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Kellemes karácsonyi ünnepeket 

 
 

és boldog újévet kívánunk!
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Akkor szoktuk ezt a szólás-mondást használni, ha egy ismerősünknek, barátunknak-egy 

kicsit vállveregetve-vagy talán lenézően “megengedjük”, hogy örüljön. Ez az illető, úgy érezzük 
nem jogosult a gyakori-pláne nem a mindennapi boldogságra, de most az egyszer összejött neki, 
tehát nagy kegyesen odalökjük a félmondatot: legyen neked karácsony. Ez egy furcsa helyzet, 
mindenképpen fel-, és alárendeltséget fejez ki- remélhetőleg ma már inkább csak vicces formában.  
De a szólás régi. Bár az értelme módosulhatott, talán ritkábban is mondjuk, mégis őrizzük a nagyon 
ritka lehetőség jelentését.  
Tehát: ha valakinek ritkán van öröme, mondjuk egyszer egy évben, akkor az olyan számára, mint a 
karácsony a mi számunkra.  
Pedig a karácsony több figyelmet igényel mindannyiunktól. A karácsony Jézus születésének napja. 
Azé a Jézusé, ameikről Ézsaiás próféta évszázadokkal előre megírta:  
  “…gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. 

Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: 

Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, …” 

                           (Ézs 9:5) 
A prófécia beteljesült, megszületett a Fiú Betlehemben. Élete és munkássága minden 

nagyság-nál értékesebb. Nincs az a hadvezér, költő, művész vagy tudós, aki nagyobbat alkotott nála 
– mert helyreállította az ember által elrontott kapcsolatot Istennel, meghalt a mi bűneinkért, hogy 
megmentsen minket az örök kárhozattól! Isten fia, a menny örökségének birtokosa emberré lett, 
hogy végigjárja az Atya Isten által kijelölt utat. Tanításai örök érvényűek – önfeláldozása pedig 
kiengesztelte Isten méltó haragját. Ettől többet senki nem tett az emberiségért. Mert pl. hiába voltak 
olyan arisztokraták, akik vagyonukat, egészségüket nem kímélve - mint Széchényi is - népük 
felemelkedéséért éltek , tettük nem lehet azonos értékű azzal, aki Isten családtagjaként választotta 
az ókor puritán körülményeit, sőt a koholt vádak alapján történő ítéletet és kínhalált.Isten 
befejezettnek tekinti ezt a művet. Megnyílt a kapu Isten országa felé - vágyódsz-e belépni rajta, 
kedves olvasó? 
De akkor hogy van az, hogy mégsem 
értékeljük eléggé a karácsonyt? Miért ez az 
elferdítés még mindig? Jézuska, aki ajándékot 
hoz? Jászolbölcső és kisbaba - csak ennyi? 
Hát emlegetjük-e Marikát Madame Curie 
helyett, vagy Sanyikát Petőfi Sándor helyett? 
Legyen neked karácsony -, vetjük oda át sem 
gondolva, hogy mit beszélünk. 
Lukács evangélista így emlékezik meg Jézus 
születéséről:  
„ Üdvözítő született ma nektek, aki Úr 
Krisztus a Dávid városában.”- nem pedig 
kisbaba, akinek majd ajándék osztó szerep jut 
a mesében hívő gyerek képzeletében. (Luk 2: 
11) Az az igazság, amiről a biblia tudósít. A 
karácsony a legnagyobb örömhír, bánjunk 
vele ehhez méltóan. Kívánjuk 

embertársunknak, hogy legyen neki minden 
nap karácsony- és nekünk is, legyen az! 
 

