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Nyúliskola 
Erdőszélen nagy a móka, mulatság, 
iskolába gyűlnek mind a nyulacskák 
A tanító ott középen az a nyúl, 
kinek füle leghosszabbnak bizonyul. 
Kezdi az oktatást egy fej k.:'iposztával, 
Hallgalják is tátott szájjal. 
- Az egymcíst tapasztó 
táposztó 
levelek képe'".lte káposzta 
letépett 
levelein belül tapasztalt betétet, 
mely a kopasztott káposzta törzse, 
úgy hívják, hogy torzsa. 
Hamost a torzsára 
sorjába 
visszatapaszljuk 
a letépett tápa;ztó káposzta1eveleket, 
a tapasztalt rendben, 
akkor szakasztott, helyesen 
fejesen 
szerkesztett káposztát képeztünk 
Ez a lecke! Megértettük?-

kérdezte a nyúl tanár. 
Bólogattak a nebulók, 

hisz mindegyik unta már. 
-Akkor rögtön feleltetek!-

Lapult a sok tapsifill, 
füllentettek, dehogy értik, és ez f!lOSt mindjárt kisül! 
-Nos felelt te Nyuszi Gyuszi! Allj kétlábra, s vázold hát, 
mi történik, ha ízekre bontasz egy fej kápa;ztát? 
- JóUakok!- felelte elképesztő képzetten 

a kis káposzta-kopasztó ebugatta, 
de a tanár megbuktatta. 

Mé rfö ld }{ Övei nk 
A második évfolyam első száma egy lap életének fontos mér

földköve. Az indulás nehézségein túljutva ilyenkor már van 
valamiféle egyértelmű arculata és olvasóközönsége egy újságnak. 
A Piár Futár most érkezett ehhez a ponthoz: ismert és elismert saj
tótermék lett egy év alatt- önálló, egyedi profillaL A második év
folyam már hivatalosan nyilvántartásba vett lapként indul. Ez is 
jelzi a szerkesztőség komoly elhatározását, miszerint nemcsak az 
iskola diákságának lapja kíván lenni, hanem mindannak a tágabb 
közösségnek, amely körülveszi intézményünket Kívánom, hogy a 
nemes szándékhoz legyen mindig elegendő erő is, egyúttal bizta
tok minden olvasót, tegye maga is hozzá szellemi erőfeszítéseit, 
hogy továbbra is közös újságunk lehessen a Piár Futár. 

Nemrég zártuk le az első félévet, már néhány napja elkezdő
dött a második félév új fogadkozásokkal, új elhatározásokkaL Az 
ilyen alkalmak mindig lehetőséget adnak arra, hogy egy kicsit 
megálljunk, összegezzük eddigi tapasztalatainkat; átgondoljuk, 
mit csináltunk jól, esetleg kevésbé sikeresen, és új elhatározásokat 

tegyünk: hogyan, merre induljunk tovább. Az ilyen fontos idősza
kot a biblikus teológiai szóhasznála tban knirosznak nevezzük. A 
kairoszban élő embernek lehetősége van a megtérésre, amit 
megintcsak egy görög szóval metnuoiának (megfordulásnak) is 
nevezünk. Szükségünk van ilyen különleges időszakokra, hogy 
megfordulhassunk vagy helyesbíthessük az irányzékunkat Mi, 
keresztények különösen megtapasztaljuk és tudatosíljuk az éle
tünkben, hogy újra és újra meg kell térnünk, vagy úgy is mond
hntnám: vissza kell térnünk ahhoz az Atyához, aki gondoskodik 
rólunk, mert egyébként nagyon nehezen alakulnak a dolgaink. Az 
iskolában is fontos azt fölismernünk, hogy az újrakezdés, a meg
fordulás állandóan létező lehetőség. Soha sincs olyan, hogy már 
nem érdemes valaminek " megtanulásába belefogni, már nem 
érdemes a hiányaimat bepótolni. Ezért hát használjuk ki ezt a 
mostani kairoszt, kegyelmi pillann tot! Jó munkát kívánok a máso
dik félévben! 

SúliXÍSIJ l.Líszló Sc/t. P. igazgató 
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.\ SzePiPress jelenti 

I skolánkból az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen a következő 

diákok jutottak tovább az első fordulón: 
Gyöngyösi Benedek 12.b (bio, fiz), 
Csókay Tamás 12.a lfíz), Tóth Lajos 12.c 
lfíz), Vermes Péter12.b lfíz), Barna And
rás 12.a (fo/dr), Jakab Gábor 12.a (fo/dr), 
Doszpod Gergely ll.b (inj), Vörös Attila 
12.c (inj), Valaczka János 12.c (inf, lat), 
Oltványi Gábor 12.b (kém, lat, mat), Ki
rály Bálint 12.b (m.nyelvt, ol), Király Gel
lért 12.b (ném), Papadhopulli Dániell 2. 
b (tört). 
Gratulálunk! További sikeres szereplést! 

••• 

Az eSZeSBéTé, vagyis a Sziilőket 
Segítő Baráti Társaság minden hó

nap második szerdáján, 18.00 órától 
tartja összejöveteleit a gimnázium ta
nácstermében. Az összejövetelek min
denki számára nyitottak. Az érdeklődő
ket nagyszeretettel várja az iskola veze-

(Sz) ePicentrum 

Piarista Alapítványi Bál 

Ebben az évben már harmadszor 
került megrendezésre az alapítvá

nyi bál. Kétszázhuszan vettek részt 
rajta: szülők, tanárok, iskolánk barátai. 
Sikerült kiválasztani az év leghide
gebb napját, január 23-át. Kinn -10 C' 
volt, benn a táncteremben 
(tornacsarnokban) is elég fagyos volt a 
légkör. Legalábbis az elején. A beszé
dek és a h alkszavú h umocisták után 
gőzerővel beindultak a légbefúvók. 
Ennek hatására-e, vagy az elfogyasz
tott pezsgők és a beinduló tánc nyo
mán, mindenesetre hamarosan emel
kedettebb lett a hangulat. Molnár 
Gyula és zenész barátai húzták a talp
alávalót Vacsoráról a Csiszár Mester
szakács Kft gondoskodott. Ízletes és 
finom falatok kerültek a terítékre. 
Táncbemutatót a Pavane táncegyüttes 
tartott, reneszánsz táncokbóL Sok-sok 

tánc, beszélgetés, ismerösök és isme
retlenek találkozása tette emlékezetes
sé ezt a napot. Az est csúcspontja a 
tombolasorsolás volt. Több, mint száz 
értékes ajándéknak lett új gazdája. A 
fődíj hagyományosan egy kismalac 
volt. 

Éjfél után a gyertyafénykeringövei 
és közös énekléssel fejeződött be ez a 
szép este. A vendégek még sokáig be
szélgettek a zárás után, va lahogy sen
kinek sem volt kedve hazamenni. Úgy 
búcsúztunk egymástól, hogy jövő far
sangkor újra találkozunk. 

Köszönjük, hogy jelenlétükkel, s 
adományukkal támogatták a Dugonics 
András Alapítványt. A tiszta bevétel 
237 OOO Ft volt. Külön köszönet mon
dunk azoknak, <1kik nem tud tak eljön
ni, de támogató jegyet vásároltak. 

Angyal László 

tősége. 1----------------- -------------
••• 

A Piarista Diákszövetség Szegedi 
Tagozata minden hónap első 

hétfőjén 17.00 órako r tartja 
összejöveteleit a Dugonics András 
Piarista Gimnázium tanácstermében. 
Minden egykori és jelenlegi diákot 
szeretettel hívnak és várnak 
hozzá ta rtozóikka l, ismerőseikkel 

együtt. .... 
L apzárta után érkezett a nagy hír: az 

V. Nemzetközi Szepi-Kupa győztese a 
Dugonics András Piarista Gimnázium 
csapata lett! Részletes beszámoló la
punk következő számában lesz olvasha
tó. Gratulálunk! 

••• 

K ÉRJÜK, TÁMOGASSA IDÉN IS 

ADÓJÁNAK l %-A VAL A 

DUGONI CS ANDRÁS 

ALA PÍTVÁ N Y T 
A kedvezményezett adószáma: 

19083924-1-06 

Karolina - Piár szalagavató 
Egy sikeres szalagavató bál után kicsit 

érdemes megvizsgálni azt, hogy 
hány ember áldozatos munkájával lehet 
sokaknak örömet szerezni. 

A Piár-Karolina szalagavató bál egy
értelműen csapatmunka volt. Mindenki
nek köszönet érte! A legtöbbet a ll. évfo
lyamok diákjai és osztályfőnökei, Há rí M. 
Ildikó és Kelemen Ágnes valamint, Szi/vásy 
László és Zsova Tamás tették a siker érde
kében. A közel hétszáz meghívott vendég 
egy nagyszerű estének lehetett részese. 

A 12. évfolyamokon két lány és há
rom fiú osztály van, ők november óta 
hétről-hétre gyakorolták a táncokat Az 
est folyamán volt angol keringő, bécsi 
keringő, palotás és egy reneszánsz tánc. 
Ezeket Lázár Györgt; és Kéri László tanítot
ták be. A Király Gellért (12.b) által készített 
számítógépes bemutató osztatlan sikert 
aratott. Valaczka jános (12.c) és Bara Péter 
(12 .n) segítették munkáját. 

A rendkívül fzletes hidegtálas vacso
rát a Karolina Gimnázium konyhájáról 
szállították át a Piarista Gimnázium épü
letébe. Köszönet érte a szakácsoknak, a 
konyhai dolgozóknak, minden segítőnek. 

Látható volt, hogy a tornacsarnokban 
a gyönyörű dekoráció, a jól elhelyezett 
asztalok, a díszítő virágok mind azért 
kerültek oda, hogy fényes külsejű és ele
gáns legyen a környezet is. 
Temérdek virágot hozott Horváth Zsík6 

Sándor Balástyáról, és segítőivel együtt a 
sokat dolgozott azok elhelyezésén. A L.e
nét a New Riverside szolgáltatta Moldován 
László vezetésével, mindenki megelége
désére. 

A porta, az iskola takarítói, gondno
kunk Vili Béla, a gazdasági iroda, és az 
iskolában szinte mindenki keményen 
megdolgozott a sikerért Az iskola összes 
asztalára és székére szükség volt, ezeket 
az osztályok diákjai vitték le. 

Ez volt az első olyan közös bál a két 
iskola történetében, amely a tornacsar
nokban kapott helyet. Az utánunk jövő 
évfolyamoknak és osztályoknak is hason
lóan sikeres szalagavatót kívánunk. 

Millió köszönet mindenkinek, azok
nak is akiket itt nem említettünk meg, a 
12.-€5 Piár-osztályok osztályfőnökei -
Győri Ferenc és Déktíny Zoltán - nevében 
is: 

Sík Péter 

2 -
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Sítábor az Alacsony-Tátrában 
I dei sítúránk kisebb nehézségekkel indult, mivel a jelentkezési 

határidő lejárta előtt néhány nappal a szükséges létszámnak 
csak a töredéke jött össze. De amint felmerült a lehetősége an
nak, hogy így nem lesz szünet, gyorsan előkerültek a síelni vá
gyó diákok. 

