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Tisztelt Tantestület! 
(Gerő Zoltán, Major Csilla és Oláh Bence előterjesztése a Huhogásra) 

 
Indítványozzuk a bérletrendszer életbeléptetését a Politechnikumban. Először a bérlet 

szükségességét kívánjuk alátámasztani, majd pontosan kifejtjük, hogyan működne a 
bérletrendszer. 

 

Érvelés: 
• Azok a diákok, akik alkalmatlannak érzik magukat az adott tanórán való érdemi 

munkára, igazoltan távol maradhatnak, így nem zavarják se a tanárt, se a tanulni vágyó 
diákokat, és ők is értelmesen tölthetik idejüket, például a könyvtárban. Vagyis ezzel 
mindenki � az adott diák, a tanár, a többi diák � egyaránt jól jár. 

• Kevesebb magatartási gonddal kellene megküzdenie a tanároknak nap mint nap. 
• Sokkal nagyobb lenne a tanórák intenzitása, és nem utolsósorban sokkal jobb lenne 

az órák hangulata. 
• Mivel a bérlet csak hármas érdemjegytől vehető igénybe, motivációs erőként jelenik 

meg. Ebből következően nagymértékben javulna a diákok teljesítménye, és ez által az 
érdemjegyek is növekednének. 

• A Poli szelleméhez közel áll, hogy minden diák szabadon dönthessen saját sorsát 
illetően. 

• A diákok fokozatosan megtanulnák kezelni a szabadságukat, nyilvánvalóan kezdeti 
hibákkal, ugyanakkor ez igen sokat tenne hozzá ahhoz az érési folyamathoz, amit egy 
tizenéves megél. Itt feltétlenül megjegyezzük, hogy a Poli az életre készít fel, és egy érett 
demokráciában az egyik legalapvetőbb dolog megtanulni a szabadsággal való bánásmódot. 

 

A bérlet: 
• 9. évfolyam második félévétől lép életbe. 
• Negyedenként, tantárgyanként kettő tanórára érvényes (kivétel: osztályidő, YE 

elmélet és gyakorlat). 
• Csak azokra érvényes, akik az adott tantárgyból az előző negyedévben legalább 

hármas érdemjegyet szereztek. 
• A bérlet nem használható sem dolgozat, sem más egyéb számonkérés kikerülésére. 
Ezt a javaslatot az IT véleménynyilvánítása egyértelműen támogatta. 
 

A bérlet így nézhet ki: 
A bérletben az összes tantárgy fel van sorolva, és hozzájuk van rendelve két üres rubrika, 

melyek az igénybe vehető órákat jelképezik. Amennyiben egy diák nem jogosult az adott 
tárgyról való hiányzásra, akkor ezt az osztályfőnök úgy jelzi, hogy kihúzza az adott két 
négyzetet. 

Tantárgyak I. negyed II. negyed III. negyed IV. negyed
Matematika         
Természetismeret         
Művészetismeret         
Idegen nyelv         
Stb.         
Osztályfőnök aláírása         
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A bérlet használatának folyamata: 
Az órát tartó tanárnak legkésőbb öt perccel az óra megkezdése (a becsengetés) előtt sze-

mélyesen kell aláírásra átadni a bérletet. Ha a diák nem találja a tanárt, akkor nem veheti 
igénybe ezt a fajta lehetőséget. A tanár az óra megkezdése után nem kezdeményezheti a di-
ák távolmaradását a bérlet rovására, vagyis a diákot nem lehet kiküldeni az óráról a bérlet 
kihasználásával. 

Az Iskolabíróság szankcióként megvonhatja a bérlet használatának a jogát.  
 

A bérlet használata: 
A diák köteles a kijelölt helyeken tölteni az igazolt tanórát, vagyis a napköziben vagy a 

könyvtárban. Amennyiben a diák nem óraszerűen viselkedik a megadott helyeken, vagy 
nem a megadott helyen tartózkodik, akkor az ezt észlelő tanár jelzi az osztályfőnököknek, 
akik a bérletet előzetes konzultációt követően elvehetik az adott negyedre. 

Abban az esetben, ha a diák egyáltalán nem jogosult a rendszer igénybevételére, automa-
tikusan nem kap bérletet. Amennyiben a diák nem hozza vissza időben (a negyed végén) a 
bérletét érvényesíteni vagy elhagyja, akkor az adott negyedben nem használhatja. Az el-
vesztett bérlet helyett a diák újat kap a következő negyedekre. A bérletet a negyedévenként 
kiosztott leckekönyvvel együtt kell visszaosztani olyan formában, hogy már tartalmazza az 
osztályfőnökök láttamozását. 
 
2004. december 9. 
 
 

A december 9-i Huhogás a 
fenti előterjesztést a kö-
vetkező módosításokkal 

fogadta el: 
 

• Két-három hónap múlva a Huhogás 
visszatér a kérdésre, és értékeli a rend-
szer működését. 
• A tanárnak nincs joga utólagos 
könyvelésre. Ez azt jelenti, hogy a diák 
nem kérheti, hogy a nála nem lévő bérletet a tanár az engedélyező aláírással később, te-
hát nem az órát megelőzően, nem a szabályos időpontban lássa el. 
• Az informatika és a gépírás egy tantárgynak számít. Így ezen tárgyak esetében 
negyedévenként összesen két alkalommal van hiányzási lehetőség a bérlettel. 
• A majdan bevezetendő nyelvi előkészítő évfolyamra nem vonatkozik a 
bérletrendszer. 

 

Politechnikum, 2004. 12. 10. 
 

Lejegyezte egyetértésben: Gerő Zoltán, Molnár Lajos és Oláh Bence 
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EMLÉKEZTETŐ 
az Iskolatanács 2004. november 16-i üléséről 

 
Jelen voltak: 

   Szülők   diákok 
GamMa  Keveházy Csaba  Mészáros Zsófia 
Non-stop  Szegedi István   Tercs Szonja 
KARMA  Ihász Dezső   Horváth Anna 
(P)Olympos  Andrasev Brigitta  - 
M&Ms  Palotai Valéria  - 
JAM   Goldgruberné Héjj Katalin - 
NeveNincs  Farkas Éva   Gelléri Luca 
ALfonZOO  Hajasné Szűcs Jolán  Meggyesfalvi Bogi 
Kabaré   Geréné Matzner Katalin Kanev Adrienne 
AzBest  -    Tóth Áron Gergely 
AnZsu   -    - 
Poly-P   Csillag Judit   Veisz Júlia 
AttiTüd  Benkó Erzsébet  Burchard-Bélaváry Gáspár Vince 
GézAndGúz  -    Győry Zsuzsanna 
Afro(Poli)sz  -    Puss Máté 
(m)Aster-X  -    - 
Monopoli  Németh Lajosné  Lippényi Miklós 
First Class      - 
Tour-mix      - 
PoliTour      Nagy Bence 
Tanerők:  Fekete Ádám, Jakab Judit, Molnár Lajos, Szász Kata 
Vendég:  Kriszt Rita, Stemler Mihály előadók  

Czibor Erzsébet, Csoncsi 
 
Napirend: 
1. Tájékoztatót hallottunk az iskola drogstratégiájáról és a jelenleg is folyó, ezért még nem 
teljesen feldolgozott felmérések tapasztalatairól. 
Elsőként az egészségmérő kérdőív adatairól esett szó, melynek célja egy általános kép 
kialakítása volt a diákok táplálkozási szokásairól, a mozgáshoz, sporthoz fűződő 
viszonyukról és a testükkel, egészségükkel kapcsolatos önképük tudatosságának 
helyzetéről, mértékéről. 
Vizsgálta a felmérés viszonyukat a szenvedélybetegséget okozó legális és illegális 
szerekhez (alkohol és energia italok fogyasztása, dohányzás egyfelől, marihuána, 
amphetamin származékok, nyugtatók és kemény drogok használata másfelől).  
Megismerkedtünk az országos adatok aggodalomra okot adó tendenciájával. Ennek 
fényében különösen elgondolkoztató s egyben az egészségre nevelés és a drogprevenció 
fontosságát hangsúlyozó a Poli diákjaira is jellemző gyanútlanság, tájékozatlanság és 
bagatellizálásra való hajlam ebben a tárgykörben. A munkának kellős közepében vagyunk. 
Előadóink szerint országosan példaértékű az iskolánknak ezzel kapcsolatos szemlélete és 
mindennapi gyakorlata. (Ezt örömmel zsebeltük be!) 
2. Az előző napok diák- és szülői fórumai után az IT is foglalkozott a �Mi folyik az órán?� 
témakörrel. Kis csoportokban a következő kéréseket dolgoztuk fel: 

• Mi a véleménye az IT-nek az idáig történtek indítékairól, tartalmáról, menetéről? 