 
 

 

 Áldott ünnepeket kíván: Huba István (könyvtáros tanár) 
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Kárpátalja, ma Ukrajna területe, a Kárpát-medence északkeleti 
szélén fekszik. Területe, csaknem 13 000 km2, lakossága 1 250 000 
fő körüli. Északkeletről a Beszkidek, keletről a Máramarosi 
havasok, délről a Tisza felső szakasza, nyugatról pedig az Ung 
folyó völgye határolja. Tájai rendkívül változatosak, alföldi sík, 
folyóparti vidékektől egészen a Kárpátok magas hegységéig 
minden megtalálható itt. Legmagasabb csúcsa, 2061 méteres 
magasságával, a Hoverla. Itt erednek a Tisza és felső szakaszának 
mellékfolyói: a Tarac, Talabor, Nagyság, Borzsova, Latorca, Ung 
stb. Hegyei jelentős részét erdő borítja, legelőkkel tarkítva. A sík 
területeken, illetve szelíd domboldalakon szántóföldek, 
gyümölcsösök, szőlők változatos képe utal az emberi 
tevékenységre, melynek előzményei több ezer évre is 
visszanyúlnak. 
A magyar honfoglalás idejében Kárpátalja területe fontos szerepet 
játszott. Köztudott, hogy a honfoglalók egyik útvonala Vereckei-
hágón keresztül vezetett a Kárpát-medencébe. Ezután több mint ezer 
évig Magyarországhoz tartozott. Kárpátalja területén négy magyar 
vármegye alakult ki a történelem során (Ung, Bereg, Ugocsa, 
Máramaros). 
Az első világháborút követő trianoni békediktátum Kárpátalját 
Csehszlovákiához csatolta. 1938 novemberében e terület része az 
első bécsi döntés alapján visszakerült Magyarországhoz, 1939 
márciusában pedig a magyar honvédség a maradék kárpátaljai 
területeket is visszacsatolta az anyaországhoz. 
1944. október végén a Szovjet Vörös Hadserg egész Kárpátalját 
megszállta. 1945-ben a Szovjetunióhoz csatolták az Ukrán 
Szocialista Köztársaság Kárpátontúli részeként. Ma a lakosság több 
mint 80 %-a ruszin valmint ukrán nemzetiségű. Legnagyobb 
kárpátaljai kisebbség a magyar, kb. 13 %. A magyarság döntően 
református felekezetű illetve kisebb számban római katolikus.  

  
 

     
A A nagyszőlősi Perényi-kastély főhomlokzata  
 

 
 

 

 
Történelmi megyék az 1991-es Kárpátalja területén. 
  

Beregvár. A kastély a xx. század végén

                                                       
                                  

              Lackó László

 

 

 



 

PETŐFIRKA  FURASÁGOK __  ___     4.oldal                2001.december 
 

Furaságok mindenhonnan! 
2001-et írunk, beszélünk újdonságokról, fejlesztésekről, európa 
únióról, globalizációról, van nekünk Mc Donalds, Plaza, meg minden, 
amit csak kívánunk és nem törődünk semmivel. Kellemes néha leülni és 
meghallatni a múltról mesélő öregeket. Néha bizony tudnak meglepő 
dolgokról mesélni. 
Állítom, hogy néha kellemesebb végighallgatni nagyapám meséit a 
világháborúról, mint megnézni egy dokumentumfilmet. Vagy nagymamámat, 
ahogyan kicsiny falunk történetét regéli, bár mindig ugyanazt, de 
mindig ugyanazzal az izgalommal. 
Hallgatni egyben öröm, de ugyanakkor megdöbbentő és felháborító is, 
ahogyan egy kis MAGYAR településsel elbánt a „Nagyhatalom”! 
Családokat szakítottak szét, olyan családokat, amelyek semmit sem 
tehettek semmiről. 
Meghúztak egy határt, és őrizték, mintha azon a határon állna, vagy 
bukna a világ sorsa. Vasfüggönyt húztak fel, teleengedték 
elektromossággal, 10 méterenként jelzőrakétákat helyeztek el és napi 
5-6 őrjárat pásztázta végig eme kis falu közepén húzódó határ 
vonalát.  
Döntsük el, hogy rémísztőnek, vagy mulatságosnak tartjuk ezt a 
baromságot. 
Vagy nem is! Vegyük komolyan és lássunk az ő szemükkel. Hát persze, 
hogy veszélyes dolog az, mikor két paraszt szól egymáshoz, és az is 
természetes, hogy ezt pénzbüntetéssel, illetve veréssel kell 
honorálni! 2 öregasszony hogyan szólhatott volna egymáshoz a 
vasfüggönyön keresztül, még valami államtitkot árult volna el, és 
persze, hogy a nénit bottal kellett ütni. Mert ez megtörtént. 
Nevessetek tehát azon, hogy egy falut kettévágtak, bár én 
felháborítónak tartom. Ugyanúgy nevetnek mindannyiunk felháborodásán 
a „Nagyvilágban”, ott, ahol az emberek szemében mi csak porszemek 
vagyunk. 
Nevessünk! –ha képesek vagyunk rá. 