2004. január 3-án indultunk. Reggel 9-re volt kitűzve az indu
lás, de a busz csak 9 után ért a helyszínre. Viszont kárpótolt min
denkit azzal, hogy emeletes volt. Kisebb tülekedések és vereke
dések árán mindenki berakta a csomagjait a buszba. Ezek után a 
helyfoglalás okozott kisebb-nagyobb konfliktusokat, mivel a leg
kelendöbb helyek az emele ti ek voltak, annak is az első szckciójn, 
amit természetesen a 12.-esek szcrcztek meg. Utunk során sok 
említésre méltó dolog nem történt, talán az, hogy Pesten a felül
járok állandó izgalomban tartották az emeleten utazókat, mivel 
kissé szokatlanul közel voltak. Persze az sem elhanyagolható, 
hogy két órát álltunk a határon. Szállásunkra 19 óra körül ér
tünk, ami ugyanaz volt, mint a tavalyi, annyi különbséggel, hogy 
nem a faházakban, hanem a 2-3 ágyas kőépületben voltak a szo
báink. A vacsorák jó és kevésbé jó kategóriákban váltogatták egy
mást, de a reggelik mindig osztályon felüliek voltak. A sípályai 
ebédeket mindenki el tudja képzelni: friss kenyér, enyhén fa
gyott kolbásszal és teljesen fagyott sajttal, vajkrémmel. Azokat, 
il kik már tavaly is voltak síelni, kicsit érzékenyen érinthetett nz, 
hogy a jól megszakott csinos pincérnők helyett férfi pincérek 
szolgáltak fel... 

Első két sínapunkat FeketebaJogon (Cilemy Ba/oc) töltöttük, 
ahol iszonyú sok síelő volt, és még a felvonó is rendszeresen le
állt. fgy a sorban állás és a felvonózás lényegesen több időt vett 
igénybe, mint a lecsúszás. De a pálya jó volt, elég hó volt rajta és 
mindenkinek tartogatott izgalmakat. A második nap már na
gyobb bizalommal mentünk ki a pályára, mivel valaki azt mond
ta, hogy biztos kevesebben lesznek, hiszen hétfő van. Nem volt 
igaza! Ugyanúgy telt a nap, mint az első: 11-13 lecsúszás, sok 
sorban állás és sok fel vonóban várakozás. 

A következő sínapokon egy teljesen új pályán voltunk, 

Garamszécsen (Polomka). Ez egy viszonylag hosszí1, ugratókkill 
teli pálya, amelynek alján és tetején is van Bufet! 

Megtartottuk a már hagyományos vetélkedőnket, ilmin 
megint sok vicces versenyszám volt. Remek szórakozást nylljtott 
valamennyiünknek! 

Az utolsó napon rendeztuk a szintén hagyományos !>Ívcr
senyt. Megint három kategóriában lehetett indulni: kezdő, halil
dó és profi. Hatalmas és nemes ki.izdelem alakult ki az induJók 
között. 

Délután 4-kor visszaindultw1k a szálásra, ahol az "utolsó 
vacsora" elfogyasztása után, a már reggel összepakolt csomago
kat beraktuk a buszba. Este indultunk haza, mivel a helyünket a 
szállodában egy csinos lányokban gazdag csoport vette át. A 
hazafelé vezető út zökkenőmentes volt: tévét néztünk, aludtunk. 
Szegedre január 8-án, hajnali fél 3-kor értünk, a sz ülők nagy örö
mére. 

Ez a sítábor is bővelkedett élményekben, erről is sokáig fo
gunk még beszélni ... 

V/ocskó Máté 12. 11 

Téli gyalogtúra «l Börzsönyben 
A túra szeevezésének kezdetén félhettek a túravezetők, hogy 

kevés ember adja be a derekát. Amikor komollyá vált a ka
land, azt hiszem, szép számmal gyűltünk össze. Huszonkét fő. Ez 
azt is jelentheti, hogy az iskolában hagyomátmyá válhat, mert ha 
az első alkalommal ilyen sokan voltunk, akkor jövőre biztos még 
több érdeklődő lesz. 

január 4-én délelőtt, a 9.20-as vonattal indultunk Pestre. Álta
lában a fiatalok, öregek, középkorúak és mindenféle korosztály 
kerüli a hosszú gyaloglást, tájékozódási, és igyekeznek buszra, 
vagy kerékpárra pattru.u1i, csakhogy Jerövidítsék a távot. De mi, 
most éppen a tévét és a számítógépet mellőzve indultunk egy kis 
le\'egőzésre, közösségi kikapcsolódásra Nagybörzsönybe. A plébá
nia épülete nyújtott szállást nekünk négy és fél óra vonatozás
buszozás után. A vastag falak elég hidegen fogadtak minket. A 
szobák cserépkályhával voltak felszerelve, ezért a meleg " 
előterem tése" is a társaság feladn ta volt. Nagy csodálkozásomra ez 
nem jelentett gondot. Ső t! A naposi teendők közül a legkiváltságo
sabb munkának számított! 

Az ott töltött három nap alatt, a legnagyobb élményem talán a 
hétfői napon ért. Tóth Ákos tanár úr szavaival élve: uklnsszikiiS tr/i 
11np kö~zö111ölt rtínk". Cél a Csóványos, majd a Nagy Hideg-hegy 
meghódítása volt. A hosszú (hanninckét kilométeres), és nem túl 
könnyű szakaszokból álló séta a fáradtságon kívül a szép tájban 
való gyönyörködés felemelő érzését is nyújtotta számunkra. A 

csoport széttagolódott a kondíci6különbségek miatt, dc a turista)L'
leken való eligazodás sok időt nem vett igénybe, így hamar beér
tük egymást. A sereg egyre jobban fáradt, de a beesteledéstöl félve 
egy csoport - gyilkos tempót diktálva -, hegymászókhoz illő 

ügyességgel és gyorsasággal, a hegytető jégbordáit is kijátszva 
feljutott a 926 méteres csllcsra! Késöbb persze az egész társaság 
büszkén állhatott a Börzsöny tetején. Nagy kár, hogy délután fél 
négykor értünk fel, mert a sűrű köd megfosztott minket az igazán 
szép látvát1ytól. A Na~:,>y J lideg-hegy ezután már köm1yü prédá
nak bizonyult. A szálláswlk felé éppen útba esett. A Csóványos 
kistestvérétől már nem volt túl messze (700 m) a menedékház, 
ahol egy forró tea és vacsora után folytattuk utwlkat, melynek 
\'ége a nagybörzsönyi plébánia volt. 

Drégely volt a következő áldozat, ami már nem is nyüjtott ak
kora élményt, mint a hétfői nnp. 

Persze feledhetetJenek voltak az esti játékok, és a hazaindulás 
napján történt tru.1ár-diák hócsata is. Különösen emlékezni fogunk 
Papp Attila tanár úr, és Ktíllai Ákos hóbírkózására, ami a nagybör
zsönyi buszmegállóban zajlott. Finom reggeliket és vacsorákat 
kaptunk, ami ki.ilön nagyszám egy ilyen jellegű kiránduláson. 

A mai, iJlkább kényelmet kedvelő ember a meleg szobát vá
lnsztaná! Mi nem ezt tettük, és így értékes élményekkel tértunk 
haza! 

Mihtílffy László 9. n 
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Miért nyúlnalí fiatalolí a droghoz? 

A dohány és az alkohol mellett a marihuána és a hasis 
fogyasztása is erősen terjed a fiatalkorúak között. (A mngynror

sZiÍgi közipisko/ások 30%-n kipróbált már válnmilyell illegális drogot, lxír 
ugyalleUli lliuata/os felmérések surint zömiik ennél meg is áll, s a 
kiprólxílóknak "csak" 111111legy 1%-a vríl1k drogfiiggőu.J- a magyar kindó 
megjegtpise.) 

Droghatás alatt kö1u1yebbnek tannek n hétköznapok, a 
problémák háttérbe szorulnak, az ember egy időre elmenekül a 
folyamatos ingeráradat elöl. Az érzékelés megváltozása új 
távlatokkal kecsegtet, s hirtelen úgy érzi az ember, hogy 
összekapcsolódik azokkal, akik hasonló megtapasztalásokat tesznek. 
Ha valaki rámutat ezeknek a kenderszármazékoknak a 
veszélyességére, nevetségesnek és korlátoltnak hat. 

Ám ezek a drogok valóban olyan hálót tudnak fogyasztójuk 
köré szllni, amely egyre szorosabbra zárul, és végül gonoszul 
fogságban tartja - a való élettől idegen álmodozásokban, új és még 
újabb tapasztalatok moh6 vágyában ... és a szenvedély(betegség)ben. 
Számos fiatalt szinte minden utcasarkon csábít az ajánlat. A 
középiskolák, de már az általános iskolák legtöbb osztályában is 
varu1ak fi.ivezők; bulikon körbejár a füves cigaretta, és sok klikkben 
az a menő, aki a "törököt" a gyakorlatban is meg tudja ki.ilönböztcb1i 
a ",ilxmonitól". 

Azok a szülők, akiknek a gyermekei még nem próbátkoztak 
kábítószerrel, ugyanúgy kihívás elé varu1ak állítva, mint azok, akik 
egyszer csak felfedezik, hogy gyermekeik már régóta rendszeres 
hasisfogyasztók. 

A FÜGGÖSÉG FELISMERÉSE 
Kizri-Ludwig Taselmer professzor ezt írja a "Harte Drogen - Weielle 
Drogen?" (Kemény drogok - p11fln drogok?) c. könyvében a legtöbb 
kábítószerfüggő megjelenési képéről: "Soknn 1így képze/ik, hogy 
mindenekelőll egtj szakértő, de sziilők ts pedagógusok is képesek felismemi 
egy kábítósurfiiggót a kiilsó megjeleurséró/, pl. az összcsz1íkült pupilftíkró/, 
a lmsisfiistrő/, a Ilevörösödött kötóhárh;áról. Bizonyám bizonytalan, 
kapkodó, vizenyős a tekintete, s olynnnnk /wt, minl nki11ek rejlegetnioolójn 
vnn ... Mi11deuk a vélt ismertetőjegyek nem léteznek a drogfiigg6knél. 
Legi11kább a viselkedésiikról/ellet felismemi őket, ill. jobfx111 nwndva régebbi 
11mgatartásuk megtxílloZJÍsáról: lm pl. pontos, megbízlmtó, taknréka:; fiatalok 
hirtelell pontatlanokká ts megbízlmtatlnnokká válnak, ráadásul sosincs egy 
uasrtk se, nkkor gtjnllakorllwlullk drogfogyasztásrn." 

A kiegyensúlyozatlanság, érzelmi ingadozások és a szü lőkről 
való leválás beletartozik a pubertás szakaszába, s teljcsen 
normálisnak számí!. Dc ha az iskolai teljesítmény egyre romlik, vagy 
szaporodnak a koncentrációs zavarok; ha mindig zárva a gyerek 
szobája, vagy teljesen kicserélődik a baráti köre - akkor fokozott 
figyelmet kell rá ford ítani. 
"Amennyibr11 kábítószert talál gyermeke szolxíjálxm, ne essen rögtö11 
pánikfxl, 1111111!111 ocszi/je meg a dolgot n társával, majd keresse a beszilgetfst 
a gtjenllekthJe/" - ajánlja egy svájci egészségügyi infonnációs honlap 
az interneten. 

Miért keresi Józsi nundig a mámor hűvös érzését? Milyen 
hiányérzetén akar így tudat alatt segíteni, milyen problémái kiván 
kikerülni? Tudatában van a kábítószer veszélyeinek? 

Józsi valószínűleg sosem szegezte még önmagának ezeket a 
kérdéseket, és minden bizonnyal kedve sincs velük foglalkozni. De 
csak akkor születhet meg belUlc a vágy, hogy feladja már 
megszerctett szokását, ha megérti cselekedete következményeit. 
Ezért kellene ezeket a pontokat nagy tapintattal, de n}'11tan 
megvitatni, s kihámozni a valóságot. Mivel a szülő-gyerek viszony 
gyakorta megterhelt, segítséget jelenthet, ha bevom1ak ebbe egy 
lelkigondozót vagy más valakit, aki élvezi a fiatal bizalmái. A 
kábítószerező ébredjen tudatára, hogy az, amit hangulata 
javítójának, lelke vigasztalójána!<, problémái megoldójának hisz, 
végső soron magányossággal, stresszel jár, kapcsolatai megszűnését 

houa számára, tulajdonképpen becsapja. 
Ezzel egyidejűleg új távlatot kell mutah1unk neki. Van egy út, 

amely a mi felületes, a teljesíh11ényt és a fogyasztást egekbe emelö 
társadalmunkban is olyan életet garantál, amelyet érdemes élni. 
Józsinak nem kell unalmas, mindcnfelé alkalmazkodó 
nyárspolgárnak lennie. 

