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A SÁGVÁRIS TANULÓK MÁR TÖBB MINT HÚSZ ÉVE JÁRNAK A HAVAS LEJTŐKRE 

Síelni tanítják a diákokat 
A Ságvári gimnázium máso-
dikos évfolyamának mind az 
öt osztálya részt vett febru-
árban az iskola által szerve-

zett srtáborban. 

Aki volt valaha Bárok István 
tanár úr sítáborában, az tudja, 
ott flottul megy minden, perc-
re pontosan működnek a dol-
gok, nincs kilengés, van vi-
szont jó hangulat, s egy életre 
szóló szerelem a sfléccel, a 
hegyekkel. 

A Ságvári testnevelő tanára 
először 1980-ban szervezett 
sítábort a gimnázium diák-
jainak. Akkortájt még csak egy 
busznyi gyerek, kísérő szülő és 
tanár startolt az iskola oldal-
bejáratától. 

Azóta közel harmincszor in-
dult a síbusz a Ságvári elől. Az 
idén februárban négy autó-
busszal mentek a Chopok déli 
oldalára „sítanulni" a ságvá-
risok. A szlovákiai Hronyec 
közelében levő Cserpatakon 
küzdött a havas lejtőkkel az 
egész másodikos évfolyam. 
Bárok tanár űr a külföldre ki-
helyezett testnevelésórárói azt 
mondja: - A második évfo-
lyam öt osztályának osztály-
főnökei valamennyien tudnak 
síelni, ez már jó alap volt ah-
hoz, hogy elvigyük a gyere-

Az oktatási miniszter elmond-
ta, hogy szó sincs a törté-

nelemtanítás megszüntetésé-
ről. A NAT felülvizsgálata je-
lenleg is zajlik, a tanterv je-
lenlegi több száz oldalas ter-
jedelme várhatóan csökkenni 
fog, de változatlan marad a 

műveltségterületek felosztása. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
A NAT 1995-ben készült el és 
10 műveltségterületre osztotta 
fel az elsajátítandó ismeret-
anyagot. Ezek között szerepel 
az ember és társadalom, ame-
lyen belül önálló tárgyként je-
lenik meg a történelem. Ha-
sonló műveltségterületként 

keket, s megtanítsuk őket is. 
Síelni tanulás közben megis-
merszik az ember küzdeni tu-
dása, kitartása, akaratereje. A 
pedagógus számára kitűnő 
élethelyzet tanítványa jobb 

rögzítették az ember és ter-
mészetet, amelyen belül szin-
tén önállóan szerepelnek a ké-
mia, a fizika, a földrajz és a 
biológia tárgyak - fejtette ki 
Magyar Bálint. 

A Nemzeti alaptantervet 
1995-ben fogadta el a kor-
mány, a következő évben 
épült be a közoktatási törvény 
módosításába, és 1998-tól van 
életben. 

A kerettantervek (ket) kap-
csán elmondta: azok kötelező 
jellegét ugyan a tárca eltörölte, 
de a ketek tartalmazzák a jö-
vőben ajánlásként az egyes 
műveltségterületek szaktárgyi 
bontását, így a történelemét 
is. 

Helyre kívánják állítani a le-

megismerésére. Persze a leg-
főbb célunk az, s ez vezérelte 
az ötlet támogatásakor az is-
kola tavaly megválasztott 
igazgatóját, Dobi Jánost, hogy 
az idén elkezdett egész év-

xikális ismeretek, valamint a 
problémamegoldó gondolko-
dás és alapkészségek közötti 
megbomlott arányt. Termé-
szetes, hogy amikor a diákok 
terheléscsökkentéséről van 
szó, különböző érdekek sérül-
hetnek, az egyes szaktárgyak 
között a korlátozott óraszá-
mok miatt egyfajta verseny 
van a belső arányokat tekintve. 

Magyar Bálint mélyen elkö-
telezett a történelem tanítá-
sának megújítása iránt. Utalt 
arra, hogy a minisztérium ta-
valy indította útnak a Nemzeti 
Emlékezet Programját. 

A digitális tananyagfejlesz-
tés keretében olyan történel-
mi adatbázisokat hoznak létre 
és tesznek elérhetővé az is-
kolák számára egy-másfél 
éven belül, amelyekkel eddig 
nem rendelkeztek. 