 
 

5

• Mi az IT ajánlata a munka további menetéről, tartalmi elemeiről? 
• Mi az IT-tagok benyomása az eltelt öt nap tapasztalatairól? Van-e változás azóta? 

A legtöbb csoportban kifejezetten izgalmas beszélgetés zajlott ezekről a kérdésekről. 
Felmerült például, hogy nem volt elég �drámai� a fórum, nem érezte minden résztvevő 
kellően a jelentőségét. Többen sajnálták, hogy nem volt mód a helyszínen párbeszédre, nem 
volt mindenki előtt világos, hogy miért éppen most került sor a változásra, a fórumokra, bár 
a többség indokoltnak tartotta a megtartásukat. A változás folyamatát érzik általában az 
iskolapolgárok, de az irányát nem teljesen. Fontosnak, bár szomorúnak tartották sokan, 
hogy olyan evidenciákat kellett leszögezni, amelyeknek az emberek közötti kapcsolatokban 
természetesnek kellene lenniük. Kevés, de egyértelmű és következetesen betartatott 
szabályokat szeretne látni az IT, egyértelműen világos, nem kicsinyes, de �építő jellegű� 
szankciókkal egyetemben. Elsősorban a dolgok mélyét is elemző, közösségi megoldásokat 
várják. Többen hangsúlyozták, hogy a bejövő új diákok (és tanárok is!) kapjanak nagyobb 
támogatást az eligazodásban, a szabályok, értékek megismerésében, és azt is, hogy ezeket a 
szabályokat időről időre újra tudatosítani kellene az iskola egészében. Az eltelt időről szólva 
a többség szerint inkább a tanárok oldaláról érződik változás, a diákok részéről még nem 
igazán, de ezen nem is lehet csodálkozni nagyon. Néhányan attól tartanak, hogy a kezdeti 
lelkesedés után alábbhagy majd a lendület, és minden marad a régiben.  
Javaslatként felmerült, hogy a tanárok értékeléséhez hasonlóan a közösségi munkát is jó 
lenne valamilyen formában értékelni. A tanulásmódszertant az itt tanulás teljes időszakára 
ki kellene terjeszteni. Sokan a felvételi szisztéma átgondolásában, szigorításában, az EQ 
mérésében látják a megoldást. Többször szóba került a késésekkel kapcsolatban a tanárok 
felelőssége, fegyelmezetlensége is. A diákképviselők rendre megemlítették osztályuknak a 
kérését egyes szabályok �puhításával� kapcsolatban (órai evés, lyukas órai tartózkodás stb.). 
Lajos ezek után válaszolt néhány felvetésre. 
Végül az IT szavazott arról, hogy támogatja-e a Huhogásnak azt a kérését, hogy az 
értékelési rendszernek az órai munkával, a felszerelés hiányával s a házi feladatokkal 
kapcsolatos megváltoztatására az év közben kerülhessen sor. 
A szavazás eredménye: 29 � igen, 1 � nem, 5 � tartózkodás. 
 
A következő IT-ülés időpontja december első keddje, fél öt óra.  
A levezető elnök Goldgruberné Héjj Katalin lesz a szülői oldal részéről. 
 
Poli, 2004. november 16.  

Lejegyezte: Szász Kata, IT-titkár 
 
 

 
FIGYELEM! 

 
A november 23-i bombariadó miatt 

2005. január 8-án, szombaton 9.15-től tanítás lesz 
a keddi órarend szerint! 
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EMLÉKEZTETŐ 
az Iskolatanács 2004. december 7-i üléséről 

 
Jelen voltak: 
   Szülők   diákok 
GamMa  Keveházy Csaba  - 
Non-stop  Szegedi István  Tercs Szonja 
KARMA  Ihász Dezső   Horváth Anna 
(P)Olympos  Andrasev Brigitta  - 
M&Ms  -    Krudy Norbert 
JAM   -    - 
NeveNincs  Farkas Éva   - 
ALfonZOO  Hajasné Szűcs Jolán  - 
Kabaré  Geréné Matzner Katalin - 
AzBest  Magvas Tünde  Tóth Áron Gergely 
AnZsu  -    - 
Poly-P   Csillag Judit   - 
AttiTüd  Benkó Erzsébet  - 
GézAndGúz  -    - 
Afro(Poli)sz  Petheő Klára   - 
(m)Aster-X  Czoboly Nóra  - 
Monopoli  -    - 
First Class      - 
Tour-mix      - 
PoliTour      Nagy Bence 
Tanerők:  Fekete Ádám, Jakab Judit, Molnár Lajos, Szász Kata 
Vendég:   Balogh Dávid (ALfonZOO) 
 
Napirend: 

1. Az új értékelési rendszer részleteinek megbeszélése 
Az órai munkát, a házi feladatok és felszerelések meglétét értékelő pontosított-

kiegészített rendszer részleteit minden diák (és családja) kézhez kapja 2004. december 9-én 
vagy 10-én, az osztályidőn/ketyerén/záráson. A változtatások a második félévtől 
érvényesek. 

Az újításokhoz kapcsolódóan hangzottak el megállapítások, értelmezések: 
• A témazáró dolgozatok pótlásának időpontját egyes tantárgyak (pl. 

társadalomismeret, idegen nyelv) már az év elején tudatják a diákokkal, más 
munkacsoportok ezt nem egységesítik. 

• Az új szankciókkal nem az órai magatartás minősül, bár óhatatlanul összefügg a 
felszerelés, házi feladat megléte és a fegyelem, viselkedés a munkavégzés színvonalával. 

• A munka nem lehet büntetési módszer! Kiselőadásokkal motiválni lehet, de a rossz 
magatartást ezzel megtorolni nem szabad. 

• Az órai fegyelmezetlenséget tilos � a tanulmányi előmenetelt értékelő � mínusszal 
büntetni. 

• A szülőknek nehéz tájékozódniuk � ellenőrző hiányában � a diák negyedévi teljesít-
ményéről: a jegyekről, pluszokról, mínuszokról. Az informálásuk alapvetően a tanuló dolga, 
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de a tanárok is adnak természetesen felvilágosítást te-
lefonon, e-mailen, személyesen � és nem csak az évi 
két fogadóórán. 

• Telefonon elérni a tanárokat nem mindig egy-
szerű, és nem mindig alkalmas. Éppen ezért a szülők 
azt a kérést fogalmazták meg, hogy ha már a Politech-
nikum honlapján olvasható a pedagógusok e-
mailcíme, akkor ez valódi kommunikációs mód le-
gyen: nézzék is meg rendszeresen a postaládájukat, és 
reagáljanak a megkeresésekre. 