Aki megtérés és újonnanszi.iletés által új életet kezd Jézus 
Krisztus vezetése alatt, az Ö segítségével abszolút drogmentesen is 
garantáltan izgalmas, kihívásokkal teli, ugyanakkor értelmes, 
beteljesedett életet élhet. Érintett szülóknek azt ajánlja a tanácsadó 
honlap, hogy lehetőleg tartsanak távolságo! a témától, mert 
fontosabb lelkileg stabilnak maradni, és hozzáértő segítségért 
folyamodni. Semmi esetre sem szabad a függőséget anyagilag vagy 
eszmeileg támogabli. 

A KIPRÓBÁLÁS OKAI ÉS AMEGELŰZÉS MÓDJA 
Hogy meg tudjuk előzni a szcnvcdélybctcgséget, ismcmi kell az 
okait. Soroljunk el most ezért néhány, a szakemberek által ebben az 
összefüggésben gyakran emlegetett okot. Amit pedig a drogok elleni 
harcban megtehetünk, azt tegyük is meg - a jövő nemzedékek 
kedvéért. 

Kíváncsiság 
Ha fiatalokat megkérdezünk, miért is kóstoltak bele legelőször a 
kábítószerbe, a leggyakoribb válasz a következő: "kívtíucsiságból". 
Különösen is a tinédzserek akarják kialakítani sajá t véleményüket, 
meg akc'lrják tudni, hol a határ. Ezért gyorsan benne vannak abban, 
hogy társaikkal együtt valami újjal kísérletezzenek Ha ez ráadásul 
még vitatott dolog is, az csak fokozza a csábítás erejét. 

Iskolákban és szakképző helyeken újra meg t'•jra indítanak 
felv ilágosító kampányt a drogokról, úgyhogy a legtöbb fiatal előtt 
ismC'retcs: a kábítószer káros. Ha azonban konkrétan megkérdezzük 
tőlük, miből áll ez a károsság, ~-,ryakran csak vállvonogatils a válasz. 
Egy találó kommentár szerint: "Mindenki tájék<1zott, de senki sem tud jn 
nz igazat." 

A szülök esetében scm jobb sokszor a helyzet. Miben 
mutatkozik a ki.ilönféle drogok hatása? Milyen kockázatot 
hordoznak magukban? Hogyan lehet beszerezni, és miként 
fogyasztják őket? Jól teszik a szi.ilők, ha idejében informálódnak 
mindezekről. Így csillapítani tudják a h'Yerekek tudásszomját, 
miel őtt még a kiváncsiság mcgszüleh1c bcm1ük. Ráadásul ezzel 
megteremtődött a l ehetősége annak, hogy később egy kialakuló vita 
esctén ne általánosítsunk, hanem konkrétan tudjunk érvelni. Hacsak 
nagy általánosságban teszünk kijelentésekct, arra sok tizenéves 
allergiás- nem teljcsen ok nélkül! 

Csoportuyonuís 
Fiatalok első kábítószerélményének ugyanilyen gyakori okaként 
szokták említeni a csoporb1yomást. Nagyon ritka az, hogy ct,'Y 
idegen drogárus vesz rá valakit pl. a marihuána kiprób<üására. 
Rendszerint barátok vagy kollégák kínálják a tinédzsernek az első 

füves cigit. 
Amikor fiatalok a forradalmi átalakulások szakaszában vmu1ak, 

kezdenek elhatárolódni szüleiktől, s próbálják kialakítruú saját 
véleményüket és értékrendjükct, akkor számukra mindcnekelött a 
kortársaik egy csoportjával való azonosulás a fontos. A klikkben 
gyakran bizonyos nonnák uralkodnak, pl. hogy milyen cuccok 
számitanak menőnek, milyen zenei stílust kell szerebli, hogyan tölti 
az ember a szabadidejét, és ezek meghatározzák a fiatal drogokhoz 
való viszanyutását is. Aki bele akar tartozrú a csoportba, annak 
alkalmazkodnia kell a luízsznbóhJoklwz. 

Csakhogy ezek a közö~ dolgok, amelyek egyrészről a 
hozzátartozás és elfogadás kellemes érzetét váltják ki, má~részröl 
nagy nyomássá tudnak válni. llyenkor aztán hihetetlenül nehéz 
szembehelyezkedni a többiek által képviselt véleménnyel, s így 
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kívülállóvá válni. Minél önállótlanabb és bizonytalanabb egy 
serdülő, annál nehezebb ellenállnia a csoport diktálta kényszemek. 

Az öntudatosság és magabiztosság azok közé a fontos 
tulajdonságok közé tartozik, amelyek meg tudnak őrizni egy fiatalt 
attól, hogy engedjen a csoportnyomásnak Az egészséges 
önértékelésnek van valami köze ahhoz, hogy minden ember 
méltósága az istenképfiségben gyökerezik. Ha egy gyerek tudja, 
hogy alapvetően elfogadják, és (értékességéróf) visszaigazolást is kap, 
akkor nem boríija ki rögtön bármely bírálat, hanem meg tudja azt 
tárgyilagosan ítélni, s ennek megfelelöen reagál rá. Ezáltal körében 
önálló taggá válik, aki már jobban képes arra, hogy ellenálljon egy 
esetleges negativ csoportnyomásnak 

A kapcsolatok és barátságok a gyerekek életének fontos területét 
képezik. Ismeri Ön fia vagy lánya osztálytársait és barátait? 
Szívügyc az, hogy olyan egyesületekben és szeevezetekben 
tartózkodjanak, amelyek egészséges értékeket képviselnek? Bátoríija 
őket, hogy alakítsanak ki szoros barátságokat a gyülekezetben vagy 
annak ifjúsági körében? Szülök már kisgyerekkorban tudnak ehhez 
ösztönzést adni, ha pl. aktívan támogaiják keresztény közösségükön 
belül egymás kölcsönös meghívását. Továbbá gyülekezeteinknek 
lehetőséget kellene nylljtaniuk a tinédzsereknek arra, hogy kötetlen, 
vidám ifjúsági körben otthon érezzék magukat, különböző 

feladatokban buzgólkodhassanak, és bizonyos negatív hívásokkal 
szembeszállhassa nak. lia még nincs meg, feltétlentil tűzzük ki célul! 

Amennyire csak lehetséges, működjünk közre abban, hogy a 
serdi.Uőknek jó ismerőseik, egészséges baráti kapcsolataik legyenek. 
Megéri a fáradságot! 

Menekiilés 
Az iskolában és szakmájuk elsajátításakor nagy 
teljesítménykényszemek vannak kitéve a fiatalok. Tetézheti ezt 
megterhelö családi helyzet vah'Y a jövőtől való félelem. Mindez 
olyan érzéseket kelt bennük, hogy nem bímak lépést tartatú, nem 
alkalmasak erre. Éppen ezért nagy csábítást jelentenek a drogok, 
amikor azzal kccscgtetnck, hogy egy időre kiszmiqák látóterükből 
mindennapi élctüknek ezeket a problémáit, elfelejthetik egy kicsit a 
gondokat, s csökken a terhlik-hát még ha már kóstoltak is valamit 
a kábítószerek feszültségoldó hatásából! 

A mindennapi élet problémáinak vállalását és a 
konfl iktusmegoldást meg kell tanulni. Ez hozzátartozik a 
tinédzserkor olykor nehéz érési folyamatához. Azok a fiatalok, akik 
a rendszeres füvezés által tljra meg újra kitérnek ez elöl a kihívás 
elől, elmulasziják a leckéket, melyek révén felelősségteljes, erős 

jellegű személyiséggé leheb1énck. A többi közölt ezért sem szabadna 
megengedni, hogy fiatalkortlak szabadon hozzájuthassanak 
hasistennékekhez - ahogyan ez néhány országban már bevett 
gyakorlat. H<>!,'Y a mai társadalomban sok serdülő talontúl 
megterhelőnek érzi saját helyzetét, azon nincs rnit csodálkoZiú. Nem 
isme~ük-e mi magunk is épp eléggé az fenti érzéseket? De 
bármennyire is megértjük őket, fontos megértetnünk velük, hogy az 
elfojtott problémák nem oldódnak meg maguktól, hanem többnyire 
még sülyosbodnak is. Miként reagáljon az ember, ha igazságtalanul 
bátmak vele, ha úgy érzi, aránytalanul sOkat követelnek tőle, vagy 
ha saját gyenge oldalai mindcnütt úijában vannak? Hogy egy gyerek 
ne reagáljon rögtön visszahúzódással, ahhoz meg kell tanuhúa 
kommunikálni. Ha tárgyilagosan meg tudja fogalmaztú a saját 
látását, dc van füle az ellenvéleményre is, a legjobb úton van a 
kölcsönösen ki elégítő megoldás megtalálása felé. 

A gyerekek már iskolás koruk előtt is elláthablak kisebb 
feladatokat és megbízatásokat, melyek által önálló 
problémamegoldást, magabiztosságot és felelősségtudatot 

sajátítanak el. Késöbb a kamaszkorban a leválási folyamat ellenére 
sem szabad előfordul nia, hogy a fiatalok egyedül érezzék magukat a 
részben rendkívül megterhelő személyes problémáikkal. 

Ki áldoz arra az idejéből, hogy Melindának még egyszer 
elmagyarázza a matekfelada tokat? Ki kiséri el Kati t a rettegett orvosi 
vizsgála tra? És ki fogja elmondani Rolandnak, hogy van Isten, aki át 

akarja venni a vezetést az életében, s egyidejűleg segítséget, 
biztonságot és védettséget ígér? Nem csak a szülők dolga mindez. 
Számos kötelezettségünk ne tartson vissza attól, hogy időt szánjunk 
a serdülőkre, részt vegyünk az életükben, velük fennálló 
barátságunkat ápoljuk! Ha egy tinédzser tapasztalja, hogy áll 
mellette valaki, van egy hűséges harcostársa, valódi segítséget kap, 
akkor érdektelen, értelmetlen, sőt felesleges számára a drogokhoz 
való menekülés. 

Tiltakozás 
Olykor azért nyitinak a serdülők kábítószerhez, hogy tudatosan 
vagy tudat alatt elhatárolódjanak a felnőttek világától. Provokatív 
viselkedésükkel védekeznek az uralkodó életelvek ellen, melyek 
elkopottnak, túlhaladoth1ak tűnnek nekik. 

Itt az a megoldás, ha igazán őszinték vagyunk. A fiatalok 
csalhatatlan ösztönnel tapintanak rá a képmutatásra és a kettős 
erkölcsre. Mit fedeznek fel, ha egy pillantást veb.1ek a pincénkbe, 
gyógyszeres szckrénykénkbe vagy a hamutartónkra? Miként 
reagálunk kudarc, túlterhelés vagy unalom esetén? Nem nyít lunk-e 
ilyenkor magunk is tlll szívescn bizonyos szerekhez (tévézés, 
édességek, munka stb.), amelyek nem állnák ki a becsi.Uetes kritikát? 

Akkor vagyunk mi felnőttek hitelesek, ha a gyerekekkel 
szemben nem játsszuk a tévedhetetlen!, hanem időnként magunkat 
is megkérdőjelczzük, és - ha szükséges - hajlandók vagyw1k 
valamit változtah1i az élet::.tílusunkon. Hadd figyeljék és tapasztalják 
meg a gyerekek, miként vesszük fel lsten segítségé\•el a harcot egy 
rossz szokással. Gyereknek és felnőth1ek egyaránt szabad hibáznia. 
De közben tanulják meg elismerni és kijavítaiú a hibát, bocsánatot 
kérni és adni. 

