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Tanévnyitó gondolatok
Ismét elkezdődött egy új 
tanév. A diákok vegyes ér-
zelmekkel fogadják ezt a 
hírt. Vannak, akik örülnek, 
hiszen újra láthatják bará-
taikat, s újra belevethetik 
magukat a tanulásba; de 
vannak, akik kicsit szomo-
rúak, hogy véget ért a nyá-
ri pihenés és lazítás. Mint 
minden évben, idén is az 

évnyitó a bazilikában volt. A tanévnyitó szentmisét Soós 
Tamás atya mutatta be. Szentbeszédében a diákokhoz in-
tézte szavait. Arra buzdított minket, hogy adjunk hálát 
Istennek a nyári szünetért, melynek ideje alatt kipihentük 
magunkat, s így újult erővel foghatunk bele újra a tanu-
lásba. A nyár alkalmas volt arra, hogy testileg és lelkileg 
is feltöltődjünk az iskolakezdés idejére. Fontos, hogy éle-
tünkben mindig meglássuk a felénk közeledő emberekben 
a hozzánk szóló Jézust. Hallgassuk meg és szívleljük meg 
mindig Krisztus szavát. 

A szentmise után dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő 
tanévnyitó beszéde következett. Beszámolt a nyár ideje 
alatt az iskolában végzett átalakításokról: megújult a 
tornaterem, a régi fizikai előadó, sok terem és a folyo-
sók is. Bejelentette, hogy a tornaterem átadására október 
21-én kerül sor ünnepélyes keretek között. Hangsúlyozta, 
hogy ebben az új tanévben is elvárja tőlünk, hogy köves-
sük a ciszterci értékrendet, és keresztény diákhoz méltón 
viselkedjünk az iskolán belül és kívül is. Az igazgatónő 
beszéde végén Pál apostol szavait idézve nyitotta meg a 
2009/2010- es tanévet.

Szívleljük hát meg igazgatónőnk és Tamás atya szava-
it, és ne legyünk szomorúak, hogy véget ért a nyár, hiszen 
az év gyorsan el fog telni, s a következő nyári szünetünkre 
már bölcsebben és sok új ismeret birtokában mehetünk 
el!

Kengyel Dóra Boróka 10.C

A U G U S Z T U S

21-28. Dr. Szabóné Kállay Ágota, Bozóné Tóth Gabriella 
tanárnő és 11 diák látta vendégül a tanév első napjaiban 
a német testvériskolánkból hozzánk látogató 15 diákot, 
Hildegard Kaufmann tanárnőt és Klaus Bernardy tanár 
urat. A találkozó napjait Lénárt Liliána 12.E osztályos 
tanuló idézi:

Iskolánk már 9 éve ápol szoros testvérkapcsolatot az 
olpei St. Franziskus Gymnasiummal. Ebben az évben is 
folytatódott ez a szép hagyomány, bár idén mi, magyarok 
nem utaztunk Németországba.

Augusztus 8-án 11 órakor érkezett meg a németek re-
pülőgépe Ferihegyre. Tanáraink vezetésével a St. Fran-
ziskus Gymnasium tanulói megtekintették a Parlamentet 
és sétát tettek a Citadellán. Másnap mi, gárdonyisok is 
csatlakoztunk vendégeinkhez, már Egerben. Első utunk a 
várba vezetett, délután pedig Eger nevezetességeit tekin-
tettük meg a kisvonattal. 

Vasárnap délelőtt részt vettünk a szentmisén a Bazili-
kában, délután a Marcipánia alkotásaiban gyönyörköd-
hettünk. 

A következő nap Szilvásváradra kirándult kis csopor-
tunk. Megcsodáltuk a festői szépségű Szalajka-völgyet. A 
hosszú séta után erdei kisvonattal tértünk vissza a telepü-
lésre, majd onnét szintén vonattal Egerbe. 

Kedden délelőtt a Városházán Szeleczki János alpol-
gármester úr fogadta a német-magyar küldöttséget, s az 
ő prezentációjából még jobban megismerhettük a heve-
si megyeszékhelyet. Ebéd után folytatódott a hivatalos 
program, melynek keretében iskolánk igazgatónője, Dr. 
Pisákné Balogh Éva mutatta be gimnáziumunkat és épülő 
tornatermünket. 

A héten szerzett ismereteinket szerdán vetélkedőn bi-
zonyíthattunk. Német-magyar vegyes csapatokkal róttuk 
Eger történelmi belvárosát, hogy a tesztfeladatokra meg-
találjuk a megfelelő választ. Este egy érdekes német elő-
adást hallottunk a berlini fal  1989-es leomlásáról. 

Utolsó nap a kikapcsolódásé volt a főszerep. A dél-
előtti strandolás után izgatottan készültünk a búcsúestre, 
amelyen énekkel, tánccal, játékkal szórakoztunk vidám 
hangulatban. Pénteken reggel szomorúan búcsúztunk el 
egymástól. 

Szinte észre sem vettük, hogy a gazdag programok 

Beköszöntő Nyári események 
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során milyen sokat gyarapodott német nyelvtudásunk. 
A sok közösen eltöltött este, a városbeli séták alatt még 
jobban megismertük egymást, s a búcsúzáskor már szinte 
barátokként váltunk el. 

Köszönjük ezt a feledhetetlen egy hetet!

24-28. Iskolánk 5 tanulója – Poczok Norbert és Slézia 
Péter 8.D, Bálint Ottó és Vizi Mátyás 9.A, Hegedűs János 
10.E Gotyár József – tavaly végzett diákunk – vezetésé-
vel, Hervay Levente atya szervezésében és irányításában 
táborozáson vett részt Zircen, melyről Poczok Norbert írt 
beszámolót.