 

  

A volt csehszlovák-szovjet 
határ déli része  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

L.T.               
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Mi is az anarchia? 
 

Ahhoz hogy megértsük, mit is jelent ez a szó, néhány tévedést kell tisztáznunk. Az anarchia görög szó 
jelentése az archia (hatalom) szóból és az an –fosztóképzőből keletkezett, és uralom nélküliséget jelent. Ez egy nagyon 
régi mozgalom. Első képviselői még a XIX. század közepén jelentek meg, abban a korban mikor a nemzetek saját 
szabadságukat akarták visszaszerezni az országukat megszálló külföldiektől. Mára a mozgalom átalakult, bár nem 
teljesen. Akkor felszabadítókként ünnepelték őket. Legtöbben erről a szóról az amerikai filmekből hallottak először, 
olyan szavak mellet, mint például káosz, zűrzavar stb. Ezek az emberek hajlamosak arra, hogy tévesen ítéljék meg, s ez 
által elítéljék e mozgalom tagjait. A legtöbben azt hiszik, hogy ezen emberek nem akarnak mást, mint tombolni, 
gyilkolni, fosztogatni, így félnek tőlük. 

Az anarchisták a test és a lélek szabadságát hirdetik. Ők akarják eldönteni, mihez is akarnak kezdeni az 
életükkel, hogy minden külső behatás nélkül, békében élhessenek. A legtöbben az élni, és élni, hagyni elvét vallják, 
ugyanis nem lehet senki sem szabad, míg valaki másnak a szabadságát korlátozza. Ezt egyénileg megvalósítani nagyon 
nehéz, ezért vannak radikálisabb anarchisták is, akik nem a békés de lassú, hanem a gyorsabb és keményebb, bár nem 
feltétlenül eredményesebb utat választják. A legtöbben mégis hiszik, hogy békés úton, az emberek összefogásával 
lehetségessé válik egy olyan világ létrehozása, melynek szabadsága minden tagjára kiterjed, bár tudják, hogy nagyon 
nehéz és rögös ez az út. Néhány helyen már kisebb közösségek sikerrel üzemeltetnek olyan telepeket (pl: 
Spanyolországban és Floridában [USA]), ahol a közösség minden tagja egyforma jogokkal rendelkezik és az olyan 
dolgok, mint a rablás és gyilkosság ismeretlenek számukra. 