Ahol nem uralkodnak felületes, merev sémák, ott nem is kell 
kitörni ezekből. Valaki egy olvasói levélben így fogalmazta ezt meg: 
"Mi felnőttek és n viselk~tléstink fontos té11yezót jelentiink---ettól fiigg, hogy 
n Jintn/ok rátesznek-e még egy lnpáttnl n tiltnkoZIÍsllkrn, vagy titoklxm 
lzegyezni kt'Zliik n fiiliikrt, mert lcílják, hogy nekiink ők n fontosak, 11e111 

pedig ~n jál éniink lzízlnltísn." 

Mámor 
Ne csapjuk be magunkat: a drogok elsősorban azért érdekesek, mert 
mámorító hatásuk van. A mámorhoz Taselmer szerint hozzá 
tartozik "az egyéúként Illeglévő hairírok rítlépése, ríj, addig Hem ismeri 
távlntokúnrr vn/6 tollzódás, s o lét liélköwnpistígától történő álomszení 
elfordulás átélése". 

Az agy növényi és szintetikus anyagokkal való túlingerlése által 
azt aka~ák művileg elérni, amit lsten azoknak ígért, akik készek 
alárendelni magukat az Ö akaratának. 

A "szeretet, öröm, békt'Sség, l iirelem, szívesség, jóság, luíség, szelídség, 
ÖllmegtnrtóztntlfsN a Galata 5,22 szerint az Istent az első helyre 
helyező élet következménye. Hát nem ez az, runirc minden ember 
vágyik a szívc mélyén? 

A kábítószerek nemcsak a testet rombolják, hanem a 
személyiséget is megváltoztaiják, s gyengítik azt a képességünket, 
hogy szabadon döntsünk. Ezáltal éppen a szenvedélyből kivezető út 
torlaszolódik el, his:l tudatos döntés kellene, hogy ,,e::e11ttílmáskéllt 
akarok élni". úért a kábítószerezésböl való kiszállás többnyire nehéz, 
kemény küzdelem, amely gyakran félbe is szakad. 

"Jöjjetek énhozzám mindnyájnn, akik megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok nektek"-mondja Jézus Krisztus a 
Máté 11,28-ban, és így folytaija: "Vegyétek magntokra n z é11 igámat, és 
Innu/játok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és nlriZlllos szív1í, és 
megiiiJllguást tn/á/tok lelketeknek." Ezzel maga Isten kínál segíts~get 
mindazoknak, akik alázatosan és bizalommal Hozzá fordu lnak. O új 
életet ajándékoz, s gyógyítani, támogah1i, vezeh1i tud. 

Nem kell megkísérelni.ink, hogy erőszakkal elvegyük egy 
drogostól azt, amit megszeretett. Az evangélium szabadító 
örömhú·ével viszont valami végtelenü l jobbat tudunk felkínálni neki. 
Micsl)da lehetőség! 

Cn ro/e Huúer (ethos, 2002/3) 
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Amerikai rapszódia 

O któberben iskolánk négy diákja: Fodor An!al, Hidjapusztay Andor, 
Kiss GálxJr és Melltír Ta11uís az EgyestUt Allamokban részt vett 

egy üzleti képzésen a CfP (Calasmrctius Trnining Program) alapítvány 
szervezésében. Tavasszal egy itthoni program után a legjobb négy 
vizsgázó kapta meg ezt a lehetőséget. 

Szeptember 30-án indultunk a Ferihegy 2-ről. Mindannyian izgul
tunk, hiszen korábban nem rcplUtünk, és nem tudtuk, mi vár ránk 
odafent. Miután a gép elérte a rcplUési magasságot, m.indannyian 
megnyugodttmk, és kezdtünk azon gondolkodni, mi vár ránk az elkö
vetkezendő időben. Kétszer szálltunk át: Frankfurtban, majd New 
York-ban. Körülbelül délután fél hatkor landolt a gép a Buffaloi nem
zetközi replUőtércn. Még aznap este megismerkedtünk Forgác/r Péter
rel, az alapítvány vezetőjével, és Mésznros Lászlóval, egy nagyon híres 
szán1ítástcchnikai cég elnökével, aki egy hónapra kölcSÖn adta nekünk 
egyik autóját. Mi, diákok Forgách Péter családjánál aludtunk, a kísérö
tanárunk (Mésznros Femrc) pedig egy magyar orvos házaspárral. 

A fáradalmakat kipihenve, másnap már el is kezdőelőtt a nagy 
kaland. Délután megismerkedtünk foseph F. Salamoue professzorral, 
aki hat alkalommal tartott nekünk órát. Egy fiktív cég üzleti tervét 
készítettük cl három hét alatt. Egy olyan céget találtunk ki, amely ma
gyar termékeket exportál az Egyesült Államokba nagykereskedelmek
nek. A hannadik hét péntekén tartottuk a Power Point-tal szú1esített 
prezentáció!. 

Eközben ott tanuló magyar diákok tartottak nekünk legtöbbször 
délelőttönként órákat, melyeken ~'Y híres üzleti könyvet vettünk vé
gig, óránként egy fejezetet. Két főiskolán truútottak, a Canisius College
ban és a D'Yorrville Col/egr-ban. Rengeteg hasznos ismeretet szerez
tünk, amelyeket késöbb az életben hasznosítani tudunk majd. 

A délutánokat általában a Canisius-ban töltöttük, ahol készültünk 
a prezentációra és e-mailen tartottttk a kapcsolatot az itthoniakkaL 
Nagyon sok kedves ember hívott meg minket ebédre vagy vacsorára, 
többségük nagyon jól beszélt magyarul. Nagyon sok ételt kipróbál-

Egyeselí 1-esek 
Egyes, karó, kapa, fa, megvágták, elvágták, elnyesték, megbukott. 

Szavak, kifejezések- ugyanarról. Villámgyorsan leírható tudásje
lentés: 1. 

Aki a bőrén tapasztalta már -diákként, szlUőként, lal1árként- an
nak a tekintete már a horizonton, és so~áznak a történetek, mindenki
nek a maga-magáé: előzmények, ok-okozat, következmény, magyará
zatok. Riadalom, tragédia, behúzott nyak. Sumákolás. Lelkesedés, 
fogadalom, újrakezdés. Megtorpanás, legyintés. Rajz a margón, réve
teg pillantás. Erő, erőszak, megalázottság. Irgalom, remény, önkritika. 
Gyomorgörcs, llllllgnlás. Bulafsknrrier. Félresikerült összjáték. ÜU11et a mély
bo1 ... 

Mi mindent üzenhet? Mikor üzeni ,,szedd össze magad, az idé11 1rem 
Imru/tál eleget", s mikor üzeni "lliilye oogy és az 11111mdsz"? Tehát mikor 
egy valóságos helyzet valóságos leírása nem kioltva a reményt, s mi
kor lemondás, az utolsó mozdula t végső lclohasztása. Hogy válik mél
tóvá vagy méltatlanná, a jegy jclzőftmkciójánál jóval túlmuta tóvá. 
Határincidens. Megfeneklés. Meg kell állni egy pillanatra ... 
A bukás nem egy hallgatag jószág, kérdéseket tesz fel önmagunkhoz, 
legbelsöbb önmagunkhoz. Nem kö1U1yű kérdéseket kudarcról, önbe
cslUésről, képességekrőt világban elfoglalt helyről- iskolában, otthon, 
barátok közt. Diákkén t, szi.ilőként, tanárként. .. 

S közben szembesülni kell a külső fórwnmal is, amely lesben áll, 
hogy megformálódhassék a legkülörúélébb módokon. A lln11g lellet 
egyszerr í és praktikus: a tanuló nem tanulta meg, a tanár nem tttdta meg
ta.tútani, a szi.üők nem bírták elérni, a barátok ez esetben valahol van
nak. Lellet nagyvonnirím r egyiittérző: bizony ez egy kutya nehéz helyzet, 
a későn ébredt diák bizonyára nem akart megbukni, a tanár is megtet
te a tőle telhetőt, de csodát temú nem tt1d. A szlUő kiszolgáltatott a 

tunk a világ núnden tájáról (sokan mondták, hogy magyar ételt eleget 
eszünk itthon is). Kíváncsian faggattak tn.inket itthoni életünkröl, mi 
pedig igyekeztünk válaszolni a kérdésekre, amennyire csak tttdttmk, 
persze a mi kérdéseinket sem hagytuk a tarisznyánkban. Reméljük, a 
nagy távolság ellenére tudjuk majd tartani velük a kapcsolatot. 

A hétvégéken több érdekes prograrnon is részt vehettünk. Vol
ttmk C!:,'}' kis faluban (Litt/e Rock City), ahol egy cserkészkirándulás 
keretében megtekinthettünk egy nagyon érdekes szakadékrendszert 
Voltunk rögbi-meccsen, ahol két főiskola mérközött meg egymással; 
megnéztük a Niagara vízesést, és meglátogatttmk egy Horrorházat is. 

I Tárom hét alatt sikerült megismernünk a buffaloi magyarokat. 
Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról, és örömmel lát
!ttk, mennyire komolyan veszik sokan a magyarságukat. Van mit ta
nulnunk tőlük. Volttmk magyar cserkészfoglalkozásokon, ahol a cser
készet alapismeretei mellett a növendékek magyarul is tanulhatnak. 
Sajnos a számuk erősen fogy, de örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon 
sok ember őrzi még s:c:ívében a magyarságát 

A három hétig tartó üzleti program után egy hetet Clevelandben 
töltöttünk. Megismertük az ottani magyarságot is, bepillantást nyer
hettünk egy ma~:,>yar iskola életébe. Két napot amerikai iskolákban 
töltöttili1k. A fő ki.llönbség a két oktatási rendszer között, hogy míg 
nálunk a tttdásra, addig náluk a gyakorlatra helyezik a hangsúlyt, 
mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai. Érdekes volt hallani, 
hogy a clevelandi jezsuiták által fenntadott Sailll lg11atius Higfl Sc/rooT
ban például a puskázásért is kicsapják a diákot 

Aztán még négy napig voltttnk Buffuloban, aztán könnyes búc~üt 
vettünk vendéglátóinktól remélve, hogy viszont Játhaljuk öket. Soha
sem fogjuk elfelejteni, ami t tőltik kaptunk. 

Reméljük, egykoron sikeres üzletemberek leszünk, és tudásunkat 
haz;mk javára tudjuk majd fordítani. 

Kiss Gá/x.>r ·11. a 

tananyagnak, a rendszemek, n z egész napos mtmka utáni kurta esték· 
nek, a barátok pedig hál'istennek nem ezért szeretnek. És lelrel uégelát
lrntntlnn elemző: amelyben a helyzetben szerepló összes tényező külön
féle összefüggésben górcső alá kerül, így egy koragyerekkori bárány
himlő, az első tanító néni görbe tekintete, ükapai nádpálca, egy nyári 
eső és a csillagok ~>yi.ittállása is fontos szerephez juthat. És lehet jósá
gos és gonosz, okos és buta, lel1et szónoklat, vagy ~'Y tekintet, megvo
nás vagy tüladagolás. Mindenesetre szintén arra késztet hogy egyet
értsünk, vagy megvédjük magunkat. 

S mintha núnden arra hatna, hO!:,')' elbizonytalruútson, a maradék 
tájékozódási pontokat is szem elől tévesszük, s már ott toporog a kö
vetkező félév, a sötétbe ugrás, a Bermuda-háromszög, ahol m~>int 
beszükült viszonyulási pontt,\ válhat a IU'mmegbulaís, nem lehet róla 
levenrú a tekin tetet, s mint valanli titkos elnyelő erö beszippa.tlt a meg
semmisülésbe ... 