Meghívás Zircre

A nyári szünetet jelző kicsengetés iskolámban a nyári 
terveim elképzeléseit és megvalósulását jelentette.  Az 
idén iskolatársaimmal meghívást kaptunk a Bakony fő-

városába, Zircre, a ciszterci apátságtól.
Zirc festői fekvésű kisváros a Magas-Bakonyban, 

több mint 900 éves múltra tekint vissza. Története leg-
inkább a ciszterciek apátságához fűződik. III. Béla király 
1182-ben alapított itt, a Bakony szívében, királyi erdőbir-
tokon és vadászterületen monostort a cisztercieknek. Az 
első szerzetesek Franciaországból, a clairvaux-i apátság-
ból jöttek. Clairvaux alapító apátja 1115-től Szent Bernát 
volt, a 12. század legnagyobb embere és szentje. 1113 
tavaszán testvéreivel, rokonaival, barátaival együtt mint-
egy harmincan kérték felvételüket a nem régen alapított 
“Új monostorba”, Ciszterciumba, francia néven Citeaux-
ba.

Megérkezésünkkor az apátok kedvesen fogadtak, 
bemutatkozásunk után szálláshelyünkre vezettek ben-
nünket. Jó volt egy kicsit pihenni a hosszú út után. Az 
esti zsolozsmát közösen végeztünk el az apátság templo-
mában. Építése 1732-1752 közé esik, így a barokk stílus 
jegyeit viseli magán. Tornyain jól megfigyelhető a kor 
jegyeinek hatása: cakkozott körbemenetel a tetőn, csiga-
szerű forma a felső szobrok alatt. Az épület azonban nem 
csak barokk, hanem klasszicista épület is egyben. Míg a 
középső tornyok közrefogta arculaton boltíves a díszítés, 
két szélen tümpanonokat alakítottak ki, mely jellegzete-
sen görög-római példa a klasszicizmus szellemében. Az 
alsó dór oszlopokat is ehhez köthetjük.
Az atyák elmesélték nekünk, hogy a ciszterci rend hár-
mas eszmeisége: az anyaföld, amelyet műveltek, az oltár, 
ahol áldoztak, s a katedra, melyről tanítottak. Az írni, ol-
vasni tudó szerzetesek mellett a munkástestvérek a virág-
zó gazdaságban végeztek nehéz, kétkezi, földművelési, 
állattenyésztési munkát. 

Másnap a lelki foglalkozások után ellátogattunk a 
Zirci Arborétumba. A ciszterciek alapította nemzetközi 
hírű arborétum 20 hektárján a föld minden részéről te-
lepített fák és növénykülönlegességek között nem kevés 
a több száz éves példány. Látnivalói még a Cuha-patak 
hídjai, a halastó és a filagória. 

A Bakony környékét kisvonattal közelítettük meg, 
majd túrázással folytattuk. Útközben sokat beszélgettünk 
az atyákkal a látnivalókról. Utunk során többször kellett 
átkelnünk a patak vizén, mert hidat nem találtunk. Este 
éhesen és fáradtan érkeztünk meg az apátságba.

Hazautazásunk reggelén egy kicsit szomorú voltam, 
hogy ilyen gyorsan elteltek a közösen eltöltött napok. 
Köszönetet mondtunk az atyáknak a jól szervezett prog-
ramokért, és a vendéglátásért. Remélem, jövőre is talá-
kozhatok majd az atyákkal.

Nyári események Nyári események 
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25-29. Erdei iskola Felsőtárkányban.

Immár ötödik alkalommal vettem részt az Erdei is-
kola programban mint táborvezető, azonban izgalommal 
vártam ezt az évet, hiszen a saját osztályom következett 
erre a programra. Igazán büszke voltam az osztályomra. 
Minden feladatot lelkesen és nagy igyekezettel próbáltak 
megvalósítani, persze több-kevesebb sikerrel. Sokat ta-
nultunk a növényekről, állatokról, kőzetekről, túrázások-
ról. Készítettünk tutajt, bükki ősállatot, természetvédelmi 
szervezetet, de ódát is kellett írni a Felsőtárkányi tóhoz. 
A kőmontázsok a dolomit-bányában igazán látványosra 
sikerültek. Barlangásztunk az Arnót-barlangban, sokat 
számháborúztunk, részletesen megmutattak nekünk egy 
lovardát, sőt mindenkinek lovagolnia is kellett. Emellett 
csapatépítő játékokkal az osztályközösséget is fejlesztet-
tük. Bisztriczki tanár úrral nagy összhangban vezettük a 
tábort, és mély élményeket hagyott mindnyájunkban. Én 
nagyon sajnáltam, hogy véget ért, még maradtam volna.

Balogh Attila osztályfőnök - táborvezető

S Z E P T E M B E R

1. Veni Sancte – ünnepi szentmise a bazilikában, amelyet 
Soós Tamás atya tartott. A prédikációjának befejező ré-
széből idézünk:

„... Így kezdjük az idei iskolai esztendőt, ilyen jóra 
nyitott lélekkel, nyitott szívvel. Úgy tekintsünk az egyház-
ra, a tanárokra, az iskolára, a másik emberre, a padtárs-
ra, hogy tanítani akar általuk Jézus. Nem úgy, hogy fehér, 
arany ruhában tündöklő arccal jön közénk, és végigsétál 
az iskola folyosóin, hanem úgy Ő szent lelke indítja ma 
is az embereket arra, hogy neki szenteljék életüket, az Ő 
követségében járjanak, és hirdessék a szavát és akara-
tát. ... Sokszor olyat is fogtok hallani a tanévben, amely 
nem a fületeket csiklandozza. De Jézus nem is azért jött, 
hogy földi mennyországot hozzon. Őt megostorozták, tö-
vissel megkoronázták, meghalt értünk a kereszten. Nem 
földi jólétet ígért, de a tanulás küzdelmei között is, ha rá 
hagyatkozol, lelkesíteni és boldogítani akar. ... az örök 
célra akarja irányítani a figyelmünket, mert az ember 
nemcsak test, hanem lélek. S a lélek örök, és örök életre, 
az üdvösségre, a mennyei hazába hív és teremtett ben-
nünket az Isten. …”

