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A Piarista Szakk6pz6 tskola csalddi
az 6rdekl6d6ket

napjdn viiltozatos 6s szinvonalas programokkal v6rta

t6nak k6pei is, amelyekb6l a szakiskola fo-
lyos6in nyilt ki6llitSs,Az 6n nagymamdm/
nagypap6m" cfmmel.
P6diumbesz6lget6s keret6ben saj6t hiva-
tdsukr6l 6s a piarista karizmSr6l gondol-
kodtak a rendhSzban 616 szerzetesek 6s
a piarista ktildet6st maguk6nak vall6 tan5-
rok, egykori didkok is. 5 mikcizben utakat
ta16ltak a csal6d, az otthon, az elfogad6s,
az dsszetartoz6s, a ,,mi" fogalmdnak leg-
m6lyebb 6s legtisztdbb jelent6seihez, sza-
vaikban saj6t kimondatlan gondolataikra
ismertek a kert hatalmas fdi alatt korrilot-
ruk ul6k. 
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A csalSdi nap szeles kozons6get meg-
szolito z6roakkordja volt annak a nagyiv(
csalddi programsorozatnak, amely febru-
iirban indult, s amelyben a Piarista Szak-
k6pz6 lskola mellett a Brjzaszem lskola
6s a katolikus pl6biini6k is rdszt vettek.
A projekthez kapcsol6d6 valamennyi ren-
dezv6ny 6s mfihely egy-egy rijabb lehe-
t6s6get teremtett a csalddi 6s hdzastdrsi
kotel6kekben rej16 6rt6kek felismer6s6re,
az egym6st tdmogato szeretetviszonyok
meg6l6s6re. Dobrentei lldik6 6s Levente
Pdte r hinassitga kad6m iiijiina k r6sztvev5i
nemcsak az onismeret 6s a tdrs m6lyebb
ismeret6nek fontossdgdt tudatos[thatt6k
magukban, hanem a kdt f6l krilonbrjz6-
s6geiben rejl5 er6t is felismerhett6k sa-
jdt kapcsolatukban. A pl6bdnidkon zaj16
jegyesoktatiis keret6ben hosszabb ideje
harmonikus kapcsolatban egytitt 616 h6-
zaspdrok ls vend6gs6gbe hivtdk, bizal-
mukba fogadt6k, tandcsaikkal l;itt6k el
az eskriv6 el6n dl16 fiatalokat. A baba-ma-
ma klub tagjainak pszichol6gus vezet6-
s6vel m(kod6 csaliidmfihelyben volt le-
het6s6gtik alkot6i folyamatkdnt tekinteni
anyas6gukra, 6s felismerni, mennyi tdmo-
gatdst nyfjthatnak egymdsnak a hasonl6
6lethelyzetben l6v6k sajdt tapasztalataik
megoszt6s6val. AltalSnos iskolSs gyere-
kek, tandrok, sztil6k 6s nagysztjl6k is r6szt
vettek abban a ciklus-show elnevez6s(
,,kamaszprogramban', amely a feln6tt6
6r6s testi-lelki folyamataihoz jdtdkosan,
humorral, teljes nyiltsSggal kozelitve se-
gitett sokaknak az eg6szs6ges test-tudat
kialakuldsdban vagy meg6l6s6ben.
A tobb h6napon 5t tart6 programsorozat
a Nemzeti Er6forr6s Miniszt6rium Szoci6lis,
Csaldd- 6s lfrisdgtigydrt Felel6s Allamtit-
kSrsdga megbiziisdb6l a Nemzeti Csaldd-
6s SzociSlpolitikai Int6zet tdmogatdsdval
j<itt l6tre, 6s sokakat segitett kozelebb on-
magukhoz, az ov6ikhez 6s lstenhez.