E1mél szereblém azért prózaibbru1 befejezni: avval a törekvéssel, 
hogy az e!,>yes a helyén maradjon, vagyis a bizonyítványbru1, nem 
megmérgezve a kapcsolatokat, s az előítélkezések, magyarázkodások 
helyett mindenki tttdja melyik végét fogja a malamak. 

Itt a következő félév. Nincs más hátra núntegy valóságos leltárt 
készíteni diákként, szülöként, tan;1rként, testvérként, barátként. Szem
benézni avval, hogy mi volt rumak a bizonyos bukásnak a kára és 
haszna. Miért milyen büntetés jár? Ki állt kivel szemben, mi állt mivel 
szemben, mi vesz el erőt és mi ad? Világos célt kitűzni, olyat' feladatot, 
amelynek elvégzésére van esély. Törekedni az események azonnali 
visszacsatolására. Visszajelzést adni nem csak nehézségekről, hanem a 
legapróbb elörel<lpésről. Megtalál.tú, !ttdatosíta.tú az ügyben szcmé
lyl'S helyet, igényt, tmrulás-tmrftrís-támogatás felelősségelosztását Re
ménység, bátorítás, kihívás legyen; összjáték, hogy a gólpassz utáni 
gól az egész csapat öröme lehessen! 

-y A-
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7 Priz ma PIÁRFlUlÁR l 
Nag-yobb tudatosságra 

van sz ü l"ségünlí 

Az idei Alapítványi Bál díszvendége Ur/xínjózsef, piarista tarto
mányfőnök volt. Az elmúlt tanévig szegedi igazgatóként dolgo

zó angol-hittan szakos szerzetest a megválasztása óta történtekről 

kérdeztük. 

HDgljtlll érezte 11mgát tartomá11yfó11ök 1ír az AlnpítUÍII)fi Bálo11? 

Nagyon jól sikerült a bál, örömmel tértem vissza Szegedre a sok isme
rős kolléga és szülő közé. Jól esett, hogy olyan szeretettel fogadlak. A 
helyszín is újdonság volt, hiszen az edcügi években az aulában ren
deztük a bálokat, most pecüg a tom ateremben, s így sokkal tágasabb 
volt. 

Pesleli sziiletell tnnár rír, ott járt iskolt11XI is. Tízéve:; szegedi ittlét után llli
lyen érzés volt vissZIItémi? 

Most nem a Mikszáth térre költöztem vissza, hanem a régi pesti piár 
felújított épületébe, amelyben most a Sapientia Hittudományi Főisko
la és a Kalazantinum (n piarista kisparJOk lakhelye- A sur/c) müköcük. A 
diákoktól így viszonylag távol vagyok, nem a már ismert középiskolai 
légkör vesz körül, hanem egy teljesen új szituációba kerültem. Szege
det elhagyni nem volt könnyű, most is tart ez az elszakadás. Ennek is 
köszönhetően úgy érzem, hogy valami teljesen újba fogtam, egy már 
ismerős városban. 

Milym váltoZIÍsok történtek tanár úr életrben tnrtonuínyjő11ökké választása 
óta? 

Alapvetöen ez a költözés, illetve, hogy ezzel a beosztással, munkakör
rel más felelősség jár. Az új feladatok közül a legnehezebb az, hogy a 
rendtársakért is felelősséget kell vállalnom, öket is kell segítenem. Ez 
egészen új dolog Szeged után, hiszen itt kevesebb is a piarista, s velük 
inkább mwlkatársi viszonyban voltam, míg most az összes magyaror
szági rendtársamért felelek. 

A másik nehéz feladat a növendékképzés, erre nagyon oda kell 
figyelnem. Ezek a feladatok azonban izgalmasak is a nagy felelősség 

mellelt. 
A diákokkal való kapcsolat is me~,rváltozott, hiszen most nem tar

tok órákat. Ezt azért teszem, mert az a másfél hónap, mely alatt a meg
választásom után még igazgatóként is működtem, azt mutatta meg, 
hogy nagyon nehéz mindkét feladah1ak egyszerre megfelelni, viszont 
nem akarom egyiket sem fél gőzzel, fél figyelemmel csinálni, hiszen 
így mindkettö kárát vallja a dolognak. Ezért ügy döntöttem, hogy 
most az első évben, míg kitapasztalom nagyjából, hogy nút is jelent a 
tartományfönöki feladatkört ellátni, nem vállalok órákat. Jövőre mcg
láljuk. 

Milyen tervei vn1111nk tartomá11yjőnök rínu1k n mngynr piarista rmd jövőével 
knpcsolnt/xm? 

Valahogy lábra kell állnunk, meg kell erősödnünk. A rendszerváltás 
után egy új helyzet alakult ki avval, hogy az adcüg müködő két iskola 
(Budapest, Kecskemét - A szerk) mellett új iskolák, s így új, kisebb létszá
mú közösségek jöttek létre. Ezekben a közösségekben egy új életforma 
alakult ki az idő előrehaladtával, ami részben ösztönösen működött. 
Most sokkal nagyobb rudatasságra van szükségünk nekünk, szerzete
seknek. A másik dolog a világi tanárok kérdése. A velük való e!,'}'iitt
működést kell jobban, alaposabban megszervezni, megtervezni s itt is 
sokkal tudatosabbnak kell lennünk, tervezettebben kell élnünk. 

Mivel nagyjából kialakult a magyarországi piarista iskolák száma, 
illetve az a helyzet, amelyben a következő néhány évtizedben a ma
gyar piarista rend lesz, rendszerezettebb élctet kell kialakítammk, él
nünk. 

Barn Péter 12. n 

Az ciYárásol< mögötti élhető ,·ilá~ 
/Jes:;é/geté.~ Sztí.~:;iué Pt•hérmír:r . tnil>ót·al, 

i.~/wltíu /; uwultí Ih igiéui kll.WÍl'ltl 

M ilyen feladatni vnn11nk egy 11/l!lltiÍIIIigielles szakembemek n közép· 
iskolában? 

A feladat nagyon sokféle lehet, ~ nagymértékben függ az adott 
intézmény környezeti tényezőitöl, humán eröforrásától, a m,)r 
megvalósult egészségfejlesztő tevékenységek irányultság,itt'>l 
Ezért számomra ez az év a tanulás éve. Fontos megtapasztalnom, 
hogy ebben az iskolában mit jelent különböző helyzetekben ta
nárnak, d iáknak, szülönek lem1i, mik a gimnázium erőforrásai, 
Jehetöségei és gyengeségei. Tehát a munka kiterjedhet-persze ez 
hossz ü, hosszú idő- a gimnáziu m minden al rendszerére, külön
bözö kapcsolatfo rmáira, ami bá rmi befo lyással bír a diákok, taná
rok és szülők jólétére. igy a diákokkal való egyéni beszélgetést(~) , 
a csoportos személyiségfej lesztésen át, órá k, felvilágosító előadá
sok tartása, tanárokkal való esetkonzultáció, kollegiális esetmeg
beszélés levezetése, az iskola és szülők közölti párbeszéd és a 
szulöknek való tanácsadásig. Kiemelném az osztályfőnökökkel 
való együttműködést, hisz ök ebben az iskolában hangsúlyos ne 
velési erőt hordoznak. S hogy még világosabb legyen, mondok 
egy-két dolgot ami nem tartozik hozzám: Például nem feladatom 
a gyermeki jólét körébe tartozó hat6sági intézkedések kezdemé
nyezése, s az, ha az órán kibírhatatla n a gyerek, nem á llok rendel
kezésre, hogy megjavítom. Abban viszont szívesen segftek, hogy 
meghatározzuk, hol van a probléma. Hogy az vegyen be aszpi· 
ri nt, akinek fáj a feje ... 

Mik n leg~;rynkrnbbanelóforduló problémák n diákság körébm az rcldixiek 
alapján? 

A Jegnagyobb nehézség a rohanásból származik. Nem szánunk 
időt a ránk zúduló információáradat feldolgozására. Halmozódtk 
a tudás, a fájdalom és öröm differenciálatlanul. .1\:incs ideje th. t~.?re 
a csöndnek, eszköze magunkba fordu lásnak. Ha csend van, una 
lom a neve. Konkréta n a 7. és 9. osztályban a beilleszkedési kérdések, 
a teljesítmény, a Innu/ás vannak az els() helyen. A felsöbb évfo
lyamo kban ez kibővü l a szerelem, n ki vagyok én?, a csnlrídi g~tbllll· 
cok, és a pálynválnsztlís területeivel. A kü lönböző mértékű szoron
gásnak, szomorúságnak, vagy mondjuk depressziónak igen sok 
nyoma van itt is. 

Milyen az iskolánk diákságn? K1ilönllii::.ik-e egy kato/ik us fiúiskola fintal
sága mtfs környezetben tnnulóktól? 

Igen is, nem is. Nehéz egy masszaként értelmeznem öket. fiuk, 
kamaszok mint akárhol. Törekvéseikben, vágyaikban, örömeik
ben, bánataikban, lornhaságukban, ruganyosságukban, kíváncsi
ságukban, érdektelenségükben há roszázötven féle elegy., Érczhe
tő egyfajta magasabb rendű elvárás- rendszer jelenléte. Erezhető 
rajtuk, hogy egy tudatos és v iszonying egységes pedagógiai kon
cepcióval építkező tanári kar áll mögöttük. Persze ez egységesebb 
ellenállásra is lehet invitá ló, s kívülről nézve biztos megvan en
nek a szegénysége is. Meggyőződésem, hogy viselkedni jobban 
tudnak, mint más iskolák diákjai. 13ár tudom, hogy ez sokak sze
mében csak egy kollektív, konzervatív gondolkodásmód meg
nyilvánulási formája, dresszl1ra kérdése. Még ha úgy is tűnik, 
hogy mindez néhol visszájára fordul, s bizonyos formák értelme 
nem találtatik, azt h iszem, hogy a viselkedés mélyen összecseng a 
tisztelettel. Hosszlltávll befektetés a rend, a köszönés, az óra előtti 
csend, az engedelmesség, a rendelkezésre állás, a közös munka. 
Nem kell soka t élni, hogy világossá váljék: ezen elvárások mögött 
élhető világot kép viselö ta rta lmak vannak. 

SzePiPn•ss 



Koncert Gan:ó :\liit·k 
~ 

a beteg g-yermelíe.líért Edesanya 
A Kortárs Mt1vészetek Srílyos és Gyó

gyítiratat/au Beteg Gyermekekért Ala
pítvány szervezésében 2004. február 

28-án a szegedi piaristák templomában 
szívet és lelket egyaránt gyönyörködtető 

jótékonysági hangversenyben vehetett 
részt minden segítőszándékú s zeneked
\'Clő érdeklőd o. 

lensége: a rák. Kötelességünk, hogy min
den tőlünk telhetőt megtegyünk azért, 
hogy enyh ítsünk szenvedéseikcn és se
gítsük Öket mindenben. 

Elringat, mint az este 
S felragyog, mint a nap 

Ha kétségbe vagy esve 

Akoncerten négy kiváló művész köz
reműködött: Orrteker Péter (tenor), 
Komlóssy Gábor (trombita), Kővtíri Csabn 
(basszus) és Nngy László Adrián (orgona). 

A hangverseny védnökei: Szeged Első 
Lions Club, Lombard Lízing Rt. és Prof Dr. 
Tríri Sándor, a Szegedi Gyermek-klinika 
intézetvezetője volt, aki tapasztalato kka l 
átitatott szavaival is hozzájárult az est 
szellemiségéhez: 

S mert közeleg az adóbeva llások ide
je, szeretném felhívni mindenki figyei
mét arra, hogy a Szegedi Gyermekklini
ka új onkológiai osztálytszeretne építtet
ni, s ehhez még hiányzik 15 millió forint 
(40 millió for int van már e célra, sebből 

hamarosan elkezdődik az építkezés) Aki 
szeretne e nemes célért bármit is tenni, 
hasznos információt ezzel kapcsolatban e 
cikk írójától szerczhet be. 