A szentmisét záró áldás után Gyetvai Bianka 10. K 
osztályos tanuló Babits Mihály Ha nem vagy ellenállás 
című versét mondta el. Majd dr. Pisákné Balogh Éva 
igazgatónő tanévnyitó beszéde a következett, melyben 
a tavalyi tanévben nyújtott tanulmányi eredményeiért 
könyvjutalomba részesítette Csizmadia Benedek 6.C és 

Nyári események Év eleji események 
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Hegedűs János 10.E osztályos tanulókat. 
Felemelő és megható 

volt, hogy Kaslik Józsefné, 
nyugdíjas pedagógus leánya 
– Kaslik Gabi – nevét viselő 
alapítványt tett. (Edit nevű le-
ánya iskolánkban érettségizett 
1987-ben, s tragikus hirtelen-
séggel hunyt el 2004 febru-
árjában apjával és testvérével 
autóbalesetben.) A jutalmazott 
tanuló felsőfokú tanulmánya 
idején havonta 10 000 forint-
nyi ösztöndíjat kap, ha tanul-

mányi eredménye a 3,5-et eléri. Az első ösztöndíjas a 
tavasszal végzett Barta Viktória lett, aki ettől a tanévtől 
joghallgató az ELTE-n.

A Veni Sancte végét és az új tanév kezdetét a Him-
nusz eléneklése jelezte.

4-18. Utazás Angliába. Örsiné Mohl Szilvia tanárnő ve-
zetésével három szaktanár kíséretében a 10.A, 10.C és 
10.K osztályból 58 tanuló az osztályfőnökeikkel az ang-
liai Broadstairs város Kent School iskolájában kéthetes 
angol nyelvi gyakorlaton vett részt. Erről számol be Ti-
hanyi Inez 10.A osztályos tanuló.

Életünk egyik legcsodálatosabb élményei közé so-
rolhatjuk ezt az utazást. Nem sok embernek adatik meg, 
hogy ilyen fiatalon eljusson Európa szinte legnagyobb és 
legszebb városaiba. Brüsszel, London, Párizs, városok, 
melyeket eddig még csak filmeken láthattunk. Új tapasz-
talatokat gyűjthettünk, és felfedezhettük a világ egy újabb 
szegletét.

Péntek délután indultunk az utazásra. Szombaton 
megálltunk Brüsszelben. Szétnéztünk a városközpontban, 
végigsétáltunk az elit butiksorokon, megnéztük a Pisilő 
kisfiút és az Atomiumot. Éjszaka egy franciaországi tran-
zitszállón pihentük ki egy kissé a fáradalmainkat. A kö-
vetkező nap átkompoztunk Angliába, és végigsétáltunk a 
híres doveri sziklákon. Elbűvölő, hogy a természet milyen 
csodálatos és sokoldalú.

Eljött a nagy nap, megérkeztünk Broadstairsbe, és 
találkoztunk a fogadócsaládokkal. Izgultunk, féltünk 
és örültünk egyszerre. Volt, aki egyedül, és voltak, akik 
párosan laktak a családoknál. Egy új kultúrát ismer-

tünk meg. Másmilyenek voltak a házak, mások voltak 
az emberek és a szokásaik. Egy és fél hétig ott jártunk 
nyelviskolába. Írnunk kellett egy szintfelmérőt, és tudá-
sunk alapján soroltak be minket csoportokba, ahol olasz, 
spanyol és németek diákokkal voltunk együtt. A tanárok 
nagyon kedvesek voltak, segítettek, ha valamit nem tud-
tunk. Gyakoroltuk a kiejtést, a hangsúlyozást, és a külön-
böző szituációs gyakorlatokon vettünk részt.. Előnyünk-
re szolgált, hogy csak angolul tudtunk beszélni. Számos 
nemzetközi barátság is született. Délután játékos progra-
mokat szerveztek nekünk, melyek kapcsán többet tudhat-
tunk meg Anglia történelméről és szokásairól. Fel kellett 
keresnünk Broadstairs műemlékeit, megnéztük a doveri 
várat, ellátogattunk Canterburybe, és szemügyre vettük 
csodálatos katedrálisát. A kulturális látnivalók mellett, 
mindig jutott idő gondtalan szórakozásra. Az estéink sem 
múltak el nyomtalanul: karaokiztunk, bowlingoztunk, 
néptáncoltunk, moziba, diszkóba mentünk, részt vettünk 
többféle kvízben, sportvetélkedőn. Egy-egy fárasztó nap 
után megnyugtató és egyben feltöltő érzés volt a tenger-
parton sétálni. 

Hétvégén Londonba utaztunk, szemügyre vehettük 
látványosságait, mint például a Tower of London, Tower 
Bridge, Westminster-palota, Big Ben, Parlament, Buc-
kingham palota vagy a London Eye. Sajnos nem tudtunk 
mindenhová bemenni, mert az időnk szűkös volt. Egy hét 
is kevés lenne ezt az óriási várost bejárni. Végigsétáltunk 
a Temze partján, és pihenésként egy csodálatos parkban 
fogyaszthattuk el az ebédünket.

Év eleji eseményekÉv eleji események
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A szórakozás mellett, a keresztény hit fontosságát sem 
felejtettük el. Canterburyben egy angolnyelvű misén vet-
tünk részt, továbbá számos templomba ellátogattunk.
Sajnos kirándulásunk vége felé közeledtünk, s már csak 
a franciaországi nevezetességek megtekintése várt ránk. 
Itt is eltölthettünk két felejthetetlen napot. Megcsodálhat-
tuk a lenyűgöző, monumentális Eiffel-tornyot, a Sainte-
Chapelle gótikus kápolnát, a Diadalívet, a Notre Dame-
ot és a Musée d’ Orsay múzeumot. A hazafelé vezető úton 
megálltunk éjszaka Reimsben, ahol a reimsi katedrális 
kivilágított kőrengetegei gyönyörködtettek.

