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Töredelem
(NAGYBÖJT
„Ne hagyd, hogy bármi is korlátozzon! Pláne ne
korlátozd magad! Ne mondj le semmirõl! Ragadj meg
mindent, amit csak elérsz! Élvezd az életet! Kapd el a
pillanatot! Meg a következõt! Meg az azutánit! Kövesd
a vágyaidat! Az a tiéd – és csak az a tiéd –, amit leszakítasz, a magadénak tudhatsz! Vedd el hát, neked
van! Egyáltalán minden neked van! Legalább is a tiéd
lehet! Buli, móka, kacagás! Napfény, csajok/pasik, pia, fû,
lebegés. Ha nem megy a dolog, lúzer vagy! Szánalmas
pancser! Aztán álldigálhatsz az út szélén teljesen elbizonytalanodva, melletted meg röhögve – jobb esetben
félmosollyal a szája sarkában - elszáguld az élet. Ilyen
hülye nem lehetsz! Gátlásaid vannak? Szabadulj meg
tõlük! Vedd könnyedén! Semmi értelme belesavanyodni
a kicsinyes aggályoskodásba, problémázgatásba.
Semmiségeken görcsölni. Idõt szakítani a maflák sopánkodásaira. És így tovább...” – mondják (bugyogják,
susogják, röfögik, éneklik …mantrázzák…) tele szájjal és
minden lehetséges - és lehetetlen - médiafelület elárasztásával „korunk hõsei”. És jó sokan hisznek nekik. És követik-követni próbálják. Az igét … De mondják ezt
mindenféle „tudósok és szakértõk” is. Hogy, aki – mondjuk fiatalember – esetleg mindenféle szokások, erkölcsi
megfontolások, hagyományos szabályok, netán törvények
figyelembe vételével próbálkozik irányt venni az élet felé,
az könnyen pórul járhat: gátlásokkal küszködõ,
bûntudattól gyötört, frusztrációknak kitett, tehetetlen
nyavalyássá korcsosul, aki teljesen kiszolgáltatott és „elveszett”, akár hasadt személyiségû rakás-szerencsétlenséggé válik. Aki csak hibázni tud.
Léteznek azonban másféle szempontok is. Nyugodtan
kimondható: „Korunk legnagyobb bûne az, hogy nincs
bûntudata”. Nos, miért is lenne? Hát, de bizony, lenne
miért! Nagyböjt van. Készületi idõ. A ráhangolás pillanatában mindjárt a figyelmeztetés: „Emlékezz ember, hogy
honnan vétettél … és hová tartasz…!” Az egészen
biztos, hogy kivétel nélkül minden ember életében legalább egyszer, de legkésõbb az élete végén megtudja,
hogy „…hol lakik a Jóisten!”. A legtöbben ráadásul nem
is csak egyszer. Hanem sokszor. Nagyon sokszor. A végesség és gyarlóság félelmetes felismerésében, a tehetetlenség és kiszolgáltatottság pillanataiban, helyzeteiben,
állapotában. Amikor kiderül, hogy az emberi konstrukciók
(pl. éppen maga az ember-konstrukció, ez a világ többi
részétõl kb. 1,6 négyzetméternyi bõrbe csomagolva
elkülönülten létezõ jelenség is) minden esetleges és
látszólagos nagyszerûségük ellenére is mennyire
sérülékenyek és törékenyek. Egyáltalán nem mindegy
azonban, hogy milyen állapotban vagyunk, amikor szem-

IDEJÉN)

be kerülünk az élet elkerülhetetlen kihívásaival: betegségekkel, katasztrófákkal, elesettséggel, kiszolgáltatottsággal, elmagányosodással, reménytelen függéssel. A
néhány tízezer év óta a Földet egyre inkább uralma
alá hajtó sapiens-ember megkerülhetetlen tapasztalata
arról szól, hogy – miközben minden erõfeszítéssel és
eszközzel törekszik az evilági halhatatlanságra – a lényeget tekintve szemernyivel se került közelebb annak
az álomnak a beteljesüléséhez, hogy érdemben ellenõrizze, pláne uralja a létezést. Íme, az emberi élet megfejthetetlen rejtélye, amelynek folyománya a 0-tól 100
évig terjedõ (= kinek mennyi?) törõdés, megtörõdés,
törõdöttség, megtöretés (= kinek hogyan?). Kiderült
viszont az is, hogy léteznek olyan helyzetek, amelyek
minden idõben a megoldás távlataira irányítják a figyelmet. Az evilági végesség ugyan nem kerülhetõ el, viszont van módja annak, hogy az elromlott, bezárult,
kilátástalannak mutatkozó, „becsavarodott” állapotokból
kivergõdjünk, megkönnyebbüljünk, „megtisztuljunk”, a
reménytelenség fölé emelkedjünk. És ennek folyományaként megújuljunk, felüdüljünk, növekedjék befogadóképességünk, fogékonnyá váljunk üdítõ sugallatokra, képesek lehessünk „más szemmel nézni a dolgokat” és
megerõsödjön a reményünk. Csak törõdnünk kell a törõdésünkkel. Ezt hívjuk töredelemnek. És ez szent dolog:
felismerni a megtöretésben érvényesülõ felszabadító
erõket. Felismerni a megtöretésben érvényesülõ felszabadító erõket. És ennek egyik komoly eszköze lehet
a böjt, a fizikális lemondás, a megtöretés tudatosan
vállalt és lélekkel irányított „modellezése”. Ami valóban
kiürítheti belõlünk a fizikai rosszat, de fogékonnyá teheti a szellemünket a mindenség üzeneteinek befogadására és hatalmas módon növelheti a teljesítményekre
sarkalló akaraterõt. (A Jézus és mások által is „végigcsinált” 40 napos böjtök az evilági emberi biológiaifizikai teljesítõképesség szélsõ határát jelzik. V .ö. az éhségsztrájkolók határvidéke, ami után visszafordíthatatlanná válnak az élettani leépülés folyamatai. Viszont innen „visszatérve” egészen hihetetlen revelációk élednek
a tudatban és a szellemben. És akár ez lehet az igazi
„készület”, ez támaszthat különleges képességet a küldetés beteljesítéséhez. Stb.) A mi „kis” hétköznapi
„nagyböjtünk” valójában halovány visszfénye mindannak, amit a megváltás misztériumára irányulás érdekében érdemes lenne vállalni, mégis kincsre lehet lelni
általa. Nyugodtan mondj hát le ez idõben errõl-arról.
Korlátozd csak magad – lélekkel – a saját érdekedben...
…
…
…Csak jól járhatsz vele.
Párdányi Miklós
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Nagyböjti gondolatok
Húsvét ünnepére készülve a nagyböjtben jó újra és
újra átgondolni, megfogalmazni magunkban, hogy mit is
jelent életünkben Jézus kereszthalála, értünk vállalt megváltó áldozata. Hogyan alakítsuk életünket a megváltás
fényében? Egyáltalán mit kezdjünk azzal, hogy Jézus
Krisztus kétezer éve megváltott minket?
Jézus kereszthalála utat mutat nekünk. Olyan utat,
amely kivezet a bûnbõl, a lelki halálból. Ez az út pedig
maga a szeretet, mert amíg szeretünk, nem vétkezünk
és a bûnnek nincs hatalma felettünk. Jézus halálával
példát ad nekünk, és arra hív bennünket, hogy mi is
életünket adjuk egymásért. De hogyan juthatunk el
odáig, hogy képesek legyünk minden nap minden
erõnkkel és akaratunkból a szeretetnek élni?
„Az embert csak a szeretet váltja meg… Ha valaki
megtapasztalja életében a nagy szeretetet, ez a
„megváltás” pillanata, amely új értelemet ad az életének” (XVI. Benedek pápa enciklikája a keresztény
reményrõl, 26. pont). Ahhoz tehát, hogy valóban
megtérjünk, elengedhetetlennek tûnik a szeretet megtapasztalása, mint egy élmény, amely megmozdít belülrõl. Szükséges a nyitottság, amellyel meglátjuk a szeretetet az élet mindennapos eseményeiben; egy ártatlan,
öntudatára ébredõ kisbaba arcán, abban, ahogy egy
gyermek megosztja csokiját a barátjával. Fedezzük fel a

szeretetet a csöndben, önmagunkban. Minek örülünk, mi
az, ami bánt? Mi az, amit szeretünk önmagunkban, és
amit képtelenek vagyunk elfogadni? Mi a legmélyebb
vágyunk? Valószínûleg hasonló kérdések vezették el
Boldog Erzsébet karmelita nõvért is a válaszhoz, amit
így fogalmazott meg: „Megtaláltam a Mennyországomat a földön, mivel a Mennyország Isten, és Isten a
lelkemben van.”
A bennünk jelenlévõ Isten a Forrás, amelybõl töltekezhetünk és a Szeretet, amely elajándékozza magát. A
nagyböjt, a húsvét és az egyházi év minden ünnepe egy
tábla, amely figyelmeztet bennünket arra, hogy legyünk
nyitottak, legyünk türelmesek és keressük az Istent,
ahogy Eileen Caddy írja: „Minden, amire szükséged van,
mélyen benned él és várja, hogy megmutatkozhasson.
Csak maradj csöndben, figyelj és adj idõt, hogy ami
belül van, megtalálhasson téged.”
A megváltást tehát nem elég tudomásul vennünk,
hanem meg kell élnünk úgy, hogy felfedezzük a
szeretetet egymásban és önmagunkban. „Mert a kérdés
nem az, hogy Isten itt van-e, hanem hogy én itt
vagyok-e?” (Pál Ferenc)

Péceli Gábor 12.d

Szent Erzsébet Szeretetszolgálat
Néhány éve indult be iskolánkban a Szent Erzsébet
Szeretetszolgálat, melynek keretében kilencedikes
diákjaink különbözõ karitatív munkákat végeznek a
tanév nagy részében.
Idén, február 13-án (pénteken) tartottuk a
program féléves kiértékelését. Babonás
emberek azt mondhatnák, a dátumnak volt
köszönhetõ, hogy aznap reggel a meghívott
elõadónk – betegség miatt – lemondta
részvételét, és a technika ördöge is okozott
néhány kellemetlen percet. Én azt mondom,
hogy az Isten megpróbál minket, és maga
teremt ilyen helyzeteket, mert látni akarja,
hogyan viselkedünk; kitartunk-e mellette, tõle
várjuk-e a segítséget, vagy csak akkor tudunk jó hívõk
lenni, ha minden dolog úgy alakul, ahogy azt mi
elterveztük.
A kiértékelés fontos része volt, hogy a résztvevõ
diákok 7–8 fõs csoportokban beszámoltak egymásnak

és a velük lévõ tanárnak arról a feladatról, melyet az
elmúlt félévben végeztek. Megosztották örömeiket, de
feltárták nehézségeiket is. A többség pozitív tapasztalatokról számolt be, néhány tanulónál azonban
problémák vannak, nem sikerült a megfelelõ
kapcsolatot kialakítaniuk azokkal, akiknek
segítenek. Ez sok esetben a befogadó intézményen is múlik, mert nem figyelnek eléggé
rájuk, és nem kapják meg a szükséges
segítséget, útmutatást. Azért voltak olyan
diákjaink is, akik elismerték, hogy az õ hozzáállásukkal is baj van. Azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elesettekkel való
foglalkozás bizony egy külön szakma, és szaktudást is igényel, melyet az ezen a területen dolgozók
több évig tanulnak, és aztán pedig hosszú ideig
gyakorolják. Több tanulónk kis csalódással említette
meg, hogy nem látják munkájuknak a hasznát, sikerét.
Bizony, a világunk eléggé a sikerrõl és az azonnali
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eredményrõl szól. Az idõsek, kis gyermekek, fogyatékosok között végzett munka azonban nem az a
terület, ahol az eredmény mindig gyorsan jön és
látványos, ezért a mi diákjainktól is sok türelmet
igényel.
Összességében elmondható, hogy évrõl évre javul
iskolánknak ez a programja, mert azok a helyek,
amelyek nem váltak be, kirostálódnak, és helyükre
újakat keresünk. Természetesen azt tudjuk, hogy tökéletes sohasem lesz, minthogy semmilyen rendszer sem
tökéletes ezen a Földön. Folyamatosan keressük az új
lehetõségeket, hogy merre vigyük tovább ezt a
programot. Idén került látóterünkbe a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, mellyel együttmûködve széles kínálata

adódik a karitatív munkáknak, ezek közül választhatnak
majd tanulóink. Azon is gondolkodunk, hogy a heti
másfél órát igénybe vevõ feladatok helyett esetleg
ritkábban végzett, de nagyobb horderejû feladatokat találjunk. Meglátjuk, hogy a Szentlélek merre vezet
bennünket. Hiszem, hogy egy ilyen programnak helye
van egy egyházi iskolában.
Köszönöm a programban részt vevõ tanárok segítõ
munkáját, a diákok pedig minden elismerést megérdemelnek, mert az evangéliumnak nemcsak hallgatói,
hanem valóra váltói is.

Szkaliczki Csaba Örs O. Cist.

Szeretetszolgálat hajléktalanokkal
A legelsõ alkalommal, amikor elkezdtük a szeretetszolgálatot, nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz:
szeretni fogom vagy csak teherként élem meg, de
szerencsére az elsõ vált valóra.
Az elsõ szolgálaton esett az
esõ és hideg volt. A vezetõnk,
Gergõ, aki tagja a Szent Egyed
közösségnek
(ez
a
civil
szervezet foglalkozik Pesten a
hajléktalanokkal és az egyedül
maradt idõs emberekkel) elmondta, hogy nem biztos,
hogy
találkozni
fogunk
hajléktalanokkal, mert ilyenkor
mindig behúzódnak valahová,
ezért olyan helyre mentünk,
ahol hajléktalanok egy csoportja
egy mélygarázs bejáratánál „lakik”, és abból keresnek
pénzt, hogy segítenek az autók leparkolásában.
Amikor megláttam õket, nem tudtam, hogy
viselkedjek, de megpróbáltam kedvesen, barátságosan
közeledni feléjük. Ekkor még nem beszélgettek velünk,
de legalább köszöntek. Gergõnek ugyanakkor elmesélték gondjaikat és bajaikat, meg ami az elmúlt héten
történt velük. Miután a levest és a szendvicseket,
amiket vittünk, kiosztottuk, továbbmentünk, hátha
találkozunk még valakivel, de mással már nem találkoztunk aznap.
A következõ alkalommal már megismertek minket,
elkezdtek velünk beszélgetni és sztorikat, jó történeteket is mesélni, már akivel történt ilyesmi, de
leginkább a sok rosszat: Az egyikük például bement

melegedni a Nyugatiba, és elaludt, ezért a rendõrök
azzal keltették, hogy összetörték hét bordáját, vagy
hogy kidobták õket a kórházból, illetve hogy egy másik
hajléktalancsoporttal verekedtek.
Néha azért vicceket is meséltek
és nosztalgiáztak is, vagy elmesélték, mi volt az eredeti hivatásuk. Egyikük rendszeresen idéz
Dante Pokol címû mûvébõl, mert
kívülrõl tudja az egészet.
Én már öt alkalommal vettem
részt a szeretetszolgálaton, és
szerintem az egyik legjobb
szolgálat, mert nemcsak segítünk
másoknak, hanem barátokat is
szerezhetünk a hajléktalanok
személyében. A legfontosabb az a
tapasztalat, amit az életrõl szerez az ember, hogy milyen
lehet az emberi sors, hogy nemcsak a szép, rózsaszín
világ létezik sztárokkal és szórakozással, hanem a
kegyetlen, gonosz, nehéz sorsú élet is, ahol minden
rossz és boldogtalan, és ahol az egyetlen vigasz az
imádság és az Úrba vetett hit lehet.

Klicsu Soma Bence (9.b)
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Lelkigyakorlat a verbitáknál
„Mikor elhagytak,
Mikor lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.”
Ady
Négy éve már, hogy egy osztályba tartozunk, és négy
éve járunk közös lelkigyakorlatokra. Melyek ugyan mind adtak valami újat, valami mást, de sose tudtunk teljes
szívvel-lélekkel oda figyelni, így nem
csoda, hogy nem fogadta mindenki
ujjongással, amikor kiderült, február
utolsó hétvégéjét a verbitáknál, azaz
az Isteni Ige Társaság lelkigyakorlatos
házában fogjuk tölteni.
„Lenne jobb dolgom is”, „már megint három nap”, „erre annyira nincs
szükségem.” és hasonló
gondolatokkal szálltunk le
a buszról Budatétényben.
Akkor még nem sejtettük,
hogy amikor belépünk,
egy másik világban találjuk
magunkat. Egy helyen,
ahol mindenki magyarul
beszél, pedig alig van köztük magyar. Egy helyen,
ahol mindenki mosolyog.
Egy helyen, ahol nem rohan az idõ, ahol lehetõség
nyílik arra, hogy megnyugodjunk.
Könnyek és mosolyok, sírás és kacagás, vidám énekek, mókás táncok,
õszinte tanúságtételek, meghitt beszélgetések, a találkozás csöndje.
Néha elfogynak a szavak, és hiába
szeretnénk, nem tudjuk leírni
mindazt, amit átéltünk.
Talán elõször valósult meg, hogy
az osztály öt percnél tovább képes
volt csöndben maradni, hogy úgy tudtunk egy szívvel
énekelni a miséken, hogy a kápolna falai is beleremegtek, hogy õszinték tudtunk lenni egymáshoz, hogy
olyanok sírtak egymás vállán, akik beszélni is csak ritkán
szoktak.
Megtudtuk, hogy mindannyiunkban rejtezik egy karizma, melyet a Szentlélektõl kaptunk, csak fel kell fedezni.

Megtudtuk, hogy a szerzetesi életben mekkora ajándék,
hogy képesek egyedül élni, és megismertük a rend felépítését és mûködését is.
Ghána aránylag kisméretû ország Afrikában, ahol
nagy a szegénység, mégis az onnan jöttek mindig mosolyognak és vidáman énekelnek. Talán a legnagyobb
hatást õk érték el az osztályban õszinte egyszerûségükkel, ahogy saját életükrõl beszéltek.
Közös énekeknél és játékoknál az osztály felhõtlenül és boldogan énekelt,
az elõadásokkor csöndben
figyelt.
És hogy milyen érzésekkel jöttünk haza? Más
emberek lettünk, mert
máshogy látjuk a világot.
Valami mindannyiunkban
megmozdult, valakiben
kicsit, valakiben nagyon.
De az biztos, hogy nem tûnik el
nyomtalanul az életünkbõl, melyre az
elsõ bizonyíték, hogy másnap a folyosón és az osztályteremben is többször fölcsendült a „Deep down”-ének
és a hozzá tartozó tánc, amit a lelkigyakorlaton tanultunk.
Köszönjük Gergely atyának és
Angéla testvérnek, akik
végigvezették a lelkigyakorlatot, köszönjük Elmernek, Fülöp-szigeteki új
barátunknak,
aki
folyamatos segítségével és
mosolyával
gördülékenyebbé tette a hétvégét. Jánosnak, aki gitárjával járult hozzá a jó
hangulathoz, köszönjük Sebának, Lawrenc-nek, Lurdunak, Gábornak, Sanyinak,
Péternek, Ágicának és
mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a hétvégénk
ilyen tökéletessé válhasson. És nem utolsó sorban
köszönet Lucának, aki elvitt minket ide.
Még egyszer köszönjük, vagy ahogy a Fülöpszigeteken mondják: Salamat po!
Csóka Cili (12.d)
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A Továbbtanulásos Diákkonferencia után
Január 21-én, szerdán déltõl került megrendezésre az
elsõ Továbbtanulásos Diákkonferencia öregdiákjaink és
egyetemi oktatók segítségével. A 10-11-12. évfolyamos
diákoknak lehetõségük nyílt arra, hogy elõadások keretében tájékozódjanak a felsõoktatás mai helyzetérõl, a
felvételi menetérõl vagy a pályaválasztásról általában.
Kisebb csoportokban pedig egy-egy képzési területbe
nyertek betekintést, a mûszakiba, az orvosiba, a természettudományosba, a közgazdaságiba, a
jogiba, a bölcsészbe és
az informatikaiba. A rendezvényt most tartottuk
meg elõször, így nem volt
teljesen zökkenõmentes,
de a visszajelzõ kérdõívbõl
kiderült, hogy a program
minden hibájával együtt
nem volt fölösleges.
A megkérdezettek 85%-a
(11-12. évfolyamon) segítséget kapott a felvételi menetét illetõen, Dr. Péceli
Gábor (a BME rektora) és
Csurgay Árpád professzor elõadását szintén
nagy arányban tartották a diákok figyelemfelkeltõnek és elgondolkodtatónak, de a válaszolók több mint 20%-át nem érdekelte a
mûszaki és az informatikusképzés. Jobb szerették volna, ha általánosan a felsõoktatásról
lett volna szó, vagy több
terület került volna bemutatásra.
A képzésenkénti elõadást 90% tartalmasnak,
érdekesnek és fontosnak
tartotta. A legtöbben a
közgazdasági, bölcsész és
az orvosi elõadásra mentek el. Öregdiákjaink mind
felkészülten érkeztek, ezt
sokan észrevették és értékelték. Kiegészítésként sokan írták, hogy még több öregdiákot hívhatnánk, mert
igazán hitelesen õk tudnak beszélni az egyetemi életrõl.
Igyekszünk ezt jövõre szem elõtt tartani. Emellett többen megemlítették, hogy némely szakra lenne még
igény a felsorakoztatottakon kívül. Például a mûvészeti,
zenei, médiatudományi, pszichológiai, kertészeti, tájépítészeti, erdészeti, pedagógiai, állatorvosi, természet-