 
2. A késések szankcionálásának megvitatása 
A késésekre a következő szabályok vonatkoznak: 
• Nincs különbség a reggeli és a napközbeni ké-

sés között. 
• A késés nem váltódik át igazolatlan órára. 
• Legkésőbb öt késés után az osztályfőnököknek 

foglalkozniuk kell a vétséggel. Maximum tíz késés után a szülőket is be kell vonni az intéz-
kedésbe. Legkésőbb huszonöt késésnél már az Iskolabíróság kezeli az ügyet. 

• A naplóban regisztrálják a tanárok a pontatlanságot. Negyedév, félév végén az 
évkönyvbe, leckekönyvbe is bekerül a késések száma.  

• A késések nem nullázódnak le. 
• A titkárság továbbra is jegyzi a reggeli késéseket. 
• Az új rendszer félévkor, 2005. január 24-től lép életbe. Addig a régi rend működik. 

 
Legközelebb jövőre, 2005. február 1-jén találkozunk fél ötkor a könyvtárban. Akkor talán 
végre a szülők veszik át az IT-ülés irányítását. 
 
Budapest, 2004. december 8. 

Jakab Judit, jegyző 
 

 

Köszönet 
Szőnyei Dávidnak és családjának  

a több száz értékes könyvért, amellyel  
az iskolai könyvtárat gyarapította. 
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Gratulálunk 

 
azoknak, akik sikeres középfokú nyelvvizsgát tettek angolból az előző szám megjelenése 
óta! 

Farkas Dóra /AFro(Poli)sz/ 

Csek Zsuzsanna /AFro(Poli)sz/ 

Gaul Miklós /AFro(Poli)sz/ 

Sultz Ödön /AFro(Poli)sz/ 
 
Az angol munkacsoport nevében: 

Váczi Éva  
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Iskolabírósági határozatok 
 

 
A 2004. október 13-ai tárgyalás 

összefoglalója 
 

Ezen a tárgyaláson az Iskolabíróság öt ügyet 
tárgyalt. Három diákot tanáruk jelentett fel az 
órai magatartásuk miatt. Egy diákot 
osztályfőnöke jelentett fel dohányzás miatt. 
Az ötödik diákot osztályfőnökei jelentették 
fel lógás miatt. 
Bírók: Szmeskó János tanárbíró; Oláhné 
Nyeste Zsuzsa  szülőbíró;  Kluzsnik Réka  
diákbíró 
 

Három diák ügye  
az órai rendzavarások miatt 

 

Előzmények: 
A tanár azért jelentette fel a három diákot, 
mert a művészet- és a kommunikációórákat 
hangos és folyamatos beszéddel, kiabálással, 
dobálózással zavarták. Viselkedésük 
lehetetlenné tette az órákat. 
Tárgyalás: 
A szóbeli kiegészítésben a tanár elmondta, 
hogy a panaszoltak a tanév eleje óta zavarják 
az órákat. Hiába szól rájuk, magatartásukon 
nem változtatnak. Próbálkozott már az 
ültetéssel is, de ez nem mindig járt sikerrel. 
Hozzászólásukban, a panaszoltak elfogadták a 
feljelentés tartalmát. Egyikük a tantárgy iránti 
érdektelenségével magyarázta tetteit. Másikuk 
személyes, családi okokra vezette vissza a 
negatív változását. Egyben jelezte, hogy neki 
erősebb kontrollra van szüksége, mint az 
önfegyelmezés vagy a tanár szóbeli 
figyelmeztetése. Ő a magatartásfüzetet saját 
maga számára hasznosnak vélte. 
Az osztályfőnökök kiegészítéséből kiderült, 
hogy a panaszoltakkal más órákon is a 
fentiekhez hasonló baj van.  
Az osztály művészet és kommunikáció 
tantárgyfelelősei megerősítették, hogy a 
panaszoltak tényleg a leírt módokon zavarják 
az órákat, bár az osztályt annyira nem zavarja, 
mint amennyire a tanárok szavaiból kiderült. 
A feljelentő tanár ezt nem erősítette meg, 
ugyanis neki panaszkodnak az osztály tanulói, 
de nyíltan nem akarják felvállalni ezeket a 

panaszokat. Nem akarnak konfliktusba keveredni 
a panaszoltakkal. 
Határozatok: 
• A fegyelmi büntetés fokozata két esetben 

figyelmeztetés, amelyek közül az egyik hatálya 
nem a tanév vége, hanem 2005. december 31. 
A harmadik panaszolt esetében a fegyelmi 
büntetés intés, amelynek hatálya szintén 2005. 
december 31. 

• Két panaszoltnak (akik figyelmeztetésben 
részesültek) magatartásfüzetet kell vezetnie 
ezen tanév harmadik negyedének végéig. A 
panaszoltak a füzet vezetése alól leghamarabb 
a második negyed végén mentesülhetnek, 
amennyiben az osztályfőnökeik pozitív és 
stabil változást tapasztalnak náluk.  

• A harmadik panaszoltnak, aki intésben 
részesült, annak ellenére, hogy szeretett volna, 
nem magatartásfüzetet kell vezetnie, hanem 
2004. december 31-ig meg kell tartania egy 
osztályidőt, amelynek a témája: �Osztálybeli 
viszonyok � Mitől jó egy osztályközösség?� A 
bíróság úgy érzékelte, hogy a panaszolt 
kellően érett személy ahhoz, hogy ne engedje 
meg neki a magatartásfüzet mögé bújást a 
felelőssége elől. Nem gondolja a bíróság, hogy 
a panaszoltnak erre a mankóra lenne szüksége. 
Sokkal inkább arra, hogy önerejéből felvállalja 
a környezete iránti felelősséget, viselkedése 
következményeit. 

• Mindhárom panaszoltnak minden órán elöl 
kell ülnie, egymástól a lehető legmesszebb. 

Indoklás: 
Az Iskolabíróság fontosnak tartja kiemelni, hogy a 
tanóra a munka színtere. Még abban az esetben 
sincs joga senkinek zavarni az órát, amennyiben 
az adott óra tartalmi része nem érdekli. Bármiféle 
rendzavarás jogokat sért: a többi tanuló tanuláshoz 
való jogát.  
A magatartásfüzetek vezetésének hosszabb 
időtartalmát az indokolja, hogy a panaszoltak 
esetében már volt ilyen megállapodás az 
osztályfőnökökkel a tavalyi évben, amikor is a 
magatartásfüzet eredményesen működött, de 
hatása nem volt elég hosszú távú. 
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Dohányzás miatt feljelentett diák ügye 
Előzmények: 
A panaszoltat osztályfőnöke azért jelentette 
fel az iskolabíróságon, mert, az utóbbi két-
három hétben háromszor sértette meg a 
dohányzással kapcsolatos szabályokat. A 
három esetből egyben tényleges dohányzáson 
érték. A másik két esetben a tettenéréskor 
nála (már) nem volt cigaretta, de illegális 
dohányzóhelyen volt dohányzók 
társaságában, így ezek ráutaló magatartást 
jelentettek. 
A feljelentésből kiderül, hogy a panaszolt 
tisztában kellett, hogy legyen minden 
kapcsolatos szabállyal, mivel arról már 
többször volt szó osztályidőkön, többek 
között idén év elején is. 
Tárgyalás: 
A tárgyalás folyamán kiderült, hogy a 
panaszoltnak eddig nem volt dohányzásos 
bírósági ügye. A szülők tudnak róla, és nem 
helyeslik a dohányzását. A panaszolt 
beszámolt arról, hogy az utolsó lebukása óta 
az iskolában nem dohányzik. Kerüli a 
dohányzós társaságokat és helyeket. Egyik 
osztályfőnöke kérdésére, hogy a feljelentésen 
kívül még mi tartotta, tartja vissza a 
dohányzástól, a panaszolt elmondta, hogy úgy 
érzi, �több értelemben� is ártalmas neki a 
dohányzás. 
Határozat: 
• A fegyelmi büntetés fokozata 

figyelmeztetés, amely 2005. december 31-
ig marad érvényben. 