A buszút hosszú és fárasztó volt, de mindenki élmé-
nyekkel tele, boldogan tért haza.

Egy felejthetetlen, csodálatos utazásnak voltunk a 
részesei, melyet ezúton is megköszönünk azoknak, akik 
lehetővé tették: tanárainknak és szüleinknek.

8. Eger Megyei Jogú Város által kiírt „Virágos Egerért, 
szép környezetért 2009” versenyben intézményünk kertje 
„Arany”-minősítést kapott, mivel már ötödször nyerte el 
a „Minta intézmény kert” kitüntető címet. Az elismerés 
elsősorban a kert gondnokának, Tófalusi Sándornénak, 
„Irénke néninek” munkáját dicséri.

16. A Magyar Katolikus Kultúra Napjai keretében a 7.C 
osztály előadta a bazilikában a Szent Margitról szóló mű-
sorát.

21. A „Lengyel szeptember” program keretében e napon 
városunkban a lengyel napot tartottunk. Emléktáblát 
avattunk az Érsek utcában a volt lengyel iskola falán, 
koszorúztunk a Kisasszony temetőben, és megnyitottuk 
a Katyn kiállítást. E program részeként iskolánkba 
villámlátogatást tett a budapesti lengyel nagykövetség és 
Przemyśl város önkormányzatának küldöttsége.

Év eleji események Év eleji események
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Egy felejthetetlen nyaralás
Balaton, Balaton, te csodás!

Ha táborról van szó, nálam jöhet! A nyári táborozások 
mindig olyan élmények sokaságát juttatják eszembe, me-
lyek a barátkozásról, a közösen eltöltött, játékos napokról 
és az éjszakai „nem-alvásról” szólnak. A kisgimisek ezen 
a nyáron Balatonszárszón tölthettek el egy nagyszerű he-
tet.

Már nagyon vártam az indulást, egész héten a bőrön-
dömet pakoltam, nehogy valami fontos itthon maradjon. 
Most én ébresztettem reggel a családot és nem fordítva! 
Az állomáson meglepődtem, mert nagyon sokan voltunk. 
Így a jó, mert minél többen vagyunk, annál nagyobb a 
buli! 

Az út végtelen hosszúnak tűnt, de amikor megláttuk 
a „nagy vizet”, mindenki feléledt. A szállásunk egy kicsit 
szűkös volt, ám ez nem szegte a kedvünket, sőt! 

A kajáról csak annyit, hogy ha azt mondom, nem volt 
a legjobb, akkor megdicsértem. Nem is ettünk sokat, de 
hát ez volt, ezt kellett szeretni. Azért csak kibírtuk, hogy 
ne a hasunk játssza a főszerepet.

Osztályfőnökünk, Feketéné Kovács Ildikó tanárnő, 
Ballagóné Csernyák Éva tanárnő és Balogh Attila ta-
nár úr gondoskodtak róla, hogy ne unatkozzunk! Színes 
programok sokasága várt minket.

A második napon akadályversenyen vettünk részt, öt 
állomás volt és érdekes feladatok. Este bemutatkozó elő-
adásokat adtak a csapatok a Balaton partján, ekkor mű-
ködtünk együtt a legjobban.

Másnap egész napos túrára mentünk Badacsonyba, 
felmásztunk a kilátóba is, és persze a vidámparkot sem 
hagytuk ki. Visszafelé hajóval jöttünk. 

A Balaton vize kellemes volt, minden jó időt kihasz-
náltunk a fürdésre. Tanáraink vízi sorversenyt is rendez-
tek nekünk, természetesen utána nem hagyhattuk ki az 
iszapdobálást sem. Még az sem tartott vissza bennünket, 
hogy tudtuk, utána kétszer annyi időt kell a zuhany alatt 
tölteni.

Az éjszakai viháncolásokért sokszor lefüleltek min-
ket, de szerintem azért nem voltunk olyan rosszak! A 
szobát viszont nagy kínnal takarítottuk (minden nap volt 
szobaszemle), majdnem utolsók lettünk. Hiába, a fiúk 
rácáfoltak arra a közhiedelemre, hogy a takarításhoz a 
lányok jobban értenek. 

A legjobban a balatonfüredi aquapark tetszett, ahol 
már jártam a szüleimmel, de így, együtt a csapattal még 
érdekesebb volt. Tanáraink csak az utolsó pillanatban 
árulták el, hogy oda megyünk, így óriási meglepetés volt, 
amikor azt mondták, hogy nemcsak kívülről láthatjuk a 
csábító csúszdákat.

Még az utolsó napot is kihasználtuk egy kis fürdés-
re, s csak utána indultunk az állomásra. Úgy gondolom, 
hogy ez a hét rengeteg élménnyel gazdagított bennünket, 
és remélem, jövőre is ilyen sokan élvezhetjük a magyar 
tenger csodáit.

Szegedi Fanni 6.C 
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Segített a Mátrai Erőmű
(Az erőmű sajtóközleménye)

Nem mindennapi indokú kéréssel fordult Kovács 
Ottóné, az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 
tanárnője a Mátrai Erőmű Zrt. első számú vezetőjéhez. 
Tanítványának, Lisztes Nórának, a siketnéma kislány-
nak egy kiselejtezett, ám még használható laptopra 
volna szüksége ahhoz, hogy folytatni tudja tanulmá-
nyait és befejezze a 11. évfolyamot. Az Egerben tanu-
ló diáklány csak szájról tudja megérteni a beszédet, 
ám az órán eközben írnia is kell. Ezért nem is érti meg 
folyamatosan a tanári magyarázatot, és otthon – osz-
tálytársai segítségével – újra le kell írni a vázlatokat. 

„A tanulási folyamatot rendkívül megkönnyíte-
né számára egy laptop, melyet az órán használhatna 
a jegyzeteléshez. Bizonyosan rövid idő alatt megta-
nulna „vakon” írni így folyamatosan figyelné a tanárt. 
Sajnos, a szülők anyagi helyzete nem teszi lehetővé, 
hogy ők vegyék meg a laptopot” – áll a tanárnő kére-
lemében, amely meghallgatásra talált. A Mátrai Erő-
mű Zrt. elnöke, Valaska József úgy döntött, hogy a cég 
biztosít egy laptopot a sajátos helyzetű diáklánynak. 