Csak ő nyújthat vigaszt 

Sorsod szíved tapossa 
Megtép ezernyi ág, 
Ne félj, nem bán that senki 
Míg él édesanyád 

Az ő keze megőriz 
A hangja varázs ír 
Gyógyszer fájó sebedre 
S mindent-mindent kibír 

"A zeue nyelvén fejezziik ki tiszteletiill
ket azokért n kis lrősökért, nkik n Iét és a nem
Iét /ra/IÍrán; n boldogság és n sze1rvedés mezs
gyéjén nnp, miut nnp vívják kiizdelmiiket a 
életért. Veliik szeuvednek sziileik, akik szíve
seu átvállaluák miuden kínjuka/, s szere/e
trikkel szeretuék ideláncolni gyermekiiket 
cllltez a törékeny világhoz." 

Minden jóérzés(i embert megrendít 
embertársa szenvedésének látványa. Ez 
még inkább így van, ha a szenvedő egy 
ártatlan gyermek, akit hatalmába kerített 
a mai ember egyik legfélelmetesebb el-

Bem A11dren 

A végtelen, s a véges 
A tenger, és az ég 
Szívcdbe lánggal írva 
Drága arcképe ég. 

Fákka l borított csendes 
Rezgő nyárfás tanya 
Hová nem ér utol 
A világ rút zaja. 

Teste teremtő templom 
Lágy harangszó szava 
Legszebb szó a világon 
Édesanya, drága édesanya 

Bálint napja - február 14. 

Feb~uár 14-én Btílint püspö
köt ünnepeljük a passaui 

székesegyház szenljét, noha 
erről a dátumról sok embernek 
inkább a Valentin nap jut eszé
be. Ped ig csak tíz éve él nálunk 
ez a nem éppen magyar népszo
kns. 

Bálint napján a középkortól 
egészen a huszadik század kö
zepéig fa lun és városon egy
aránt a védcl mczőt ünnepelték. 
Úgy tartották ugyanis, hogy ha 
e napon a miséken áldoznak, és 
otthon böjtölnek, akkor megóv
ja a szent öket a különféle nya
valyáktóL 

Bárhol ahol akármilyen be
tegség felütötte fejét, Szent Bá
lintot hívták segítségül. Foga-

dalomként megígértek neki, hogy minden évben az ő napján 
böjtölnek. A gyermek helyett édesanyjuk te tt fogadalmats miu
tán ök felescperedtek ugyanúgy böjtöltek tovább hálájuk jeiéül. 
Ezen kívül Szent Bálint még a lelki betegek segítője is. 

Vannak olyan helyek, fő leg Magyarország Ausztriával 
szomszédos helyein, ahol a népszokás azt követeli meg, hogy 
sem a jószág sem a tulajdonos nem ehet délig. O lyan szokásokat 
is feljegyeztek, hogy Bálint napjának reggelén a háziállatok it11-
tóvizébe szentelt vizet csepegtetnek, hogy az megvédje il go
nosztól. Vagy például kora hajnalban a gazdák megkerülik bir
tokukat, hogy a tolvajokat és a kártevő madarak<~t távol tartsák 
ér tékeiktő l és terményciktőL A Balaton környékén hilsonló 
szándékkal megmetszik a szőlöt. 

Ahonnan a nagyapám származik, Szegváron azt tarlják, 
hogyha a verebek ezen a napon párosodnak, akkor közel viln 
már a tavasz. Ugyanezt mondja egy horvát népszokás is, misze
rint ha a mada rak ezen a napon tarljá k menyegzőjüket, hamaro
san jó idő lesz. 
Báli11t Sá11dor: Üm1epi knlemlárimu r. kötet (7 977 J nlnpjá11: 

Sztícs Pél a Pál 9. b 
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Ki a meggondolt fiat«tl? 
[oA AKI NEM CSELEKSZIK ÖSZTÖNSZERŰEN 
· • Nyugodt és idegein u ralkodni tud. 

• AKI ÁTGONDOLJA, AMIT LÁTOTT, TÖBBSZÖR VIS SZATÉR RÁ 
• M Tudatosítsd magadban, hogy élcted minden pillanata egy lecke, ~ 

• amelyből tanulsz valamit, de csak akkor, ha visszatérsz rá és megta- • . 
nulod. ; 

AKI NEM FELÜLETES, H ANEM LEMEGY A MÉLYBE . 
Olyan, mint a dugóh úzó: lemegy a mélybe, hogy értéket fedezzen fel. 

. 

Egy "intelligens" fiú, léltinul: "intus" - benne, bent; ,,Jegcre"- olv11sni, 
másszóval, olyan fiata l, aki "belevaló". 
Láttál már egy barlangkutatót m unka közben? 

A sziklák hasadékaiban ereszkedik le a mélybe ... 
ki csak a felületen bogarászó egyén, soha nem tud a mélybc szállni. 

AKI HEL YES EN ÉRTÉKEL, LEMÉR, KISZÁMÍT 
1em kapkodja el véleményét, mindent mérlegel. Szem előtt tartja, ~ 

hogy az egyes dolgok fontosságát és súlyát le kell mérni. Figyelem- . ~ 
be veszi a különböző szempontoka t. :;;· • 

AKI CSENDBEN M AGÁBA T UD SZÁLLNI 
Amikor egyedül van, nem rohan okvetlen társaság u tán, csendben 

marad, egyedül. 
Sok fia talt beteggé tesz, hil nem tud a maga idejében hallgatni és egyed ül 

lenni. A zene nem harsoghatja túl a csend magányát. 
Két betegség fenyeget: 

f' · l. Elszigeteltség, aki kiáll a sorból, nincsen kapcsolata. A m11ga idejében 
Bi»!'Ati kell a magány, de ha valaki állandóan benne él, elszigetelődik. Fedezd fel 

a különbséget az egyedüllét és az elszigetelődés között. 
2. Másokba való kapaszkodás. Amikor nitapadunk valakire és nélküle semmit sem 
döntünk el. A megfontolt fiatal nem szószátyár, vigyáz szavaira, nem fecseg, de 
amikor szól, mondan ivalója a helyén van. 

AKI MEGÓ RZI KINCSÉT 
Az ostoba olyan, mint a törött edény, minden kifolyik be lől e. 

Az okos viszont mindent megőri z. 

Az okos gyereknek van raktára. A raktárban sok minden t ellehet b, 
helyezni, úja t, régit és kellő időben elő lehet venni. Gazdag válasz- ' 
téka van, mert semmit nem vesztegetett el. Mikor beszél, azonnal 
meg lehet érteni, mit akar, nem ismételget, mintha papagáj lenne. 
Vannak tartalékai, nem szorul más gondolataira. Azonnal észre lehet 
venni, ha egy gazdag egyéniségről van szó, vagy csak egy gyengén 
felszerel t raktár tulajdonosáróL 

AKI EGY GYÖNYÖRŰ KÉPET ALKOT MAGÁBAN: ISTEN-KÉPET 
Mária is ezt tette: összegyűjtötte az apró részeket é.s rájött, hogy egy 

nagy terve van: ls ten terve, mert ö vezette célján. Szívében két dolog 
találkozott össze: Is ten SZél va és az események, amelynek az egyik 
főszereplője volt. Olyan, mint aki sok gyöngyszemct fűz össze egy 
fonalra, mégis egy lesz, a nyaklánc. Vedd észre, hogy lsten egy 
egyedülálló történetet szánt neked és segít megvalösítani. 

ln: Gin1tni R izzi: A nagykorríság 16 erénye- Don Bosco Kiadó 2002 

Gyengédség ... 
Negyven éve lehetnek házasok. A vonaton fiatal szerelmespár ü l velük szemben. 
Az idős asszony ábrándos szemekkel nézi őke t. Amikor a fiú csókot lehel a lány 
arcára, a férje fülébe súgja: 
-Ezt te is megtehetnéd! 
- Megőriiltél- sz iszegi vissza a férje-, hiszen még csak 11em is ismerem! 

PIÁRJiilU'fAR ~ 
"' UtraYaló a hétvégfr<~ 
u:;, embPri kllf)(',{JU/aluinldwz 

Szókratészt mcglátoga~a egy barátj11. 
Barát: . 
- Kedves Szókratész, egy nagyon érdekes 
dolgot hallottam valakiről, szecetném el
mondani neked. 
Szókrntész: 
- Vá1j csak egy kicsit, mielőtt elmondod, 
kérdeznék vnlamit. Biztos vagy-e be1me, 
hogy igaL. a történet? 
Barát: 
- Hát, nem tudom, talán igaz! 
Szókmtész: 
- És az a lelki hnsznomat szolgálja, ha el
mondod nekem? 
Barát: 
- Hát, nem tudom, hogy fogod fogadni, 
nem ismerlek, lehet, hogy hasznod lesz 
belőle! 
Szókratész: 
- És mondd, megváltoztatható a dolog 
azáltal, hogy elmondod, \'agy a világ lesz 
jobb ettől? 
Barát: 
- Nem, ez egy megtörtént dolog, semmi 
nem fog vá ltozni! 
Szókratész: 
- Hát akkor mondd, drága barátom, ha 
nem vagy benne biztos, nogy ez a történt!t 
igaz, a lelki javamat sem biztos, hogy 
szolgálja, a dolog sem változtatható meg, 
és a világ sem lesz jobb tőle, akkor miért 
akarod elmesélni? 

l\·( it tanulitatu n li 
(~gy liuty,ítól? 

Mikor " szeretetteid hazaérkeznek, fuss, 
hogy üdvözölhesct őket 1 

Egyél örömmel és elragadtatással! 
Ha arra vágysz, ami rejtve van, áss, am1g 
meg nem találod! 
Tapasztaid meg annak az önfeledt örö
mét, amikor friss a levegő és az arcodba 
vág szél. 
Légy hűséges! 
Futkározz és játssz naponta! 
Ha valakinek rossz napja van, légy csend
ben és ülj a közelében! 
Ne harapj, ha meg tudod oldani a helyze
tet egy har11gos morgással is! 
Táncolj, hCI boldognlik érzed m1'1gad 1 

Nem számít, milyen gyakran szidtak le, 
ne duzzogj!!! 
Fuss vissza mielőbb és barátkozz! 
Cs1'1k ritkán mcnj a saját fejed után1 

Tudasd másokkal, ha megsértik a terüle
tedet! 
Szundíts nagyokat, és nyújtózz ki jól, mie
lőtt felkelsz! 
Légy egyre figyelmcsebb és hagyd, hogy 
az emberek megérinthessenek1 

Forró napokon igyál sok (vizet) és heve
redj le egy árnyas fa alá ' 
Sose mutasd magad másnak, mint ami 
vagy! 