Most ha valaki anarchista jellemvonásokkal rendelkezik, és ezt ki is mutatja, az emberek leköpik, és azt 
mondják a „rendszer ellensége”. Ezek eltompult, visszamaradott egyének, akik nem tudják felfogni, hogy amit ők 
„rendszernek” neveznek, már nem ugyanaz, amit az elején vártak tőle. Magyarországnak a mozgástere eléggé 
behatárolt. Amerika és az Unió szabályai lettek a meghatározóak, és nem képesek felfogni, hogy ez által egyre jobban 
hozzájuk kötjük magunkat. Sem az amerikaiaknak, sem az Uniónak nem partnerként, hanem piacként van szüksége 
ránk. Magyarországot elözönlötték a külföldi multinacionális cégek, az emberek pedig törik magukat, hogy ezeknél a 
cégeknél minél jobb pozíciót tölthessenek be. Bár lehet, hogy igazuk van. A médiákban egyre-másra jelennek meg 
cikkek csalásokról és visszaélésekről. A magyar fiatalok ezzel párhuzamosan már hamarabb amerikanizálódnak. A 
Mc’Donaldsban mérgezik magukat olyan minőségű és áru kajával, ami egy átlagember számára nem megfelelő 
(ráadásul kevés is). A multiplexekben és plazákban töltik az összes idejüket, és hülyeségekre szórják anyuci és apuci 
pénzét. Ily módon tökéletes amerikai típusú tizenévesekké válnak. Legtöbbjüknek az a fontos, hogy minél drágább és 
márkásabb cuccokat viseljenek, a legdrágább italokat igyák, és a legmárkásabb cigit szívják. Be kéne már látniuk, hogy 
ez előbb-utóbb teljes eltompulásukhoz vezethet bármi más iránt. Eltávolodnak szülőföldjüktől, és ez által 
cserbenhagyják saját országukat. Ez Magyarország végét jelentheti. Beolvad azon országok közé, melyeknek önálló 
gondolkodásuk helyett a nagyhatalmi érdekek fogják meghatározni az életét. 

Sokan, ha az anarchiáról van szó, egyből a punkokra gondol. Ők már egyébként is lázadók a közvélemény 
szemében. Igazuk van, ők úgy néznek ki, és úgy viselkednek, ahogy nekik tetszik, ezért nagyon sokan lenézik őket, és 
utálattal fordulnak el tőlük, pedig ők csak azt hirdetik, hogy nem számit, hogy nézel ki, milyen elveket vallasz ugyan 
olyan tagja vagy a társadalomnak, és ugyanannyi jogod van az élethez. De nem minden anarchista punk. Vannak 
teljesen átlagos kinézetűek is, akiknek csak egyszerűen elegük van az állam és mások kizsákmányolásából. Ezért ha 
valamikor ilyen nézeteket valló emberrel találkozol, ne feledd el, hogy nem egyszerű lázadó, hanem „szabadságharcos”. 

                                                                                                                          Makra György  
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A kollégiumunk jelene: Szakkollégium lettünk! 
 
 