• Abban az esetben, ha a panaszoltat a tanév 
végéig dohányzáson érik, az 
osztályfőnököknek azonnal fel kell 
jelenteni az Iskolabíróságon őt. 

Indoklás: 
A bíróság pozitívan értékelte a panaszolt 
megbánó hozzáállását. Súlyosbító 
körülményként járult az ügyhöz az, hogy a 
panaszolt teljes mértékben tisztába kellett, 
hogy legyen a dohányzás szabályaival, mivel 
azt az osztályfőnökök az elmúlt években is és 
idén is megbeszélték az osztállyal. 
 

A lógás miatt feljelentett diák ügye 
Előzmény:  
Az osztályfőnökök feljelentették a panaszol-
tat, aki szeptember végén két teljes napot iga-

zolatlanul hiányzott. Az esetet súlyosbítja, hogy a 
panaszolt maga hagyott üzenetet az iskolában az 
igazolatlan hiányzás második napján, hogy a kö-
vetkező napon orvoshoz kell mennie. 
Tárgyalás: 
A tárgyalás során a panaszolt arról számolt be, 
hogy a csütörtöki orvosi megjelenés adta az 
ötletet, hogy előtte két napot kimaradjon. Úgy 
gondolta, hogy az orvossal majd megbeszéli és kér 
igazolást a megelőző két napra is. Ez nem sikerült, 
és még aznap a szülei is tudomást szereztek a 
lógásáról. A családban azonnal tisztázták az ügyet. 
A panaszolt nagyon sajnálta, hogy a lógás mellett 
döntött. A szülők ezenfelül az osztályfőnökökkel 
is megbeszélték a kialakult helyzetet.  
A tárgyalás során a panaszolt szülei is felszólaltak. 
Édesapja hangsúlyozta, hogy abszolút nem 
értenek egyet gyermekük tettével. Szerintük a 
Politechnikum sok szabadságot ad a diákoknak, de 
a szabadság nem azonos a szabadossággal. Az 
édesanya hozzászólásában jelezte, hogy nem ért 
egyet fia tettével, de fontosnak tartja megjegyezni, 
hogy a családi beszélgetés óta fiuk láthatóan 
megbánta a tettét. 
Az egyik osztályfőnök a feljelentés 
kiegészítéseként azt kérte a bíróságtól, hogy 
amennyiben lehetséges az ítéletében kapjon helyet 
az is, hogy a panaszolt hiányzásaira ezen túl 
fokozottan legyenek érvényesek a szabályok, azaz 
ne lehessen a határidőket eltolni. 
Határozat: 
• A fegyelmi büntetés fokozata figyelmeztetés. 
• A panaszolt minden hiányzását az adott napon, 

az első óra végéig be kell jelenteni a szülőknek 
telefonon. Továbbá igazolásait a távolmaradást 
követő első tanítási napon köteles 
osztályfőnökének átadni. Amennyiben 
bármelyik kötelezettség nem teljesül, a teljes 
hiányzást igazolatlannak kell elkönyvelnie az 
osztályfőnököknek. Hatálya a tanév vége. 

Indoklás: 
Az Iskolabíróság kiemeli, hogy a lógásnak semmi-
lyen formája nem elfogadható. A panaszolt tettét 
súlyosbította, hogy a hiányzás másnapján maga 
akart mentőkörülményt kreálni azzal, hogy betele-
fonált az iskolába, ezzel félrevezette osztályfőnö-
keit. Mindezek mellett azonban, az Iskolabíróság 
nagyra értékelte a panaszolt szüleinek az ügyhöz 
való pozitív, segítő szándékú hozzáállását. A csa-
lád még az ügy kirobbanása előtt tisztázta a hely-
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zetet, és oly módon rendezte, amit a bíróság 
példaértékűnek tart, valamint biztosítékként 
értékelt annak érdekében, hogy a panaszolt 
többet ilyen helyzetbe ne kerüljön. 
 

Budapest, 2004. december 10. 
 

Szmeskó János, iskolabíró 
 

 

Időpont: 2004. november 30. 
Bírók: Kokas Edina (diákbíró, Tour-mix), 
Erkel András (szülőbíró, (P)Olympos), Bálint 
Gábor (tanárbíró) 
 

Egy (m)Aster-X-es diák ügye 
 

Résztvevők: Panaszolt, Dr. Marosvári Péter 
(osztályfőnök), Szabó László és Diósi Alojzia 
Előzmények: 
A panaszoltat osztályfőnökei jelentették fel, 
mert igazolatlan óráinak száma 
szeptemberben és októberben elérte a 17 1/3 
órát, és egy korábbi (2004. június 8-i), a 
2004/2005-ös tanév végéig hatályban lévő 
iskolabírósági határozat szerint három 
igazolatlan mulasztás után az 
osztályfőnökökkel meg kellett volna egyezni 
egy limitben (maximum 15 óra), amit ha 
túllép, automatikusan Iskolabíróság elé kerül 
az ügy. Ez nem történt meg, de az 
osztályfőnökök 15 igazolatlan óra után 
bepanaszolták a panaszoltat.  
A tárgyalás: 
A tárgyaláson kiderült, hogy igazolatlan mu-
lasztásai kivétel nélkül a reggeli késésekből 
adódnak. A panaszolt osztályfőnökei nem 
éreztek komoly elszántságot a késések meg-
szüntetésére, ezzel szemben úgy látták, a pa-
naszolt célja az, hogy az igazolatlan mulasz-
tások ne érjék el a 30 órát. A tanév első két 
hónapjában az osztályfőnökök többször elbe-

szélgettek a panaszolttal. Súlyosbító körülmény-
ként felmerült, hogy az előző határozat szerint a 
panaszoltnak el kellett volna kezdenie késésfüze-
tet vezetni a késések okairól, de ezt nem tette meg. 
A panaszolt elmondása szerint először nem érezte 
súlyát a késéseknek, de az osztályfőnöki beszélge-
tések segítettek, október 28. óta nem késett reggel. 
A késések okaként azt említette, hogy későn indul 
otthonról, és szüleitől is ezt a példát látja. A füzet-
vezetésről azt gondolta, az osztályfőnökök majd 
szólnak neki. A tárgyaláson az is kiderült, hogy az 
évek során ez az ötödik tárgyalása igazolatlan 
mulasztások miatt. 
Az Iskolabíróság enyhítő körülményt nem tudott 
figyelembe venni. 
Határozat: 
• A fegyelmi büntetés fokozata: felfüggesztett 

kizárás. 
• A határozat hatálya a tanév (2004/2005-ös) 

vége. 
• A 2004. június 8-i határozat alapján elkezd 

egy füzetet vezetni, amiben minden egyes 
késés és egyéb igazolatlan mulasztás 
körülményét leírja az időpont pontos 
megjelölésével (dátum, nap, óra, perc). A 
folyamat elindításához a panaszoltnak 
osztályfőnökei segítségét kell kérnie 
(füzettípus, lapok beosztása, táblázat 
milyensége stb.). A füzetvezetésért a panaszolt 
felelős, és azért is, hogy minden osztályidőn 
osztályfőnökei láttamozzák és nyomon 
követhessék azt, hogy a panaszolt betartja az 
Iskolabíróság határozatát. 

• Ha az igazolatlan mulasztások száma 
meghaladja a 30 órát, automatikusan 
Iskolabíróság elé kerül az ügy, ahol a Bíróság 
a panaszoltat kizárhatja a Politechnikumból. 