Lisztes Nóra tanulmányainak megkönnyítése ér-
dekében a hordozható számítógép átadására szeptem-
ber 8-án került sor Egerben, a Gárdonyi Géza Ciszter-
ci Gimnázium és Szakközépiskolában, ahol a Mátrai 
Erőmű Zrt. képviselői: Bárdos Béla, titkárság és PR 
-, Zsoldos Zsolt, beszerzési és raktárgazdálkodási osz-
tályvezetők és Korcsog Béla PR menedzser átadták a 
jószolgálati célú berendezést, Dr. Pisákné Balogh Éva, 
az intézmény igazgatójának és a kezdeményező Kovács 
Ottóné szaktanárnak és az osztálytársak jelenlétében.

Becstelen Brigantyk -
Tarantino új mozija

Quentin Tarantino nevét mindenki ismeri, aki sze-
ret moziba járni, és nemcsak közönség, hanem kriti-
kusszemmel is vizsgálja a filmeket. Tarantino mind a 

két nézőtáborban szerzett rajongókat szerte a világon. 
A kritikusok imádják, de azok, akik csupán szórakoz-
ni járnak moziba, szintén kedvelik a filmjeit. Ez nem 
véletlen, hisz így vagy úgy, de Tarantino új színt vitt a 
filmtörténelembe. Stílusjegyei egyéniek, más rendezőre 
nem jellemzőek. Tarantinoról tudni kell, hogy videotéká-
ban dolgozott, és ott minden filmet megnézett, amit meg 
lehetett. Imádta nézni a filmeket, és elmondása szerint 
lopott is mindegyikből forgatókönyvírás közben. Munka-
társai szerint akkor a legboldogabb, ha filmet forgathat.

Kutyaszorítóban, Ponyvaregény, Jackie Brown, Kill 
Bill, Sin City, Grindhouse. Mindet ő rendezte( a Sin 
Cityben csak társrendező volt), emellett ő írta a Tiszta 
Románc és a Született gyilkosok forgatókönyvét. Min-
den filmje idézetgyűjtemény, a dialógusok, amelyeket 
ír, a karakterek, amelyeket létrehoz, és a vicces, ko-
molytalanul erőszakos jelenetek, amelyeket forgat, utá-
nozhatatlanul zseniálisak. Minden filmje újdonságot, 
azelőtt nem tapasztalt élményt nyújt nézője számára. 

Legújabb filmje, a Becstelen Brigantyk sem okoz 
csalódást, bár kicsit eltér a mester korábbi alkotása-
itól, mert ezúttal történelmi személyek a főszerep-
lők benne. Bár a film a II. világháború idején játszó-
dik, és tényleg léteztek a brigantyk, senki se higgye, 
hogy történelmi filmet fog látni, az egész a mester 
agyának szüleménye. Talán még azt is kimondhat-
juk, hogy a mester kiparodizálja a történelmet (Hitler 
és Goebbels jeleneteitől szem nem marad szárazon).

A történet két szálon fut. Az egyik egy Soshanna Drey-
fuss nevű zsidó lányról szól, akinek családját kiirtja a Hans 
Landa nevű pszichopata SS tiszt. A lány attól fogva csak 
a bosszúra gondol. A másik szál a brigantyk tetteit követi 
nyomon, akik minden nácit ki akarnak irtani és meg akar-
nak skalpolni. A két szál a fináléban, Soshanna mozijában 
fut össze, ahova becsalják a nácikat, köztük Hitlert is.

A Tarantinóra jellemző stílusjegyek itt is tetten érhe-
tők: a dialógusok fantasztikusak, humor és hitchcocki fe-
szültség egyszerre hatja át őket, és viccesen brutális jele-
netekből is kapunk bőven, bár szerintem a mester ezúttal 
kicsit visszafogott a korábban tőle megszokott erőszakból.

A színészek is mind remek alakítást nyújtanak, Chris-
topf Waltz már díjat is kapott Cannesban megérdemelten; 
s azt hiszem, Hans Landa pszichopata náci karakterére 
sokáig fogunk emlélezni. Brad Pitt szintén zseniális Aldo 
Raine-nak, a brigantyk vezetőjének szerepében, jelene-
tei a film talán legüdítőbb pillanatai, komolyan venni 
tilos! Diane Krüger gyönyörű és tehetséges, Mélanie 
Laurent szintén emlékezetes alakítást nyújt. A többi szí-
nész is bőségesen kitölti a fennmaradó játékidőt, a néző 
nem érzékeli a film 150 percnyi hosszúságát. A mesteri 
rendezés, a szövevényes forgatókönyv és a színészi ala-
kítások kompozíciója olyan élményt nyújt, hogy a néző 
sokszor azt hiszi, színházban ül, nem a  moziteremben.

A Becstelen Brigantyk emlékezetes, szórakoztató 
mozi lett, Tarantino-rajongóknak kötelező, de ajánlott 
azoknak is, akik azelőtt nem ismerték, vagy nem kedvelték 
a mester filmjeit, vagy csak Brad Pittet akarják kinevetni.

Varga Ábel 10.A oszt
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KATYŃ - 
A bűn, amit Sztálin 

sem tudott eltitkolni.

Andrzej Wajda filmje, melyet 2008-ban Oscar-díjra 
jelöltek, a II. világháború alatt történt katyni mészárlás 
történetét meséli el, amikor a szovjetek közel 22 000 el-
fogott lengyel tisztet öltek meg – köztük a rendező édes-
apját is. Wajda további filmjei, melyek a Duna tv-én is 
láthatóak: a Megtört hallgatás, Danton, Az ígéret földje, 
Sámson, Vasember. 