A Petőfi kollégium a 2001-2002-es tanévtől informatikai és angol-nyelvi szakkollégiumként működik. Az 
intézmény szempontjából történelmi jelentőségű esemény kapcsán az elmúlt héten a „Petőfirka” megbízásából 
intézményünk vezetőjénél Polyák Ferenc igazgató úrnál jártunk és a diákságot illetve a kollégiumot érintő kérdéseket 
tettük fel. 
V.M.: Milyen fejlesztések történtek a kollégiumban az év folyamán, illetve a közeljövőben milyen más fejlesztéseket 
tervez az intézmény vezetősége?  
 P.F.: A nyár folyamán elkezdtük az intézmény villamossági rendszerének felújítását. A tanév elejére első 
lépcsőben egészében elkészült a III. emelet, illetve részben a II. emelet. Itt megjegyzem, hogy az általatok -
ősszel- tapasztalt áramkimaradásokat november végére sikerült megszüntetni. Ez utóbbi probléma megoldása 
az intézménynek 200’000 Ft-jába került. 
Szintén a nyár folyamán több millió forintos beruházással sikerült a két régi kazánt részlegesen felújítani.    
A következő tanévben folytatni szeretnénk a régi kazánház tornateremmé alakítását.  
Továbbá bővíteni kívánjuk az internetes szolgáltatásunkat. Ez alatt azt értem, hogy a jelenlegi 
számítógépterem mögötti 151-es termet internetes számítástechnikai laborrá tervezzük fejleszteni. 
Előzőeken túl terveink között szerepel az angol nyelvi labor továbbfejlesztése, a III. emelet 
padlóburkolatának lelakkozása; 10-12 szoba új linóleum burkolattal való ellátása, valamint a szobák, a 
mellékhelyiségek és a folyosók festése is. 
 V.M.: Hallottuk, hogy a közeli jövőben a kollégiumi diákok számára főzési lehetőséget biztosítana. 
Megvalósulhat-e ez és ha igen mikor? 
 P.F.: A lehetőség nemsokára adott lesz. Az ősszel kialakítottuk a III emelet rövid folyosóján egy 
főzőkonyhát. Előreláthatóan 2002 januárjában –az elektromos hálózat kiépítését követően – átadásra kerül. 
Ezt követően a kollégistáink birtokába vehetik a hűtővel, villanytűzhellyel, mikrohullámú sütővel és egyéb 
konyhafelszerelésekkel ellátott főzőkonyhát.  
 V.M.: Az ősz során több probléma volt a fűtéssel és a melegvíz ellátással. Mi okozta a felmerülő 
problémákat? 
 P.F.: A kollégium jelenleg használt fűtési rendszerét 1984-ben adták át. Ez ugyanolyan  problémákat vett fel  
számunkra, mint egy öreg autónál. Egyébként a fűtés és a melegvíz szolgáltatás egymástól független 
rendszerek. 
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Az év elején hozzákezdtünk a rendszerek többlépcsős felújításhoz. Legelőször a melegvízzel 
foglalkoztunk. Itt a szakemberek minden fontos dolgot kicseréltek. (pl: szivattyú, stb.) Ez a munka több mint 
1 millió forintba került. A legutóbbi melegvízproblémát azonban a hőcserélők elvízkövesedése okozta. Ezt ki 
kellett tisztítani és ezután állt helyre a melegvíz szolgáltatás. A fűtés rekonstrukciójának első lépcsője 
2001.XII.12-én fejeződött be. Ezután az épület radiátorai azonosan meleg hőmérsékletűek. A továbbiakban 
szeretnénk további 2 kazánt venni. Ehhez pályázat, szponzorok és saját erőforrásaink útján kell a pénzt 
előteremteni. 
Megnyugtatásként azonban szeretném elmondani, hogy mind a fűtés mind a melegvíz szolgáltatás 
működőképessége folyamatos.  
 V.M.: Nagyon örültünk, hogy új TV-készüléket és videomagnót kapott minden szint. Azonban többen 
jelezték a diákok közül, hogy a III. emeleten a TV-adás gyenge minőségű. 
Ezen kívül minden szinten igényként merült fel a Sport1 és az HBO -adások vételi lehetősége. 
 P.F.: A III. emeleten kábelrongálódásról van szó amit –az elektromos vezetékek felújításakor- az azt végző 
kivitelező követett el. Ezt a közeljövőben ki fogjuk javítani. 
A Sport1 és az HBO –ért külön fizetni kell. A Diák-Önkormányzatnak van jogosultsága eldönteni, hogy 
bevezetteti-e ezen csatornákat. Javaslom az ezirányú kérésekkel hozzájuk forduljatok. 
 V.M.: A diákok és jómagam is nagyon sajnáljuk, hogy az éven elmaradt a „Karácsonyi disco”.  
Mi volt ennek az oka? 
 P.F.: Mivel az elmúlt disco-n a szomszéd lakók feljelentették a kollégiumot „rendzavarásért” és a rendőrség 
még nem zárta le az ügyet, ezért úgy gondoltam, hogy szerencsés egy kis szünetet tartani intézményünk és 
diákjaink érdekében. Egyébként az elmaradt disco-t a DÖ -al  egyetértésben januárjában tervezzük meg-
rendezni. 
 V.M.: Milyen sportrendezvények kerültek és kerülnek megrendezésre? 
 P.F.: Ez év őszén rendeztük meg a város kollégiumai között a Petőfi labdarúgó kupát. Januártól pedig 
beindul a városi „nagy” bajnokság a kollégiumok között több sportágban is (asztalitenisz, kézilabda, sakk, 
sportlövészet és  futball). Remélem a kollégiumi válogatottjaink az elmúlt évekhez hasonlóan jól fognak 
szerepelni. 
 V.M.: Igazgató úrnak köszönjük a riportot és a közelgő ünnepek alkalmával magam és diáktársaim nevében 
kellemes karácsonyt és boldog újévet kívánok. 
 P.F.: Sikerekben gazdag és boldog újévet kívánok a kollégium valamennyi diákjának.  
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             TÉLI SPORTOK            
 