A minisztérium tárgyaláso-
kat folytat arról, hogy a XIX. 
század közepétől napjainkig 
terjedő időszakot felölelő 
adatbázis készüljön a Nemzeti 
Múzeum magyar politikai és 
társadalomtörténeti fotóiból. 
Lehetővé szeretnék tenni, 
hogy a négy kötetben meg-
jelentetett történelmi krono-
lógiát digitalizált formában el-
érhessék az iskolák. 

folyamot érintő tábort a jö-
vőben gyakorlattá tegyék, s így 
pár év múlva minden Ság-
váriból kikerülő diák legalább 
kezdő szinten tudni fog sí-
elni. 

Randizok figyelmébe! Tovább-
ra is várjuk leveleiteket, 

ugyanúgy hirdethettek, mint 

eddig: a mellékelt ábrát vág-
játok ki, s ragasszátok az üze-
netet tartalmazó, névvel, cím-
mel ellátott borítékra. Neve-
teket, címeteket nem közöl-
jük, az üzenetek tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk. A 

borítékra íijátok rá: 
Randi-rovat! 

HÚZZ MAGADHOZ, HA FÁZOL 
25 éves, 183 cm magas, 78 kg, 
zöldesbarna szemű, barna ha-
jú, hódmezővásárhelyi srác 
vagyok, káros szenvedélyektől 
mentes. Keresem azt a (vá-
sárhelyi) lányt, aki őszinte, 
nyíltszívű, vidám, ápolt, ro-
mantikus és nem utolsósor-
ban gyengédségre vágyó. 
Hosszú távú kapcsolatot sze-
retnék 20-tól 26 éves korig. Ha 
magadra ismersz, hívj vagy 
küldj SMS-t a 30/447-94-11 -es 
számra, ületve írj „Húzz ma-
gadhoz, ha fázol" jeligére. 
ÖSSZETETT LÉLEK 

Nem vagyok sem alacsony, 
sem magas, sem sovány, sem 
kövér. De vagyok barna hajú 
és szemű, szemüveges, mozi-
és színházkedvelő, diszkóke-

A 175 fős másodikos évfo-
lyamból 147-en éltek a lehe-
tőséggel, s jöttek el Szlovákiá-
ba - folytatja Bárok István 
a gyerekek közül meglepően 
kevesen tudtak síelni, az ötö-

rülő, rendkívül őszinte, 19 
éves, főiskolás, vásárhelyi 
lány. Megismerkednék 22-25 
év közötti, 175 cm-nél maga-
sabb Fiúval. Jelige: „Összetett 
lélek", telefon: 20/241-60-46. 
MOST MIT GONDOLSZ? 
„Egy hosszú, barna hajú di-
áklánynak" üzenem: sajná-
lom, de az időpont nem volt 
jó, ha azonban még mindig 
úgy gondolod, akkor március 
28-án ugyanott találkozha-
tunk. „Most mit gondolsz?" 
B0B8Y19 

Én egy szegedi, 19 éves, 172 cm 
magas, 68 kg, barna hajú, bar-
na szemű, átlagos testalkatú fiú 
vagyok. Külsőm egy aranyos, 
kedves, nagyon romantikus, 
hűséges, humoros, de a lelke 
mélyén komoly gondolkodású 
és minden káros szenvedélytől 
mentes srácot takar. Napról 
napra keresem azt a lányt, aki 
kitöltené magányos napjaimat, 
és aki napfényt varázsolna 
szürke hétköznapjaimba, és 
társam lenne egy őszinte és 
hosszú távú kapcsolatban, s 
akivel minden örömömet és 
bánatomat meg tudnám oszta-
ni. Ha e sorok felkeltették ér-
deklődésedet, és te vagy az a 
lány, aki napfényt tudna vará-
zsolni az életembe, és te vagy 
az, aki a nagy szerető szívemet 
szeretnéd rabul ejteni, és ko-
moly, őszinte kapcsolatra 
vágysz egy aranyos fiúval, ak-
kor ne várj tovább, írj 
„Bobbyl9" jeligére vagy az 
SMS-számomra: 70/244-56-68. 
TEAMOR 

„Te amor" jeligére: Én egy 20 
éves, 176 cm magas, átlagos 
testalkatú, barna hajú, barna 
szemű, szegedi srác vagyok. 
Vidám, romantikus, jó humo-
rú. Szeretek szórakozni, na-
gyokat sétálni, jókat beszél-
getni. Ha e pár sorból azt gon-

dik nap utáni „végelszámo-
lásnál" 60-70 százalékuk él-
vezeti szinten gyakorolta ezt 
a sportot, 20-25 százalék tu-
dása még javításra szorul, 
egy-két gyerek akad csupán, 
akit nem fogott meg a síelés 
szépsége. 