Ez a filmje a lengyel nemzet egyik legnagyobb II. 
világháborús tragédiájának, a katyn-i mészárlásnak állít 
emléket. Emberi sorsokon, négy ember személyes törté-
netén keresztül mutatja be a kommunista terror által oko-
zott értelmetlen halálba vezető utat. Andrzej Wajda így 
írt művéről: „A film azt a kínzóan kegyetlen igazságot 
mutatja be, amelynek nem a megölt katonatisztek a hő-
sei, hanem azok a nők, akik nap mint nap, óráról órára a 
legyilkolt áldozatok hazatérésére várnak embert próbáló 
bizonytalanság közepette.” Andrzej Wajda Katyn című 
filmjében a hazugságra helyezte a hangsúlyt, arra, ho-
gyan lehet a történelmet hazudni, hogy lehet hazugságot 
táplálni egy népbe. 

A mű egy tömegjelenettel kezdődik: a lengyel lakos-
ság menekül az előre nyomuló német csapatok elől egy 
hídon keresztül, amikor velük szemben szintén mene-
külnek a „felszabadító” szovjet csapatok elől. A lengyel 
honvédség kettős túlerő miatt megadja magát, csapatai 
leteszik a fegyvert. A hadifoglyokat a szovjetek lágerekbe 
deportálják. Egy ilyen táborban, amely korábban kolos-
tor volt, a keresztről lefeszítették a corpust, s a következő 
jelenetben a sárban gyalázott testet a halottak mellett egy 
pokróccal fedték be. Szimbolikus az a jelenet is, amikor 
a vasútállomás lengyel zászlaját két katona széttépi, a vö-
rös színű részt visszatűzik, de a fehér részből kapcát csi-
nálnak maguknak. A német megszállás idején az egyetem 
függetlenségét is elveszik. Akik támogatják az egyetem 
működését, azokat német táborba viszik. Így kerül mun-
katáborba a főszereplő Andrzej édesapja is, aki később 
ott leli halálát. A szovjetek által megszállt területeken élő 
lengyel tisztek feleségeit nem engedték átutazni Krakkó-
ba, az volt a cél, hogy később őket is munkatáborokba 
száműzzék. Andrzej feleségét és leányát egy magasrangú 
szovjet tiszt menekíti ki a rendőrök elől. A lengyel tisz-
teket szovjet táborokba viszik, s abban bíznak, hogy sza-
badulni fognak, s ezért viszik csoportokban nyugatra. De 
vannak, akiknek rossz sejtéseik vannak… Andrzej naplót 
ír… Így kerülnek a katyińi erdőbe 1940 áprilisában …

1943 tavaszán a németek tömegsírokat találnak a ka-
tyińi erdőbe, s propagandacélokra kívánják felhasználni 
a mészárlást. A családok rettegve és aggódva várják a hí-
reket. A „felszabadító” szovjet seregek bevonulása után 
viszont a katyińi áldozatokról nem volt szabad beszélni 
Lengyelországban. Ha mégis szóba került, akkor a né-
meteket kellett vádolni a kivégzésekkel. Ennek ellenére 
voltak, akik nem tudták elviselni ezt a hazugságot, és ki-
álltak a szovjetek bűnössége mellett, őket rendre kivé-

gezték. Így járt a pilóta leánytestvére, aztán a pap, aki 
ott volt a 43-as kihantolásnál, a bátyja halálát nem feledő 
gimnazista. Andrzej barátja túlélte a fogságot, és szovjet 
őrnagy lesz, bár meghasonlik önmagával, s végül fejbe 
lövi magát, mert elárulta társait, a népét azzal, hogy gyil-
kosainak szolgál. De halála előtt tőle tudja meg Andrzej 
családja a végzetes hírt, s az ő kérésére viszik el a naplót 
a családnak. Így tárul fel az utolsó napok történelme…

A kivégzéssel zárul a film. A síri csendben a cseleke-
detek vészjósló hangjai hallatszanak, mord és aggódó te-
kintetek látszanak. Először a parancsnokot viszik a pincé-
be. Tarkólövés hátulról, közvetlen közelről. Vér a földön. 
Vízzel leöntik a tetemet. Egy ablakon kihúzzák. Kocsira 
fel. A következő ugyanúgy végzi. Aztán az egyik áldozat 
hangján megszólal a Miatyánk. Egy sor, egy lövés, egy 
halott. Egészen addig, amíg el nem hangzik: „miképpen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek…” S innen-
től már csak a tömegsírokat betemető gépek zaja hallat-
szik, s egy olvasóval körülfont kezet takar el a föld. …

1990-ben a szétesőben lévő Szovjetunió elismerte 
a tömegmészárlás tényét, de hol Sztálin, hol az NKVD 
felelősségéről beszélt. A teljes igazságra csak a 90-es 
években végzett kutatások után derült fény. Ezt követően 
kaphatták meg a kivégzettek a hozzájuk méltó örök nyu-
galmat. A lengyel országgyűlés 2007-ben április 13-át a 
Katyni Bűntény Áldozatainak Emléknapjává nyilvánítot-
ta.

A trinitárius templomban október közepéig látható a 
katyińi tragédiát bemutató kiállítás, amely eredetileg a 
Terror Háza Múzeumban volt látható. Reméljük, már ed-
dig is sokan látták, de ha nem, pár napig még pótolható! 
Ugyancsak maradandó élményt jelent a film megnézése 
is. Ne mulaszd el!

Pócs Anita 13.E

Örömmel vettük és köszönjük Ábelnek és Anitá-
nak a cikkét. Reméljük mások is kedvet kapnak arra, 
hogy megosztják gondolataikat egy-egy filmelményük 
kapcsán. Természetesen várunk olvasmányokról, ki-
állításokról, színielőadásokról írt beszámolókat is. 
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Az iskola egészségügyi szolgálatának beszámolója 
a 2008/09. tanévben végzett munkájáról
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Iskola-egészségügyi 
Szolgálatunk – dr. Mezei 
Éva ifjúsági orvos és Tó-
thné Juhász Magdolna 
ifjúsági védőnő – hetente 
kétszer 6 óra rendelési 
időt biztosított az iskola 
tanulói számára, hétfő, 
szerdai napokon, védő-
női tanácsadás kedden 
és csütörtökön volt napi 
6 óra időtartamban. A 
kollégista tanulók be-
tegellátásáról dr. Mezei 
Éva gondoskodott az is-
kola épületében hetente 
4 alkalommal.