Indoklás: 
Az Iskolabíróság határozottan elítéli a panaszolt 
késéseit. Súlyosbító körülményként vette 
figyelembe a 2004. június 8-i határozat ilyen 
mértékű figyelmen kívül hagyását. Továbbá a 
Bíróság számára elfogadhatatlan, hogy a panaszolt 
a 30 igazolatlan órás határt egy olyan keretnek 
kezeli, amit következmények nélkül kihasználhat, 
hiszen minden egyes igazolatlan mulasztás 
fegyelmi vétség. 
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Egy ALfonZOOs diák ügyében 
 
Résztvevők: Panaszolt és édesanyja, Diósi 
Alojzia (osztályfőnök), Szabó László és 
osztálytársak 
Előzmények: 
A panaszoltat Diósi Alojzia (Lulu) jelentette 
fel az Iskolabíróságon, mert úgy érezte, a 
panaszolt megsértette az iskolapolgárok 
normális együttműködését biztosító 
kommunikációs szabályokat. Október 22-én, 
társadalomismeret órán jelezte a diáknak, 
hogy óra után maradjon a teremben, mert 
beszélni szeretne vele. Ennek ellenére 
csengetés után a panaszolt ki akart menni a 
teremből, mire újra szólt, hogy beszélni akar 
vele, de a panaszolt úgy nyilatkozott, hogy őt 
ez nem érdekli. 
A tárgyalás: 
A tárgyaláson kiderült, Lulu méltánytalannak 
érezte, hogy egy diák így viselkedik vele, 
amikor ő nem így kommunikál a diákokkal. 
Hozzátette, a panaszolt esetében már többször 
volt kommunikációs problémákra példa, 
például a tavalyi osztálykarácsonyon.  
A panaszolt válaszában kifejtette, hogy 
először nem hallotta, amikor Lulu szólt neki, 
majd azt hitte, az órai munkával kapcsolatban 
szól neki Lulu, amire � elmondása szerint � 
úgy válaszolt, hogy megértette, miért szól 
Lulu, tehát az ügy � érzése szerint � egy 
félreértésen alapul. Ezt a panaszolt 
osztálytársa tanúként megerősítette.  
Lulu válaszában fenntartotta a panaszában 
leírtakat, másképp emlékszik az esetre, mint a 
panaszolt.  
Erkel András szülőbíró kérdésére, hogy van-e 
tendencia a nem megfelelő kommunikációra, 
a panaszolt úgy válaszolt, hogy 
társadalomismeret órán nincs probléma, és 
otthon sem fordul elő, de beismerte, hogy 
néha megtörtént már diáktársaival szemben, 
hogy nem megfelelően szólt hozzájuk.  
A panaszolt édesanyja elmondta, hogy 
meglátása szerint részben az iskola légköre 
generálja ezeket a kommunikációs 
problémákat. 

Határozat: 
• A panaszoltnak írnia kell a 2005. januári 

ba egy cikket a helyes kommuniká-
cióról és arról, ezt hogyan valósítja meg a gya-
korlatban. 

• Az Iskolabíróság azt ajánlja a két oldalnak, 
hogy négyszemközt beszéljék meg, ha konflik-
tus adódik, és próbálják tisztázni egymással ezt 
a nézeteltérést is. 

• Továbbá azt is javasolja a panaszoltnak a Bí-
róság, hogy ha egy tanár megkéri arra, hogy 
menjen oda hozzá, és beszéljenek meg egy 
problémát, tegye meg, mert ez a normális 
kommunikáció része. 

Indoklás: 
Az Iskolabíróság nem látta egyértelműnek, mi 
történt pontosan, illetve mi hangzott el a társada-
lomismeret óra után. Azonban jónak látta a fenti 
ajánlásokat meghozni, mert a panaszolt esetében 
az elmondottak alapján előfordul, hogy nem tartja 
be a normális kommunikációs szabályokat. 
 

Az Iskolabíróság határozatai ellen 15 napon 
belül fellebbezni lehet. A határozat érvénybe 

lép annak kézbevételétől. 
 

Politechnikum, 2004. december 7. 
 

Az Iskolabíróság nevében: Bálint Gábor, tanárbíró 
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Az osztályügyeletek értékelése 2004. november 25-ig 
 

Osztály kötelező feladatok 
(max. 15 pont) 

szabad szolgáltatások 
(max. 30 pont) 

Összesen 
(max. 45 pont) 

AFro(Poli)sz 10 6 16 

GézAndgúz 10 12 22 

(m)Aster-X 13 23 36 

Monopoli 6 17 23 

AnZsu 6 18 24 

 
 

 
Szövegmondó verseny 

 
November 30-án � egy hét csúszással � végül sikerült megrendezni a Szövegmondó 

versenyt. Tizen vállalkoztak rá, hogy megmutatkozzanak: Deák Zsófi, Herczeg Zsuzsi, Lukács 
Albert, Dominik Ági, Végh Misi, Máté Éva, Kiss Melinda, Meggyesfalvi Enikő, Csata Gergő és 
Domján Attila. Nagyon változatos volt az elhangzott művek listája: hallhattunk verset Adytól 
Endrétől, Tóth Bálinttól, Áprily Lajostól, Fuchs (?) Évától, József Attilától, Vajda Jánostól, 
Romhányi Józseftől, és akadtak elénekelt műsorszámok is. 

A zsűri tagjai: Bognár Anna � a Nemzeti Színház színésznője � és Bíró Ágota értékelték 
a produkciókat, elismeréssel szóltak a remek műválasztásról, jó tanácsokkal látták el az 
előadókat, végül könyvjutalomban részesítették Máté Évát, aki az AFro(Poli)szba jár. 
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A POLI ALKOTÓJA-DÍJ 
2004/5. 1. NEGYEDÉV 

 
Az első negyedévben a következő diákok érdemelték ki a Poli alkotója-díjat az alkotásórán 
nyújtott teljesítményükért, munkájukért. 
 
Gulyás Dóra  AFro(Poli)sz 
Bognár Szabolcs  KARMA 
Glaser Dóra Alma KARMA 
Horváth Anna  KARMA 
Szente Dorina  KARMA 
Szőnyi Tamás  KARMA 
Sztripszky Márk  KARMA 
Tóth Gergő   KARMA 
Zoltánfi Kristóf  KARMA 
Czárán Domonkos (P)Olympos 
Domokos Júlia  (P)Olympos 
Foki Zsófi   (P)Olympos 
Meggyesfalvi Enikő (P)Olympos 

Parragh Bence  (P)Olympos 
Tóth Dalma  (P)Olympos 
Bakos Máté  GamMa 
Baranyai Tamás  GamMa 
Besze Dorottya  GamMa 
Dávid Róbert  GamMa 
Elek Dávid   GamMa 
Galambos Nikoletta GamMa 
Novák János  GamMa 
Imre Diána   Non-stop 
Nógrádi Ábel  Non-stop 
Tóth Arnold Pál  Non-stop 
Veiter Bálint  Non-stop 

 
Gratulálunk! 

Az alkotástanárok 

 
 

A 9. évfolyamos diákok számára angol korrepetálást tart  

Herendi Ági szerdánként a 7. órában. 

Gyertek, jelentkezzetek! 
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Sport Pontverseny állása – I. negyedév 
 

A következő eseményekért lehetett pontokat gyűjteni: 
• asztalitenisz-házibajnokság, 
• foci-házibajnokság, 

• túlélő-túra, 
• röpi szakkör. 