A: oldalt öss:etíllította: S::egheó fó:sif Sch. P 
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Egy legendás hálóőr 
Pát;,,ká.~ Józ.~e.r 

~'·::.,~!!IJdi plur/'1" dili/w/; 
11 lut=:.ui Nporl IÜrléut•lt~hc•u 

A futballszeretó szegedi fiatalokról igen szenvedélyüknck, és a focira kijelölt grundon ma már mélga Pierre de Coubertin b 
nagy valószínűséggel lehet állítani, szabadon játszhattak, iskolában a sportkör javasolná, ha élne. Pálinkás tíz éven kcrc~Lttil 

hogy hallomásból scm ismerték városunk,- csapatot szervczhetctt és résztvehetett a volt Szeged élc::;apatának (Szegedi Faol/la/l 
egykori kiváló játékosának, kapusának szegedi középiskolák közölti mérközésekcn. Club) a tagja, tizenhétszer játszott a magyar 
Pálinkás Józsefnek a nevét. Az egykori Számára társaivili szemben előnyt jelentett, válogatottban. Játékosként beutaztil C}\é:<z 
\' álogatott kapus 1912. március l~n született hogy időnként, mikor hazaengedték az Európát és Afrika nagy részét. A SLcgcden 
Kisteleken. Édesapja Páli.nkás József hentes és intemátusból, akkor Kisteleken szabadon eltöltött évek után az első lehe&~L'::i 
mészáros 1918-ig. 1919- ...------------------, focizhiltott barátaival a alkalommal leig.lwlta a hazai labdanrg.h 
től italmérési engedélyt Több csodára mtfr tmrcsr11 reményünk. Ha falu határában. legnépszen1bb cs.1pata a Ferencváro::.. 1'.139. 
kapott. 1939-ben lmne is: n reá való alkntmntlnnságrmk immrir A h i v a tásos március 5-én a Htmgária krt-i pály.) n a 
bekövetkezett haláláig a teljességgel mcgmuttrtkozott. Ellzúzorl111lk labdarúgó mérközések Budafok CSilpat1vf11 szemben mutatkozott be 
vendéglá tói i pa rt kiizeliitzkból 11 csodtfk, el 11 szárnyas látogatását még jó a Fradiban. Két és fél bajnoki szezont töltött il 
gyakorolta, (a Kossu/h lzófajdokknl együtt, amelyek nem nyuglmtlltlk ideig rossz szemmel zöld-fehéreknél. Ezidő alatt játszott 30 

már a::; emberi beszédtől. És ettől n mimktől, u/cn 3. szám a/alt nézték a piarista atyák. mérkőzésen (76 bajnoki, 13 nemze/kiizz t;> l 
cwrit megnyomorrtolt Kicsi és Nagy Romltfs, 

vendégfogadót ii:zemeltrlctt, Játékoskarrierjét az kupa). Utolsó mérközése 1941. november 30-kitÍ/tás-em/ék és foldörr kús:ó suttogás: 
me l !l e g Y b e ll n ki!>dltképpell mess:irc mmekiil miudm, ami iskolil utól.ső éveiben, án a Megyeri úton volt, al10l kínos vert~~et 
Ctruinszövetség sziklzelye is jm•ullkrn lehelne. Bugyogtasd n kömryed, 1929-ben hátvédként szenvedtek az Újpt'St csapatától 6:2-re. TagJa 
volt) amit édesanyja gyermek, a bánattmkat l'llgedjiik s::~1badjárn. kezdte. Az 1930/31-es volt iiZ 1939/40-t.'S bajnokcsapah1ak. 1'.142-
Pálinkás Józsefné, fgt; legaláll/J Jumgtalnnul, miként a tanévben, régi szokás ben, visszavonulás.ít követően Ungv.'\rra 
Kovács Gizella özvegyi szi1•tfrgás .... Keressük egymást az élők kliziitl, szerint, a végzős került, ahol a Tbzaháti Magyar Bank 
jogon tovább folytatott mig élünk, és majd kutntni jog11ak l•ennii11ket évfolyamból t került ki tisztviselője lett. 1944 januá1jában bchívt,í.k 
1951-ig. Ekkor önként 11 lmlottnink. CSIIk legyen elég mécsesiink n az iskolai sportkör katonának Az. év végén Lengyelm-:-zágba 
lemondott a jogról. Egyik !>áraka-_ás}zoz... ifjúsági elnöke. Ez vezényel ték, ahol 1945. február ~n onl~L 
te::;tvére, János, egykoron Sütó András: Ad\Cnl a Hargitán (rédei) akko r P á l i nk ás fogságba esett. C::.ak 1947. augusztus 20-.in 

gépkocsivezetőként a Józsefnek adatott meg. került haza zá:<zló::.i rangban. 1947. november 
fővárosban dolgozott, a másik, Pál (vá/ogn/o/l Mindenre kiterjedö érdeklődése, nyitott, 19-én házasságot kötött Kisteleken Mélrkus 
tomtísz) szintén gimnáziumLulk egykori barátságot, derlit sugárzó színes egyénisége, Etelkával, aki izraelita származású kcreskedií 
diákja, állatorvosként tevékenykedett közvetlen modcll'a, természetes humora és család leánygycnneke volt. Házass;1gukb61, 
Kisteleken. sportemberi hnbitu!XI méltán emelte őt c mely ha.nnónikus és kiegyensúlyozolt \'Olt, 

Józsefet a kisteleki elemi és polgári rendkívüli népszerűséget, egyben komoly nem születhetett gyennekük, ezért életuk 
iskolák elvégzése után 1924-ben iskolátlkba elkötelezettséget adó vezet() pozícióba. végéig Cf,')'lnásnak élve mutattak péld.lt a 
iratták be szillei. Dr. Diósi Géza piarista A sikerrel lerakott érettségi vizsga után a falu lakossá1,>ának szeretettból, húségböl l~ 
szerzetes lett az osztályfőnöke, testnevelője szegedi egyetem jogi karát (1938-/xm) odaadásból. 1948-ban a Testne\·elé!>l 
pedig Pesti Lajos tanár úr volt. Az akkoriban abszolvál ta, ill. a FC Szeged csapatához Főiskolán labdarírgó edzői képesítést SLCrt.ctt, 
meglehetösen nagy távolságnak számító 30 igazolt Ie, allonnan kiválló adottságainf1k melynek segítségével számos egyesületnél és 
km miatt, intemátusba került. köszönhetően felfi!,'YCltek rá a válogatott testüleb1él edzöként dolgozott KL>cskeméten, 

Iskolaévei alatt végig átlagos tanulmányi edzői is. 1935. május 12-én mutatkozott be a majd 1956. január 1-jétöl a Szegedi Kini7.:;i 
eredményeket ért el és minden idők egyik nemzeti tizenej,'Yben Ausztria válogatotqa sportkömél. 
legnépszerűbb sportolója lett. Sportelói ellen. Budapesten az Üllői úti stadionban telt 1956-ban Kisteleken megnyilt az 
tehetsége atlétikában jelentkezett elsőként. Az ház előtt (321"Zl'r uézó.~ legendás Or:.Lágos Takarékpénztar 
atlétika mint a sportok királynője egybeforrt a mérkőzésen 6:3-ra verték a kihelyezett irodája, mclynek 
nevével a Piarista Gimnáziumban eltöltött sógorokat. 1936-ban a bcrlitú els() vezetője lett nyugdíjazi'\s.i ig. 
nyolc esztendő alatt. Iskolai rekordjni olimpia évében háromszor is Érdekesség, hogy nz imda 
év tizedekig megdönthetetlennek védett a magyar válogatottban helyén állott f1Z egyl..ori 
bizonyultak. 200 m síkfutásban 24,50 (1931.), (Ronuínin-Mngynrors::tíg 0:2; Pálinkás-kaszinó. KiLiim bál-, é~ 
gerelyhajítás 48 m (1931.), súlylökés 12,80 m Cselzszloookin-Mngyarország 5:2; billiárdterme, kártyaszob.1J.l, 
(1931.), távolugrás 6,-W m (1930.), helyből frország-MngyarorsZiíg 3:2), az kuglipályája volt. SLetwedélyc!> 
távolugrás 2,98 m (1930.) délkerületi ifjúsági olimpiára azomban nem vitték totó.tó \'Olt és minden 
rekord is egyben. Hogy végül miért nem lett ki. Valószínűleg, profi státussal idegszálával a Fradinak szurkolt 
lett atléta szálfa tennetével, roppant ideális rendelkező sporto lóként, élete végéig. Több mint hatvan 
testfelépítésével, azt ma már nehéz lenne ellentétes lett volna a részvétele • é r e m birtokosa . É lete 
megtudtú. Életének meghatározó élménye az olimpiai mozgalom elválaszthatatlanul egybeforrt il 

lehetett, runikor a gimnázitUn tantestületc alapszabályzatával. Ez az ·- magya r labdarúgással, .1 
lehetövé tette diákjai számára aminden idők amatőr szabályzat, már Fradival, és Kistelekkel, allol a 
legnépszerűbb játékának-a Iabda.rítgásnak- megalkotásának pillanatában 'k mai napig hálásan emléke.tnek 

,~. 1 k" ~ . . ál k' • Páliuká< nz 1935·"' mn~vnr-<IS:Ira • ba ra· t .~ 
1
• e', a megismerését. Korábban a "jellemdurvító és szo: es ont vrtát v, tolt 1, es ez 16:JJ maNu, n ~én;lbe utáui rá rokonai, " ~ 

lznnyngságm" vezető futbalozást, valamint a a vita még nilpjainkban sem cscréjétkiil.lt'liieiiiiYilntkozik. szomszédai. Rendkívül 
meccsekre járást mit1den tanuló számára a zárult le, annak ellenére, hogy változatos életpályát befutó 
legsúlyosabb büntetés terhe mellett tiltották. 1975-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rrz egykori piarista diák, ki szülöfalujfmak 
Ez a tilalom 1928/1929-es tanévben lett élet realitásaihoz alakitotta az azóta méltán volt egyik legnépszerűbb e1,'Yénisége 
részben feloldva azzal a döntéssel, hogy az fogaiommá vált 26-os szabályt. 199l.április23-,ínhunyte1Szcgedcn. 
intézmény diákjai hódolhattak kedvenc Meggyőződésem, hogy eLeket a változásokat Nagv /ti11o~ 
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Freestyle sí 
A rendszeresen síelők többségén~k egy kisebb ugrató láttán bein

dul határtalan képzelőerejük Igy megyek rá, úgy megyek rá; 
ekkorát ugratok, akkorát ugratok ... , sokaknak érdekes gondolatok 
fogruu1ak meg a fejében. A legszebb esések az ugratók utáni jégen 
szüleb1ek. De miről is van szó? Ja, bocsánat, elfelejtettem, hogy magya
rak vagyunk, és esz.ünk ágában sincs bohóckodni a sípályán, ha már 
egyszer kijutottunk néhány napra külföldre síclni. .. Persze nincs jo
gom ilyeneket ími, hisz az EU-ban egyenlő esélyekkel indulha tunk 
Nekünk Mátra, nekik Alpok. Kellő tapasztalat híján néhány adatot az 
Offline magazinból kölcsönzök a freesh; le egy új, látványos, és dinami
kusan fejlődő vonala a síelésnek 

Az első hivatalos versenyeket az 1998-99-es szezonban rendezték, 
dc eredete már jóval korábbra vísszavezethctö, kialakulása több irány
ból eredeztethető: 

Az egyik vonal a klasszikus, vagyis magul sí (bucka-sí), és a sí
akrolxltikn. A bucka-sízésben egy mesterségesen kialakított buckás pá
lyán kell Jemenniük a versenyzöknek minél gyorsabban, míközben két 
ugratőn mutatják be tudásukat. A sí-akrobatikábru1 pedig egy magas 
ugratóról mutamak be a versenyzők a műugráshoz hasonló látványos 
elemeket (például dupla hátra szaltó nyújtott testtel, dupla csavarra l). 

A másik vonal a freesty/e snawboord, runely nagyobb hatást gyako
rolt a síelés ezen ágának fejlődésére, és a mai trükkök kialakulására. A 
ki.ilönböző ugrások, figurák, trükkök, korláton csúszások (slide), és az 
egész sport hru1gulata, beleértve az öltözetet is, innen származik; azzal 
a különbséggel, hogy a trükköket továbbfejlesztették, és az ugrások 
látvá.nyosabbak, a két síléc variálhatósága miatt. 

n 

A mai freesty/e sí tehát a legvadabb figu rákat, trükköket, és ugráso
kat tartalmazza, melyeket akár félcsőben, a fim pnrk/xm (ugratók, korlá
tok, rámpák, ívek, stb.) vagy a bigair (egy nagy ugrató) versenyek so
rán gyakorolhatnak a sport rajongói. 