Télen- ekkor „puszta ám csak igazán a puszta”, és „didereg az eperág”-a fagyos csikorgást gyakran lágyítja a 
száncsengők csilingelő hangja, a hógolyózók kacagása és a sítalpak, korcsolyák sercegése.  
Vajon mióta ismerjük ezeket a közkedvelt téli sportokat?  
  Jégkorszakbeli őseink bizonyíthatóan már szánkóztak, sőt egyesek szerint a szánkótalp régebbi a keréknél. A sível is 
hasonló a helyzet. Az Északi Jeges tenger partján felfedezett barlangokban tizenkétezer éves rajzokon láthatunk 
fatalpakon síelő alakot, ami azt bizonyítja, hogy az írott történelem előtti népvándorlás tulajdonképpen sítalpakon ment 
végbe, mivel ekkor Európa nagyobb részét hó és jég borította. Skandináviában azóta is-némi túlzással- előbb tudnak 
síelni a gyerekek, mint járni … 

S az utat szegő fák sora tanakodva nézi tűnésed!”                               Vincze Zoltán 

  Szepsi Csombor Márton hazánk fia 1629-ben leírta úti naplójában a németalföldi korcsolyázók szokásait, akik 
„csuszkondot” kötöttek a talpukra és „egy  vasra szegezett bottal jégen jártak”, de Hermann Ottótól tudjuk, hogy már 
honfoglaló őseink is csúszkáltak télvíz idején. Ők azonban egy „ jókora sódarcsontot” szíjaztak a lábukra. Sokáig így 
korcsolyáztak országszerte a fiatalok, ha ugyan hagyták őket, mert volt idő, amikor különböző ostoba rendeletek 
tiltották a „jégen járást”. Például II. József 1789-ben kiadott törvénye a balesetekre hivatkozva üldözte a korcsolyázást. 
Gvadányi József 1793-ban írt versében olvashatunk erről:  
„Télben a gyermekekkel jégen korcsolyáztam, /  
  Nyárban az erdőben velek magyaráztam, / 
  Féltett Anyám, hogy vagy leesek a fárúl, / 
  Vagy egyszer jég alá csúszok korcsolyástul. ” 
Hazánkban egyébként a korcsolyázás divatját a külföldön tanuló, úgynevezett peregrináló vándordiákok hozták be. 
Egynéhányuk azonban felnőtt korában is „kortsolyázott”, mint például Szilágyi Sámuel debreceni professzor, akinek 
egyik jeges bravúrját így örökítette meg a krónikás: 
„1739 februárjában a megfagyott Hortobágy határa Szilágyi pohár borokat rakatott és korcsolyán megindulván, maga 
mellet egy jó paripát futtatván, ez vele nem érkezett. Ő pedig futás közben felkapkodta a pohár borokat és kiiván, 
megint letette legsebesebben való menetében.” 
Hazánkban tehát századokkal ezelőtt már csúszkáltak, korcsolyáztak és egyéb havas-jeges játékokat űztek az emberek a 
befagyott folyókon vagy tavakon. A „nomád” téli sportolásnak az 1869-ben megalakult Pesti Korcsolyázó Egylet (PKE) 
vetett véget. A Városligeti-tó egy részét viszonylag hamar átalakították jégpályává, és korcsolya csatoló-melegedőt 
építettek mellé. 
Majd 1872-ben, Pest, Buda és Óbuda egyesítésének évében a PKE felvette a Budapest nevet, és ettől kezdve a BKE 
pályáján-amely Európa talán legszebbike-megindult a „jégen vigadás”. Kora téltől késő tavaszig koptatták itt a jeget az 
ifjú arszlánok, szépreményű kisasszonyok és orrhegyig sál mögé torlaszolt öreg urak. 
  A korcsolyázás-az evezés, lovaglás, vadászat és tenisz után-hivatalosan elismert sportágként csatát nyert nálunk is,  és 
szép sikerekkel gazdagította dicsőséglistánkat. Elég, ha csak Kronberger Lilit említjük, négyszeres világbajnok nőnket, 
aki a művészi irányzatú, zenére végzett női műkorcsolyázás úttörője volt. De szólhatnánk Földvári Tibor Európa-
bajnokunkról, aki a világon máig használt műkorcsolya szabályok első megfogalmazója.  
 Hogy állunk a sível? Vajon mióta van a talpunk alatt síléc? Feltehetően eleink is ismerték a sí elődjét, a hótalpat, 
amellyel a magas hóban közlekedtek, de a sportolásra alkalmas sí csak a XIX. sz. végén került Magyarországra. Chernel 
István, híres ornitológusunk 1891-ben Norvégiában  járva találkozott a síeléssel, vagy ahogy ő nevezte 
„lábszánkózással”. A madarász nagy sítúrákat tett feleségével, és természetesen hazatérve hozott magával néhány 
sítalpat mutatóba. A kőszegi faesztergályost rávette, hogy tanulja ki a mesterséget, és készítsen hazai fából sítalpakat. 
Több cikkben népszerűsítette azután a síelést, majd megírta az első Magyar Kézi Könyvet a sízés tudományáról. Később 
a budai hegyek előkelő dúsgazdag lakói próbálgatták fel a „lábszánkót” és 1894-ben megalapították az első 
síegyesületünket, amely azonban tavaszra- a hóval együtt- elolvadt, pontosabban fuzionált a Budapesti Korcsolyázó 
Egylettel. Az igazi sí sportot művelő egyesület 1908-ba jött létre és az országos bajnokságot csak 1911-ben írták ki 
először. Földrajzi adottságunkból fakadóan síelésben nem értünk el olyan jó nemzetközi eredményeket, mint 
műkorcsolyában, de azért a síelés mindig népszerű volt, s egyre inkább az ma is. Ott, ahol legalább egy-két domboldal 
található. Egy időben még „ státus szimbólum” is lett a sízés, az is felrakta a Zsiguli tetejére a síléctartót, aki évente 
legfeljebb egyszer kötötte fel a talpakat, Utána pedig hetekig gipszben sántikált. Ma már 10 ezrek váltak rabjaivá ennek 
a szép sportnak. A sí valóban a téli sportok királya. Aki valaha komolyan megtanulta a siklást, az örökre megszerette, és 
alig várja, hogy „hózzon”. Ezt írta Radnóti Miklós  a Téli vasárnap című versében:  