védelmi, nyelvi (angol, német), turisztikai, iparmûvészeti,
közlekedésmérnöki képzések bemutatására. A 10.
évfolyam csak egy elõadáson tudott ezek közül részt
venni, közülük sokan jelezték, hogy szerettek volna még
egyre menni, de már nem volt rá idõ.
A 12. évfolyamosok közül néhányan írták, hogy nekik
talán már késõi ez a tájékoztatás, és inkább a 10-es és
11-es diákokra kellene fektetni a hangsúlyt. Valóban õk
azok, akiknek szántuk ezt a napot
elsõsorban, de a felvételi küszöbén
álló végzõsöket sem hagyhattuk ki,
hátha van még olyan kérdésük,
amelyre választ szeretnének kapni, és
a felvételi papír kitöltésénél az is
kiderült, hogy sokan még nincsenek
teljesen tisztában a pontszámítással
sem. Ezzel az évfolyamonkénti
elõadással az osztályfõnököknek is
szerettünk volna
segíteni,
hogy
osztályfõnöki órán
ne úgy kelljen
beszélniük a továbbtanulás adminisztratív dolgairól, hogy a
diákok még az
alapdolgokkal sincsenek tisztában.
Még így is maradtak megválaszolatlan kérdések
a kreditrendszerrõl, az egyetemi
tantárgyakról és a pluszpontok
beszámításáról.
Ez a nap szervezését tekintve még
gyerekcipõben jár, de ezúton is köszönjük mindazok segítségét, akik nélkül ez a nap nem jött volna létre.
Elsõsorban Igazgató Úrnak, Pesty tanárnõnek és Bencze Dávid tanár úrnak, valamint a tanári kar mindazon
tagjainak, akik az egyetemi elõadókat segítették és vezették. A diákok közül köszönet mindazoknak, akik az
elõadók meghívását és termekbe kísérését végezték, a
résztvevõ diákoknak pedig azt, hogy észrevételeikkel és
visszajelzéseikkel tanulságokat és megfontolni való
változtatásokat írtak nekünk!
Diákkamara
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2009. február 7. (szombat),
a IX. alapítványi jótékonysági bál napja
Kedves Egybegyûltek! Kedves Vendégeink! Kedves
Barátaink! Kérem, engedjék/engedjétek meg, hogy
mindenkit a ciszterciek olyannyira bensõséges és áldóáldásra hívó tartalmúra formulázott köszöntésével
üdvözöljek a mai estén, amelyik mára már természetes
teljességgel meghonosodott mifelénk: „Benedicite!” …
„Dominus!”
Ebben természetesen benne foglaltatik minden, ami
„civilül” a „Jó estét kívánok”-ban, a „Legyenek/legyetek
üdvözölvé”-ben, a „Mélységes tiszteletem!”-ben, vagy
ahogy Vas Tanár Úr mondaná – legalább is a hölgyeket illetõen – „Kis kezüket csókolom!”-ban. Férfiak
esetében talán az „Adjon Isten…!”-ben fejezõdik ki, de
azt hiszem, hogy feltétlenül érzékelünk benne némi
többletet is. Valamit, ami túlmutat rajtunk.
Valamit, amivel mi mutatunk önmagunkon
túlra. Valamit, amivel – reményünk és bizalmunk szerint – a „TÚL” mutat miránk.
Valamit, amit szeretnénk magunk
között/egymás között érezni. Valamit,
amit megidézünk, amiért tulajdonképpen ma este itt összejöttünk! Vagyis,
ha azt kérdezzük magunktól, hogy mi
a csudát keresünk mi itt, azt hiszem,
teljesen készen is vagyunk a válasszal: a
közösségben, a tanulásban, az együttmûködésre való készségben kifejezõdõ erõ megnyilvánulását keressük. Pontosabban az Isten nevében és az õ kegyelmének kiáradásában bizakodóreménykedõ szövetkezés erejének bizonyosságát. Igen,
ezt keressük: szóval mi a csudát keresünk mi itt? Nagyon egyszerû: magát a csudát. És mielõtt még bárki
– mondjuk valami aktuál-liberális illetõ – ebben a
pillanatban odakonkludálna, hogy „na, ezek is összejöttek egy szellemidézõ szeánszra vagy mágiamutatványra” – szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy
a szellemet nem kell megidézni, mivel magától itt van,
köztünk van. Attól a pillanattól kezdve, hogy kettenhárman az õ nevében összejöttünk. És ahogy körülnézek itt, elég sokszor ketten-hárman vagyunk. Egyébként is mindig, mindenhol ott van és kínálja kegyelmét,
legfeljebb nem tartunk rá igényt, vagy egyenesen
elutasítjuk. De az egy másik történet.
Aktualizálnék egy kicsit. Úgy hallottam, hogy a
kereszténység rémétõl gyötört és az isteninek még a
gondolatától is irtózó fejlett Nyugaton (talán Spanyolföldön?) még a villamosokra is kiírták öles-betûs
hirdetéseken: „Isten nincs, érezd jól magad!” Magam,

itt-most azt mondanám: „Isten van, sõt, köztünk van!
Érezd jól magad!”
Örömmel jelentem, hogy némi vajúdás után tegnap
jött ki a nyomdából a budai ciszterci (Szent Imre)
Gimnázium
elsõ-alapító
igazgatójának
életétmunkásságát bemutató, a nagyszerû harmadik igazgató, Brisits Frigyestõl származó biográfia, amelyben
részletes bemutatást nyer az a szellemiség és pedagógiai gyakorlat, amit a ciszterci géniusz képvisel és
közvetít, és amit ma is – mi is meghatározónak, követendõnek vallunk, és amire törekedni próbálunk. Ebbõl
idéznék: „Iskolaeszménye a humanista gimnázium volt.
Ehhez ragaszkodott, és emellett tartott ki hûségesen és
következetesen…” Valahogy megérezte, hogy ennek az
iskolatípusnak a mélységeibõl fakadnak azok az
erõk, amelyek biztosan és erõsen tartják a
humánumban megingott és meggyengült
világot. Ezt a humanista gimnáziumot
azonban katolikummal kívánta megtölteni, s így alakult ki pedagógiai programja = katolikus kultúrpedagógia.
Nem félt, hogy e rendszerben a katolikus vallást csak mint kultúrértéket
tekintse a többi értékek sorában. Nem
is tartott itt semmiféle összeütközéstõl,
mert azért volt szerzetes és pap, hogy
tudja (és itt Brisits Eduard Sprangert idézi):
„A katolicizmus számára a világ fokozatosan
felépülõ birodalom, melynek csúcsa Istenben és az
isteni kinyilatkoztatásban van, és ahol a földi célok és
értékek mind a maguk helyén besorolhatók.” Ez a pedagógiai felfogása tette érzékennyé felfogását, hogy
minden pedagógiai irányból valamit beleeredeztessen a
Szent Imre Gimnázium pedagógiájának fõ útvonalába,
de különösen a társadalmi és a személyiségpedagógiából merített sokat. Mint e korunk minden nyugtalan
elõrelátója, õ is új embert akart… De ugyanakkor átélte egy kortársának, Márai Sándornak az igazságát:
„Hiába vannak a világban új törekvések, ha régi, rossz
és elromlott emberanyagra kell bízniok magukat. Azért
elõször az embert kell megreformálni. Ennek az új és
világnézeti embernek megjöttéért dolgozott…”
Nos, mi is ezzel próbálkoznánk itt. Együtt, társulvakaröltve egymással. Közösséget, megújulásra és megújításra képes közösséget alkotva. Ennek a célnak eszköze
a mai este is. Létünkrõl, sorsunkról, jövõnkrõl, gyermekeinkrõl van szó. Ebben a törekvésben a Sprangeridézetbõl vett maximának megfelelõen „a földi célok és
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értékek mind a maguk helyén besorolhatók”. A mai este egyrészt a szeretet eszközeként alkalmazott anyagi
erõkrõl szól, amikor – ahogy ez már meggyõzõen, sõt,
szinte csodálatosan bebizonyosodott – a korábbi idõkben magvalósult anyagi, tárgyi és közvetlen munkavállalásban kifejezõdõ összemûködés és felelõsségvállalás elképesztõ ereje, amit újra és újra csak megköszönni tudok Kedves Jelenlévõ és Kedves Jelen Nem
Lévõ Mindnyájuknak. De szól magának az együttlétnek,
a szórakozásnak az örömérõl is. A tartalmas beszélgetésekrõl, örömködésrõl, jóízû és kedélyes tréfálkozásról, színvonalas programok élvezetérõl, táncról és
zenérõl, baráti gesztusokról, egymás tájékoztatásáról és
tervezgetésrõl.
A mai este kitûzött célja – ahogy korábban is, az
iskolai élet bizonyos területein megvalósításra váró

projektek támogatása volt – az étkezés-ebédeltetés
környezetének fejlesztését szolgálja. Rengeteg visszajelzés, szinte minden reflexió arra utal, hogy miközben
az ellátmány = a koszt igen jó (amit az óriási
érdeklõdés igazol), az ebédeltetés körülményei nem
problémamentesek. Már sok mindent kipróbáltunk. Nagyon sok energiát beleöltünk és vannak terveink a
kevés rendelkezésre álló hely minél jobb kihasználásáról.
Nehéz idõk járnak. A 2009. év iskolai költségvetése
deficites lesz a korábbiakhoz képest. Szükséges, hogy
még jobban összefogjunk-összetartsunk. Erre kérem
önöket, erre kérlek titeket.
Ne feledjük: „Isten van. Sõt, Isten köztünk van.
Érezzük hát jól magunkat!” Nos, igen: érezzük jól
magunkat. Amen.
Párdányi Miklós

A SZENT IMRE GIMNÁZIUM

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
TÁNCCAL ÉS SZÓRAKOZÁSSAL AZ EBÉDLÕÉRT

Az alábbi cikk az Újbuda XIX. évfolyamának
4. számában jelent meg az alapítványi bálról.
Az ebédeltetés feltételeinek javítására gyûjtöttek idén
a Szent Imre Gimnázium jótékonysági bálján, február
elsõ szombatján. A Villányi úti iskolában minden évben
egy-egy konkrét célt támogat az, aki részt vesz a
rendezvényen.
Korábban a természettudományi szertárak fejlesztésére, a diákok teaházára vagy éppen folyosói padok
és asztalok vásárlására gyûjtöttek a jótékonysági bálon.
Idén azért esett az ebédlõre a választás, mert annak
nagyon szûk a kapacitása. A technikai feltételeken akarnak javítani a befolyt
pénzbõl. A bált a
gimnázium támogatására létrejött
alapítvány szervezte a szülõi munkaközösséggel karöltve. Több mint száz
szülõ segített. Nem
maradtak
ki
a
munkából a gyerekek sem: például a felszolgálásnál és
a tombolaárusításnál is dolgoztak. Az iskolát fenntartó
ciszterci rend vezetõi, a kerület vezetõi és a térség
országgyûlési képviselõje mellett a bálon fõként szülõk,
hozzátartozók, egykori „jóskás” vagy „szentimrés”
diákok jelentek meg, több százan.

9

Az ünnepélyes megnyitó, a
beszédek és a nyitótánc után
változatos programok várták a
vendégeket: elõször a tanárok
kórusa énekelt, késõbb lehetett

táncolni
vagy
beszélgetni
a
teázóban, a borozóban és a
szendvicses asztaloknál. Volt reneszánsz koncert és elõadás
is: fellépett például Kovács András Péter humorista, akit tavaly tüntettek ki a Magyar Rádió Karinthy-gyûrûjével. Õ
korábban a Szent Imrébe járt, így – mint mondta
– örömmel vállalta a fellépést.
Lapunk röviden arról kérdezte az ismert, fiatal
humoristát, melyek a legkedvesebb emlékei egykori
iskolájáról. A „szerelmek” volt a válasz gondolkodás
nélkül. Kovács András Péter már az iskolában is az
osztály „showman”-je volt, de figyelt arra, hogy ne
lépje túl a határt, és jól is tanult, így a tanárok
megbocsátották órai beszólásait, poénjait. A humorista
szerint nekik (és a cukrászoknak) mindig – még egy
gazdasági válság idején is – van dolguk: segítenek
abban, hogy az emberek elfelejtsék bánatukat.
Gianone Péter
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Farsang

2009. FEBRUÁR 13-ÁN, PÉNTEKEN KERÜLT SOR GIMNÁZIUMUNK FARSANGI
A PROGRAM SZERVEZÕJE ÉS A MÛSORVEZETÕ VAS ZOLTÁN TANÁR ÚR

BÁLJÁRA.
VOLT.
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XV. Országos Cserkészbál
2009. február 14-én immár tizenötödik alkalommal
került megrendezésre az Országos Cserkészbál, a 25-ös
számú Szent Imre Cserkészcsapat szervezésében. Csapatunkban ez régi hagyomány, igyekszünk minden évben
egyre tökéletesebbet alkotni. A Bál idei fõvédnöke Habsburg György, a Magyar
Vöröskereszt elnöke volt, feleségével
és vele kötetlen beszélgetésre
nyílt lehetõség a megnyitó
ünnepség után a Békefi
teremben.
Az 1896-os millenniumi ünnepségek keretmeséjével az
igazi bálok korához röpítettük
vissza a bálozókat, például a
díszteremhez csak a Ferencz József
hídon vezetett át út és megtekinthetõ
volt a kisföldalatti egyik állomása is. A Bál központja a díszterem volt - idén a Vajdahunyad vára
névre hallgatott -, ahol este nyolc órakor egy lendületes
és szemet gyönyörködtetõ bécsi keringõt tekinthettek
meg nyitótáncosainktól a bálozók, majd a Malibu

együttes által játszott muzsikára táncolhattak. A táncon
kívül számos egyéb program is szórakozást nyújtott,
hogy a legjobbakat említsük: két teaház, egy kávéház
és egy csokiház, kiállítótermek, masszázs-szalon, casino,
néptáncház és karaoke-party is várta a szórakozni vágyó cserkészeket.
A Bálon idén több mint ezren
vettünk részt, Magyarország
minden tájáról, sõt még a
határokon túlról is. Hozzávetõleg nyolcvan ember dolgozott a programokon, köszönjük nekik, hogy remek
hangulatban tölthettük el az
éjszakát.
Reméljük, akik ott voltak, jól
érezték magukat, akik nem voltak ott,
azok hallottak róla, és jövõre Velük is
találkozunk.

Mocskonyi Erzsébet és Ábrányi-Balogh Péter

A Szent Erzsébet-est
Nincs abban semmi meglepõ, ha az embert meghatják a gyerekei. De megszokni mégsem lehet...
Minden alkalommal ugyanolyan váratlanul tör fel az
emberbõl Isten ajándékaként az a mennyország kapuját
nyitogató szeretet, amit a gyerekeink ünnepi díszbe
öltözött szíve-lelke ébreszt bennünk.
Így jártunk hát a 6.b Árpádházi
Szent Erzsébet-estjén is, amikor –
hála Ellenriederné Molnár Éva
osztályfõnök gondos szerkesztõ
munkájának – minden gyerek megcsillogtathatta személyiségét, tehetségét.
Magasan volt a léc, nehéz volt
túlszárnyalni a tavalyi meglepetést,
hiszen akkor ötödikesként szinte alig lépték át a gimnázium küszöbét, még azon melegében igazi színdarabbal köszöntötték az Erzsébet-napot.
Nagy várakozás töltötte hát be a dísztermet, vajon
idén mivel készül az osztály?
Hamar kiderült, Éva néni jól ismeri osztályát: ki-ki
személyre szabott feladatot kapott az ünneplésben.

Farkas Mária tanárnõ, a tõle megszokott lendülettel
hol zongorakísérõként, hol az osztály énekét irányítva,
hol a hangszeres diákokból verbuvált alkalmi zenekar
élén segédkezett.
Kiosztották a Szent Erzsébet Rózsája-díjakat: idén
Molnár-Gábor Dalma és Nagy
Kristóf kapta a többiektõl a legtöbb
szavazatot.
A díszterem megtelt a gyerekek
énekével, muzsikájával, szavalatával;
mindeközben a diákon a Szent
Erzsébet életérõl készített tablók
képeit láthattuk. (A kiállítást
mindenki megtekintheti a 6.b osztály termének falain.)
A gyerekek imáit, könyörgéseit az osztályfõnöké
követte, és azóta el-elgondolkozom rajta, olyan fontos:
„Árpádházi Szent Erzsébet segíts, hogy fáradhatatlanul szeressem a rám bízott osztály tagjait”.
És mi is csak csendesen annyit mondhatunk: Ámen,
úgy legyen.
A szülõk

Pingvin_s06_layout.qxp

2009.03.16.

12

17:01

Page 12

I N T E R J Ú

Egymás hibáit kell helyrehoznunk...
INTERJÚ

DR.

RÓNASZÉKI ÉVÁVAL,

Mi indította arra, hogy orvos legyen és miért ezt
a hivatást választotta?
Erre az interjúra készülve olvasgattam a Pingvin ez
évi elsõ számát, és a beköszöntõhöz kapcsolódva a prevenció fontossága jutott az eszembe. Depresszió,
világválság stb... Ami körülvesz és megnyomorít
bennünket, épp az elõrelátás hiányának következménye,
a pillanatnyilag
jobbnak tûnõ megoldás választása,
mind sokszor az egyéni döntések, mind országok politikusai - tömegek sorsát meghatározó - döntéseinek
vonatkozásában.
Az iskolaorvos a prevenció szakembere. Az a
dolga - többek között -,
hogy figyelje a szokásos
normális fejlõdéstõl, egészségi állapottól való eltérést,
és jelezzen, figyelmeztessen
a tennivalókra a késõbbi
problémamentesebb életkilátások
érdekében.
Hosszabb távra gondolkodik, nem például az éppen kialakult nátha kezelése a dolga, mint a háziorvosé. Persze hazudnék,
ha azt állítanám, hogy
mindig is iskolaorvos szerettem volna lenni, de
tetszett már gyerekkoromban is ez a hivatás.
Édesanyám is gyermekorvos volt, sokszor jártam
nála a rendelõben, láttam gyógyítani, hogy miként
bánik a gyerekekkel, szülõkkel, hogy megérti a csecsemõket, pedig csak sírnak, nem tudnak beszélni, és tud
úgy válaszolni nekik, cselekedni, hogy a csecsemõ is
megnyugszik, elhallgat. Csodáltam õt.
Mindezek ellenére vegyészmérnöknek készültem,
imádtam a kémiát. Szerettem volna még erdész, könyvtáros, gyógytornász is lenni, de hát választani kellett,
és érettségi után már biztosan tudtam, hogy az orvosira fogok felvételizni. Abban az idõben több volt a
sikeresen felvételizõ hallgató, mint a férõhely az elsõ
évfolyamon, úgyhogy az elsõ tanévben "elõfelvételisként" segédápolónõként dolgoztam a Heim Pál
Gyermekkórházban. Egyik napról a másikra 11 beteg
csecsemõ gondozása lett a feladatom, három
mûszakban. Kemény év volt, de megalapozta a