 

Lányok 
 

Oláh Anna (m)Aster-X 54 
Sallai Eszter AttiTüd 54 
Frei Hajnalka GézAndGúz 54 
Vasas Anna Luca GézAndGúz 54 
Hollós Dorina Jam 54 
Deák Zsófia Monopoli 54 
Igaz Ágnes Monopoli 54 
Winkler Sára Poly-P 54 
Wágner Krisztina Tanerő 54 
Láng Andrea Tanerő 54 
 

Fiúk 
 

Nagy Bence Politour 108
Vibihál Balázs Politour 108
Gábor Péter Krisztián ALfonZOO 84 
Bódis László ALfonZOO 78 
Fábián Péter Tanerő 78 
Fekete Ádám Tanerő 78 
Hahn Zsolt ALfonZOO 69 
Pál Dániel AttiTüd 66 
Lobmayer Balázs Kabaré 66 
Molnár Csaba Tanerő 66 
 

Csapatverseny 
 

1. Tanerő 408 
2. ALfonZOO 333 
3. AttiTüd 279 
4. KARMA 227 
5. Poly-P 225 
6. GézAndgúz 216 
7. Politour 216 
8. FirstClass 162 
9. M&Ms 162 
10. Kabaré 135 
11. JaM 113 

12. TourMix 108 
13. Monopoli 108 
14. (m)Aster-X 90 
15. AzBest 48 
16. Non-stop 41 
17. GamMa 18 
18. (P)Olympos 8 
19-21. AFro(poli)sz 0 
 AnZsu 0 
 Nevenincs 0 

 

 
TANÁR-DIÁK VÉGEREDMÉNY 

 

SPORTÁGAK TANARAK DIÁKOK 
NŐI FOCI 4 3 

FÉRFI FOC 3 2 
NŐI RÖPLABDA 2 0 

FÉRFI RÖPLABDA 2 0 
NŐI KOSÁR 14 11 

FÉRFI KOSÁR 14 16 
NŐI FLOOR-BALL 3 5 

FÉRFI FLOORBALL 8 10 
 

Köszönjük a játékot minden lelkes résztvevőnek (tanerőnek és diáknak egyaránt), 
és köszönjük a lelkesítést! 

A testkultúra munkacsoport 
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Az irodalmi házi verseny megfejtései 
 
1. Az Íliászt és az Odüsszeiát Devecseri Gábor fordította; Dante Isteni színjáték című művét 
pedig Babits Mihály. 
 

2. Erkel Ferenc Bánk Bán című operájának szövegkönyvszerzője és Vörösmarty Mihály 
Szózatának zeneszerzője egyaránt Egressy Béni volt. 
 

3. 
1. Feszty Árpád apósa, akit híres Körképén is megörökített, Jókai Mór. 
2. Esterházy Péter annak a fiktív önvallomásnak a szerzője, amelyet Csokonai Lili álnéven írt. 
3. P. Howard = Rejtő Renő. 
4. Pilinszky János az Apokrif című magyar vers költője. 
5. Szécsi Margit férje Nagy László volt. 
6. a Magyar Csillag (a Nyugat utódlapja) szerkesztője Illyés Gyula. 
7. Boncza Berta első férje Ady Endre, majd második férje Márffy Ödön voltak. 
8. Attila és Buda apja, a magyarok egyik őse (akiről Kölcsey is megemlékezett a 

Hymnuszban): Bendegúz. 
9. Balázs Béla a szerzője annak a színműnek, amelynek alapján Bartók A kékszakállú herceg 

vára című operát írta. 
 

4. Szereplők � alkotók: 
1. Ábel  Tamási Áron 
2. Bébé  Ottlik Géza 
3. Bence  Arany János 
4. Fatia Negra Jókai Mór 
5. Hübele Balázs Arany László 
6. Kakuk Marci Tersánszky J.J. 
7. Kund Abigél Arany János 
8. Nemecsek Ernő Molnár Ferenc 

9. Néro  Kosztolányi D. 
10. Novák Antal Kosztolányi D. 
11. Pacsirta  Kosztolányi D. 
12. Paprikás  Tersánszky J.J. 
13. Rezeda Kázmér Krúdy Gyula 
14. Török Bálint Gárdonyi Géza 
15. Ulpius Tamás Szerb Antal 

 

5. A következő művek szerzői: 
1. Csirkefej     Spiró György 
2. Epepe     Karinthy Ferenc 
3. A falu jegyzőjE    Eötvös József 
4. Karnevál     Hamvas Béla 
5. Ki szavatol a lady biztonságáért? Esterházy Péter 
6. Kis magyar pornográfia   Esterházy Péter 
7. Pendragon legenda   Szerb Antal  
8. Psyché     Weöres Sándor 
9. Sátántangó    Krasznahorkai László 
10. Szépség koldusa    József Attila 

 

Megfejtették:  
Barabás Judit (27-eS), Major Csilla (AFro(Poli)sz,  
Mendlik Bálint (Poly-P), Tolnai Sára (Nevenincs) 

 

Gratulálunk! 
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Decemberi forduló 
A beadás határideje: 2005. Január 7. 

 
1. Helyszínek: (4 pont) 
a) Hol adta ki Károlyi Gáspár az első teljes magyar bibliafordítást? 
b) Hol alapított egyetemet 1635-ben Pázmány Péter? 
c) Hol halt meg száműzetésben Mikes Kelemen?  
d) Hol, melyik országban található ma Arany János szülőhelye, Nagyszalonta? 
2. Alkotók: (10 pont) 
a) Ki írt teológiai munkát Isteni igazságra vezérlő kalauz címmel? 
b) Mi volt Szigligeti Ede családi neve? 
c) Kinek a műve az özvegy Karnyóné? 
d) Ki a Himfy-ciklus szerzője? 
e) Ki írt verset �Magyar! hajnal hasad� címmel? 
f) Ki volt az a költő, aki rövid ideig a Pönögei Kis Pál írói álnevet használta? 
g) 1846-ban a Kisfaludy Társaság pályázatot írt ki olyan verses �költői beszélyre�, melynek hőse 

�valamely, a nép ajkain élő történeti személy�. Kinek melyik mű nyerte a pályázatot? (2) 
h) Ki írta A Méla Tempefői, avagy az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon c. darabot? 
i) Ki írt vígjátékot A kérők és Csalódások címmel? 
3. Szereplők (10 pont) 
a) Hogy hívták a megleckéztetett földesurat Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művében? 
b) Mi a neve az Arany-ballada hősnőjének, aki a patakban fehér lepedőjét mossa? 
c) Kikkel találkozott Csongor Vörösmarty művében: a Fejedelemmel, a Tudóssal, a Bankárral, a 

Csillagásszal, a Mesteremberrel, a Kalmárral?  
d) Hogy hívták Toldi Miklós szerelmét Arany művében? 
e) Ki írt verset Öldöklő angyal címmel? 
f) Ki volt Melinda csábítója Katona József Bánk bán című drámájában? 

g) Kiről szól a befalazott asszony balladája?  
h) Melyik mű szereplői Szulimán, Demirhán és Gábriel arkangyal? 
i) Milyen madár szerepel Arany Vörös Rébék című balladájában? 
j) Melyik darabban szerepel Kurrah, Berreh és Duzzog, a három 

ördögfi? 
4. Műfajok: (6 pont) 
a) Kazinczy milyen műfajú munkáinak gyűjteménye a Tövisek és virá-

gok?  
b) Milyen műfajú Csokonai Dorottya című műve? 
c) Milyen műfajba sorolható Petőfi: A helység kalapácsa című műve? 
d) Bessenyei György Tariménes utazása című munkájának mi a műfaja? 
e) Melyik műfaj nem jellemző Berzsenyi költészetére? 
f) Arany Jóka ördöge című munkájának mi a műfaja? 
5. Zenék: (10 pont) 
a) Ki írt és milyen címmel daljátékot Garay: Az obsitos című költeménye 

alapján? (2) 
b) Ki zenésítette meg Berzsenyi a Magyarokhoz című ódáját? 
c) Ki írt (és milyen címmel) vígoperát Czanyuga József szövegkönyvére?  
d) Ki zenésítette meg a Petőfi János vitézét? 
e) Ki komponált operát Madách Tragédiájából? 
f) Milyen világirodalmi művek ihlették Petrovics Emilt és Szokolay 

Sándort operaszerzésre? (3) 
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Aprócska, mindennapi jelenet� 
 
Metrón ülünk. A szemközti ülésen egy középszerű, középkorú nő ül, újonnan beszer-

zett pajkos kölyökkutyájával. A kutya játszani akar. Körbe-körbe forog, harapdál, vakkant-
gat, csóválja a farkát. A gazdát ez szemmel láthatóan feszélyezi, megpróbálja kontrollálni 
kis kedvencét.  