A tanév során 845 
tanuló szűrővizsgálatát 
végezték el, a vizsgá-
latok száma összesen  
2065 volt. Szakorvosi 
vizsgálatra utaltak 99 
főt, a szervi problémák 
miatt gondozott tanulók 
száma 229 fő volt, lelki 
problémák miatt pedig 
21 főt gondoztak. 

A tanév során 125 
védőoltást adtak, difté-
ria –tetanusz, mumpsz, 
kanyaró, rózsahimlő és 
32 hepatitisz B ellen. 
Az iskolai balesetet szen-
vedett: 6 fő.

Életmódi szokások fel-
mérésének néhány meg-
állapítása:

Szűrővizsgálat során 
tájékozódtunk a tanulók 
életmódi szokásairól. Az 
évfolyamok eredménye-
it az előző év adataihoz 
hasonlítottuk. 

Összességében el-
mondható, hogy a táp-
lálkozási szokások az 
évfolyamok többségben 
javultak, javasolt még a 
napi gyümölcs, zöldség-
fogyasztás növelése és a 
folyadékpótlás elsősor-
ban vízzel való forszíro-
zása.

A képernyő előtti 
időtöltés csökkentése a 
kisgimnazista tanulóknál 
javasolt. 



Lelkünk felüdülésére Lelkünk felüdülésére

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevél-
ben hívta fel a hívek figyelmét a katolikus hit meg-
őrzésére az újpogányság egyre terjedő szellemével 
szemben. A testület levelét, melyet szeptember 20-án 
minden katolikus templomban felolvasták, amit az 
alábbiakban szószerint megismételünk.

Krisztusban Kedves Testvérek!
Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közü-

lük az első a katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi, 
akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, 
nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget, 
amely napjainkban híveink körében is terjed.

Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta po-
gányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is 
támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még az 
elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. 
Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói 
szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma 
az újpogányság szelleme is erősödik.

A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent el-
felejtetni, ami magyar és keresztény azonosságunkat 
erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt 
sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták 
és soviniszták. Ehhez újabban a kirekesztő és a rasszista 
jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező 
magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és 
jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra 
tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kul-
turális, történelmi és tudományos területen egyaránt. 
Ennek része az is, hogy megerősödjünk keresztény ön-
tudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar 
kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és meg-
szentelte. Ezeréves magyar kultúránk a keresztény hit 
nélkül nem érthető. Ezt az öntudatra ébredést mi is na-
gyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük.

Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek van-
nak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási ele-
meket keverő ún. „ősmagyar szinkretizmus“. Ez a jelen-
ség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő 
vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti 
még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoz-
nak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan 
állítások. Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg“-elmélet, 
vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar val-
lás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor 
még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is fel-
használják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék. Ke-
resztény hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének 
az eredménye, hanem Isten kinyilatkoztatásán alapul, 
amely Krisztusban teljesedett be. Ő az út, az igazság és 
az élet az egyének és a nemzetek számára is.

Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyege-
tő egyéb veszélyeket is, mint pl. az okkultizmust, a spiri-
tizmust és a bálványimádás különböző formáit.

Arra kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodja-
nak minden ilyen megtévesztő kezdeményezéstől.

Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű: 
„Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hall-

gatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek 
maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az 
igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják“ 
(2Tim 4,3-4). 

Katolikus hitünk elleni támadás érkezik a szélsősége-
sen liberális eszmék irányából is, amelyek a relativizmus 
diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely két-
ségbe vonja magának az igazságnak a létét. Ez az irány-
zat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját terjeszti. 
Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, va-
lamint a házasságot és a családot. Ezzel szemben mi el-
fogadjuk a teremtő Isten tervét az emberről, a családról, 
a kultúráról, a nemzetről. A globalizációval szemben a 
katolicitást valljuk. A katolikus igazság nem nemzetközi, 
hanem nemzetek feletti, de hogy konkrétan létezhessen, a 
nemzeti kultúrákban kell megtestesülnie.

Katolikus hitünket kikezdheti az a felfogás is, amelyet 
így szoktak megfogalmazni: „vallásos vagyok a magam 
módján“. Csak akkor vagyunk és maradunk katoliku-
sok, ha az Egyház élő hitével összhangban hiszünk, mert 
egyedül egyházának ígérte meg Jézus Krisztus: „Én vele-
tek vagyok minden nap a világ végezetéig“ (Mt 28,20).

Ágoston Julián születésének centenáriuma
Ágoston Imre 1909. augusztus 

28-án született Kalocsán. 1927. 
augusztus 29-én öltötte magára 
a novíciusok fehér ruháját, és 
szeptemberben megkezdte teoló-
giai tanulmányait a Ciszter Rend 
Zirci Hittudományi Főiskoláján. 
Teológiai tanulmányaival párhu-
zamosan tanult a budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetem 

bölcsészkarán, magyar-latin nyelvszakon. 1928. augusz-
tus 30-án tett egyszerű szerzetesi fogadalmat, s felvette 
a Julián nevet. Teológiai tanulmányait Zircen 1931-ben, 
bölcsésztanulmányait Budapesten 1932-ben fejezte be. 
Áldozópappá 1933. július 2-án szentelték fel. Bölcsészet-
ből 1934-ben doktorált „cum laude” eredménnyel. Taná-
ri katedrát először 1936. szeptemberében kapott, az egri 
Ciszter Rendi Szent Bernát Gimnáziumban. Középiskolai 
tanárként az Egerben eltöltött tizenkét év, az itt tanító 
szerzetes tanárok között megélt magas szintű szellemi 
környezet, a fiatal pályakezdő tanár számára maradandó 
élményt nyújtott. 