AZ ISKOLA ÚJ ORVOSÁVAL

tudásomat a gyermekekrõl a legapróbb részlettõl a
végsõ célig. Egyetemi tanulmányaim során még évekig
visszajártam éjszakai ügyeletbe dolgozni a Heim Pálba,
majd a területi éjszakai gyermekorvosi ügyelet diszpécsere voltam. Nyugdíjas-házban is vállaltam éjszakai
ügyeletet, szigorló orvosként az ötödévben dolgoztam
légzésbénultak között a Baba utcában a vastüdõ osztályon. Szerettem tanulni, minden érdekelt, ami az
orvosi szakmával, hivatással összefüggött. A közösségben az évfolyamom tanulmányi felelõse voltam,
én tárgyaltam a profeszszorokkal a hallgatók
ügyeinek képviseletében.
Gépíró-tanfolyamot szerveztem a végzõs orvosoknak, évfolyam-tablót
csináltunk az ötszáz végzõs hallgató és a száznál
is több professzor részvételével. Nyaranta építõ
táborokba jártam, ahol
önkéntes mezõgazdasági
munkát végeztünk. Értelmesen eltöltött, szép évek
voltak.
Hol dolgozott eddig?
1982-ben végeztem általános orvosként a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
Elsõ munkahelyem a SOTE
I.sz. Sebészeti Klinikája
volt, ahol anaesthesiológus
szakorvosjelöltként álltam munkába - miközben gyermekorvos szerettem volna lenni - és egy év altatás és
mentõzés után kaptam állást a Budai Gyermekkórházban. Gyermekosztályon dolgozva hamar
„rájöttem”, hogy nem elegendõ a szervi betegségek
gyógyítása, a bennfoglaló ember-gyerek lelki tényezõit
is nyomatékkal figyelembe kell venni. Beiratkoztam
tehát az ELTE pszichológia szakára, és „hozzátanultam
az emberi testhez a lelket is”. Ez is nagyon szép
idõszaka volt az életemnek.
Mesélne doktornõ egy kicsit a családjáról?
Miután az orvosin végeztem, férjhez mentem, és az
ezt követõ 7 év alatt - miközben tanultam a pszichológiát - 3 gyönyörû, egészséges gyermekünk született.
Gyönyörûséges idõszak volt látni és megtapasztalni a
valóságban mindazt, amit a gyerekek fejlõdésérõl, testi-
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lelki mûködésérõl tanultam. Persze késõbb háromgyermekes anyukaként már jóval nehezebb volt kórházi
orvosként dolgozni, úgyhogy amikor a XIII. kerületi
önkormányzat iskolapszichológus-hálózatot hozott létre
- Budapesten elsõként - ennek egyik alapító tagja lettem. Így aztán 1992-tõl fõállásban óvoda-iskolapszichológus voltam, mellékállásban pedig iskolaorvos.
Késõbb 10 éven át fõállásban iskolaorvos délelõttönként, délutánonként pedig iskolapszichológus.
Szakmailag minden tökéletesen az érdeklõdésemnek
megfelelõen alakult.
Sajnos idõközben - a „rendszerváltás" kapcsán a
határok és lehetõségek megnyílásakor - baleseti sebészvillamosmérnök férjem Németországba ment dolgozni,
és ez a mai napig így maradt. Ezen a ponton lépett
be Krisztus az életembe... Ekkortól különösen érdekelt
a megcsonkult családokban nevelkedõ vagy szülõk
nélkül felnövõ - „állami gondozott" - gyerekek élete,
sorsa. A „maradék szabadidõmben" tehát állami gondozott gyerekek között dolgoztam, késõbb vak és
halmozottan fogyatékos gyerekek között - a mai napig
is -, és így talán most már érthetõbb a beszélgetésünknek adott cím. Sok év sok keserves tapasztalata
summázódik benne. Rengeteg nehézséget meg lehetett
volna elõzni, ha „preventíve" elõre gondolkodtak volna
szülõk, önsorsrontó gyerekek, politikusok... egyszóval mi
mindnyájan.
Mikor és milyen ügyben kereshetik fel doktornõt?
Itt az iskolában 2008. december 1-je óta dolgozom,
kedden és szerdán 10-tõl 14 óráig találtok meg az
orvosiban. Elsõsorban az osztályok szûrõvizsgálatainak
elvégzése a dolgom, a normális fejlõdésmenet
ellenõrzése, az esetleges eltérések jelzése, tanácsadás a
kompenzáció érdekében. Elsõsegélynyújtás is természetesen, ha szükséges - de nem a háziorvosi jellegû
gyógyítás.
Probléma esetén, ha nincs rendelési idõ, hova
lehet fordulni?
Ha nincs rendelés itt az iskolában, de mégis szükség
volna orvosi segítségre, a Fehérvári úti szakrendelõ
(Gyógyír XI. KHT) ellátja az iskola diákjait: a
betegirányító elsõsorban a gyermekszakellátás orvosához, de mondjuk sebészeti jellegû probléma esetén a
sebészetre irányítja a rászorulót. Ezekben az esetekben
nem kell beutalót vinni, elegendõ a diákigazolvány és
TAJ- kártya.
Átlagosan hányan keresik fel hetente?
Acut problémával (például fáj a fejem, hasam,
hányingerem van, lázasnak érzem magam, tornaórán
megütöttem magam stb.) naponta 5-15 diák jön
panaszkodni. A hivatalos feladat azonban az osztályvizsgálatok lebonyolítása, kb. napi 20 vizsgálat elõzetes

beosztás szerint. Ebbe a menetrendbe iktatódnak be
az acut esetek ellátásai, tehát elõfordul, hogy várni
kell! Kérlek ezért benneteket, hogy csak gyógyszerért
ne gyertek az orvosiba, mert nincs készletünk az
otthon felejtett gyógyszerek pótlására. Szokjátok meg,
hogy a neszesszerbe beteszitek mindazt, amire nap
közben szükségetek szokott lenni (vagy lehet).
Milyennek látja doktornõ az iskolát?
Bár még csak rövid ideje dolgozom az iskolátokban,
nagyon nagy örömömre szolgál "látni" azt a
szellemiséget, ami közösséggé kovácsol Benneteket az
együtt töltött évek során. Megnyugtató, hogy
felelõsségteljes és igényes fiatal felnõttekké váltok, mire
az érettségi a kezetekbe kerül, és komoly terveitek,
céljaitok vannak a jövõtökkel kapcsolatosan,
karbantartjátok testeteket és - egymás - lelkét is. Sok
sikert kívánok ebben Mindannyiótoknak!
Van-e valamilyen életelve, amely alapján él?
Igen: Igyekszem segíteni, ha tudok, vigasztalni, ha
már csak azt lehet, de leginkább lelkesíteni a
helytállásra...!

Halász Rita

DR. RÓNASZÉKI ÉVA
Csecsemõ- és gyermekgyógyász, ifjúsági orvos
szakorvos, krízis szakpszichológus, 6513.IM.sz
igazságügyi orvosszakértõ.
Gyermekvédelmi szakértõ, mediátor,
gyermekjogi képviselõ
Tel.: 06 20 520 6332
E-mail: drronaszekieva@freemail.hu,
drronaszekieva@gmail.com
Tanácsadás: elõzetes telefonos egyeztetés
után az iskolai rendelési idõ alatt.
Rendelési idõ:
kedden és szerdán 10-14 óráig
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Lábjegyzet egy kitüntetéshez
Már évtizedes hagyomány, hogy a Magyar Rajztanárok
Országos Egyesülete (MROE) a Szent Imre Gimnáziumban
tartja éves közgyûlését. Ilyenkor az ország különbözõ
részeirõl érkezõ érzékeny lelkû és szemû mûvésztanárok
bolyonganak szeretett Alma Materünk folyosóin, és kritikus szemmel nézik, értékelik iskolánk esztétikai állapotát.
És ez jó: jó mások, értõ emberek véleményén keresztül
megítéltetve szembesülni törekvéseink eredményességével!
Mert szerencsére gimnáziumunk vezetõsége, tantestülete,
szülõi testülete és természetesen diáksága tudatos
összefogással az elmúlt években olyan igényes mûvészetiesztétikai környezet- és szemléletformáló tevékenységbe
kezdett dr. Párdányi Miklós igazgató úr kezdeményezésére
és vezetésével, amely õszinte elismerést váltott ki a
mûvészeti nevelés elhivatott pedagógusaiból is. Ennek az
elismerésnek hangot is adva a Rajztanár Egyesület díjkuratóriuma a 20 éve alapított MROE-díjat – oklevelet
és Sz. Egyed Emma soproni szobrászmûvész szép bronz
kisplasztikáját (érmét), melyet korábban olyan személyiségek kaptak meg, mint Nemcsics Antal professzor,
a Coloroid színtani rendszer kidolgozója, Pokorny Zoltán
oktatási miniszter, Konok Tamás Kossuth-díjas festõmûvész
– ebben az évben a SzIG igazgatójának, dr. Párdányi
Miklósnak ítélte, mert a környezetszépítõ elképzelések
megvalósítása csapatmunka ugyan, de az ÜGY fontossá
és sikeressé tételéhez egy méltó, hiteles személyiségnek
kell a tevékenységet végzõ csapat élére állnia személyes
értékrendjével, igényességével és kitartó lelkesedésével!
Ezeket az erényeket és a vizuális nevelés folyamatos
támogatását méltányolta a közel ezerfõs országos szervezet vezetõ testülete a díj odaítélésével. A díjat az
MROE elnöke, dr. Gaul Emil jelentette be a 2009. február
28-án tartott közgyûlésen a Fõvárosi Festõstúdió
kiállításának megnyitóját követõ ünnepség során, és
jómagam adtam át – az MROE vezetõségének tagjaként
- ténylegesen és hivatalosan a tantestület elõtt az érdi
tanári lelkinap alkalmas pillanatában, 2009. március 7-én.
Gratulálunk, Igazgató Úr!

Szalay József mûvésztanár, MROE fõtitkár
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Talentum
Latin nyelvi OKTV
Döntõbe jutott: Zelenai Nóra (11.a) és Petrik Gergõ
(11.a) Felkészítõ tanár: Illyés Erika
Földrajz OKTV
Döntõbe jutott: Simonkay Márton (11.a) Felkészítõ
tanár: Várday Gergely
Német nyelvi OKTV
Döntõbe jutott: Farkas Balázs (11.a) és Farkas Máté
(10.b) Felkészítõ tanár: Bayerné Gombási Zsuzsa
Kémia OKTV
Döntõbe jutott: Hegyessy András (12.a) Felkészítõ
tanár: Thuróczy Éva
Francia nyelvi OKTV
Döntõbe jutott: Pálovics Dalma (11.b) Felkészítõ tanár:
Kovács Örs
Mûvészettörténet OKTV
Döntõbe jutott: Almássy Lili (12.a) Felkészítõ tanár:
Szalay József
Német nyelvi OÁTV
Döntõbe jutott: Malmosi Mira (8.b) és Tihanyi Denis
(8.b) Felkészítõ tanár: Berzsenyi Eszter

nemzetközi Cicero-versenyen
képviselõ csapat tagjaiként

a

Magyarországot

A Herman Ottó Országos Biológia Verseny
kerületi fordulóján Kosik Zsófia (8.a) I. helyezett és
Bene Réka (8.a) IV. helyezett lett. Felkészítõ tanár:
Moldoványné Wagner Katalin
A kerületi Kazinczy Szépkiejtési versenyen Tóth
Zsuzsanna (6.a) II. helyezett lett. Felkészítõ tanár:
Berzsenyi Eszter

Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny:
5-6. évfolyam:
I. Tóth Zsuzsanna (6.a) Felkészítõ tanár: Berzsenyi
Eszter
II. Lehel Katalin (6.b) Felkészítõ tanár: Mészáros Éva
III. Süle-Szigeti Bulcsú (5.b) Felkészítõ tanár:
Szendrõdy Dorottya
7-8. évfolyam:
I. Horváth Gergely (7.b) Felkészítõ tanár: Kemény
Gáborné
II. Ungvári Álmos (7.b) Felkészítõ tanár: Kemény
Az 5-6. évfolyam számára március 3-án 14 órától
megrendezett latin írásbeli Sententia-versenyen Gáborné
III. Pregun Flóra (7.b) Felkészítõ tanár: Kemény
körülbelül 85 diák vett részt, a versenyeredmények a
Gáborné
Latin-esten kerülnek kihirdetésre.
9-12. évfolyam:
I. Bólya Tamás (10.c) Felkészítõ
A Sententia-versenyre készített falovak az 5.b osztály munkái
tanár: Kemény Gáborné
II. Matiszlovics Márton (11.d)
Felkészítõ tanár: Kemény Gáborné
III. Boros Márk (10.c) Felkészítõ
tanár: Kemény Gáborné
Matematika eredmények:
Arany Dániel verseny: A
döntõbe továbbküldhetõ dolgozatot írtak:
Embey-Isztin
Balázs
(10.b)
Felkészítõ tanár: Auer Tamás
Becker Dániel (9.a) Felkészítõ
tanár: Lõrincz Éva

Az Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny hazai
válogatóján Petrik Gergely (11.a) és Zelenai Nóra (11.a)
kiváló teljesítményt nyújtottak, így részt vehetnek a
2009. május 14-17-e között megrendezendõ arpinói

A Varga Tamás versenyen
döntõbe jutott
Oláh Márton (7.a) Felkészítõ tanár: Horváth Sarolta
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Zrínyi Ilona matematikaverseny
Csapatversenyben elsõ lett a 7. évfolyam csapata:
Oláh Márton, Zaymus Gábor és Duha Bence
Egyéni eredmények:
I. helyezett: Oláh Márton (7.a)
Horváth Sarolta
VIII. helyezett: Zaymus Gábor (7.a)
Horváth Sarolta
X. helyezett: Duha Bence (7.b)
Rimóczi Anna
X. helyezett: Malmosi Mira (8.b)
Rauscherné Horváth Gyöngy
XIV. helyezett: Seller Károly (7.a)
Horváth Sarolta
XV. helyezett: Walton Mihály (5.b)
Rimóczi Anna

Felkészítõ tanár:
Felkészítõ tanár:
Felkészítõ tanár:
Felkészítõ tanár:
Felkészítõ tanár:
Felkészítõ tanár:

Országos döntõbe jutott: Oláh Márton 7.a
Díjazott tanár: Horváth Sarolta
Gordiusz matematikaverseny
Csapatversenyben elsõ lett a 10. évfolyam csapata:
Szima-Mármarosi Eszter, Botond Ákos és Embey-Isztin
Balázs
Egyéni eredmények:
I. helyezett: Kartosonto Karman Károly (9.c) Felkészítõ
tanár: Gálné Palágyi Erzsébet
I. helyezett: Szima-Mármarosi Eszter (10.c) Felkészítõ
tanár: Ellenriederné Molnár Éva
III. helyezett: Botond Ákos (10.b) Felkészítõ tanár:
Auer Tamás
V. helyezett: Embey-Isztin Balázs (10.b) Felkészítõ
tanár: Auer Tamás

V. helyezett: Simonkay Márton (11.a) Felkészítõ tanár:
Gálné Palágyi Erzsébet
VI. helyezett: Iváncsics Gergely (10.c) Felkészítõ tanár:
Rauscherné Horváth Gyöngy
Országos döntõbe jutott: Kartosonto Karman Károly
(9.c), Szima-Mármarosi Eszter (10. c)
Díjazott tanár: Gálné Palágyi Erzsébet
A Kerületi Népdalverseny eredményei:
Kiemelt Arany és a kerület képviseletében a budapesti
versenyre küldve: Bács Annamária (6.b) és a
„Babszemek” énekegyüttes, tagok: Benkõ Johanna (10.d),
Benkõ Erzsébet (9.c), Csányi Katalin (10.c), Csányi Janka
(8.a), Halmy Zsófia (11.d) és Péter Flóra (8.a)
Arany minõsítés: szóló: Csány Cecília (11.b), duett:
Csányi Katalin (8.a) és Péter Flóra (8.a)

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
által pedagógusok számára kiírt szakmai pályázaton iskolánk
tanára, Várkonyiné Mihályi Anikó tanárnõ I. helyezést ért el
kitûnõ tanulmányával, melynek címe:
„Egy istenarc van eltemetve bennem”
A személyiség formálása és a keresztény gondolkodásmód
kialakítására az irodalom órán.
Szívbõl gratulálunk!

Párdányi Miklós igazgató
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Emlékek játéka
1848. március 15. Az elsõ jelentõs március
tizenötödike Caesar meggyilkolása óta. A színpad Pest,
a német polgárváros, a nézõtér pedig Pozsonyig vagy
még tovább terjed. A színészek a Pilvaxban és
környékén nyüzsögnek, a másik
oldal a bürokrácia bársonyszékeiben foglal helyet. Minden
készen áll az elõadáshoz, csak
még a fiatal költõt kell megvárnunk, hogy „lélekzet nélkül”
visszaérjen vidékrõl a tetthelyre.
Bár nélküle talán el sem kezdik
játszani a darabot.
Lássuk elõször a helyszínt:
Pest városa már igen régóta
idegen ajkú volt, csak az utolsó
években kezdett növekedni a
magyarok száma. Országgyûléseket már a középkor óta
tartottak határában, Rákos mezején. A reformkorban, az 1838as árvíz után újjáépült, megszépült. Ahogyan a sugárutak és
a széles körutak fölváltották a szûk, élhetetlen utcákat,
úgy tágult ki szép lassan a társadalmi élet színtere is.
A kultúra: a színház, az egyetem, a kávéházak pezsgõ
élete alkotta a szervezkedések szellemi talaját. Itt
alakult a Tízek Társasága, és a Fiatal Magyarország itt
rendezte sorait.
A fõhõs: Petõfi Sándor. Akinek nevébõl kultusz lett
már halála elõtt. Régóta szokás az õ nevéhez kötni a
forradalmat, s mi tagadás, van is ennek alapja. Amikor
egy csárdában hírül vette, hogy Párizsban forradalom
tört ki, s elûzték a királyt… de kövessük inkább az õ
leírásában:
„Oh mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt
elüzték s Franciaország respublika!... Egy Pesttõl távolesõ megyében utaztam, s ott egy fogadóban lepte...
rohanta meg e hir szívemet, fejemet, lelkemet,
idegeimet.
- Vive la république! - kiálték föl, aztán némán,
merõen álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint
eszméletemet visszanyertem, egy aggalom kezdett
bántani - a jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja,
mi nem történt vagy történik, míg én hazaérek!
nélkülem kezdõdjék a forradalom? hah! Nyakra-fõre
siettem a fõvárosba... reszketve, lélekzet nélkül értem
haza... Általános volt a lelkesedés, de még semmi nem

történt... Nagyot lélekzettem, mint a búvár, midõn a
víz alól fölmerül.”
Felért Pestre, azután… a többit már ismerjük.
Forradalom, Nemzeti dal, tizenkét pont...
Március tizenötödike szerdára
esett abban az
évben. „Esett”
a szó szoros
értelmében, víz
áztatta az utcaköveket. Mégis
tömegek mozdultak ki az utcára, fõleg fiatalok. Pilvax, egyetem, nyomda, Városháza,
Nemzeti
Múzeum, Helytartótanács, nyomda. Nyomda…
„A Landerernyomda elõtt Jókai és Vasvári felváltva lelkesítõ
beszédet tartott. A közönség legnagyobb része
kifeszített esernyõvel hallgatta. Mi azalatt a mûhelyben
azt a két kéziratot akartuk kinyomtatni. Landerer
szárazon mondta:
- Lehetetlen, nincs rajta engedélyezés.
Összenéztünk, nem tudtuk, hogyan kell csinálni.
Landerer odasúgta:
- Foglaljanak le egy sajtót.
Irinyi József a nagy gépre rátette kezét e szókkal:
- E sajtót a nép nevében lefoglaljuk. Éles hangja
bejárta a mûhely minden zugát.
- Erõszaknak ellent nem állhatok - felelt Landerer.
Midõn az elsõ kész példány kihullott a gépbõl, Petõfi
felkapta s kirohant vele. Az ajtóból a lapot magasra
tartva, kiáltá: Íme a szabadsajtó legelsõ szülöttje.”
(Degré Alajos Visszaemlékezéseibõl)
A függöny immár leereszkedett. A zúgó tapsviharban
még látni véljük, ahogyan a költõ a Nemzeti Múzeum
elõtt szaval (Ez a valóságban nem így volt, de hát egy
színdarabban bármi megtörténhet!), ahogyan Táncsics
kocsiját húzza a nép, ahogy eltelt az egész borongós,
esõs nap. Valami új kezdõdött…

SM (11.a)
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Katyn
Nagy örömmel számolunk be arról, hogy a
Rákóczi Szövetség által 2008 õszén országosan
meghirdetett történelem pályázati versenyen A
Katyn-i tragédia és a lengyel nemzettudat (Andrzej
Wajda filmje alapján) kategóriában iskolánk
tanulója, Farkas Máté (10.b osztály) 2. helyezést ért
el dolgozatával. Gratulálunk sikeréhez! Az alábbiakban néhány részletet olvashattok pályázatából.

FARKAS MÁTÉ (10.B): A KATYN-I

TRAGÉDIA

ÉS A LENGYEL NEMZETTUDAT

A megszállás
1939. szeptember 1-jén Németország megtámadja
Lengyelországot. Hitler ezt a „németség elleni elnyomó
intézkedések”-kel magyarázza. 1939. szeptember 17-én
reggel 6 órakor a Vörös Hadsereg is megkezdi bevonulását Lengyelországba.
A hadüzenet nélkül érkezett német támadás Lengyelországban helyenként az ott élõ németek ellen irányult, így állítólag szeptember 3-án a lengyel korridorban lévõ Bromberg városában (ellentmondásos vallomások és adatok szerint) visszavonuló lengyel katonák
közel 1000 német személyt lõttek le. Propagandisztikusan ez szolgált a lengyel értelmiség tízezreinek legyilkolására, valójában azonban az SS már korábban
elsõrendû feladatának tartotta a lengyel vezetõréteg
megsemmisítését. Így a Volksdeutsche Selbschutz, a
Gestapo és a Wehrmacht egységei már a megszállás
elsõ négy hónapjában több tízezer lengyel személyt
lõttek agyon.
A tisztek kivégzése
Szovjet források szerint 1939 szeptemberében
230.670 lengyel katona és tiszt került szovjet fogságba.
Ebbõl 46 ezret szabadon engedtek, több mint 180 ezret
pedig a Szovjetunió belsõ területeire deportáltak.
A központi hadifogolytábort Kozelskben alakították ki,
1940 tavaszán itt több mint négy és fél ezer ember
zsúfolódott össze. A másik tiszti hadifogolytábort Harkovtól dél-keletre, Sztarobelskben alakították ki, 3920
ember tartózkodott itt. A harmadik tábort Osztaskovban közel 6.500 emberrel létesítették.
A három tábor mintegy 14.700 embert számlált; kétharmaduk tiszt, egyharmaduk a lengyel értelmiség
színe-java (orvosok, mérnökök, jogászok, egyetemi
tanárok, tanítók és újságírók).

