tanai és

mottója is a helyes életet tükrözik.
Tanainak lényege az udvariasság,
becsületesség, állhatatosság, önuralom és a rettenthetetlen küzdõszellem.
Magyarországon Harmat László
indította el a taekwondót 1977ben. Azóta is sok sikert érnek el
a fiatalok ebben a sportágban.
A klubokon belül nagy az összetartás.
A fizikai és szellemi egyensúly
nagyon fontos az élet minden
területén. Én is taekwondózok, és
bár körülbelül egy évre abbahagytam az iskola miatt, rájöttem,
hogy nagyon hiányzik az életembõl, és
folytatni kell, mivel az embernek
magabiztosságot és bátorságot ad.
Ha valakit érdekel a taekwondo, szívesen
várom kérdését, itt Budán is vannak klubok, ahol
örömmel várják az új tagokat.
Végezetül a taekwondo mottója: ,,A gyõzelemért az
embernek mindenekelõtt önmagát kell legyõznie.”

Balog Klaudia (10.a)
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Sporteredmények
Szeptember
Kerületi Streetball Bajnokság
1. hely: B. C. Sz. I. G. fiú V. korcsoportos csapata
(Misek Levente 10.c, Pálmai Norbert 11.a, Sárvári Soma
9.b, Vittay Ambrus 10.b, Szerencsé Szabolcs 10.a)
1. hely: B. C. Sz. I. G. fiú VI. korcsoportos csapata
(Vittay Márton 12.a, Misek Márk 12.c, Szerencsés Botond
12.c)
1. hely: B. C. Sz. I. G. vegyes csapata (Kaffka Orsolya
12.c, Merza Domonkos 10.d, Pálmai Norbert 11.a)
2. hely: B. C. Sz. I. G. leánycsapata (Õri Eliza 11.a,
Mihályi Réka 11.b, Gregus Natasa 10.d, Kollár Dóra 9.a)
Október
Citadella Váltófutás Kerületi Bajnokság
1. hely: B. C. Sz. I. G. leánycsapata (Virághalmi Zsófia
10.b, Szabó Eszter 12.a,
Stipkovits Anna 9.a, Kurucz
Eszter 9.a,
Schulek Iringó 11.a,
B o g á t i
Fanni 9.a, Baliga Barbara 9.b, Gregus Natasa 10.d, Welker
Tünde 10.d, Szolnoki Hanna 10.b)

3. hely: B. C. Sz. I. G. fiúcsapata (Walton Dávid 10.a,
Vittay Márton 12.a, Tomcsányi Árpád 12.a, Brückner
Balázs 12.a, Schön Bálint 10.c, Gróza Márton 11.a, Farkas
Balázs 11.a, Péter Attila 10.a, Koltay Kurszán 11.b, Véssey
Miklós 11.a)
Kerületi Kispályás Labdarúgó Bajnokság
1. hely: B. C. Sz. I. G. 8. évfolyamának válogatott „B”
csapata (Váczi Márk 8.a, Buczkó Márton 8.a, Bora
Tamás 8.a, Bíró Péter 8.a, Tamási Ottó 8.b, Bessenyei
Bertalan 8.b, Szabó Benedek 8.a, Juhász Gábor 8.a). A
csapat edzõje Balog Zsófia tanárnõ.
3. hely: B. C. Sz. I. G. 7-8. évfolyamának válogatott
„A” csapata (Püski Zsombor 7.a, Koblencz Márton 7.a,
Molnár Szabolcs 7.a,
Dalmi Kristóf 7.a, Pongor
Márton 7.b, Oláh Márton 7.a, Lakatos Dániel 7.a, Koós
Albert 8.b, Tihanyi Denisz 8.b). A csapat edzõje Balog
Zsófia tanárnõ.

Fociszter 2008
Mint azt bizonnyal tudjátok, elindult a Fociszter 2008-2009-es
kiírása új csapatokkal, új esélyekkel, új lebonyolítási rendszerrel. A
lebonyolítási rendszert két dolog miatt kellett megváltoztatni: az egyik,
hogy míg tavaly 16 osztály volt a felgimnáziumban, addig idén csak
15 van, a másik pedig hogy sajnos csak két idõpontot kaptunk
hetente, amely nem tette lehetõvé, hogy azt a rendszert válasszuk,
amelyet szerettünk volna. A sorsolás elkészült, a küzdelmek
elkezdõdtek, hétfõnként és péntekenként a 0.órában pokoli hangulat
fogadja az iskolába érkezõket, hiszen a pályán az osztály legjobb fiai
harcolnak, a pályán kívül pedig az osztály legjobb lányai szurkolnak.
A hangulat ismét a régi, a színvonal nagyon sokat nõtt az elõzõ
években, ezért érdemes bejönni megnézni egy-két meccset!