Egy negyvenes nő szigorúan tekintget a furcsa jelenetre, majd fokozatosan megenyhül, 
már mosolyog. A kutya ekkor felugrik a nő térdére, a gazda rémüldözve húzza vissza, de a 
nő nem várt reakciója a következő: simogatni kezdi a kutyát, a gazdát nyugtatja, hogy nem 
zavarja a kutyus. Ezalatt az állat aktívan túrja tappancsaival a nő kabátját. A gazda másik 
oldalán két elszontyolodott tinédzser ül. A kutya most az ő lábukat szagolgatja, de a lány 
kicsit idegesen arrébb húzza cipőjét. Félti a nadrágját, hátha szőrös lesz. A negyvenes nő 
feláll és fülig érő vigyorral leszáll, öt perc múlva már nem fog erre az esetre emlékezni, ele-
gánsan visszasüpped az unalmas hétköznapi életébe. A kutya nem nyugszik. Egy gőgös idős 
néni ül a negyvenes nő helyére. A kutya nála is próbálkozik, de sikertelenül. A hölgy még 
lejjebb görbíti sértődött száját, még feljebb húzza fitos orrát, és tudomást sem vesz a kutyá-
ról. 

Néhány ember szégyenlősen pillantgat a kutyusra. Mint amikor egy embert vízbe foj-
tanak, de néha még feltör a víz felszínére, és vesz egy hirtelen, mély levegőt a túlélés remé-
nyében. Itt ugyanúgy törnek fel a középszerűségből az utasok, az elfojtott kíváncsiság kibu-
kik a felszín alól, ránéznek a kiskutyára, és egy mélyet szippantanak a vidámságból. Majd 
amikor észreveszik, hogy nézem őket, mintha lebuktak volna, elkapják a fejüket és megful-
ladnak. Szörnyű, a fuldokló szégyelli, ha levegőt vesz, mert az túl őszinte, túl természetes 
lenne.  

Egy középkorú férfi fiatal barátnőjével áll a metrón, bárgyú mosollyal nézik a kutyát, 
arcuk merev, gondolataik már máshol járnak, gyermekkori emlékekben kutatnak, majd rea-
litásuk elnyomja őket és visszatérnek a mostba.  

A kutyás néni leszáll. 
Maurer Zsófi 
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Pillanatok 
 

Az életem során akadtak pillanatok, mikor úgy éreztem, boldog vagyok, hogy most úgy 
minden passzol. Sajnos rá kellett jönnöm, hogy ez csak tévedés volt, nem arra születtem, 
hogy boldogan éljek, míg meg nem halok. 

Ezzel a kis szösszenettel azt akarom elérni, hogy akik olvassák, értsék a pillanatok 
miértjét. 

Miért pont pillanatok? Mert szépek.  
Nem volt nehéz visszagondolnom arra az esetre, amikor ezt először megéreztem. A 

Kopasz-hegy csúcsán állok sárosan, fáradtan, izzadtan és körbenézek. 
Egy pillanat volt, 
talán egy érzés is, 
elragadt, 
s megmaradt. 

A nagyok mondták nekem, hogy nem mindenkiben van meg ez a képesség, hogy 
megérezze ezeket a dolgokat. Szerintem ez nem így van. Ha egy kicsit elgondolkodik és 
magába néz az ember, lehet, hogy emlékszik valami hasonlóra, csak máshogy nevezi el: 
sikerélmény, öröm, boldogság. Teljesen mindegy, megvan benne és tudja, vagy ha nem is 
tudja, csak érzi, hogy valaha mintha lett volna ehhez hasonló élménye. (Vagy én vagyok 
naiv és optimista, bár az utóbbi nem túl jellemző rám.)  

Sokan és sokszor kérdezték, mi a bajom. Néha tudtam válaszolni, máskor kitértem. A baj 
az, hogy mindig van baj, ha nincs, akkor az a baj. Komolyra fordítva a szót. Elégedett 
sosem voltam, sem magammal, sem a teljesítményemmel. Semmivel, amit tettem, 
csináltam, éreztem vagy helyesnek ítéltem meg. 

Bennem van a hiba? Lehet, csak az így túl egyszerű. Máshonnan nézve: az ember sosem 
lehet elégett. Egy okos könyvben olvastam, hogy az emberi szükségleteknek van egyfajta 
rangsoruk. Sorrendben: fiziológiai igények (értsd: nem vagy éhes), biztonságra törekvés 
(értsd: van, hol laknod), a valakihez tartozás és a szeretet igénye (ez érthető), birtoklási 
igény (értsd: ez a� enyém), az önmegvalósítás igénye (ez is érthető). 

Na, de tegyük fel, hogy ha én szomorú vagyok, mert teszem azt nem vagyok szeretve, 
akkor emiatt nincs jókedvem. Telik-múlik az idő, és hip-hop, Jennifer Lopez felhív és elhív 
egy randira, ami jól sikerül (haha). Ezzel a tettel feljebb kerülök a létrán egy fokkal, s 
szembetalálkozom egy újabb problémával. Mi az, amit a magaménak tudhatok? Tegyük fel, 
hogy ezen is túllépek, de utána? �Hogyan valósítsd meg önmagad?� című könyvet még nem 
találtam. (Ha valaki igen, küldje el nekem!) 

Ezzel a problémával máshogy is találkozhatunk. Egy másik nagy ember okos könyvében 
olvastam arról, hogy a tudás olyan, mint egy gömb. Minél nagyobb, annál nagyobb 
felületen érintkezik a nem tudás halmazával. Valljuk be őszintén: abban a tudatban élni, 
hogy még mennyi mindent nem tudok, nem felhőtlenül jó dolog.  

Akko� meg miért érdemes élni? A pillanatokért? Talán. 
 

Lippényi Miklós - Monopoli 
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Békaperspektíva1 
Mit vár a gimnazista? � Mit ígér az egyetemi tanár? 

 
Néhány barátja félve mond neki bármit. Attól tartanak, hogy miközben csillogó 

szemekkel figyel, titokban analizálja őket. Pedig csak érdeklik az emberek (!), és szívesen 
meghallgatja mások dilemmáit. Éppen ezért úgy tervezi, pszichológus lesz. Jogos hát a 
félsz, bár a tizennyolc éves Oláh Panni váltig állítja: magán kívül senkit nem elemez, hiszen 
� mint mondja � aki jó pszichológus akar lenni, annak előbb önmagát kell megismernie. 
Vizsgálgatja otthoni konfliktusait, reakcióit, és hogy könnyen értékelhessen, próbálja 
elkerülni a �De igen! De nem! De igen!� típusú vitákat � családtagjai nagy-nagy örömére. 

Korcsoportja egyik legfőbb problémájának azt tartja, hogy sok fiatal nem hajlandó 
önállóan gondolkozni: amikor felfedezi hibáit, a felelősséget hárítja, és azzal érvel, hogy �az 
ember nem változhat meg�. Panni pszichológusként ennek pont az ellenkezőjét képviselné, 
és nem válaszokat adna, hanem a gondolkodás ösvényére terelné a betegeket, hogy 
tájékozódjanak, majd alkossanak � nem szülői, nem tanári, nem haveri � saját véleményt. 