Ágoston Julián költő is volt. Versei 1934-től folyama-
tosan jelentek meg a különböző lapokban és folyóiratok-
ban. (pl. Élet, Napkelet, Mária Kongregáció, Vigília stb.) 
Újságot, folyóiratot is szerkesztett Egerben a háború 
alatt és után. 

1948-tól a pécsi Ciszter rendház tagja. Rendi elöljá-
rója a Pécsi Tudományegyetem kollégiumának, a Szent 
Mór Kollégiumnak (Maurinum) igazgatójává nevezte 
ki. 1950. június 10-én kezdődött meg Pécsen a rendház 
száműzése és kitelepítése a Kunszentmártonba. Az adott 
kor viszonyai között, szerzetesként nem maradhatott so-
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káig szabad az ember. 1951-ben, koncepciós perek ide-
jén, az ÁVO újból letartóztatta Juliánt. Az ítélet után a 
kerepestarcsai gyűjtőbe vitték, ahol több mint egy esz-
tendőt raboskodott. 1952-ben, szabadulása évében már 
beteg volt, megviselte egészségét a „bent” eltöltött idő. 

1952 őszén már munkát tudott vállalni. Világi foglal-
kozások sora következett. Az irodalmi élet fő áramlatából 
kikerült, ennek ellenére vidéki lapokban írogatott. Versei 
közül néhányat a korabeli újságok közöltek, Poór Ber-
nát írói álnéven. Tanári katedrát 1963 őszétől kapott a 
biatorbágyi 1. számú általános iskolában, ahol magyar 
nyelvet taníthatott, haláláig. „Szikrázó egyéniség volt, 
azért tanítványai életéből nem ment el nyomtalanul. Élete 
összetörtében is drágakő maradt, széttört morzsái meg-
annyi drágakővé váltak.” 1969 tavaszán hunyt el súlyos 
betegségben. Öt hónap híján 60 évet élt.

Szeptember 30-án a Ciszterci Diákszövetség Egri 
Osztályának szervezésében emlékeztünk meg iskolánk 
volt tanáráról és igazgatójáról. A megemlékező műsort 
Kovács Ottóné tanárnő állította össze. Szerepelt benne 
Csizmadia Benedek 6,C, Mlinkó Péter 8.C, Varga Júlia 
8.D, Somody Zoltán 10.C, Tóth Eszter 13.A osztályos ta-
nuló, valamint Bisztriczki Zoltán tanár úr vezetésével az 
énekkar. A megemlékezést dr. Kilián István tartotta.

Import az internetrõl
Az alábbi sziporkák nem a mi iskolánk tanulóit dicsérik. 
(Bár dicsérhetnék őket is. A diákjaink nem nagyon se-
rénykednek hasonló gondolataik összegyűjtésében.) Az 
interneten kaptuk, és most megkezdjük közzétenni. Jó 
szórakozást!

Sziporkák iskolai dolgozatokból   I.
Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a 
csatákban.
A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de 
akkor már nem volt mit tenni.
A víz oxigénből és folyadékból áll.
A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmo-
kat is találhatunk.
A mocsári vész 1526-ban volt.

A Szent Jobb István király bal keze..
Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.

A szülői hivatás!

A szüleim nem tudták, hogy hivatásuk van. Ám én 
megszülettem, és fölsejlett előttük a nagy lehetőség.

Apám a sors különös, kifürkészhetetlen akaratából az 
egyetemes törvényszerűségek világába készül bevezetni. 
Alapelve, hogy ami ki van találva, azt már ne találjuk ki 
még egyszer. Valamint szülői hivatástudatból úgy akar-
ja átlépni saját árnyékát, hogy olyan törvényszerűsége-
ket keres, ahol az egyik fölülírja a másikat. Tételesen de 
mégis címszavakban: ki a mester, mi a tudás, hol a határ, 
mi az erő, mi a boldogság, harmónia? ... stb. Szerinte 
nem az a tett, amit senki sem csinált, hanem az, amit min-
denki utánad fog csinálni. Ezek csak a szellemi nevelte-
tésem részei, a testiekre és a kockás hasizomra gondolni 
se merek. A szülői hivatás, hogy szekíroznak engem, de a 
mentségük, hogy szeretnek .

Atver Ede

A „nyomda ördöge” nem 
alszik, és nem aludt egy 
éve sem. Neki tudható be, 
hogy egy évvel ezelőtt 
kimaradt az örömteli hír. 
Harmat Andrien tanárnő-
nek 2008. augusztus 24-én 
gyermeke született. Chi-
kán András Zoltán, akiről 
most közlünk egy képet és 
hosszú életet és jóegészsé-
get kívánunk neki és szüle-

inek. A „nyomda ördögét pedig üsse meg a guta!”.

F E L H Í V Á S O K ! !
A 8. és a 9. évfolyam tanulóinak ebben a tanévben mód-
juk és lehetőségük van résztvenni a lengyel testvériskolai 
programban! Februárban egy hét Lengyelországban, au-
gusztusban egy hét Magyarországon! A részleteket Utasi 
Tamás és Kovács Ottó tanár uraktól lehet megkérdezni!

Ha van Téged érdeklő téma, vagy van kész anyag, amivel 
színesíteni szeretnéd az iskolaújságot, keresd meg a 
szerkesztőt vagy Kovács Ottóné tanárnőt! Szívesen 
közlünk minden írást, amely az iskolánk szellemiségétől 
nem idegen.

Szerkesztőség:
Felelős kiadó: Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő.
Felelős szerkesztő: Kovács Ottóné  tanárnő.
Villámpostacím: deleo@citromail.hu
Diákszerkesztő: Kengyel Dóra Boróka 9. C.
Technikai munkatárs: Kovács Ottó tanár úr.
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