Koditek Bernadett

s6gbe mindazokat, akiket foglalkoztatnak
a csal6ddal kapcsolatos gondolatok, meg-
oszthat6 6lm6nyeik, v6laszra vd16 k6rd6-
seik vannak e temdban, vagy egyszeriien
csak szivesen toltenek el egy napot sajdt
csalSdtagjaikkal egyritt miisok tdrsas6gd-
ban. Az egymdst 616 szakmai, kulturSlis 6s
szabadld6s programok kozott nem volt
konny[i a v6lasztds. Kozek Lilla pszichol6-
gussal a116l besz6lgethettek az 6rdekl6-
d6k, hogyan vdlhat a csal6di 6let alkot6i
folyamatt6, amelyben a szril6k 6s a gye-
rekek kolcsonosen,,nevelik" egym6st,
szr.intelenril alakitjdk egym6s szem6lyis6-
gdt. Dr. Gallai Mdria gyermekorvos-gyer-
mekpszichiiiter m(hely6ben a r6sztvev6k
arra a k6rd6sre kerest6k a vSlaszt, hogy az
egyes dletszakaszokra jellemz6, elkerril-
hetetlen neh6zs6geket hogyan tudj6k a
csalddok a fejl6d6s rijabb 6s iljabb lehe-
tSs6geik6nt 6rtelmezni 6s meg6lni. Egy
harmadik helyszinen Gyombolai Mdrton
,6s Gyombolaind Kindler Edit vezet6s6vel
a116l besz6lgettek id6sebbek 6s fiatalab-
bak, hogy milyen 6letfeladatok el6 6llitja
az embert az id5skor, hogyan viilhat egy
eg6sz 6lettapasztalata a teljes szem6lyis6-
gen atsugdrz6 bolcsess6gg6, amely aztSn
6letre sz6l6 mintak6nt 6ghet bele egy kis-
gyerek lelk6be. A nagyszUl6 6s az unoka
kozotti m6ly 6s bens6s6ges kapcsolatr6l
iirulkodtak a B0zaszem lskola ralzpitlyitza-
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A csalad minden emberi
kozoss6g bolcsSje
EGY NAGYVU PNOI TKT TAPASZTALATAI

f[ lig nehdny evtizeddel ezekin m6g j6l

fl mUkodott a gener6ci6k kozotti ossze-
f lfogds. A gyerekek az akkoriban meg
tobb id6t otthon tolt6 feln6ttekt6l koz-
vetlenul megismerhet6 mintdkat kaptak
az 6lethez. A szti l6k a kicsik felti gyelet6ben,
nevel6s6ben sz6mithattak sajdt szrileik se-
gits6g6re, nem kellett estig magukra hagy-
niuk a gyerekeiket ahhoz, hogy dolgozni
tudjanak. Az id6sek szlmdra pedig dletrik
v6g6ig biztonsdgot 6s gondoskodast nyuj-
tottak a gyerekek 6s az unokdk, nem ma-
radtak anyagi, fizikai 6s lelki tdmasz n6lktil,
mire minden erejriket odaadtdk mdr ma-
gukb6l a vil6gnak. A csal6d, az a mikroko-
zoss6g, amelyen keresztril az ember meg-
hatdroz6 alap6lm6ny6v6 vdlik a bizalom 6s
a szeretet, ahonnan a kozosseg r6szek6nt
va16 l6tez6s els6 mintiiit ki-ki magdval
hozza, valamennyiilnk 6let6ben n6lkri-
lozhetetlen v6d6h6l6, amelyet - hacsak
lehet - minden s6rril6st6l 6vni kell. Am
a nagyot fordult vildg ma naponta ezernyi
pr6bdnak veti ald a csal6di kapcsolatokat.
A meggyengtih tradfci6k kordban nagy se-
gits6get jelenthet minden konyv el6adds,
szem6lyes besz6lget6s, kozoss6gi 6lm6ny,
amely meger6sitdst nydjthat a vSlaszokat
tudatosan keres6knek.
A Piarista SzakkdpzS lskola 6s Gimndzium
Sprilis 28-6n a Gener5ci6k Kozrjtti Szolida-
ritds Napjdhoz kapcsol6dva hivta vend69-
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