1940. március 5-én Berija, a Szovjetunió belügyi
népbiztosa szigorúan titkos levélben kéri Sztálint,
utasítsa a Szovjetunió NKVD-jét a három hadifogolytáborban található 14.700, valamint a Nyugat-Ukrajnában és Belorussziában letartóztatott és az ottani
börtönökben elhelyezett 11.000 személy ügyének különleges kivizsgálására és halálbüntetés kiszabására.
1940 áprilisától májusig titokban kivégzik az elítélteket. Kozelszkbõl Katynba szállítják õket, a Sztarobelszkbõl elszállított tiszteknek Harkov, az Ostakovból
elszállított tiszteknek Vjazma állomásánál vész nyoma.
Katyn egyetlen túlélõje Staniszlaw-Swianiewicz, akit a
kivégzõhelyre való szállításkor Gnyezdovó állomáson váratlanul a vonatban hagynak, bebörtönöznek, majd
kémkedés vádjával átnevelõ táborba küldenek. A lengyel emigráns kormány közbenjárásával kiengedik,
1942-ben sikerül elhagynia a Szovjetuniót, Angliában
telepszik le, itt írja meg A katyni bûntett címû
könyvét.
A propaganda
(…) Június 3-án befejezõdnek a német exhumálási
munkálatok (nemzetközi szakértõkkel, köztük a magyar
Orsós Ferenccel), amelyek egyértelmûen bizonyítják,
hogy a szovjetek követték el a bûntényt.
1944. január 24-én a szovjet exhumáló bizottság
közzéteszi, hogy a bûntényt 1941-ben a németek
követték el.
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1944 májusában Roosevelt amerikai elnök bizonyítékot kap, hogy az elkövetõk a szovjetek.
A tévhit fenntartása
Szinte elképzelhetetlen, hogyan sikerült a Katyn-i
tömegmészárlást egészen 1989-ig náci bûntettnek
titulálni. Habár szakértõi bizonyítékok szóltak a szovjet
bûnösség mellett, mégis sikerült az emberek többségével az ellenkezõjét elhitetni.
Ez elõször is az akció titkosságának köszönhetõ; csak
a legfelsõ körök tudtak a bûntettrõl, még a börtönõrök, szállítók és egyéb résztvevõk sem tudták pontosan, hová viszik, miért zárják be a tiszteket, és miután más helyre viszik õket, mi lesz velük. Mindenki csak
a saját dolgát tudta, mindenki csak az események egy
töredékét látta.
Ezenkívül a foglyok leveleit, valamint valamennyi
kivégzett aktáját és a bizonyítékok legnagyobb részét
megsemmisítették.
A másik nagyon fontos eszköz a tévhit kialakításához
a tömegkommunikáció. A tömeg nagy része hitt a
szovjet propagandagépezetnek, ami a rádión és az
újságon keresztül vezette félre az embereket.
A tömegkommunikáció óriási hatalmat jelent, minél
kisebb az értelmiség, annál hatékonyabb. Nem véletlen,
hogy 1940 májusában a nácik megkezdték a lengyel
értelmiség nyílt elpusztítását (Ausenordentliche Befriedungsaktion), és az is természetes, hogy a tömeggyilkosságok a tiszteket és az értelmiséget sújtották.
Megsemmisült a teljes katonai vezetõréteg, ellenállásra
képtelenné vált az ország.
Lengyelország elsõsorban annak köszönheti feltámadását, hogy az egész megszállás alatt illegálisan folyt
a közép- és felsõfokú oktatás különösen magas színvonalon (fõleg Varsóban).
A tömegkommunikáció napjainkban még korlátlanabb
lehetõségekkel, még több eszközzel bír, még több
emberhez eljut és még kevesebb ellenállást tanúsítunk.
Ma is ugyanúgy a hatalom kulcsa.
A harmadik fontos eszköz a tévhit fenntartására a
fenyítés volt. Aki a hivatalostól eltérõ véleményen volt,
azt elhallgattatták.
Érdekes elgondolkodnunk azon, hogy ma mik a
„tabu-nézet”-ek, miért vannak tiltott könyvek, miért
van az, hogy Hitler bûnei „nagyobbak” Sztálinéinál.
Lengyel identitás
Azt, hogy a Katyn-i katasztrófa mennyire nem volt
képes megtörni a lengyel identitást, kiválóan mutatja
az egész megszállás alatti rendkívüli magas szintû
közép- és felsõoktatás, ami a hallgatók alacsony létszáma, az elkötelezett, erõs nemzeti öntudatú tanárok
és a motivált öntudatos tudásszomjú diákok miatt vált
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lehetõvé. Tisztában voltak vele tanárok és diákok
egyaránt, hogy értelmiség nélkül nemzetük elvész.
Ezért volt szükségük a szovjeteknek még egy pokoli
propaganda-húzásra; egy második, németek által
elvégzett „Katyn”-ra. Ez lett 1944-ben a Varsói felkelés,
amit az oroszok szítottak a németek ellen, és aminek
leverése során több mint 200 000 lengyel halt meg.
A Vörös Hadsereg eközben a közelben állomásozott
közbelépés nélkül, habár teljesen nyilvánvaló volt közbelépésük elmaradásának következménye.
Csodálatos módon ez sem törte derékba a lengyel
nemzettudatot; a vallás ereje és az értelmiség képzése
hihetetlen összetartást eredményezett.
A lengyel identitás részévé vált: hallgatni, de nem
felejteni. (Kovács István - „Hallgass, ha érted, tûnj el,
ha láttad…” „Hányszor elrejtetted, el mégse feledted”).
Ezért óriási megkönnyebbülés Andrzej Wajda filmje,
ahol elõször mondja ki a lengyel nép, amit átélt,
átérezteti velünk a mûvészi képek, jelenetek, eszközök
révén a lengyel nép katasztrófáját a maga hátborzongató valóságában.
A fõszereplõt, Andrzejt Adam Solski õrnagyról mintázták, akit Katynban kivégeztek, és akinek a naplója
valóban fönnmaradt.
A film is kiválóan érzékelteti azt a hidegséget, álnokságot, kegyetlenséget, amivel a kommunista vezetõség
emberek tízezreit végeztette ki, továbbá azt a nemzeti
öntudatra ébredést, azt a páratlan összefogást, amely
képes egy nemzetet feltámasztani.
Az elesõ Varsóból az Armia Krajowa (a lengyel
honvédsereg) egyik utolsó rádiótávközlése 1944 októberében, amit Londonban kaptak el, így hangzik:
„Ez a szent igazság. Rosszabbul bántak velünk, mint
Hitler csatlósaival, mint Olaszországgal, Romániával,
Finnországgal. Isten igazságossága mondjon ítéletet a
szörnyû igazságtalanság felett, ami a lengyel népet
érte, és büntessen meg minden elkövetõt. A mi hõseink
a katonák, akiknek egyetlen fegyverük a tankok, a
repülõk és az ágyúk ellen revolverük és petróleumos
üvegük volt. A mi hõseink az asszonyok, akik a
sebesülteket ápolták és golyók közepette jelentésekkel
szolgáltak, akik lebombázott pincékben gyerekeknek és
felnõtteknek fõztek, akik a haldoklók kínjait enyhítették
és vigasztalták õket. A mi hõseink a gyerekek, akik a
füstölgõ romokban ártatlanul játszadoztak. Ezek Varsó
emberei. Egy nép, melyben ily bátorság él, halhatatlan.
Mert azok, akik meghaltak, gyõztek, és azok, akik
élnek, tovább fognak harcolni és újra bebizonyítják,
hogy amíg lengyelek élnek, él Lengyelország.”
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Emlékeztetõül…
A „Katyn-i mészárlás” és a még három másik helyszínen történt vérengzés összesen 23,5 ezer áldozattal
csak egy kis szelete a kommunizmus rémtetteinek, kegyetlen politikai gyakorlatának. Mintegy 100 millió kivégzés terheli politikai okokból a kommunizmus számláját. A Szovjetunióban kb. 25 millió, Kínában kb. 60
millió, Kelet-Európában összesen kb. 1 millió, Kubában,
Észak-Koreában és Hátsó-Indiában pedig mintegy 10
millió ember vesztette életét ilyen módon.
A témához kapcsolódó javasolt irodalom:
Stephane Courtois (szerk.): A kommunizmus
fekete könyve
1997 novemberében jelent meg, azonnal hatalmas vitát kiváltva mind történészi, mind politikai körökben. A
szerzõk kettõs célt tûztek
ki maguk elé: megakadályozni a felejtést, illetve
megvizsgálni, milyen szerepet foglal el a kommunizmus mûködésében a bûn,
az erõszak, a gyilkosság. A
könyvben Stephane Curtois
felveti a kommunizmus
nürnbergi perének kérdését
(összehasonlításul: NyugatNémetországban a nácizmus felelõseinek elszámoltatását hetvenezer vádemelés és törvényszéki eljárás
igazolta). Courtois és szerzõtársai bizonyítják, hogy a
kommunista államok valóban kimerítették mind az emberiség elleni bûntett, mind a háborús bûntett, mind
pedig a béke elleni bûntett fogalmát. A könyv külön
részekben foglalkozik a Szovjetunió, Kína, a többi ázsiai
ország (Észak-Korea, Vietnam, Laosz, Kambodzsa),
Kelet-Európa, valamint a harmadik világ kommunista
jellegû politikai berendezkedésû országainak történéseivel.
Anne Applebaum: A Gulag története I-II.
Applebaum könyve minden tekintetben dokumentált,
szigorú történészi munka, s ugyanakkor mindvégig kiérezni belõle az áldozatokkal való együttérzést. Legnagyobb erénye talán az, hogy a szerzõ kifejezetten a
lágerfoglyok szemszögébõl mutatja be a Gulag történetét: az õ életükre, szubkultúrájukra, szenvedéseikre
koncentrál. A Gulag az idõk során államon belüli
állammá változott, majdhogynem külön civilizációvá -

jóllehet a sztálini korszakban
(s a könyv ezt is bemutatja)
az egész Szovjetunió egyetlen
hatalmas kényszermunkatelep
volt -, saját törvényekkel, szokásokkal,
irodalommal,
folklórral,
szlenggel
és
erkölccsel. A szerzõ, miután
kronologikusan bemutatja a
Gulag "fejlõdését", témáról
témára ismerteti az ottani
élet különbözõ aspektusait, s
egyúttal arra a nyugtalanító
kérdésre is választ keres, miért maradt a Gulag
viszonylag ismeretlen mind a Szovjetunió népei, mind a
Nyugat történelmi emlékezetében?
Alexandr Szolzsenyicin: A Gulag szigetcsoport I-II.
A Gulag szigetcsoport a kommunizmus áldozatainak
állít emléket. Döbbenetes erõvel ír az elfogástól kezdve
a pusztuláson-halálon keresztül az esetleges kiszabadulásig a Gulag borzalmairól. A
Gulag szigetcsoport minden
egyes állítása megtörtént
eset, a dokumentumok drámaiságával hat. A letartóztatásoktól kezdve a perekig,
a börtön, a Gulag, a munkatáborok kegyetlen világát írja
le két köteten keresztül.
Varlam Salamov: Kolima
Történetek
a
sztálini
lágerekbõl
Salamovot már a világháború elõtt letartóztatták
„ellenséges, trockista” tevékenységért, és a háború alatt
végig Kolimán raboskodott. 1951-ben szabadult, ezután
kezdte
írni
a
Kolimai
elbeszélések-et,
mely
írásai
eleinte szamizdatban (illegális
kiadvány formájában) terjedtek.
Írói stílusára a tömörség és a
kegyetlenül õszinte hang jellemzõ. Történetei sokszor vérfagyasztóak, de nem mentesek a
morbid humortól sem. Salamov
– bár mindvégig ateista maradt
- élményei hatására beépítette
írói világába a keresztény
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pontosan rögzíti a tolvaj
státusát
a
tolvajvilág
hierarchiájában, megkülönböztet, motívumaiban nagyon
gyakran fedi át a primitív
kultúrák tetoválásmotívumait.
A tolvaj mindent elkövet, hogy
kiemelkedjék
környezetébõl,
igyekszik kidomborítani a maga
tolvajönérzetét:
simléderes
sapkáját szemébe húzza, a
tolvajközegben divatosnak számító öltözékben jelenik meg,
jellegzetesen jár, gesztikulál,
végezetül erre szolgálnak a
tetoválások,
melyektõl
a
tolvajok nem válnak meg,
függetlenül a nyilvánvaló kártól, amit az okoz, hogy a
tetoválás kiszolgáltatja õket a
bûnüldözõ hatóságnak.”

Egy szovjet elítélt politikai karikatúrája
A képen látható szöveg fordítása:
FIGYELEM, SZEMÉLYI KULTUSZ!!! 1938-39-ben Berija belügyminiszter
elrendelte az elítéltek számának csökkentését, de ez nem az ártatlanok
szabadon bocsátását, hanem a betegek és az olyan elítéltek
megsemmisítését jelentette, akiknél az orvosi vizsgálat a kényszermunka és
az elégtelen táplálkozás miatt disztrófiát (táplálkozási rendellenességet)
állapított meg. A Dalsztroj kolimai lágereiben a betegeket és a
gyengélkedõket fürdõbe vitték, majd azzal az ürüggyel, hogy fehérnemût
kapnak, egy másik kijáraton át a mezítelen és áthevült testû elítélteket 50 fokos hidegben traktorokkal vontatott szánokra kényszerítették, és a
mocsarakba vitték, ahol vaskampókkal húzták le a holttesteket… Így csökkentették az elítéltek számát több ezerrel…
(A Kolima folyó medrében kétmillió táborlakó holtteste fekszik mindmáig.)
gondolatvilágot. Szolzsenyicin a következõképpen
jellemezte Salamovot: „Salamov lágertapasztalata
keserûbb és hosszantartóbb volt az enyémnél. Tisztelettel ismerem el, hogy nem nekem, hanem éppen neki
jutott osztályrészül, hogy megérintsék az
elállatiasodásnak és a reményvesztettségnek azok a mélységei, amelyek felé a
lágerélet lehúzott bennünket.”
Kovács Ákos – Sztrés Erzsébet:
Tetovált Sztálin – Szovjet elítéltek
tetoválásai és karikatúrái
A lágerek rémületes, groteszk, olykor
obszcén szubkultúráját bemutató könyv
Dancig Szergejevics Baldajev, volt KGB-s
tiszt gyûjtésében.
„A tetoválás a beavatottság jele,

Gábor
Áron:
I.
Az
embertõl
keletre;
II.
Szögletes szabadság; III.
Évszázados emberek
„Gábor Áron olyan mélyrõl
világítja meg a kommunista
rendszer lélektani szerkezetét,
a szovjet emberképzés titkait,
amilyenre a világirodalomban
nincs példa. Szomorú, de hiteles tanúvallomást ad, hogy
a múlt század neo-fáraoizmusáról egyszer méltó
ítéletet alkothasson a történetírás. „Az embertõl keletre” megrendítõ dráma,
pszichopolitikai riport, a „Szögletes szabadság”
hátborzongató lidércnyomás, kiáltó figyelmeztetés, mi
lesz a világgal, ha a másik oldal gyõz?”
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2009. február 26-án, a kommunizmus áldozatainak
emléknapján a 10., 11. és 12-esek Andrzej Wajda Katyn
címû filmjét nézték meg a díszteremben.
A vetítést követõen kiosztásra kerül(t) a 12. évfolyam
számára az Albérletben, Bácsalmási István összegyûjtött
cikkei, 1949-2006. címû könyv. Bácsalmási István 1922ben született, egyetemi tanulmányait Budapesten
végezte; ebben az idõben az Emericana tagja és ifjúsági
elnöke volt. A II. világháború utáni években a
Keresztény Demokrata Néppárt alapító tagja.
Magyarországot 1949-ben kényszerült elhagyni.
Innsbruckban a menekült diákok részére alakult Szent
Imre Collegium prefektusa volt. 1951-ben Kanadába
vándorolt, s ott telepedett le. Magyar nyelvû cikkeit
már Európában, majd Kanadában írta különbözõ

emigrációs magyar újságok számára. A könyvben
összegyûjtött munkáinak kiadása jelentõs képét adja
egy ember véleményének az emigrációs magyarok
ötven évérõl, valamint az összmagyarságot érintõ
kérdésekrõl, ugyanakkor a rendszerváltást követõ
politikai helyzetre, történésekre és mozzanatokra is
reflektál írásaiban.
További ajánlott irodalom:
Rózsás János: Gulag-lexikon
Jung Chang: Vadhattyúk
Ézsiás Erzsébet: A hit pajzsa

Halász Rita

Boldog jövõtökért...
Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XI. kerületi
Szervezetének elnöke, Pajor-Gyulai Károly az alábbi
levélben köszönte meg a színvonalas karácsonyi mûsort,
melyet néhány diákunk adott elõ 2008 decemberében
dr. Kemény Gáborné és Farkas Mária tanárnõ
szervezésében.
Tisztelt Igazgató Úr!
Tisztelt Tanárnõ Asszonyok!
Kedves Gyerekek!
Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XI. kerületi
Szervezetének idõs nyugdíjasai nevében hálás
köszönetemet fejezem ki a decemberi összejövetelünkön
kapott kedves ünnepi mûsor-ajándékért!
Köszönjük a felkészülés munkáját, köszönjük a szívbõl
fakadó lelkes elõadást, a karácsonyi szeretet lelkiségébõl
eredõ melegséget, amivel az igaz és önzetlen szeretet
érzését keltettétek fel a mi fáradt, néha már csüggedõ
lelkivilágunkban! Sikerült elérnetek a legnagyobbat, amit

adhattatok: öregkorban sem szabad feladni a reményt,
mert az összetartozás és mások törõdésének ajándéka
értelmet ad életünknek. Mi ezt az érzést és erõt vittük
magunkkal ajándékként a Tõletek kapott kedves
elõadásból!
Ti pedig – viszontajándékul – vigyétek magatokkal azt
a tudatot, hogy Szüleitek, Nagyszüleitek és mi, a velük
egykorú szülõk, nagyszülõk, idõsek nagyon szeretünk
Titeket, és sikeres, boldog jövõtökért imádkozunk az
ugyancsak sanyarú körülmények között született
Kisdedhez!
Ismételten megköszönve Igazgató Úr, a tanárnõ
Asszonyok és a kedves Diákok fáradozását, kívánunk
Mindnyájuknak kegyelemteljes, szép Karácsonyt és Isten
áldásában gazdag, eredményes és boldog Újesztendõt!

Budapest, 2008. Karácsony
Pajor-Gyulai Károly, a Szervezet elnöke

A PINGVIN CÍMLAPFOTÓ-PÁLYÁZATÁRA BEKÜLDÖTT KÉPEK KÖZÜL SEIDL
FOTÓJÁT VÁLASZTOTTA KI A ZSÛRI, EZÚTON GRATULÁLUNK NEKI. TOVÁBBRA
IS VÁRJUK FOTÓITOKAT, A KÉPEK AKTUÁLIS TÉMÁJÁT, ILLETVE A TUDNIVALÓKAT
FIGYELJÉTEK A FALIÚJSÁGOKON!

DÁNIEL
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Vallató
Név: Auer Tamás
Születési idõ: 1977. 05. 22.
Születési hely: Pécs
Országa: Magyarország
Városa: Gyõr
Színe: zöld
Autója: 7-es BMW
Könyve: Linux bevetés közben 1-2 :-)
Írója: Jókai Mór
Színésze: Al Pacino
Zene: U2, Dire Straits
Hobbija: fotózás, tollas
Barátok a suliban: jelenleg gyeden ;-)
Szerelem: kegyelmi állapot
Házasság: egymásnak kiszolgáltatott szentség
Válás: önzés, a felelõsség nem vállalása vezet ide (?)
Öröm: Sára mosolya
Bánat: amikor az osztályom „hülyeségeket” csinál
Életcél: úgy élni, hogy az követhetõ példa legyen
Mely tantárgyakat szerette a leginkább és a
legkevésbé?
A matematikát és a fizikát leginkább, a földrajzot
legkevésbé.
Mi volt valaha a legrosszabb jegy a bizonyítványában
és milyen tantárgyból?
4-es biológiából, földrajzból, az érettségit és az egyetemet
hagyjuk...
Melyik országba utazna szívesen?
Svájcba
Melyik történelmi eseményt látná szívesen?
Az atommáglya begyújtását 1942. december 2-án.