„Fend hóhoz a léced! 
Csisszan az s kinyitja előtted az erdőt, 

S mögötted újra kezet fog a szél 
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OMAHA Önvédelmi- Harci Iskola 
Szigili Fighting System 

A Szigili Fighting System (SFS). Szigili L. reálharcművész által létrehozott Egyetemes Önvédelmi-Harci Tudomány. 
 
Nem tartozik népcsoporthoz, vagy történelemhez, csak magához az emberhez a jelenben. 
 
Részei az INFI módszer a pusztakezes harchoz, a SWEAPONS stílus fegyverekhez, különleges 
VIZSGARENDSZER és a FILOZÓFIA. 

Az INFI módszer  
Az INFI (Individual Fighting: egyéni harc) módszer minden látott irányzattól teljesen különböző fejlesztési program. 
 
Az egyéni különbözőségeket szem előtt tartva ad iránymutatást a saját stílus megtalálásához. 
Az INFI instruktor tanmenet szerint, tudományos alapelvek és törvényszerűségek alkalmazásával segít. Olyan, mint 
egy kertész, minden növényt annak nevel ami. A bentről fakadó jelleget nem alakítja át. 
A módszer megszilárdítja és csiszolja a küzdő saját mozgáskultúráját, nem pedig megtanítja egy másik emberéét 
(nem mozdulatutánzás). 
 