A terepen töltött nappalok 
után esténként a gyerekek 
visszanézték a Rozgonyi Borús 
tanár úr által a tetthelyen ké-
szített videofilmeket, s ebből 
is tanulhattak: kinek, mit, ho-
gyan kell javítani? Az oktatást 
a Ságvári négy testnevelő ta-
nára és egy kiképzett síoktató 
tartotta, az osztályfőnökök se-
gédletével. 

S mivel a sí drága sport, az 
anyagiakról is szólni kell, hi-
szen a gimnázium alapítványa 
támogatta azokat, akiknek er-
re szükségük volt. A lécek és 
cipők bérlésére igen jutányos 
áron volt lehetőségük a 
diákoknak a gimnáziumból, 
illetve a város egyik kölcsön-
zőjéből. 

S mivel a sítábort a szülői 
munkaközösség segítségévei 
már tavaly meghirdették, így a 
szülők n e m egy összegben, 
hanem havi részletekben fi-
zethették be a költségeket. A 
mostani elsősök már gyűjtik a 
pénzt a jövő téli szlovákiai 
síelésre. 

K. K. 

dolod, megismerkednél ve-
lem, írj a 20/554-49-59-es 
számra. 
TAVASZ 
A 23 éves, „Tavasz" jeligéjű 
srácnak üzenem: szeretnélek 
megismerni. Ha te is szívesen 
találkoznál velem, akkor a 
megjelenés napján 16.30-kor 
várlak a Rákóczi-szobornál, az 
Aradi vértanúk terén. Én 18 
éves vagyok, 160 cm magas és 
barna hajú. 
DOLLY 

„Dolly" jeligére: Felkeltetted 
az érdeklődésemet, egyrészt 
leírt tulajdonságaid alapján, 
másrészt mert szeretem a ma-
gas lányokat. Üdvözöl egy 30 
éves, nőtlen, 183 cm magas, 80 
kilós (kissé mackós, de egy-
általán nem kövér), barnás-
szőke hajú, szürkéskék sze-
mű, jó humorú, intelligens 
(IQ=129), értelmiségi fiatal-
ember. Jó érzékem van az ide-
gen nyelvekhez, magas fokon 
beszélek angolul, németül és 
szerbül. Kedvenc időtöltésem 
a számítógép, melyhez igen jól 
értek, legfőbb hobbim pedig a 
biliárdozás, melyet már majd-
nem profi szinten űzök. 
Amennyiben felkeltettem ér-
deklődésedet, kérlek válaszolj, 
mert egyre elkeseredettebben 
keresek hozzám illő társat, ba-
rátot vagy legalább beszélge-
tőpartnert. Ha módodban áll, 
e-mailt is küldhetsz, aminek 
talán még jobban örülnék, 
mert leginkább ilyen módon 
szeretem tartani a kapcsolatot 
(legalábbis eleinte). E-mail: 
hemmkg@tiszanet.hu 
KETTESBEN 

Esetleg te egy 24 éves, 174 cm 
magas, 72 kg, nem dohányzó, 
jó megjelenésű, életvidám, 
őszinte, nagyon szeretni tudó 
srácra vágysz? Ha igen, akkor 
írj „Kettesben" jeligére. 

Újra a csúcson a Queen 
A Queen együttes egyik felvétele ismét az angol 
slágerlistán szerepel, hála egy német Dj-pá-
rosnak. A zenekar egykori nagy sikerű film-
zenéje, a Flash jelenleg az angol lista 15. helyén 
áll mint új befutó. A Dino de Laurentis által 
rendezett Flash Gordon című tudomá-
nyos-fantasztikus film betétdalát a német Van-

guard dolgozta fel. A két hannoveri Dj-pro-
ducer, Asem Shama és Axel Bartsch nagyjából 
egy évvel ezelőtt készített remixet a Queen 
klasszikusából, amelyet a legendás zenekar 
tagjai is meghallgattak. Annyira megtetszett 
nekik a remix, hogy hivatalosan is engedélyt 
adtak annak megjelentetésére. 
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