23
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„Make a lot, save a lot, give a lot”
A szegény magyar fiúcska, aki 10 évesen Amerikába, mindenkinek az apja, nagyapja vagy a dédapja valaa lehetõségek hazájába kerül, megtanulja a nyelvet, honnan érkezett. Ezért nincs honnan kirekeszteni az
felcseperedve kiváló eredménnyel elvégez egy jó nevû újonnan érkezõket. Azonban akármilyen nyitottak, a
amerikai egyetemet, és jól
kapcsolatok
meglehetõsen
menõ szemészorvos válik
felszínesek. Nagyon kevés
belõle, aki magyar diáa mélyreható kapcsolat,
kokat
juttat
ki
az
általában csak felületes isEgyesült Államokba tanulmeretségek vannak.
ni. Nagy vonalakban így
Akkor Neked is könynéz ki Forgách Péter törnyen ment a beilleszténete. Ha azonban máskedés?
honnan szemléljük, így
Tízéves koromban menfest: a szegény magyar
tem ki, és semmit sem
fiúcska, aki 1956-ban
tudtam angolul, így azért
menekülni kényszerül haborzasztó volt idejönni.
zájából, és egy teljesen
Menekültekként érkeztünk,
idegen országban, ismeszegények voltunk, nem
retlen nyelv és kultúra
ismertük a szokásokat,
között új életet kell, hogy
úgyhogy akármennyire is
kezdjen…
nyitottak az amerikaiak, aForgách Péter, a Calasanctius Training zért nem volt könnyû a beProgram (CTP) alapítója
Mit érzett akkor, amikor
illeszkedés. Sokat segített, hogy
elõször meglátta Amerikát?
Torontóban van egy magyar
Azt már nehéz felidézni, mit éreztem, amikor elõször közösség, külön magyar templom, cserkészet, de az
Amerika földjére léptem, de azt tudom, mit érzek elsõ évek azért így is nehezek voltak. Félszegen érezminden egyes alkalommal, amikor visszajövök Ma- tem magam, hiszen semmit nem értettem abból, ami
gyarországról (Amerikába – a szerk.). Érzem a di- körülöttem történik. Elõször menekülttáborban voltunk,
namizmust, az energiát, tettrekészséget, azt a fel- aztán egy év alatt három iskolába is jártam, miközben
fogást, hogy itt minden lehetséges. Az ember érzi egy kukkot sem tudtam angolul. A harmadik év után
Amerikában, hogy mennek a dolgok, sokszor maguk- lett könnyebb a helyzet, akkor a magyarok által léttól, sokszor azért, mert az emberek nem restek cse- rehozott buffalói piarista gimnáziumba jártam, ami
lekedni. Ugyanakkor hiányoznak a hosszas, nyugodt, azóta sajnos már megszûnt. Hetedikben már az osztály
órákon át tartó beszélgetések, amikre nemcsak Ma- harmadik legjobb tanulója voltam. Ezután azért beindult
gyarországon, de egész Európában van lehetõség. Az az élet, az egyetem elsõ szakaszát négy év helyett
európai emberek sokkal informáltabbak a világ három alatt elvégeztem, majd Georgiában végeztem el
dolgairól, a környezetükrõl, mögöttük van az az évez- az orvosi egyetemet, ezután pedig Cleveland-ben
redes kultúra, ami Amerikából hiányzik. Az USA-nak is voltam gyakornok.
van kultúrája, egy-egy dolog, amit a magukénak érez- Említetted, hogy a magyar közösségek sokat
nek, de a McDonald’s vagy a Disneyland nem segítettek a beilleszkedésben. Hogyan valósul meg
hasonlítható össze az európai kultúrával.
az „amerikás magyarok” összefogása? Mi a szeMennyire befogadóak az amerikaiak egy „újdon- repe például a cserkészetnek?
sült bevándorlóval”? Be lehet-e illeszkedni teljes
Rengeteg magyar egyesület alakul, de ezek közül a
mértékben egy új társadalomba? Mi ennek a cserkészet a legéletképesebb, mégpedig azért, mert a
titka?
fiatalokat célozza meg. Annak az egyesületnek van
Egyértelmûen befogadóak, az egész társadalomra jövõje, amelyik mindig újabb és újabb kihívásokat jelent
jellemzõ a nyitottság. Az emberek nem félnek a a fiatalok számára. Létezik még a HAC (Hungarianváltozásoktól, és maguk is készek változtatni a American Coalition), amelyik fiataloknak ad munkadolgokon. Ez talán abból adódik, hogy tulajdonképpen lehetõséget Amerikában, ez is meg tud élni. De amelyik
mindenki bevándorló. Nincsenek igazi õslakosok, szervezet nem von be a fiatalokat, az halálra van ítélve.
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Mi az Egyesült Államok legnagyobb elõnye,
A jelek szerint mûködött a dolog…
pozitívuma? Itthon sokan ellene vannak az
Az amerikai egyetemrõl hazatért magyar diákok
„amerikanizálódásnak” – van-e mégis valami, amit
önmaguktól kezdték el kiépíteni az alapítvány maérdemes volna magunkévá tenni a McDonald’s-on
gyarországi állomását, és úgy gondolták, hogy amit
és a popzenén kívül?
kint tanultak, azt otthon tovább kell, hogy adják. Így
Amerikát az olyanok szidják, akiknek fogalmuk sincs,
indult el az Ifjúsági Üzleti Program, így már nemcsak
mi zajlik ott. Csak Hollywoodot látják, meg a
egyetemisták, hanem középiskolások is kötõdnek a
McDonald’s-ot, holott Amerika valójában nem errõl
szervezethez.
szól. Mi tette Amerikát nagyhatalommá? Az egyik
Ez pedig egyfajta „utánpótlás-nevelés” a késõbbi
legfontosabb és legjellemzõbb tulajdonsága az amerikai
ösztöndíjakra.
társadalomnak az önkéntesség és a jótékonykodás. Egy
Igen, egyértelmûen cél, hogy már 15-16 évesen is
amerikai polgár a jövedelme 5-10 százalékát jótékony
nevelni tudjuk a gyerekeket, akik aztán késõbb érdecélra fordítja, a társadalom évente nagyjából 300
mesek lesznek az ösztöndíjra is. Ki kell alakítani
milliárd dollárt költ jótékonykodásra. Az amerikai embennük azt a gondolkodást, ami elõre viheti a magyar
berek fele vesz részt valamilyen önkéntes munkában,
társadalmat. A következõ lépés, hogy kisebb gyerevagy tagja civil szervezetnek. Másrészt büszkék rá,
keknek nyelvi tábort szervezzünk Amerikába, mert
hogy amerikaiak, és úgy érzik, hogy az õ dolguk,
meggyõzõdésem, hogy a nyelvet legjobban kisgyekötelességük az országon javítani, és hisznek abban,
rekkorban lehet elsajátítani, emellé még a megfelelõ
hogy képesek is erre. Nem mondják semmire, hogy
gondolkodás, a katolicizmus, a nemzeti öntudat, a más
lehetetlen, inkább azt: Vágjunk bele! Csináljuk meg! Ez
kultúrák felé való nyitás, a globalizáció is mélyen
lendíti tovább a dolgokat, és ez az a hozzáállás, amit
beleülne a fejükbe.
el lehetne tanulni az amerikaiaktól.
Az Ifjúsági Üzleti Program egyik fõ célja az etikus
Mi indított arra, hogy
üzleti életre nevelés.
elindítsd a CTP-t?
Nyilván minden gyerek
Az amerikai gondolarról álmodik, hogy
kodás, a cserkész és
egyszer sok pénze lesz,
piarista nevelés mind bede közben elítéli a
lém ültette azt, hogy ha
lopást, a csalást stb.
nekem jól megy, ha én
Hogyan
lehet
sokat kaptam, akkor
megvalósítani, hogy ez
abból valamit vissza is
a gyerek mindkét álmát
kell adni a környezetemvalóra válthassa?
nek. Ráadásul ’89-’90Az erköcsi kódexet kell
ben jött a változás Mamindenkiben kialakítani.
gyarországon, én pedig
Tudatosítani kell, hogy
elkezdtem gondolkodni,
megvannak a játékszahogy mit lehetne segíbályok, hogy kellenek a jó
teni. Segíteni nagyon
törvények, és azokat be
sokféleképpen lehet, sok
kell tartani. Ez minden
Az Ifjúsági Üzleti Program egyik csapata
megoldás kínálkozott, nekem az
szinten igaz: ha valaki rosszat
jutott eszembe, hogy ki kell
csinál, azt felelõsségre kell
hozni a fiatalokat ide, Amerikába, aztán pedig
vonni, akár politikus, akár kisgyerek. Ettõl még lehet
visszaküldeni õket, hogy az itt szerzett tudást, tapaszsok pénze, az önmagában egyáltalán nem elítélendõ.
talatot Magyarország javára tudják fordítani. Akkor
Mire a legbüszkébb a CTP-vel kapcsolatban?
elmentem néhány egyetemre ösztöndíjakat szerezni,
Arra a fantasztikus lendületre és életerõre, amivel a
eleinte egyedül, késõbb Borka Balázs segítségével.
fiatalok továbbviszik a szervezetet. Arra, hogy sok
Amikor látták, hogy a dolog sikeres, a diákok, akiket
nagyon intelligens és tettre kész ember dolgozik
kihoztunk, jól teljesítenek, akkor már máshol is
együtt, és én gyújtottam meg azt a szikrát, ami ezt
könnyebben kaptunk ösztöndíjakat. Késõbb kinõttük az
elindította. Mindig vannak újabb álmok, ettõl megy
egyszemélyes munkát, és egyre többen csatlakoztak
elõre a világ. Az a lényeg, hogy megragadjuk a
lelkesen, így alakult meg a Calasanctius Training
lehetõségeket, és merjünk belevágni új, nagy dolgokba.
Program.
Mohay Bence
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A SZIG-bõl a SZIK-be,
AVAGY EGY

SZENT IMRÉS

ÖREGDIÁK MINDENNAPJAI A

„Na mi újság a ‘liberális’ jezsuitáknál?”- kérdezi tõlem
Róbert Atya szinte minden találkozásunkkor. A tavasz
közeledtével mindig sok újsággal szolgálhatok, mert
ilyenkor a Kollégium egy emberként összefogva dolgozik azon, hogy minél jobban sikerüljön a tavaszi felvételi
a belsõs és külsõs tagoknak, illetve a Junior Programba
jelentkezõknek.
De mit is jelent a Szakkollégium? Miért érdemes
egy budapesti egyetemistának szakkollégistának
lennie? Mit nyújt tanulmányi rendszerünk?
Talán hallottatok már az Eötvös Collegiumról, a Bibó
vagy a Rajk Szakkollégiumokról. A szakkollégiumok
azzal a céllal jöttek létre, hogy az egyre inkább szakbarbárrá váló egyetemi tömegképzés mellett azt
kiegészítõ vagy látókört szélesítõ tanulmányi lehetõséget
nyújtsanak vidéki és budapesti egyetemistáknak. Ezzel a
céllal alakult meg a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
is immár 18 éve. A klasszikus bentlakásos, azaz belsõs
kollégiumi tagság mellett a budapesti (vagy más
kollégiumban, albérletben lakó) egyetemisták külsõsként
vehetnek részt a szakkollégium életében. Ennek keretében a belsõs kollégistákkal együtt részt vesznek a
kurzusainkon, melyek a szakkollégiumi képzés alapját
jelentik. A Szent Ignác abban különbözik a többi szakkollégiumtól, hogy nem egy egyetem meghatározott
karának vagy szakjának diákjait várjuk csak a Kollégiumba, hanem szinte minden egyetemrõl vannak
kollégistáink. Ehhez igazodik tanulmányi rendszerünk is,
melynek keretében mindenkinek hallgatnia kell egy-egy
félév jogot, közgazdaságtant, teológiát, filozófiát és
retorikát. Az elõbb felsorolt kötelezõ kurzusok mellett
minden évben indulnak választható kurzusaink is,
melyek nagyon széles skálán mozognak a kulturális
antropológiától az angol nyelvû entrepreneurial seminaron (vállalkozói kurzuson) át a borral foglalkozó In vino
cultura kurzusig. A kurzusok hetente egy alkalommal
másfél órát igényelnek, és félévente minden kollégistának két kurzust kell teljesítenie, amelyet vizsga
vagy beadandó dolgozat zár le.
Szóval a Szent Ignácban minden csak a tanulásról
szól?
Természetesen nem. Mint minden normális egyetemista, mi is nagyon fontosnak tartjuk a közösség
építését, amely az akár 2-300 fõs egyetemi évfolyamokon már korántsem olyan magától értetõdõ
dolog, mint gimnáziumban volt. Ezért nyár végén egy
hetes nyári tábort, tavasszal és õsszel pedig három
napos, leginkább az osztálykirándulásokhoz hasonló

SZENT IGNÁC JEZSUITA SZAKKOLLÉGIUMBAN

kollégiumi hétvégét tartunk. Ezen kívül kollégiumi bulik,
közös vacsorák, filmnézések, sportnap, kirándulások
adnak lehetõséget a külsõs-belsõs csapat még jobb
összekovácsolódására.
Mitõl jezsuita a Szakkollégium?
Attól, hogy keresztény szakkollégiumként lelki programjainkban igyekszünk a Szent Ignác-i lelkiséget követni. Jezsuita rektorunk és két kollégiumi lelkészünk van,
igény szerint részt vehetünk a Szakkollégium saját
kápolnájában tartott vasárnapi szentmiséken és az
adventi, illetve nagyböjti lelkigyakorlatokon, vizsgaidõszakban rendszeresen közös imákon. Természetesen ezek
közül a programok közül semmi sem kötelezõ. Büszkék
vagyunk rá, hogy kollégiumunknak a római katolikusok
mellett egyre több református, evangélikus és görög
katolikus tagja is van.
Mit nyújt a Szakkollégium a tizenegyedikeseknek?
A Junior Program keretében egyfajta szakkollégiumi
elõképzést nyújtunk azoknak a diákoknak, akik késõbb
szeretnének Szent Ignác-os szakkollégisták lenni, vagy
egyszerûen csak szeretnének egy évig egy jófej gimis
csapathoz tartozni és jó programokon részt venni. És
hogy mik ezek a programok? A képzés keretében egy
retorika, egy kommunikáció és egy politológia témájában megtartott képzési modulon vehettek részt. A
Junior Program egy tizenegyedik év utáni nyár végi
táborral kezdõdik, és ezen kívül 2-3 Junior Hétvégébõl
áll, melyek egy részét a kollégiumban, egy részét pedig
vidéken tartjuk. Ezeken a hétvégéken kerül sor az
elõadások megtartására, a fennmaradó szabadidõt pedig a kollégisták szervezésében igyekszünk minél jobb
hangulatban városnézéssel, játékokkal, a kollégistákkal és
a kollégium rendszerével való ismerkedéssel, filmnézéssel, operával, színházzal, koncertekkel, sporttal
eltölteni.
A Junior Programban részt vevõk nagy elõnye, hogy
automatikusan bekerülnek a felvételi szóbeli fordulójára,
ami a szokásos 4-5-szörös túljelentkezés mellett nem
elhanyagolható szempont.
Mit kell tenned, ha a Szakkollégium felkeltette az
érdeklõdésedet?
Elõször is gyere el pár hét múlva az elõadásunkra,
amit a Szent Imrében tartunk Neked! Másodszor nézd
meg a Szakkollégium honlapját: www.szentignac.hu, itt
minden hasznos információt megtalálhatsz a Szakkollégiumról és a felvételirõl. Ha belsõsnek jelentkeznél:
juttasd el a pályázatodat a Kollégium címére március
30-a éjfélig. Ha a külsõs státusz érdekel, pályázz rá
április 7-ig. Ha tizenegyedikes vagy és érdekel a Junior
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Program, figyeld a honlapon a friss információkat május
végétõl. Ha bármilyen kérdésed van a belsõs vagy
Junior
státusszal,
fordulj
Kocsev
Bence
kollégistatársamhoz (kocsev.bence@szentignac.hu), a
külsõs státusszal kapcsolatban Marx Annához
(marx.anna@szentignac.hu), vagy bármilyen kérdéssel
hozzám (foldesi.fanni@szentignac.hu).
Kedvcsinálónak pedig nézd meg videóinkat a
youtube-on vagy a www.myvideo.hu/watch/6027182
címen.
És hogy miért tarja Róbert Atya „liberálisnak” a
jezsuitákat?
Ez az, amire három év alatt sem sikerült rájönnöm,
talán kérdezzétek meg Õt… ?
Földesi Fanni (15. c)

FELVÉTELI
Belsõs: Írásbeli határidõ: március 30-a éjfél,
szóbeli: április 17-19.
Külsõs: Írásbeli: április 7-e éjfél,
szóbeli: május 3.
Junior Program: a legfrissebb információk a
honlapon. Felvételi: május végén - június elején.

Új lakók érkeztek
Mi mindent találhat az ember egy lomtalanítás alatt?
Az iskola Természetbúvár munkaközössége egy rég elfeledett terráriumra bukkant egy kis szekrénykipakolás
során, és hamarosan az üresen árválkodó lakótér benépesítése is megindult…
A szerencsés kiválasztottak, akik társbérletbe költöznek
az iskolába, két új-kaledóniai vitorlásgekkó (Rhacodactylus Ciliatus). Kik õk és honnan érkeztek?
Ez az éjszaka aktív gekkófaj eredetileg Új-Kaledónia
déli részén él. Ez a sziget ma Franciaországhoz tartozik,
Ausztráliától keletre, a Csendes-óceánon fekszik, ott a
hõmérséklet nappal 26-28°C, este akár 1820°C is lehet, a páratartalom pedig
átlagosan 60-65%, de éjszakára
felmegy 85-90%-ra is. Ez ideális
környezet a gekkóknak, így a
szentimrés
klímát
melegítõlámpákkal egészítjük ki nekik.
Az új-kaledóniai vitorlásgekkó
remekül mászik fára, ideje nagy
részét a magasban tölti az ágakon
ugrálva. Szinte repül a hátsó lábain lévõ
„vitorláknak” köszönhetõen. Jóformán mindenevõ, de leginkább az élõ tücsköket és egyéb ízeltlábúakat szereti. Érdekesség, hogy szívesen fogyaszt
bébiételt, vagy házi baracklekvárt is.
Nem iszik, hanem a reggeli harmatot nyalogatja le,
ezért fogságban minden reggel permetezni kell a terráriumát. Hosszú nyelvét használja szeme nedvesen tartásához is, ugyanis nincsen szemhéja. Sárkányos megjelenését erõsíti a pikkelyekbõl kialakult „szempillája”, mely
végigfut a hátán is, egészen a farkáig. Farka a legtöbb
gekkófajjal ellentétben nem nõ vissza, ha egyszer
elveszti. Ötödik végtagként használja, ennek a végén is

találhatóak speciális, tapadókorongszerû módosult pikkelyek, akárcsak ujjai belsõ felén. Ezeknek köszönhetõen
tud nemcsak a falon, hanem akár a plafonon is mászni!
Ha közelebbrõl megnézzük a talpukat, láthatjuk, hogy
nem sima felületû, hanem mintha vékony lemezkék borítanák. Ezeknek a pikkelymódusolásoknak ugyanaz a
szerepük, mint a mi tenyerünkön lévõ barázdáknak, a
tapadást és a jobb fogást biztosítják.
A hõmérséklettõl függõen változtatja színét, egészen
a homokszínûtõl a sötétvörösig.
Kb. egyéves korára lesz kifejlett, teste tömzsibb lesz
és nagyjából 20 cm-es. Meglepõ, hogy
Amerikában ennél a fajnál az ivarérettséget súly alapján határozzák meg,
de kb. 9-10 hónapos korára éri
el, azelõtt nem is nagyon lehet
a nemeket megkülönböztetni.
Aránylag hosszú életû, akár 1520 évig is elél.
Ahhoz, hogy új iskolatársaink a
lehetõ legjobban érezzék magukat,
be kell tartanunk néhány alapvetõ
dolgot. Igyekezzünk a folyosó azon szakaszán
nem futkározva, ordítozva közlekedni, mert hiába békés
természetûek, egy szint fölött már õket is zavarná. Azt
ugye mondanom sem kell, hogy a terráriumukat és az
elõtte lévõ üvegablakot semmi szín alatt nem szabad
kopogtatni!
Nem mindennapi dolog, hogy egy iskolában háziállatok legyenek, ezért becsüljük meg ezt a lehetõséget,
hogy gekkóink sokáig az iskola díszei lehessenek!