Az így kialakult egyéni harcot (INFI-t) nem lehet elfelejteni. Megmarad még akkor is, ha sok évig nem gyakorolja 
valaki, hiszen belőle fakad. 
 
A módszer minden ésszerű veszélyhelyzetet produkál a gyakorlók tapasztalatszerzése érdekében. A több száz 
speciális gyakorlatból össze-álló rendszer a végtelen lehetőségeket kínáló szituációk problémamentes, megoldását 
biztosítja az egyszerű fogásból szabadulásoktól a több ellenfeles küzdelemig.  
 
Ugyanazt a hatékonyságot ugyanannyi idő alatt érheti el egy gyenge nő, mint az izmos férfi, csak másképp. 
 
Az INFI módszerrel már 3-4 hónap is elegendő annak a hatékonyságnak az eléréséhez, melyet a hatásosabb 
küzdőirányzatok gyakorlása 5-10 év alatt nyújt. 

Sweapons  
Az Sweapons realista stílus. Hat fegyvert foglal magába; rövid-, hosszú-, iker-bot (nunchaku), tonfa, lánc és kés. 
 
A professzionális fegyverhasználatot kiegészítve a Sweapons foglalkozik még az un. alkalmi fegyverekkel is, azon 
keresztül, hogy fegyvernemeiben alkalmazott technikák teljességgel átültethetőek hétköz-napi tárgyak önvédelmi 
fegyverként történő használatára. 

Az SFS vizsgarendszer  
Ez egy speciális megmérettetési lehetőség, elsősorban az önvédelmi harc hatékonyságfokának megállapítására, 
függetlenül attól, hogy az INFI módszerrel gyakorolt, vagy az utcán nevelkedett, sőt bármely tradicionális stílus 
gyakorlóját is reálisan teszteli. 

Az iskola                                                                                                                                                  
A Szigili Fighting System-et az OMAHA Önvédelmi-Harci Iskola alkalmazza. Az felszerelt tréningtermekben 
folyamatosan kiscsoportos tanfolyamok indulnak. 

OMAHA Önvédelmi-Harci Iskola: 
3525 Miskolc, Erzsébet tér 5. 

Tel.: (46) 416-266, (20) 349-0883  
 
 

 
 

Orosz S. 
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Versenyeredmények  
 

Az őszi labdarúgó Petőfi Kupa eredményei:  

 
1. Teleki B 
2. Petőfi A 
3. Petőfi B 
4. Kós A 
5. Teleki A 
6. Kós B 

 
Az őszi asztalitenisz házibajnokság 
eredményei: 

 
1. Rencsi László 
2. Tőzsér Krisztián 
3. Gulyás Norbert 

 
Az őszi sakk házibajnokság eredményei: 

 
1. Pásthi Dániel 
2. Pásthi Zsolt 
3. Jávorszki László 

 
Az őszi lövész házibajnokság végeredménye: 

 
1. Fodor Sándor, Orosz Péter, Horváth Péter 307 kör 
2. Kovács Norbert, Salap Lajos, Deák Norbert 276 kör 
3. Tuza Péter, Balla Gábor, Drevnyák Roland 261 kör 
 

A városi középiskolák közötti opera vetélkedőn a Petőfi Szakkollégium ötfős 
csapata döntőbe jutott egyedüli kollégiumként (Király Viktor, Nagy Zoltán, Stipta 
Károly, Sztrik Zsolt, Terjék Zsolt). Gratulálunk!  

 
A városi kollégiumok közötti angol nyelvi verseny első fordulójában Maluzsák 
János kollégistánk 5. helyezést ért el. A második országismereti fordulón 
kollégiumunk csapata az első helyet szerezte meg (Nádasi Zoltán, Rozgonyi 
László, Maluzsák János). Mindent bele márciusban! Hajrá Petőfi! 
A csapataink felkészítésében és a versenyek szervezésében közreműködtek:  
Martis Ferenc igazgatóhelyettes; Huba István könyvtáros-tanár; Molnár László és 
Horváth István nevelőtanárok. 

 
Valla Miklós 