CS.A.
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Keretmese
rovat...

H A B Z Á S

FÉKEZETT HABZÁS
A szentimrés szappanopera
A szeptemberi gólyatábor keretmeséjét most megosztjuk
azon kedves olvasóinkkal, akik nem lehettek ott.

István, a király
A magyar ifjak, férfiak és asszonyok, leányok és fiúk nagy létszámban, lelkesen vonultak
fel, hogy meglássák, merre visz majd a magyarok útja, merre áll majd szekerük rúdja?

Elõször Tiborc, Koppány elsõ embere rohant be, és kellõ izgalommal
vegyes felháborodást keverve, fel-alá futkosva fejtette ki nézeteit. A
nyomaték kedvéért néha nagyokat suhintott veretes szablyájával!

Nagy választás elõtt áll a honfoglaló magyar nemzet!
A fiatal szemek érdeklõdve lesték, ki mondja meg nekik a frankót?

Alpári felhangoktól sem mentes kirohanásában az István törekvései által bevezetendõ változásokat
szidalmazta, és egyértelmû utalásokat tett az István udvartartásában megtalálható idegenségre, az
õsmagyaroktól gyökeresen különbözõ, szerinte förtelmesen újszerû szokásokra.
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F É K E Z E T T
A Tiborc által megteremtett pattogós ritmust ügyesen
felvéve Koppány lépett színre, harcosai, feleségei és egyéb
rajongói társaságában.

H A B Z Á S
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Koppány volt sok magyar szemében a fiatal nemzet függetlenségét
szem elõtt tartó nacionalista vezér, az õsi rend védelmezõje.

Riszpekt
Koppány!

István délceg kiállása erõs kontrasztot képezett ellenfele
agresszív, politikai korrektségtõl tökéletesen mentes viselkedésével...

Nemsokára azonban, pazar entréval belovagolt maga István, aki Géza, az elhunyt
nagyfejedelem fia és örököse volt. A keresztény hit bölcs védelmezõjeként õt
tekintették a magyarság igazi megmentõjének.

A kõkemény Koppány persze felvette a
kesztyût, készen állt bármilyen megmérettetésre!

István nyílt politikai vitára hívta ellenfelét
nézeteik ütköztetése céljából!

István kifejtette, ha a magyarok saját
õsi törvényeiket követik, nem maradhatnak
fent nemzetként a keresztény Európában.

Koppány ezt nem hitte, és
az õsi értékek fontosságát
hangsúlyozta.
Szállj fel, szabad madár!!!
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István látta, itt a szép szó, jóakarat már nem segít! Istenhez
és földi helytartójához, az Egyházhoz fordult segítségért.

H A B Z Á S

Szerencsére, az Egyház (és a lovagi hadsereg) mindig készen állt
megvédelmezni a kereszténységet a hitetlenek ellenében...

Asztrik püspök azért érkezett Magyarországra, hogy
megkeresztelje a jó útra térõ magyar ifjakat. “Jobb egy kereszt
az ajtód fölött, mint a sírodon” - szokta volt tréfásan mondogatni.

A német lovagok megérkezése úgymond eldöntötte a hitvitát, és
megpecsételte Koppány és a pogány életérzésû õsmagyar fiatalok sorsát...

Elszúrtuk!
Nem kicsit...
Das
ist pech! A középkorban
pedig ennek még vannak
következményei...

A megáltalkodott Koppány akkora pogány volt, hogy szabályosan
rosszul lett, amikor a jókedélyû Asztik áldásában részesítette!

Így lett István a magyarok elsõ királya, és lépett
országunk arra az útra, amely a biztonságos keresztény
alapokon nyugvó jövõt jelentette. A honfoglaló magyarok
leszármazottai még több száz évig uralkodtak a Kárpátmedencében, erõs európai államot hozva létre.
Árpád vére! Hej!!!
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F É K E Z E T T
A jó magyar nép, látván, melyik az okosabb választás, immár
lelkesen járult a kutakhoz, hogy felvegyék az új vallást:
a kereszténységet.

47

H A B Z Á S

“Ne töltsetek új bort régi tömlõkbe!” - mondja az Írás.
Az új valláshoz új kis közösség, új rend ruha is tartozott.

A helyes õsmagyar fiatalok lassan megnyugodtak, és még a legdepisebbek
is belátták, jobb megbékélni és a dolgok pozitív oldalát nézni.

Levesszük
a pogány szerkót,
felhúzzuk az imrés
polót!

A
hagyományainkat azért
õrizni fogjuk!!
Felkelt a napunk, István a mi urunk,
Árad a kegyelem fénye ránk!

Hálás a szívünk, zengjen az örömünk,
szép Magyarország, édes Hazánk!
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