Schmidt Dodó, Ágh Nóri
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NEWTON

ÉS A SÍELÉS

Bizonyára sokan voltunk, akik nagyon élvezték ezt a
szép téli sportot. Bár ha jobban meggondoljuk, nem
csak sportról van itt szó. Most járjuk körül a témát
egy kicsit fizikus szemmel!
Mikor párhuzamos léccel csúszunk le a lejtõn, akkor
a saját súlyunk egy része a lejtõvel párhuzamosan mint
gyorsítási erõ hat (F1). A gravitációs vonzás
következtében súlyunk (F) mindig függõleges és lefelé
mutató. Ezt az erõt, F-t fel lehet bontani két
komponensre (összetevõre): egyik (Fl) a lejtõ hosszával
párhuzamos, a másik (Fn) merõleges rá. Szerepe a
súrlódási erõ számításánál van. Mint tudjuk, ennek
nagysága a felületeket összenyomó erõvel és az
érintkezõ felületek minõségével (súrlódási tényezõvel)
arányos és a mozgással ellentétes irányú. Aki síelt már,
az tudja, nem szerencsés síelés közben a hó helyett
földön menni
… (nagyot tudsz bukni) Ekkor lép be a
képbe Newton, a II. törvényével. (A testre ható erõk
eredõje és az általa létrehozott gyorsulás hányadosa egy
állandó értéket ad.) A súrlódásból származó erõt most
egy kicsit hanyagoljuk a könnyebb érthetõség kedvéért.
Az Fl gyorsítja a léceket; Fn merõleges a mozgás
irányára, ezért önmaga nem is befolyásolja a gyorsulást.
Azonban ez a felületre merõleges erõkomponens a lécet
a hóhoz nyomja, mint az ábrán látszik. Ezért van az is,
hogy a síelõ nem csúszik ki a kanyarban (kivéve, ha
tudását és a súrlódási erõ pályán tartó hatását
meghaladja a sebessége). Az, hogy egy bizonyos
sebesség elérése után sebességünk nem akkora
mértékben nõ, azaz nem gyorsulunk jobban, a
közegellenállás miatt van. A közegellenállást nagyban
befolyásolja az öltözékünk, testtartásunk és az idõjárás.
Ugyanis a közegellenállás nagyobb párás, ködös idõben,
mint mondjuk szép, napos és száraz idõben.
Valószínûleg szinte senki nem gondol síelés közben
Newtonra, és az sem biztos, hogy õ tudott síelni, de
ezt a törvényét szépen el lehet ezzel a sporttal
magyarázni.
Lógó Benedek (9.b)

MESEMONDÓVERSENY
,,Jézus tanítványa voltam,
Gyerekekhez lehajoltam,
A szívemhez felemeltem,
Szeretetre úgy neveltem..."
Benedek Elek
2009. február 24-én Benedek Elek születésének 150.
évfordulójára emlékezve mesemondóversenyt rendeztünk az algimnázium 5-6-7. osztályos tanulóinak.
A versenyen az elõdöntõ után osztályonként két
tanuló indulhatott tetszés szerinti, öt percnél nem
hosszabb mesével. A zsûri, amelyben tanáraink,
Szendrõdy Dorottya és Berzsenyi Eszter mellett volt
diákunk, a Latinovits Diákszínpad tagja, Buczkó Máté
is részt vett; öt diáknak adott át könyvjutalmat.
Ungvári Ildikó (5.a) elsõ helyezett, Péterffy Lili (7.a)
második és Csány János (6.a) harmadik helyezett lett,
illetve Csonka Veronika (6.a) és Szkiba Zsófia (6.b)
megosztott negyedik helyezést értek el.
A mesemondóversenyt egy egész heti versengés
elõzte meg, melynek során az érintett osztályok
minden nap kaptak egy borítékot különbözõ
feladatokkal, a megoldásaikat pedig másnap kellett
leadniuk a könyvtárban. A változatos feladatok megoldása során gyûjtõmunkát végeztek Benedek Elek
életérõl és a Cimbora címû gyermekújságról, folytatták
Süsü, a sárkány történetét saját epizóddal; illusztrációt,
illetve képsorozatot készítettek a Furulyás Palkó címû
meséhez, modern Holle anyó történetet írtak, vagy
szinonimákat gyûjtöttek Kormos István egyéni jelzõs
szerkezeteihez.
Csaknem minden osztály részt vett a válaszok
kidolgozásában, a legszebb és legötletgazdagabb
megoldásokkal a 7.b osztály nyerte ezt a verseny,
második lett az 5.a, harmadik pedig a 6.c. osztály.
Gratulálunk a sikeretekhez.
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A Szent Imre Gimnázium elsõ igazgatója
(BRISITS FRIGYES: BITTER ILLÉS,

AZ IGAZGATÓ)

Több mint kilencvenhat éve, 1912. szeptember
6-án, hétfõn lépett be a mai József Attila Gimnáziumnak otthont adó épület (az akkori Váli utcai
általános iskola) III. emeletének egyik tantermébe ötvenegy tízéves kisdiák, a Szent Imre Gimnázium
legelsõ osztálya. Az újonnan induló gimnázium tanári
kara az elsõ évben mindössze kilenc ciszterci
szerzetesbõl állt – élükön a legendás Bitter Illés igazgatóval. Az iskola történetének és Bitter Illés
életpályájájának egymásba fonódó történetérõl olvashatunk a most megjelent könyvben.
„Megjelenése
tiszteletet,
rendet,
fegyelmet
parancsol és idéz. Amerre jár, akár folyosón, akár az
udvaron, az egymásba gabalyodott diákkáosz pillanatok alatt formát ölt, sorokká egyenesedik. Szigorú,
határozott és következetes. De különös, hogy amikor
legkeményebben néz, akkor áll legjobban arcához a
mosoly, s mikor keze félelmetesen lendül, akkor tud
valami különleges melegséggel integetni.” Ilyen és
ehhez hasonlóan személyes szavakkal mutatja be
Bitter Illést az iskola késõbbi tanára, Brisits Frigyes, a
Bitter Illés, az igazgató címû könyv szerzõje. Ezt a
visszaemlékezést veheti kézbe most az olvasó. A mû
azonban sokkal több egyszerû életrajznál: a XX.
század elsõ évtizedeinek országos, szentimrevárosi és
iskolai életét, valamint a ciszterci rend magyarországi
történetének talán legizgalmasabb korszakát hiteles,
nagyon személyes és érdeklõdést keltõ részletekkel
mutatja be. Milyenek voltak a gimnázium elsõ diákjai?
Kik voltak, hogyan tanítottak és neveltek az elsõ
szerzetestanárok? Milyen hangulatban zajlottak az
órák és az iskolai programok? Milyen történelmi,

politikai és társadalmi változások
hatottak az iskola és a ciszterci rend
életére? Diákoknak és felnõtteknek is
érdekes, tartalmas olvasmány Brisits
Frigyes munkája.

Posta István
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Kína
Kínáról elõször mindenkinek a „gagyi”, olcsó kínai áru
jut az eszébe, pedig nem ez valójában. Kína egy
hihetetlen szép és sokszínû ország, melyben nagyon sok
dolog a világörökség része. Az olimpia miatt nagy változáson ment át, ezt az is bizonyítja, hogy a helyi
emberek az olimpiát egy új idõszámításnak tekintik,
olyasminek, mint nálunk a Krisztus elõttöt és utánt.
Tavaly az olimpia után két hónappal Kínában jártam.
Pekingig az út nyolc és fél óra volt. Kínába megérkezve
az elsõ benyomásom az volt, hogy mekkora köd van
és milyen nyomasztó a levegõ. Reménykedtem, hogy ez
csak valamiféle hajnali köd, de kiderült, hogy
mindennapos szmog,
mely a várost beborítja. Ezért az olimpia
elõtt megszabták a
gyárak mûködését, és
volt olyan gyár, amelyet teljes egészében
arrébb költöztettek egy
másik városba. De még
így is nagy volt a
szmog. Pedig a mai
napig meg van szabva,
hogy páros napon a
páros rendszámú autók, páratlanon a páratlanok járhatnak. A legtöbb
ember biciklivel vagy elektromos motorral jár, mert
olcsóbb, és olyan széles bicikliút van, mint maga a
kocsiút. Peking óriási, lakóinak száma 13 millió.
Kicsit félve indultam el Kínába, mivel még kommunizmus van ott, és ilyen országban eddig nem
jártam. Az elképzelésem az volt, hogy léptennyomon rendõrök vannak. Ez valójában nem igaz,
mivel alig lehetett az utcán látni egy-kettõt. Az
emberek nagyon barátságosak és segítõkészek, úgy
is, hogy alig tudnak más nyelvet a kínain kívül.
Bármit megkérdeztél, leszólított egy másik kínait az
utcán, ketten megbeszélték, merre kell menni, és utána
kézzel–lábbal elmutogatták, de sajnos nem mindig a jó
irányba. Nagy bennük a közösségi szellem, egyedül
szinte nem is csinálnak semmit. A kommunizmus az
egységet akarja kifejezni, ezáltal majdnem minden
munkakörben egyenruhát viselnek. Kína egyik nagyon új
része az olimpiai falu, mely óriási és szép. A
madárfészek belülrõl különleges látványt nyújt. Ebbe
91 ezer ember fér el, és a tetejébõl félelmetes lenézni.
Óriási az olimpiai fáklya a stadion tetején. A vizes
kocka nagyon érdekes a buborékos kültakarójával.

Különösen este gyönyörû a sok színben úszó buborékok
kavalkádja. Peking központjában van a Tiltott város,
melyet azért hívnak így, mert a császár lakott itt,
ahová nem léphetett be halandó ember, kivéve a
császár szolgáit és ágyasait. A Tiltott városban 9999
szoba van. Ennek kijárata a világ legnagyobb terére, a
Tiananmen térre nyílik, ahol óriási kép van kifüggesztve
a kommunizmust Kínába hozó államfõrõl, Mao
Zedongról, akit a kínai emberek nagyon tisztelnek, és
a tér végében levõ mauzóleumát több ezren látogatják
naponta. Bárki bemehet ingyen, ha van türelme kiállni
a téren kígyózó hosszú sort. Kínában, mivel
kommunizmus van, a vallás nem nagyon
kedvelt. A buddhizmus viszont elfogadott, melyet lehet gyakorolni. Pekingben
mindössze 4 katolikus templom van,
amiben állítólag szoktak misét tartani, de
a kereszténységet nem igazán szereti a
kormány, ezáltal nem is sokan
gyakorolják. Voltunk a Temple of
Heavenben, amely egy buddhista
templom, ahol a császár mutatott be
évenkénti áldozatot.
Nekem a
legnagyobb
é l m é n y
Kínában
a
világ 7 csodájában is
benne lévõ
Kínai Nagy
Fal
volt.
Azok a képek,
amelyek a
könyvekben
vannak,
nem szemléltetik igazán a fal nagyságát. A fal Pekingtõl kb. 40 km-re van. Van nagyon
kiépített része, ahol libegõ vagy lift viszi fel az
embereket a falra, és csúszdaszerûn lehet lejönni, de
van nagyon elhagyatott romos része is a több mint
5000 km hosszú falnak. Mi egy olyan részén voltunk,
ahová csak a kikopott, olykor térdig érõ 2000 darab
lépcsõfokon lehetett nagy nehezen felmenni. A falon
bástyák vannak, ahol egykor a katonák figyelték a
gyönyörû tájat, hogy jön-e rajta ellenség. Olykor a
folyót is átszelve fut ez a mesés fal, hihetetlen, hogy
ember építette. Peking eredeti óvárosa a Hutong
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negyed, melybe csak riksával lehet bejutni, annyira
szûkek az utcái. A Hutong egy szûk sikátoros városrész,
ahol egy kapualjon belül 5 család is lakhat. Számomra
érdekes volt, hogy ezeknek az embereknek sokszor
nincs külön wc-jük, hanem 1 vagy akár 2 utcának van
egy közös. Pekingben nagy a kosz, pedig állandóan
járnak a szemetesek a biciklibõl átalakított szemetesládájukkal. Szemét igazán nincs a városban, hanem
maga a föld koszos, szóval jobb, ha az ember a
lába elé néz, ha nem szeretne köpésbe lépni.
Kínában szokás a földre köpni, ezért az olimpia
elõtt tanították, hogy ne köpjenek a földre, de
egyik napról a másikra nem lehet átszoktatni az
embereket. Az utcán erõs krákogás után köpnek
egyet nõk és férfiak, öltönyös emberek egyaránt.
Ez volt számomra az egyetlen kellemetlen
élmény. A Hutongban ebédeltünk is. Elõször elég
félelmetesen hangzott, de végül nagyon jó
élmény volt egy „eredeti” kínai családnál
ebédelni, annak mindennapi életébe belelátni. Az
étel elég fura volt, egyáltalán nem hasonlított az
itteni kínai étteremben kapott ételekhez. A kínaiaknál
az a szokás, hogy az asztalnál ülõk által rendelt minden
ételt középre raknak egy
forgós tálra, és onnan szed
mindenki a saját pálcájával.
A
legnagyobb
tányér,
amellyel Kínában találkoztam, az a nálunk használatos süteményes tál mérete.
A kínaiakra az is jellemzõ,
hogy nagyon sok zöldséget esznek. Az ízek
nincsenek annyira elhatárolva, mint nálunk,
az édeset és a savanyút gyakran keverik. A
biztos étel egyedül a rizs volt, amit mindig
meg lehetett enni. Helyi ételük a pekingi
kacsa, melyet úgy szolgálnak fel, hogy
három tányérban kihozzák a kacsát,
egyikben a húst, másikban a húst a bõrrel,
a harmadikban a bõrt, amit cukorba mártva
esznek. Fura ízkavalkád a zsíros sült bõr cukorral, és még egy tányérban hoznak palacsintaszerû tésztát és zöldséget. Az utcán
árultak lárvát, bogarat, kígyót, tengeri csillagot, melyet
ott helyben sütöttek az emberek elõtt. Elég bizarr
látvány volt, így inkább kihagytuk. Az viszont finom
volt, amikor egy hosszú pálcára gyümölcsöket húztak,
és ezt cukorral vonták be. Paradicsomot is tettek bele,
ennek elég érdekes íze volt cukorral.

31

A pekingi állatkertben megnézhetõ Kína nemzeti
állata, az óriás panda, amely nagyon aranyos, de lusta
állat is egyben.
Kínába eljutni vízummal lehet. Itt az élet nem drága,
a metrójegy 50 forintnak megfelelõ összeg körül volt.
Az utazás nem drága városon belül, a taxi pedig
kifejezetten olcsó. Az ételek sem drágák. Az iskoláért,
óvodáért fizetniük kell a szülõknek kb. 20-22 ezer
forintnyi összeget havonta.
Kínában csak
egy gyerek lehet egy családban, de mivel ezzel a
megszorítással
egy generáció
biztos felnõtt,
így ahol a férjnek és a feleségnek
sem
volt
testvére,
ott 2 gyerek
engedélyezett.
Akkor is születhet 2 gyerek egy családba, ha az elsõ gyerek lány, mivel
nagyon nem tisztelik a lányokat, így
sok szülõ csak azért veteti el a
gyerekét, mert lány.
Peking az ellentétek városa, mivel
a kínaiak egy része a koszos és
szegény Hutongban él, míg ettõl
nem messze sorra
épülnek nagyobbnál
nagyobb felhõkarcolók.
Számomra
nagy élmény volt
egy teljesen más
kultúrát megismerni.
Elvarázsoló és örök
élmény marad a
Nagy Fal.

Máthé Orsi (8.a)
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Beugrottunk
Kicsi, hangulatos nézõtér, díszlettelen színpad, négy
szék, rengeteg vidám ember és négy mindenre elszánt
színész, na meg a mûsorvezetõ. Ehhez tartozik három óra
tömény nevetés. Igen, ez a Beugró, az mtv méltán
népszerû színházi improvizációs mûsora. De most nem a
képernyõn, hanem a Centrál Színházban.
Amikor a négy színész (Pokorny Lia, Szabó Gyõzõ,
Kálloy-Molnár Péter és Rudolf Péter) beoson a színpadra,
tapsvihar tör ki. Ezután elkezdõdik az õrült rögtönzés,
mely közben fergeteges tempóban szórják az abszurd
helyzetekbõl adódó hihetetlen poénokat.
Szabó Gyõzõ a mimikájával, Kálloy pedig hangjaival
kápráztatja a nagyérdemût, míg „Rudi” ötletei
dominálnak, Pokorny Lia pedig… hát, õ a NÕ.
Novák Péter pedig (általában kétrét görnyedve a
nevetéstõl) vezeti a mûsort: elmondja az alapszituációkat,
kiosztja a szerepeket, együtt szórakozik a közönséggel, és
ha kell, õ az 5. színész.
Az elsõ „felvonás” elkezdõdik, és nincs megállás. A
rövid szünet elejére már görcsben állnak a rekeszizmok,
csupa vidám, boldog ember lézeng az elõtérben, várva
a folytatást.
Novák még egy lapáttal rátesz, amikor a szünetet a
nézõtéren töltõ nézõket szórakoztatja anekdotáival és
vicceivel, miközben közvetlenül társalog az elsõ sorban
ülõkkel.
És végre csengetnek… Mindenki betódul, és feszült
kíváncsisággal várja a folytatást. Nem hiába...
A második rész haláli. A színészek újult erõvel és
lendülettel vetik magukat a rögtönzés tengerébe, még
több humort, csavart csempészve a helyzetekbe.
A legszebb, amikor õk maguk kezdenek dõlni a
nevetéstõl. „Ezek örömkönnyek!” - mondta egyszer Rudi,
miután Szabó Gyõzõ megengedte neki, hogy „Szólíts csak
nyugodtan Renátának…”.
A mûsor végére már az arcizmok is beállnak, 1-2 hétig
biztos fülig ér az ember szája akaratlanul is…
Szóval mindenképp hihetetlen élmény és eszméletlen
kikapcsolódás, ráadásul a megszokott 45 perc helyett
háromórás mûsoridõvel.
Ugorj be Te is!

Mozso

A TANÁROK IS BEUGROTTAK…
(PILLANATKÉPEK A FARSANGI FELLÉPÉSRÕL)
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„Szólíts csak Mónikának”
Herendi Gábor Valami Amerika 2-je sikert aratott,
akárcsak az elõzõ rész, bár annak félmillió körüli
nézõszámát még nem érte el, és Herendi saját bevallása
szerint még a film alapbüdzséje sem térült vissza, de
vissza fog.
Személyes vélemény: a film „ábszolúte” jó. De. Semmi
újdonság nincs benne, talán csak a betétdal más egy
kicsit: nem BonBon, és most nem
egy film, hanem egy musical rendezése körüli ökörködés adja a
film alapproblematikáját. A szereplõ
gárda is kiegészült Csuja Imrével, a
bunkó-szotyizó Balával (a „magyar
maffiózó”, azért vigyázzunk!), és a
fel-nem-fedezett tehetség lányával,
akit Tompos Kátya alakít.
Herendi az Amerika utáni vágyat,
és a benne való hatalmas bukást
akarja, akarta megmutatni filmjén
keresztül, ami igazából sikerült is, bár
a második résznél mintha már õ maga is alkalmazná az amerikai filmrendezõk megszokott - és lássuk be: gagyi – fogásait.
Herendi a Heti Válasznak adott interjúja során
bevallja: nem akart semmi mélymagvú szopszichopata
vagy egyéb komolyabb mondanivalót filmjének,

egyszerûen szórakozatni akar, amihez elég a jó zene és
a nevetés, meg persze valami kis szerelem. Ez egyébként többé-kevésbé be is jött, egy-két blõdebb poén
kivételével, illetve a második részben is folytatódó magánéleti ál-konfliktusoktól és a rettentõ lapos szerelmi
száltól eltekintve (Eszter, Alex és férje idióta szerelmi
háromszöge, vagy András és a depressziós mûvésznõ,
Bala lányának „Rómeó és Júlia”-i egymásra találása).
Az apróbb gyengeségektõl eltekintve a film nagyon jó, és a Bûnös városban visszaköszön a rendezõ múltja
is: õ is egy gyenge mûvészfilmmel
kezdte, aminek szintén Bûnös város
volt a címe.
Mindenkinek ajánlani tudom a
mozit, ha egy szûk két óra könnyû
kikapcsolódásra vágyik, ugyanis erre
a film maga a tökély!