Egy freesh;le léc különbözősége a hagyományosoktól már elSő ráné
zésre is szembetűnő. Kicsit a vízisí formájára emlékeztet: piskóta for
májú, d e a klasszikus carvillg síléc formájánál minden ponton széle
sebb, így nagyobbat lehet ugrruú vele, és stabilabb a levegőben, illetve 
leérkezéskor is. A freesh;le léc rugalmasabb és dinrunikusabb a nagy 
ugrások okozta igénybevételhez igazodva, de mindezek ellenére a 
rendes sípályán is kiválóan használható, és kellemes hosszú Í\'en ka
nyarodik (kicsit lustább élváltással a széles közepe miatt). 

Szüzhó síelésére is kiválóan alkalmas, mert a széles profiljának 
köszönhetOen tökéletesen felkúszik a puha porhó tetejére. További 
eltérés egy hagyományos léctöl, hogy <1 sí hátsó vége is fel van hajlítva 
(twin tip). Erre azért van szükség, hogy a menetirán ynak háttal (switcll) 
is lehessen használni: ne akadjon le miközben a síelő háttal ugrik el, 
vagy érkezik Ic az ugrásbóL 

Napjainkra a sport olyan hatalmas népszerűségre tett szert, hogy 
az Egyesült Államokban, és Kanadában a SliQUI pnrkoklxm (ugratók, 
félcsövek, korlátok, komerek) csúszkáló snowboardosok mellett az 
emberek 40-45%-a mára már freesty/e síelő. Franciaországban is 35-4(]'/o 
ez az arány, m ely várhatóan Európa többi részén is egyre magasabb 
lesz. A legrru1gosabb extrémsport rendezvényen, a téli X-Games-en 
már három éve rendeznek freestyle síversenyeket. A sportnak nemzet
közi SZÖvetsége vru1, és a kupasorozatoktól kezdve a világbajnok.ságig 
rengeteg verseny folyik világszerte. 

Szeri.ntem nem egy újabb hóbort, lehet komolyan is venni .. . 
Kádár Ú!IJI?/Ite 10. 11 

C I T I US! A L T J US! F O R T J US! ® 
A z olimpiai mozgalom sorsa az antik Görögország- EGYENI VERSENY 

ban kezdődött. Először Zeusz főisten tiszteletére, A verseny öt fordulóból áll. A Pilír FuilÍr elkövetkezendő négy számá-
majd a klrnlokngathia (a görög embereszmény) elvének ban megjelenő, az olimp iával kapcsolatos kérdéssor helyes megvála-
megfelelőet1, a testi és erkölcsi képességek megmérette- szolás a kvalifikációs toma. A legjobb diákok jutnak a döntőbe, amit 
tésének rendezték az iliu1epi játékokat. A több, 1ni.nt már a Piarista Gimnáziumban élőbell rendezünk, meghívott zsüri tag-

A9HNA 2004 ezer évig tartó versenysorozatot, amely az emberiség okkal. Az ott elért eredmények alapján hirdetü nk győzteseket. 
Q Q() legértékesebb tradíciójának egyike, a történelem évszá- A felkészilléshez szükséges anyagokat megtalálod az iskolai, vagy a 

v zadokig mégis félretol ta. A XIX. század végén Pierre de városi könyvtárakban. Továbbá hasznos segítséget ny(•jthat az 
Coubertirmek sikerült feleleveníteni az ókor legnagyobb intemet megfelelő használata. 

pánhellén versenyét. Az újkori játékok eleinte dinrunikusan fejlőd tek, A győztesek értékes tárgyjutalmakban részesillnek 
és nagyon sok viszontagságon mentek keresztül: világkiállítások mel- Mi.ndenkinek jó versenyzés! kívánunk! 
lékprogramjaként szerepeltek; stadionok helyett parkokbru1, játszóte
reken rendezték ~ versenyeket; a rendezők az ókori értékek helyett a " 
busi11ess is bU$iness" elvét követték. Az I. világháború után az olimpiai 
eszme végre megszilárdult, és tetjedni kezdett. Két évtized alatt hu
szonkilencről negyvenkilenere emelkedett a versenyzőt indító nemze
tek száma. 2000-ben Sydneyben már százhuszonkilencről beszélhet
tünk! 

Mi lesz Athénbcu1, a XXVIII. Nyári Olimpiai Játékokon? Minden 
sportkedvelő figyelme a kvalifikációs ,::ersenyekre, az esé!yla~>lgatás
ra, éS q késziUödésre irányul MáS versenyek nem vonz3J13k annyi 
szurkolót, sportríportert, tévénézöt, mint az ötk'arikás játékok. Mi, ma
gyarok lázasan figyeljük, hogy melyik csapatunk és egyéni verseny
zOnk harcolja ki az olimpiai részvételt, és kikre számíthatunk még 
augusztus ll. és 29. között Görögországban. 

Az első forduló k érdés'ei (ókori olimpia történet) 

l. Mikor volt az első hivatalos ókori olimpia? 
2. · Hogyan kapcsolódik a nyári holdtöltéhez az ókori olimpiák id~ 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ponlja? 
Mennyi a pontos távolság Athén és Marathón köZÖtt? 
írd le a pentatlonverseny versenyszámaill 
Mí volt az ókorban az olimpiai győztes jutalma? 
Milyen köteleSsége volt a versenyroknek? 
Hol alapltották az első sportiskolát, és mi volt eredményesség& 
nek titka? 

8. Ki volt a legeredményesebb ókori atléta? 
9. Ki voltTheogenész? 
10. Milyen szerepe volt Nero, római csász.:\mak az olimpia hru1yatlá

sában? 
Ha többet szerelnél megtudni az ötkarikás játékokról, hallgasd a 11. 

Kossuth rádió Athéntól Athénig című m íísorát péntekenként 15.00 órá- 12. 
Sorold fel az ókori olimpia hanyatlásának okait! 
Ki tiltotta be az ókori olimpiai játékokat és mikor? 

tól, vagy böngészd az intemeten a 1mvw.mob.h11 weboldal t. 
Az olimpiai láz, mjnket is magával ragad! Szereménk veletek 

együtt kutatní a világ legnagyobb sport- és kolturális ünnepének tar
tott olimpiai játékok fejlödését, érdekességeit, magyar és szegedi vo
natkozásait! Ezért a Piár Futár, valamint a két szegedi katolíkus gimná-
zium testnevelő munkaközössége olin1piai versenyt hirdet. 

A megfejtéseket március 12-ig kérjük beküldeni a szerkesztőség 
drótposta eimén: piarfutar@szepi.lw. A versennyel kapcsolatban 
fordulj bizalommal tesmevelő tanárodhoz. 



Köpések 
arany ból 

Az elmúlt időszakban ismét alkalmunk 
volt megtekinteni néhány dolgozatot, 

hallgatni néhány feleletet, s ezek lehetősé
get teremtettek számunkra egy kis humor
halmaz összegyűjtésére. 

Tudnunk kell, hogy a bölcsesség külön
bözö forrásokból sz.irmazik. 

1) Van !ÍKJJ, hOKJJ a talilÍr zavarba ejtő kérdésére 
érkezik az áldás: 

A tanár Petőfi Sándor: A helység ka/apácsn c. 
művét szeretné előbányászni nebulójából, 
így - sikertelen előzmények után - végül 
segítő kérdéshez folyamodik: 
- "A béke barátja Bagarja" - honnan idéz
tünk? 
- Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka ..... 
- Mit esznek a görög is tenek? 
- Mannát .... 
- Hol van India? 
- A Csendes- óceán fölött ... 

•• • 
- Hogy hívták Mikes Kelemen urát? 
- Radnóti .. . 

• • • 
- Hol épít várat a 12 kőműves? 
- Drégelyen 

•• • 
- Sorold föl a korai kereszténység központ
jai t! 
- Róma, Alexandria, jeruzsálem, Rodos
tó ... .. ... 
- Mikor van hamvazószerda? 
- Az első holdtölte utáni vasárnap ... 

•• • 
- Mi az a menóra? 
- A kínaiak szerint a paradicsomba vivő 

út ... 
• • • 

- Ki volt Dukász Mihály? 
- Ó találta fel a dukátust. 
2) Néllll a diák önmaga által vezérelve is meg
villan: 

A Makedón Birodalmat Nagy Sándor halá
la után fölosztották egymás között a 
Ptolemaidák, a Szeleukidák, és az 
Antigonoszok .. 

••• 
A kínaiak a selymet selyemhernyóból ké
szítették. .... 
Spártában a csecsemöket kiüldözik a he
gyekbe ... .... 
3) Olykor derék deáklmk is kérdez .. . 

-Tanár úr, volt Tankcsapda-koncerten? 
- Már nem emlékszem, fia m ... 

Papp Attila gy1íjtése 
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Készíte/le: Mrirlon lilii'<' 

E havi rejtvényünkben egy költő neve és egy versének címe rejtőzik. A megfejté
seket március 12-ig kérjük bedobni szerkesztőségi postaládánkba, vagy elkül

d eni e-mail címünkre: piarfutar@szepi./111. Múltkori rejtvényünk helyes megfejtése: 
Legt;iink hát jobbak, s higgyiink rendiiletle11. Ouhász Gyula) Könyvjutalmat nyert Zólcft 
Péter ll.b. Átveheti a kiinyvtárban. 

Mi a szösz?! 

H á rom bölcs délutáni pihenőjét 
egy parkban töltötte . Mindhár

man elszundítottak egy padon. Mi
közben aludtak, va laki be kormozia 
a homlokuka t. Amikor felébredtek 
mindegyikük azt lá tta, hogy a másik 
kettő homloka kormos és ezen elkez
dek nevetni. Egyszer csa k a legböl
csebb abbahagyta a nevetést, mert 
rájött, hogy az ő homloka is kormos. 
Ilogyan jött rá a nélkül, hogy megtö
rölte volna a ho mloká t? 

Előző feladvá nyunk n yertese: 
Bara Péter 12. a. Kön yvjutalmá t á tve
heti a kön yvtárban. 

Bata Erika 

Kohn szomor(t arccal állít be a kávé
házba. Barátai tud akolják, hogy mi 

a baja? 
-Meghall a feleségem.-mondja 
Zavart csend támad, majd megszólal 
Grün hitetlenkedve: 
- Szerintem ez nem is igaz ... Csak azért 

mondod, hogy irigyelj link! 

I MPR ESS Z U M 

PIÁRJFlUlÁR 
KIADJA 

a Dugonics András Piarista Gimnázium. 
SZERKESZTÓSÉG 

672 4 Szegl.'d, Bálilli Sá11dor u. 14., 
T: 62/549-090, E-mail: piarfutar@szepi.lru 

Lapmgedély száma: 2.2.4/1513/2003. 
Szerkesztöségi ii/és 111i11de11 kedde11 14.30 órától 

a gimmí:ium ta11árstermébe11 . 
FELELÓS KIADÓ 

Súlt>tisy László Sch. P. 
5ZERKESZTÓ 

Mészáro:; Ferelle 
M UNKATÁRSAK 

Garzó Márk, Góré Dá11iel, Márkus Atti/n, 
MihálffiJ László, Székely László, Sz1ics Pétl.'r Ptíl 

K ORREKTÚRA 
Papp Atti/n 

NYOMDAl ELÓKÉSZiTÉS 
Férc-Szemes A ron 

N YOM ÁS 
Friss Nyomdn 

Megjelenik havonta, 500 példányban. 
Kizárólag bel ső terjesztésre. 

A lap megjelenését a 
Dugonics András Alapítvány támogatja. 
Számlasztím: J O 2 O 1 O O 6 ·5 O O 4 3 3 4 1 