Rendezõ: Herendi Gábor
Szereplõk: Oroszlán Szonja,
Pindroch Csaba, Szabó Gyõzõ, Hujber Ferenc,
Szervét Tibor, Csuja Imre
110 perc, magyar vígjáték
bethlenfalvy

Charles Dickens: A Christmas Carol
A RICHARD CHALLONER SZÍNTÁRSULAT
Február 16-án néhány angoltanár szervezésében a
jelentkezõk az IBS mûvelõdési házban megtekinthették
az angol fiatalokból álló Richard Challoner Színtársulat
elõadásában Dickens Karácsonyi ének címû mûvét. A
történet röviden annyi, hogy egy zsugori öregúr, aki
gyûlöli a karácsonyt, szenteste találkozik hét éve halott
üzlettársa szellemével, aztán a múlt, a jelen és a jövõ
szellemeivel, akik jeleneteket pergetnek le életébõl, s
ezek hatására átgondolja életét.
Az elõadás több szempontból is újszerû volt
számunkra. A legkézenfekvõbb ezek közül az, hogy
angolul adták elõ. Ezt megérteni kihívást jelentett, ami
azért szerintem a legtöbbünknek sikerült. Sokan az eredeti, szokatlan angol kiejtés miatt találták nehezebbnek
a szöveg megértését. A másik érdekes ötlet az volt,
hogy az elõadás hátterét egy vetítõvászon szolgáltatta.
Ezen néha feliratok jelentek meg, de leggyakrabban a

ELÕADÁSA

díszlet szerepét betöltõ képeket láthattunk. A vetítõvászon ugyanakkor szemléletesebbé tette például a tengernél játszódó jeleneteket. Talán még az nehezítette az
egyes jelenetek megértését, hogy egy színész több szerepet is játszott, és ilyenkor ki kellett találni, hogy most
ugyanazt játssza, aki már volt, vagy valaki mást. Az
alakítások között ugyanakkor néhány kiemelkedõen jót
is láthattunk.
Az, hogy mindeközben kint gyönyörûen havazott,
nagyszerû karácsonyi hangulatot teremtett az érkezés és
a távozás pillanataihoz - ezt a rendezõ is megemlítette
a darab végén. Szerintem összességében egy szép történet nagyszerû színrevitelét láthattuk, amelyben az ittott kiütközõ amatörizmus egyáltalán nem volt olyan
mértékben zavaró, hogy az az élményt csökkentette
volna.
Marczell Márton (10.a)
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Ac villám Dc – Black Ice
Elõször is az AcDc számokban: 40 éves pályafutás
(legalábbis eddig), 18 album, 160 millió eladott cd. És
nyolc éve nem jött ki új anyag, vagy mert nem
erõszakoskodott velük egy jónevû producer sem, vagy
csak mert egyszerûen nem volt kedvük.
Újat igazából nem vetít az új album,
talán csak Brian Johnson próbál többet
énekelni. Bár az elõzõ albumukhoz képest
(Still Upper Live) jobb, sokkal inkább
megjelennek benne a dögös blues-os figurák és hangulat. Egyértelmûen az elmúlt két évtized legjobb AcDc albuma.
Bár ilyen minimalista mocskos-bluest is
csak õk játszanak ezen a sárgolyón, jól tolják, az biztos, vagy legalábbis riválisuk nemigen akad ebben a mûfajban.
Még mindig a ’70-es, ’80-as évek fémjelzik a 15
részre osztott 56 percet. Ami az együttes karakán
egyéniségét adta, most is ott van mind a lemezen: Phil

Rudd bólogatásra késztetõ kettõ-négyei, Angous Young
szokásos – mostanra talán már kicsit rövidebb és megfáradtabb – de semmi esetre sem unalmas riffjei és
szólói, melyek kísértetiesen hasonlóak a többihez, de
mivel már ötven felé jár, ez talán megengedett. És persze egy fél mondat erejéig Brian csodálatos orgánumára is kitérnék, mint az AcDc hangzás egyik fõ motívumára.
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk,
hogy az album szinte tökéletes (ami
meglepõ ilyen idõsen: lásd Guns ’n’
Chinese Democracy, ami egyértelmûen
deprimáló), de nincs benne megváltás,
úgyhogy akinek az kell, ne keresgéljen,
egyébként pedig „kötelezõ, mint A kõszívû ember fiai!”
Eredeti, oridzsinal AcDc hangzás. Izgulni pedig már csak
a március 23-i koncert miatt kell.
bethlenfalvy

Paródia az 12.d tollából
Az irodalom minden helyzetben segíthet
rajtunk. Ha nyugalomra vágyunk, vagy valami
lelkesítõt szeretnénk olvasni, mindig megtaláljuk
a nekünk megfelelõ mûvet. Emellett még
ösztönzõleg is hat ránk az olvasás, fejlõdik
szókincsünk és kibontakozhat a kritikai érzékünk.
Versek, drámák, regények, életrajzok… néha
más megközelítésbõl is érdekesek lehetnek.

Anyád tyúkja!

Petõfi emlékére

Ej mi a kõ, tyúkanyó?

Mit nekem te magyar romantikának

Ez a kérdés válaszolok!

Petõfitõl mentes lírája?

Már nyílnak a kertben az õszi virágok,

Csodállak, de még nem ismerlek,

S a juhásznak is igen nagy melege vagyon.

S agyam verseidet nem járja.

Csak egy gondolat bánt engemet,

Petõfi az, ki példát ad mindennek,

Az, hogy füstbe, menni hagytam tervemet.

Õ az összehozója égnek és földnek.

Tüzesen sütött le a nyári nap sugára,

Ott jár õ mindig az alföldi síkságon,

Az ég tetejérõl a kanyargó Tiszára.

Meghalni is ott kell, nem ágyban, párnákon.

Forró víz egy teáskancsóban.

Ott hol a kismalac túr,

Már a nászútján is halálára készült,

Plakátmagányban ázó éjjelek.

Ott siettem elébe,

Bár kedvese még ott az ölében ült.

Aluljáróban szendergõ csövesek.

S azon gondolkodám

Ifjú volt, fiatal, szerelmes és bátor

Égve hagytad a folyosón a lámpát.

Magamat vessem e beléje.

Alig írt másról, csak a szabadságról.

Indulnom kell. Ma ontják véremet.

Ej mi a kõ, tyúkanyó,

Más gondolat nem is bántotta õt soha,

Legalább megmentek így egy pár életet.

Gondolám magamban.

Csak kis hazájának késõbbi jó sorsa,

Nem volna jó meghalni

Szabadságot vágyott és igaz szerelmet,

Ebben a minutumban?

Neki e kettõn kívül semmi más nem kellett.

Nyolcsoros (Pilinszky János emlékére)
Alvó szegek a jég hideg homokban.

Fájni fog, ha megkapod a számlát.

Elvesztettük ifjan, harcmezõn hunyt õ el,
Jobb volna otthon, hol a szobám is meleg,

Halála is mind-mind csupa nagy kérdõjel.

Ágyban, párnák közt halni meg.

Mindünk közül Aranyé volt a legfájóbb gyász.

Így hát hazamentem anyámhoz,

Petõfi volt õ, a barát, a légtornász.

A jó öreg Kõrösre,
S megettem a tyúkot, krumplival ebédre.
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Eredményeink
Kézilabda Budapest Bajnokság (Nyílt
versenyzõk is játszhatnak a csapatokban)

=

igazolt

III. korcsoport (5-6. osztály), lánycsapat Budapest
Bajnokok lett!
Edzõ: Kovács Norbert
III. korcsoportos fiúcsapat 3. helyezést ért el
A csapat edzõje: Kovács Norbert
IV. korcsoportos (7-8. osztály) lánycsapat 4. helyezést ért
el
A csapat edzõje: Kovács Norbert, Skoumal György
Kézilabda Budapest Amatõr Bajnokság (Zárt =
igazolt versenyzõk nem játszhatnak a csapatokban)
VI. korcsoportos (11-12. osztály) fiúcsapat Budapest
Bajnok lett! (ld. a vonatkozó cikket.)
A csapat edzõje: Tengelyné Kovács Andrea
VI. korcsoportos leánycsapat Budapest Bajnok lett!
A csapat edzõje: Skoumal György
A csapat tagjai: Vukov Mária (12.c), Vásárhelyi Zsófia
(12.a), Lakatos Réka (11.c), Pásztor Melinda (11.b), Szekér
Júlia (11.b), Juhász Dóra (11.c), Cseh Ágnes (11.c), Börcsök
Teodóra (11.c), Kurucz Anna (10.b), Kurucz Eszter (10.c),
Almay Réka (10.c), Kaffka Bernadett (10.c), Gregor Zsófia
(9.a), Benkõ Johanna (10.d), Manninger Anna (10.d), Fay
Mariann (10.d), Kiss Lúcia (10.c), Mészáros Beáta (12.b),
Bayer Kinga (9.b), Wehner Zita (10.c), Csányi Katalin (10.c)

Kosárlabda
Országos Bajnokság Budapesti elõdöntõjén a
VI. korcsoportos (11-12. osztály) fiúcsapat 2. helyezést
ért el
(A Budapest Bajnokságon aranyért játszanak majd a
József Attila Gimnázium ellen.)
Röplabda
IV. korcsoportos röplabda csapatunk III. a Budapest
bajnokságban. Ezzel kvalifikálta magát az országos
selejtezõre.
Kerületi bajnok lett a IV. kcs lány csapat
Budapest bajnokságban veretlenül vezet a VI. kcs lány
csapat.
Fiú VI. kcs csapat bejutott a legjobb négy közé a
Budapest Bajnokságban.
Kerületi döntõt játszanak egy hét múlva.
A csapat edzõje: Schulek Dávid
Kerületi Teremfoci Bajnokság döntõje (5-6.
évfolyam)
I. helyezett lett a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium csapata: Gémesi Áron (6.c), Hajdú Attila
(6.c), Baliga Attila (6.c), Prószéky Kristóf (5.a), Becker
Ákos (5.c), Walton Fülöp (6.a), Walton Mihály (5.b), Míg
Balázs (5.b), Nagy László (5.a), Koós Áron (5.a), Kerkovits
Gyula (5.a)
A Kerületi Bajnokság gólkirálya: Hajdú Attila (6.c)
A Kerületi Bajnokság legjobb kapusa: Gémesi Áron (6.c)
A csapat edzõje: Balog Zsófia
Kerületi Teremfoci Bajnokság döntõje (5-6. évfolyam)

III.
korcsoportos
Budapest
Bajnok
Leány
kézilabdacsapat
Felsõ sor: Réffy Orsolya, Kisbán Petra, Molnár G. Noémi,
Tusor Anna, Molnár G. Dalma,
Középsõ sor: Balázs Otilia, Gyurcsovics Noémi, Kerkovits
Kinga, Koós Krisztina, Bayer Borbála
Alsó sor: Juhász Kata, Pálfalvi Noémi
A csapat tagjai voltak még: Bács Annamária, Wehner
Luca, Lehel Katalin
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Sítábor
„AZ

IGLSI HEGYEK ALATT RÉGEN LEESETT A HÓ...”

Siess már, indulunk! Nem hagytunk otthon semmit?
Hol a biztosításod??? Vááááááá... az útitáskám a
bõröndök közé került, a busz belsejébe...
Hol a
macim??? – ilyen idegtépõ körülmények között indult
el buszunk az iskola elõl, január 23-án, délben.
Célunk a hófedte alpesi hegyek síparadicsomába,
Innsbruckba való eljutás volt még aznap.
A várva várt síelés a fáradalmas út után végre
elkezdõdött, melynek elsõ jó híre az volt, hogy - mint
Norbert tanár úr idõjárásjelentésébõl kiderült –
érkezésünk elõtt egy nappal rengeteg
hó esett.
Mindenki izgatottan
várta a felmérõt,
hogy vajon hova osztják be.
A 6 síoktató
6 csoportjában mindenki remekül
helytállt.
Mindegyikünk sítudása
fejlõdött.
Bepillantást nyertünk a
carving világába, belekóstolhattunk a rövidlendületek rejtelmeibe, és belekukkanthattunk
a
hóeke-adta
élmények
tárházába is.
A sípályán töltött idõt két
részre osztották: a nap elsõ felében a síelés fortélyait próbáltuk
elsajátítani több-kevesebb sikerrel,
míg a délután folyamán a hülyülésé volt a fõszerep, szabadon
síeltünk, kivéve a kezdõ csoportot, akik délután is keményen
nyomták az ipart Norbert tanár
úrral. A két program között csak
egyszer pihentünk: termoszokból szürcsölgetve a reggeli
tea üdítõ cseppjeit átfagyott lábujjakkal ültünk a
hüttében, és átbeszéltük a nap addigi fontos
eseményeit.
Igen. Akkor és ott megértettük, hogy ez kellett nekünk ahhoz, hogy teljesen kikapcsolódjunk a rohanó
élet mindennapjaiból és feltöltõdjünk energiával!
Reggelente vekker helyett csodálatos, mennyei énekszóra ébredtük, utólag is köszönjük Schulek tanár úrnak
és a túlbuzgó ötödikeseknek…

Esténként megismerkedhettünk Palenik tanár úr rendkívüli fõzõtudományával, Monty tanár úr fényképeivel
vagy Berzsenyi tanárnõ társasjátékaival.
A tanárok és a szervezõk jobbnál jobb programokkal
szórakoztattak minket (vetélkedõk, dalos este Schulek
tanár úr kíséretével, síverseny, az a felejthetetlen utolsó
lecsúszás és persze a kihagyhatatlan hozzátartozó: a
záróbuli).
A tábor felhõtlen hangulatát csak egy felhõ zavarta
meg: a társaság egy részén ugyanis vírusok söpörtek
végig... De aztán mindenki meggyógyult!
Mint minden jó dolog, sajnos ez is
véget ért. Hazaérkeztünk.
De amikor
tesire menve
szemünkbe
tûnnek a sílécek a szekrény
mellett, felidézõdik bennünk a soksok emlék, és szinte
látjuk, ahogy ott állunk a
pálya tetején és aztán lecsúszunk, és elesünk vagy nem.
De ha igen, akkor felállunk.

Kiss Lúcia, Kiss-Vámosi
Orsolya, Bólya Tamás (10.c)
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„Gerlice”, Nassfeld
Mi, végzõsök utolsó szalmaszálként ragadtuk meg
a lehetõséget, hogy hosszabb idõre elfelejtsük a
közelgõ érettségi gúnyos kacaját. Kiváló lehetõség volt
erre Zsófi néni sítábora, ahova sajnos Zsófi néni
balesete miatt csak csattanóként érkezhetett az utolsó
napon.
De mi látatlanban is hálásak voltunk neki,
többször eszünkbe jutott, ha már csak azt
énekeltük is, hogy „Szép a síelõ élete, gondjait
otthon felejtette.”
Szépnek szép volt, csak rövid.
Jólétünkben már csak egy-két ködös nap és
a hierarchia tükröt tartó valósága figyelmeztetett bennünket, hogy még a földön vagyunk
és nem a mennyországban. Ám ezeket mind
elfeledtük, amikor
a pályára kiérve
idilli
tájképként
kacsintottak ránk
a napsugárban úszó citromfagylaltok.
Zabáltuk a pályákat és a közösen töltött idõt.
Együtt csúsztunk, együtt ettünk és együtt éreztük meg a
harmadik fogásért való lázadás közösségépítõ
képességét.
A reggeliket és a vacsorákat rövid imák és elmélkedések egészítették ki, melyek emlékeztettek ben-

nünket arra, hogy Almássy tanárnõ, Zita néni, Perczel
tanár úr és Gyuri bácsi gyorsan száguldó õrangyalkeze
mellett valaki még vigyáz ránk.
A vacsorák után beszélgetések, társasjátékozások és
egyéb közösségépítõ elfoglaltságok kísértek minket az
éjszakába, ahol, ha nem a sötétség és a fáradtság, akkor
feletteseink
óvó, derûs tekintete gyõzött
meg bennünket
az alvás szükségességérõl.
Az utolsó napon szomorúan
konstatáltuk,
hogy az a bizonyos szalmaszál
a maga múlékony
szépségével és tanulságaival szemtelen
gyorsasággal szakadt kezünkbe.
De eltesszük a 2009-es sítábor emlékére.
Hála Zsófi néninek,
Hála a türelmes tanároknak.
Hahó, hahó, hahó…

Tomcsányi Árpád (12.a)
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Bajnokcsapat, avagy irány az országos!
Budapest-bajnokok lettek a Szent Imre Gimnázium kézilabdázói!
A két komoly csapat (Pogány és Eötvös) elleni négy meccsbõl
hármat sikerrel abszolváltak, így mindenképpen megérdemeltnek
nevezhetõ a siker, amellyel kvalifikálták magukat a Békéscsabán
rendezendõ országos döntõre.
De korántsem nevezhetõ simának a siker! A bajnokság felénél
mindhárom fent említett csapat neve mellett egy vereség állt, a
mieink a Pogánytól szenvedtek viszonylag nagy vereséget, míg az
Eötvöst elintézték egy nem túl látványos meccsen. Így a bajnokság
második felére maradt a döntés, elképesztõ izgalmak közepette.
Elõbb az Eötvös elleni meccs várt a „nagycsapatra” a
buborékban. Szerencsére a nézõket bõven vonzotta az összecsapás,
kiváló hangulatban figyelhettük, ahogyan a gólokban igencsak
szûkölködõ meccsen gyûrte egymást a két csapat. Bár az ellenfél
már három góllal is vezetett (1-4) az elsõ félidõben, végül egy
gólra olvadt (4-5) a különbség, fõleg Szijjártó Matyinak
köszönhetõen, aki az elsõ játékrészben két gólig jutott (õ lett a
meccs végére a csapat legeredményesebbje a maga három
góljával). A második félidõben sorjáztak a kiállítások, az Eötvös
edzõje dühöngött (közelrõl megtapasztaltuk, hiszen a „zsûriasztalon”
vezette le mérgét…), többek között azért, mert csapatának tagjai
három büntetõt is hibáztak, a mieink pedig Bayer Balázs góljával
elõször a meccsen vezettek, majd Szalai Soma góljával már kettõ
volt az elõny (7-5). 8-10 perccel a vége elõtt úgy tûnt, hogy
zsebben van a meccs megnyeréséért kapható két pont (9-6), de
egy váratlan hullámvölgy után 3-0-s rohammal kiegyenlített az
ellenfél (9-9). Bayer Balázs elképesztõen nagy góljával mégis mi
fordulhattunk elõnnyel az utolsó percben (10-9), amiben elõbb
Szalontay Ottó kapta meg harmadik két percét, majd Ónody
Robi is leülhetett a padra labdaeldobásért, valamint az ellenfél azon
játékosa, aki ezt megtorolván durván nekiment. Bár hektikusra
sikeredtek a mérkõzés utolsó másodpercei, sikerült megtartani az
elõnyt, s Hajdu Geri, Szijjártó Matyi és Bayer Balázs kiváló játékával
„átugrották” az utolsó elõtti komolyabb akadályt.
Az utolsó elõtt biztossá vált, hogy a Pogány ellen a döntetlen
is elég a végsõ sikerhez. Ez a meccs is kiváló atmoszférában zajlott,
mivel sokan elkísérték a csapatot a Budapest Honvéd kézilabda-

csarnokába. A mérkõzés meglepõen gólgazdagra sikeredett, az elsõ
félidõben a csapatok fej-fej mellett haladtak, egyszer sem alakult
ki kétgólosnál nagyobb „hazai” vezetés, de az „imréseknek” így is
csak folyamatosan kiegyenlíteni sikerült, a lélektanilag fontos
vezetés nem jött össze. A 10-10-re záruló elsõ játékrészben Bayer
Balázs játéka volt szembetûnõen jó a balátlövõ posztján, a gárda
egyik legfõbb gólfelelõse, a szintén ballövõ Ménesi Kristóf
meglehetõsen formán kívül volt. A második félidõ ott folytatódott,
ahol az elsõ abbamaradt, egészen 14-14-ig, amikor válatlanul
elkapták a fonalat Tengely tanárnõ tanítványai, s háromgólos
elõnyre tettek szert (17-14). Szalai Soma a beálló pozíciójában néha
teljesen elképesztõ, kicsavarodott helyzetbõl is gólt dobott, míg
Szalontay Ottó (újabb gólfelelõs…) a játékrész derekán már hét
gólnál járt (18-16). A fõleg két játékos góljaira építõ, kék mezben
játszó Pogány 19-19-nél utoljára érezhette, hogy meglehet a
meccs, pedig a játékvezetõktõl megkapták a lehetõséget kiállítások
formájában. A hajrára kétgólos elõnyre tettek szert a gimi
büszkeségei (21-19). Úgy tûnt már ekkor, hogy a meccs zsebben
van, a végeredményt Szijjártó Matyi állította be elképesztõ
hangorkán közepette (22-20)! Ezután, na meg az aranyérmek
átvétele után kezdõdhetett a teljesen ünneplés, pezsgõvel
„megfejelve”. Az utolsó meccs hõse Szalontay Ottó a maga nyolc
góljával, de meg kell említeni Surján Gergelyt, aki csodás testcselek
után jutott el öt gólig.
Ezzel az eredménnyel kijutottak a fiúk az Országos Bajnokságra,
ráadásul a mostani siker címvédésnek minõsül (bár az elõzõ címet
még nem ugyanez az összetételû csapat nyerte meg, amelyik
most feljutott a csúcsra), ami nem kis bravúr, és nagyon reméljük,
hogy egy hosszú hagyomány kezdete… Ne tekintsünk ennyire
elõre, hiszen még idén a KIDS-en is és az országoson is
megmutathatja a csapat, hogy mit tud, s ha a legjobbját hozza,
az sok mindenre elég lehet. Sok összetevõje van a sikernek, kezdve
Tengelyné Kovács Andrea tanárnõ hozzáértésével és
fanatizmusával, folytatva a sort a kiváló csapategységgel, vagy a
játékosok átlagfeletti képességével és játékintelligenciájával. Remek
a csapat, vagyis inkább a CSAPAT! Megérdemlik, hogy szurkoljunk
nekik a további megmérettetéseken…
Szilágyi Péter (11.b)

KÉZILABDA BUDAPEST-BAJNOKSÁG,
Az utolsó két mérkõzés eredménye:
Ciszterci Szent Imre Gimnázium – Eötvös József
Gimnázium 10-9 (4-5)
A B. C. Sz. I. G. gólszerzõi: Szijjártó Mátyás (3 gól),
Szalontay Ottó (2), Szalai Soma (2), Bayer Balázs (2) és
Radvány Zoltán (1).
Kiállítások(perc): 12 illetve 12
Hétméteres/gól: 3/1 illetve 4/0

FIÚK,

2008-2009

Pogány Frigyes Szakközépiskola – Ciszterci Szent Imre
Gimnázium 20-22 (10-10)
A B.C.Sz.I.G. gólszerzõi: Szalontay Ottó (8 gól), Surján
Gergely (5), Szijjártó Mátyás (3), Szalai Soma (3), Bayer
Balázs (3), Ónody Róbert (1)
Kiállítások(perc): 6 illetve 6
Hétméteres/gól: 0/0 illetve 1/0
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„Szeretek birkózni...”
Miközben az iskolában látjuk a jobbnál jobb
eredményeket, érdemes lenne odafigyelni azokra a
diákokra is, akik egyesületben valamilyen egyéni vagy
csapat sportágban sikeresek. Ilyen diák a 11. b-s Szabó
László, alias Laca, aki a 2008-as kadet Európabajnokságon a nagyon értékes ötödik helyezést érte el
kötöttfogású birkózásban az 58 kg-os súlycsoportban.
Mióta birkózol?
Idén lesz nyolc éve.
Miért éppen a birkózást választottad?
Szomszédom volt nagyon sokáig Bárdosi Sanyi,
olimpiai ezüstérmes sportoló. Elõtte is sportolgattam, de
birkózni az õ ösztönzésére mentem el.
Melyik egyesületeknél birkóztál?
Elõször a BVSC-ben, majd Vácott, onnan mentem a
Vasasba.
A laikus olvasó számára hogyan
tudnád leírni a szabadfogás és a
kötöttfogás közötti különbséget?
A szabadfogásban lehet derék
alatt fogni, valamint a fogásoknál
lehet használni a lábat, rá lehet
akasztani. A kötöttfogásban ez
nem
megengedett.
Én
már
kiskorom óta a kötöttfogást
tanulom.
Mi
az
eddigi
legjobb
eredményed?
Európa-bajnokságon
lettem
ötödik.
Hogyan dõl el, hogy kibõl lesz
válogatott?
Kiírnak három-négy válogatóversenyt, azoknak az eredményei alapján, tehát ha már hármat megnyert
az ember, akkor biztos, hogy õ
válogatott.
Milyen súlycsoportban indultál, illetve indulsz idén?
Tavaly ifiben 58 kilóban voltam válogatott, idén
juniorban - most váltottam korosztályt és súlycsoportot
is - 66-ban indulok, ez kicsit komolyabb szint.
Mik a céljaid erre az esztendõre?
Elõször is jó lenne megszerezni a válogatottságot,
mert van két-három idõsebb gyerek, nagyobb darabok
is, akik 7-8 kilókat fogynak, én meg vagyok 66 kg,
pont beleférek. Nemzetközi szinten még nem nagyon
lenne esélyem.

Mi befolyásolja az esélyeidet?
A kor. Elsõévesen még nem nagyon lehet olyan jó
eredményt elérni. Bár van, akinek sikerül…
Melyek a legkomolyabb versenyeid idén?
Európa-bajnokság és világbajnokság.
És mi a helyzet az olykor követhetetlen
változásokon átesõ szabályokkal? Még mindig az
olimpián sok bosszúságot okozó golyóhúzás van
napirenden?
Most változtatták meg. Az van, hogy meghosszabbították az állásban töltött idõt egyrõl másfél
percre, s csak az egyik megy le. Ha nincs állásból akció,
akkor elsõnek a kéket küldik le, ha kivédekezi, kap egy
pontot. Ha van állásból akció - mondjuk, a piros csinál
pontot -, akkor leküldik a kéket, de ha kivédekezi,
ebben az esetben nem kap pontot. A második
menetben fordítva van, a harmadikban
az a kedvezményezett, aki több
akciópontot csinált. Ekkor eldöntheti,
hogy õ van alul, vagy õ van felül.
Eddig nem nagyon intettek meg
senkit passzivitásért. Nekem is volt
olyan meccsem, ahol konkrétan
három meneten keresztül kergettem
az ellenfelet a szõnyegen. Ez
elõfordul, vannak ilyen birkózók.
Most már hosszabb az idõ, másfél
perc alatt több lesz az intés, így rá
vannak kényszerítve az emberek,
hogy komolyan birkózzanak.
Azt hallom ki a hangodból, hogy
neked is az új szabály a szimpatikusabb.
Persze, én szeretek birkózni
…
(nevet)
Mennyi idõt vesz el az életedbõl
a birkózás?
Heti öt edzés, másfél-két óra, hetvégente szokott
néha lenni pluszban, szoktam futni, tehát olyan heti 10
órát.
Mit szólsz a magyarok pekingi eredményeihez?
Érdekesek. Azért örülök neki, mert jó az, ha a
magyarok odaérnek, csak hát egészen más lett volna,
ha nem ezek a szabályok vannak.
Például Fodor, aki…
…aki nagyon sok meccsét golyóhúzással nyerte meg,
és végül is az olimpiai döntõben is megkapta a sanszot,
mert ott is neki jött ki a lépés, csak Minguzzi szépen
felkapta ott a végén és jól odavágta.

Pingvin_s06_layout.qxp

2009.03.16.

40

17:04

Page 40

S P O R T

Mennyire kell félni a volt szovjet utódállamok
versenyzõitõl? Miben jók?
Technikásak meg erõsek is. Volt példa csalásra is,
amikor kisebb korosztályokba hoztak idõsebb embereket.
Nem lehet tudni, hogy kit hoznak oda, mert például az
én súlycsoportomban az Eb-n volt egy grúz, aki
konkrétan idõsebbnek nézett ki, mint az apám, 10
centis szakálla volt. Arról ne mondja
nekem senki, hogy 16 éves, mert
ilyen nincs…
Apropó Eb. Mi történt ott?
Egy bolgárral birkóztam az elsõ
meccsemen, végül is sima volt - õt
ismertem, nem birkóztam még vele,
de láttam már -, tudtam, hogy
meg fogom verni, és két menetben
simán hoztam is. Aztán jött egy
olasz. Õ elég jó volt, most az
olaszok nagyon jönnek fel, az
olimpián is láthattuk. Szóval elég jó
volt, de õt is simán vertem. Ezután
jött egy török, aki elég erõs volt.
Konkrétan sokkal erõsebb, mint
én…(nevet) Tõle kikaptam az elõdöntõben. A
bronzmeccsen egy fehérorosszal birkóztam. Az szoros
meccs volt, és igazából, ha jobb formában lettem volna,
akkor meg is tudtam volna verni. Õ az az ember volt,
akit tízbõl nyolcszor-kilencszer meg tudnék verni, nem
is kis különbséggel. Nem voltam csúcsformában, nem
jött össze. Az elsõ menetben golyózással kikaptam, a

KADET EURÓPA-BAJNOKSÁG, 2008, LETTORSZÁG
Kötöttfogás, 58 kg:
Szabó László /HUN/ - Shushev Georgi /BUL/ (6-2;2-0)
Gentile Lorenzo /ITA/ - Szabó László /HUN/ (1-5;1-2)
Szabó László /HUN/ - Ceylan Yunus /TUR/ (2-5;0-6)
Ahafonau Siarhei /BLR/ - Szabó László /HUN/ (+1-1;4-2)

A 2007-2008-AS

TANÉVBEN NYÚJTOTT
KIEMELKEDÕ SPORTTEVÉKENYSÉGÉÉRT A
BUDAPESTI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG OKLEVÉLLEL
JUTALMAZTA GIMNÁZIUMUNKAT.

másodikban egy ponttal kaptam ki úgy, hogy bele
tudtam fogni az egyik fogásába, csak nem tudtam
benne tartani.
Az edzõdrõl megosztanál velünk egy pár szót?
Az edzõm Ubránkovics Csaba. Szerintem konkrétan õ
Magyarország legjobb edzõje… Nagyon jó kapcsolatban
vagyunk. Magyar bajnok, de válogatott szinten nem
volt sikeres. Végül is nehéz dolga is lett
volna, mert Repka Attilával volt
egy korosztályban, s Repka
Attiláról tudjuk, hogy elég jó…
Az olimpiai bajnok Repka az
edzõd a válogatottnál, igaz?
Igen, igen…
Magyarországon
is
lesz
rangosabb nemzetközi verseny
az idén?
Ebben a korosztályban annyira
nem, de a válogató versenyeket
úgy szokták rendezni, hogy mindig
hívnak egy pár országot, hogy
izgalmasabb legyen.
A sporttal akarsz foglalkozni a
késõbbiekben is?
Igen!
Mi a célod?
Olimpiai arany.
Mikorra várhatjuk? Melyik olimpián reális az
indulásod?
Már akár 2012-ben is gondolkodom, de 2016
reálisabb. Oda lehet érni. Igazából a hazai mezõny nem
olyan erõs…
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Országos Alpesi Sí Diákolimpia
2009.

MÁRCIUS

6-8. GREBENZEN, AUSZTRIA

Csütörtök 21:35 Menj 200 métert aztán fordulj jobbra
és érkezés a célhoz. Végre megjöttünk! Már teljesen
elzsibbadt a hátsóm...
23:12 Gyerekek, menjetek már aludni, mert olyat
mondok, hogy magam is megbánom.
00:15 Van még egy filmed, amit megnézhetünk? Csak
aztán Bea néni nehogy feljöjjön..
Péntek 7:30 Ébresztõõõõõõõõ! Nem megmondtam,
hogy aki este legény, az nappal lepény? Na, ki az
ágyból egy-kettõ!
11:00 A szakadó
esõben azért jó síelni, mert nem tudod, hogy megizzadtál
vagy
átáztál. Egyébként
meg napsütésben
mindenki tud...
12:00 Azért a
sült krumpli finom
lehet, bár nekem
nincs rá pénzem.
14:30 Juhú! Tök
király egy léccel síelni! De hogy fogok a pálya aljában
megállni? Hahóóó! Segítsen valaki, mielõtt...
14:40 Ahhoz képest, hogy csak most kezdtem az
egylábazást, egész jól megy. Csak a csákányos liftben
fárad el a lábam, mire felérek.

A csapat tagjai: Haller Bence (5.c), Bács
Annamária (6.b), Fejes Rebeka (6.b), Pethes Ágoston
(7.b), Bács Marcell (8.a), Bessenyey Bertalan (8.a),
Haller Bálint (8.a), Almay Réka (9.a), Köllõd Csaba
(9.b), Seidl Dániel (10.a), Szima-Mármarosi Balázs (12.b)
A korcsoportonként 30-40 fõs mezõnyben
kiemelkedõ eredményt értek el:
III. korcsoport lány egyesületen kívüli kategória:
I. helyezett: Bács Annamária (6.b)
III. helyezett: Fejes Rebeka (6.b)
IV. korcsoport fiú egyesületen kívüli kategória:
V. helyezett: Bács Marcell (8.a)
VII. helyezett: Haller Bálint (8.a)
V. korcsoport fiú igazolt versenyzõ kategória:
I. helyezett: Köllõd Csaba (9.b)

20:47 Amíg Csabi nekem waxol, addig megdöntöm
Béla bá’ golyós rekordját a telefonján.
21:37 Ma menjünk idõben aludni, mert holnap verseny
lesz.
Szombat 9:23 Ha nem terhelsz nagyon a külsõ lábra,
ennél a kapunál úgy el fogsz szállni, mint a madár.
10:21 Hol a citling, még két lécet le kell pucolni. Még
mindig itt vagy? Csatolj és öltözz, mert mindjárt te
következel! Ki viszi le a kabátokat? Várj, még
meggyúrlak!
10:25 A harmadik kék kapunál már
hárman elszálltak, ne felejtsd el, hogy
fölülrõl kell venni! Hajrá!
13:30 Hadd nézzem meg az érmed!
Gratulálunk, jó volt a dobogón látni
titeket.
14:00 Hû, ez fantasztikus. Nem gondoltam volna, hogy a hegy tetején ilyen
csodálatos hó van. Tûzzünk itt is pályát!
Van, aki holnapra, van, aki
már a jövõ évre gyakorol.
15:45 Hoppá! Ekkorát
nem kellett volna ugratni,
még
szerencse,
hogy
kötelezõ bukóban síelni. Ha
nincs rajtam, ugrott volna
a holnapi verseny.
19:00 Csillagos kristálytiszta ég. Bár hiába zarándokoltunk
el
ide
a
templomhoz, mert nincs
mise, a látvány és a közös
ima mindent feledtet.
Vasárnap 9:12 Ha ma valakit meglátok ugratni, jövõre
nem jön el a diákolimpiára.
10:30 Mindjárt indul az elsõ futam. Gyertek ide megnézni a többieket!
11.50 Te jó ég, lemaradunk a második futam pályanézésérõl. Dobd le a szendvicset és csatolj!
13:43 Klasszak voltatok! Büszke vagyok rátok.
15:40 Most már menni kell csomagolni, mert különben
soha sem érünk haza.
22:10 Tanárnõ, könyörgöm, beszéljen Kovács Örs tanár
úrral, hogy ne kelljen holnap töri TZ-t írnom!
22:30 Holnap írok egy cikket a Pingvinbe, hátha
másnak is van kedve csatlakozni a csapathoz.
Köllõd Csaba (9.b)
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FÉKEZETT HABZÁS
A szentimrés szappanopera

A szünetben

Helló Mindenki!
Folytatódik a fergeteges
kavalkád a Szent Imre
falai között... Ez a mi
szappanoperánk! Ó, jeee!

Ott
van BenG! Milyen
szívesen beszélgetnék vele...
de nem akarom zavarni a
haverkodás közben.

Oké,
most egyedül van.
Megkérdezem, nem zavarom-e
a fizikával.
Szia BenG,
nem zavarlak?

Ott
áll KriszT.... Húha,
mintha engem nézne! Nagy
nehezen leráztam a haverjaimat,
hátha tudnék vele is szót váltani. Bár
itt az osztályban úgysem lehet
normálisan beszélgetni egy
lánnyal..

Õõõ...nem,
ó nem dehogy.
Éppen a ööö...
fizikát próbálom
átnézni.

OMG!
Továbbra is
engem néz, sõt,
idejön....!!!
Hát igen, a fizikával nekem is
meggyûlik a bajom. Az a baj, hogy szerintem
alapvetõen nem értem az egészet.

Hát
igen, nem is egy
könnyû tantárgy.
Nem feltétlenül
kedvence a szebb
lányoknak.

Persze
nem mintha a
szebb lányok
butábbak lennének..
ööö.. úgy értem...

Na,
mindegy....

Figyelj
KriszT....
Ma délután páran
lemegyünk a Pingvin
Szigetre. Gyere oda
te is, és akkor ott
segítek neked
megérteni pár
alapvetõ fizikai
törvényszerûséget.

Jó...
Szívesen!
Kicsit késni fogok,
mert röpimeccsünk
lesz, de utána
örömmel jövök.
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Nem sokkal arrébb a teremben Lukrécia
és Margó éppen a fényképeken látható
osztálytársakon évõdött...

Hé! Azok meg
mit képzelnek ottan!!

Kik?
Hol?

Ehe ehe, na
látom a Klárika sem lett
soványabb a nyári
osztálytábor óta!
Na
nézd má’...
Úgy látszik,
jól megértik
egymást ott a
fizika lecó
kapcsán.

BenG, meg az a
kis nyafka KriszT. Ott
smúzolnak a radiátoron!
Fizikázunk,
fizikázunk? Na
halljunk pár tételt!

A
nagyobb test
vonzza a
kisebbet...

Hmm...:)

Fizika
lecó...
máj essz!
Na, majd
asszem én is
hozzászólok,
úgyis ötös lett a
múltkori másolt
dogám!

No de elég lesz mára
ebbõl az unalmas fizikából.

Gyere BenG, nézzük
meg, mi van a büfében!

Dehogynem.
Sok finom
nyalánkság van
ott.
He he... Na
mozgás!

Nem
vagyok
éhes...

öööö....

Na,
a legjobbkor...
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Meg is kérdezem! Szerintetek
mondják a gyökér, béna emberekre vagy
dolgokra, hogy hikomat vagy hogy albán?

Na tessék, most
itt vannak egy csomóan,
megkérdezheted, mit szólnak
a speckós szavaidhoz!

Délután a Pingvin Szigeten

Papír!
Hogy
mondanák már!!

Olló!

Hát mifelénk a faluban
bizony ilyeneket szólnak!

Meg azt is mondják,
„spenótbakter”!

Ha ha ha!!

Huhaha!

Szerintem
az is vicces, hogy
„nyomerák vagy,
nyominger”

Aztán ha
valami végleg elromlik,
arra meg azt mondják,
hogy „megmakkan”.
De tényleg,
ebben van igazság!

Az
én Bendzsóm
olyan jókat tud
mondani!!

Az én nagyfeterom
környékén meg úgy hívták a biciklit, hogy
„drótparipa vagy drótszamár”. Szerintem
az poén, ha az ország egyes vidékein más
és más tájszólás vagy szleng dívik. Ettõl
csak gazdagabb a nyelvünk, nem?
Késõbb...

Na
minden tök jó, de
én már fõleg
KriszT.-t várom.

Azt
tudtad, hogy a
„gõzpöfögészeti
tovalöködönc” más
néven a mozdony?

Hmm..
mikor jön
már?!

Pingvin_s06_layout.qxp

2009.03.16.

F

Na végre vége
a röpinek! Vajon
BenG. is várja ezt a
találkozást?

17:12

Page 45

É K E Z E T T

Ott vannak! És
ott van õ is...

H

A B Z Á S

Szia
BenG.!!!!!

Bocsika,
itt van a
jelmezbál?
ööö..Ja?

Akkor én most egy kicsit
lelépek, bocsi mindenkinek. Ti csak
maradjatok!

Nohát ez
meg hova megy?
Átül?

Miért
nem ide hozzánk
ült?

Mi vammá?
Mér’ ül át?

Helló Krisz!!
Gondoltam, jólesne egy
kis tea, még meleg!
Tessék!

Ahá! Ott figyel
KriszT.! Most jött be és leült
ahhoz a másik asztalhoz!

Szuper,
hogy eljöttél!

45

Már
alig vártam, hogy
véget érjen a röpi!
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Elfelejtetted, hogy
itt majd találkozunk?

Az csak a baj, hogy nem
sok kedvem van már fizikázni.

Jaaa... tényleg a
korrepetálás, ha ha ha, na
mindegy, én arról már el is
felejtkeztem...

Nem! Jaj,
azt persze, hogy nem,
csak azt, hogy tanulni
akartunk.
Öööö..
Nem ..nem,
kicsit se
baj...

Tudod, olyan jól érzem magam
veled, Ben. Szerintem nem is baj, hogy
nem a korrepetálással foglalkoztunk.
Jaj KriszT. Annyira zavarba jövök,
mikor ilyen igézõen nézel a szép szemeiddel...

Beszélgettünk
annyi mindenrõl, és közben
közelebbrõl megismertük
egymást...

Ööö...
Igen, igen!
Közelebbrõl!

Elég volt
ebbõl a gyomorforgató,
nyálas kis enyelgésbõl!
Jó, hogy mindjárt bele
nem szürcsölgetnek
egymás teájába!
Itt
lépni kell...
Ráveszem Margót,
hogy vegyen rá
valakit, hogy
csináljon egy kis...
khm...kalamajkát,
amitõl ezek
kizökkenek e fene
nagy smúzolásból!

Hát csak ezek
vannak, ezekkel tudok nézni :)
De... azért köszönöm....
Szasz Keni, egy ügyes fickóra
lenne szükség..!

Rád
gondoltunk.

Ez
meglepõ...

Szerintem is.
De most csak te segíthetsz.

Szóval el kéne intézni, hogy hirtelen
legyen valami kis balhé. pl. kimenjenek a
biztosítékok vagy valami, hö hö.

Bruce
Willis is bevállalná,
akkor én miért ne!
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Hát,
ezekhez a
BigyiBogyókhoz én
nem értek..

Keni sajátos jetimozgással hamar
megtalálta a kérdéses helyiséget...

Nézzük,
hogyan is ment ez a
Die Hardban...

Alter
megoldáshoz
folyamodom.

Jöhet
a B-terv.
Ez
lesz a
biztosítékos
szoba!

Ezekre
nincs szükség.

Úgy érzem, ezt a
két dródot kell összenyomni..
Igen! Bruce Willis is így
kombinált...

Ne, Keni, csak
vicceltünk! Ne csináld!!
Miért nincs
eszeeeeeed!??

Jaj!!
Mi történt?

Sötét van és
hamburgerszag...

Neee, Keni!
Neeeeeeeee!!!

Van képed itten
szójátékokat fabrikálni, amikor
szegény Keni lehet, hogy
megpurnyadt?!

Attól félek,
Keni ezennel nevet
változtatott...
Igazad van!
Brühühûû!!

Hogyhogy
nevet változtatott?
Hát hogy
Keni most már Sanyi...

Brühühûûûûû
Brühühûûûû...
Folyt Köv.
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