� A szabad embernek nem mondja meg senki � folytatja az ifjú hölgy �, hogy mi a 
teendő, a tömérdek információ közepette viszont nehezen igazodik el. Gondjait manapság 
nem a paphoz, hanem pszichológusához viszi, ezért válhat különösen fontossá ez a 
�tudomány�. 

A most tizenkettedikes Panni az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar (PPK) pszichológia szakára jelentkezik, hogy elsajátítsa a lélektan 
tudományos hátterét. 

� Egyetemünk várja az ilyen típusú érdeklődőket � mondja Dr. Oláh Attila, az ELTE 
PPK általános dékánhelyettese �, bár a gimnazista szemléletén látszik, hogy nem ismeri a 
pszi-chológia igazi arcát, hiszen az nem pusztán szeretetteljes odafordulás az emberek felé, 
hanem egzakt és módszeres tudomány. Az elmúlt években jelentkezők már a felvételire 
készülvén kijózanodtak, az idén próbálkozók viszont az új rendszer miatt az egyetem falain 
belül jönnek majd rá a különbségre. Az első évben a hallgatók többek között anatómiával, 
biológiai folyamatokkal és matematikai statisztikával foglalkoznak, csak később tanulják a 
kommunikációt és a klinikai módszertant. A tanár úr szerint a képzés során a diákok sok 
segítséget kapnak ahhoz is, hogy megismerjék önmagukat, hiszen saját személyiségük 
később munkaeszközükké válhat. 

Panni környezete tele van olyan lányokkal, akiknek fogalmuk sincs, hogy mik legyenek, 
és a pszichológia szakot célozzák meg, függetlenül attól, hogy egyáltalán képesek-e 
figyelni, miközben beszélgetnek. Ő hiába elhivatott, a túljelentkezés miatt aggódik: 
felveszik-e. Magyarból és talán történelemből emelt szinten érettségizik (ezeket a tárgyakat 
tagozaton tanulja), beiratkozott a kommunikációs és problémamegoldó készségeket 
fejlesztő Gordon-tréningre, bújja a pszichológiáról szóló könyveket, de a PPK alkalmassági 
vizsgájáról igen keveset tud. 

� Biztató ez az ösztönös vonzódás és kíváncsiság, felvételi alkalmassági vizsga pedig már 
nincs � felel a docens. � 2005-ben százhúszan nyerhetnek felvételt, tavaly nyolcszoros volt 
a túljelentkezés. Pontok alapján kerülhetnek be a diákok, így elképzelhető, hogy most 
először nem a másodjára-harmadjára próbálkozók lesznek többségben a felvettek között. 

                                                 
1 Ez a cikk már megjelent a Népszabadság 2004. december 2-i számában. A -béli másodközlés a 
szerkesztő tudtával és beleegyezésével történik. 
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A gimnazista lány még nem tudja, elfogadja-e a hétféle embertípus modelljét (ez alapján 
sorolják be a betegeket, hogy könnyebben analizálhassák őket), mert néha úgy érzi, minden 
ember teljesen különbözik a többitől, néha meg egyformának látja mindet. Bízik benne, 
hogy a professzorok nem sémákat tanítanak majd, hanem nyitottak lesznek a diákok gondo-
lataira. 

� Ebben nyugodtan bízhat � mondja Oláh tanár úr �, annál is inkább, mert nekem például 
fogalmam sincs, hogy melyik ez a hetes modell, viszont vagy tizenöt másikat elősorolhatok. 
Az egyetem elsődleges feladata, hogy szemléletet adjon át, a csoportosításra azért van szük-
ség, hogy egy nyelven beszélhessünk a különböző problémákról. 

� Az egyetemi oktatás egyetlen öröme � folytatja a dékánhelyettes �, hogy mindig új 
szempontok érkeznek a hallgatók soraiból, és ez érvelésre, gondolkodásra készteti a tanárt. 

A végzős diák fél, hogy túlságosan telített a szakma, bár azt hallja, Amerikában boldog-
boldogtalan pszichológushoz, pszichiáterhez jár. Nem mindenki defektes, csak már-már 
kultusz épült a pszichológia köré. Panni attól is tart, hogy csupa lány lesz majd mellette. 
Szerinte a fiúknak ciki a �lelkizés� (pedig nem is megy nekik rosszul), ezért nem jelentkez-
nek erre a szakra. Reményei szerint nem tömegképzésben lesz része, és talál néhány �jó ar-
cot�, akikkel délutánonként bekapcsolódhat a közösségi életbe. 

� Ha innen akar férjet magának, nem jók az esélyei � mondja a docens �, a hallgatók 
csupán 20%-a férfi. Oláh szerint csak egy laikus hiszi, hogy a pszichológia �lelkizés�-t je-
lent. Mint mondja, nem feltétlen szükséges emberekkel foglalkozni, így a kevésbé empati-
kus pszichológusnak is sok feladata lehet, kutatástól a patkánykísérletekig. 

� A pszichiáter-kultuszt Hollywood közvetíti � ábrándít ki az oktató �, a valóság unalma-
sabb. � Bizony előfordulhat, hogy lesznek olyan évfolyamtársak, akik még csak nem is is-
merik egymást. Ugyanakkor a hallgatók minden évben megszervezik a Pszinapszist, egy 
többnapos országos pszichológiai találkozót, ahol diákok és tanárok adnak elő. � Egyéb kö-
zösségformáló erő nincs � sajnálkozik a tanár úr, aki harminc évvel ezelőtt tizennégy társá-
val tanulta a szakmát, természetesen folyton-folyvást együtt. 

Egyetemi éveit Panni szépnek képzeli: reggel útközben majd kiolvassa az újságot, érde-
kesebbnél érdekesebb órákra ül be, megérti az anatómiát, békát boncol (pletykák szerint 
ilyen izgalmak várnak a hallgatókra), délután, ha 
lehet, magyart vagy � ha azért nem kap eleget, akkor 
� angolt tanít, ebből fizeti budai albérletét (egyelőre 
Érden lakik, és Pesten jár iskolába). Most egyetlen 
rémkép lebeg lelki szemei előtt: őrjöngő tömegek 
tolonganak majd a tantárgyfelvételkor. 

A docens szerint aggodalomra semmi ok: az 
egyetemisták ma már a világhálón alakítják ki óra-
rendjüket. � Vannak tárgyak � mondja �, amelyek-
ből folyamatosan készülni kell, és nem elég, ha a 
hallgató csak �beül� az órákra. Ami pedig a békákat 
illeti: egyrészt kevesebb van belőlük, mint diákból, 
másrészt drágák. Az egyetem meg szegény, áttért hát 
az agyfiziológiára. 

 
Takács András � Poly-P 
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A Kabaré beszédeket alkotott kommunikációórán. 
 
(Ez a beszéd nem az alternatív iskolát hasonlítja össze az állami iskolával. Csak felteszi a 
kérdést, hogy melyik a jobb. Az én feleletem egyértelműen az, hogy az alternatív. Ezen 
álláspontomról úgy szeretném meggyőzni a hallgatót, hogy az állami iskolák/oktatás negatív 
oldalát próbálom megvilágítani.) 
 

Kedves barátaim! Tisztelt hallgatóság! 
 

Beszédem tárgyát egy mostanság igen felkapott kérdés fogja képezni. Történetesen az, 
hogy melyik a jobb: az állami vagy az alternatív oktatás?  Pontosabban az államilag pénzelt 
vagy inkább az alapítványilag működtetett iskolák-e a jobbak? 

Az állami iskolák mára már minden szempontból elavultnak számítanak. Fenntartásuk az 
állam számára terhessé, nehézkessé vált. Mindezt nem csak a tantermek és az iskolai 
felszerelések mutatják. Az állami iskolák alulfizetett tanárai idegesek, és olykor képtelenek 
rendesen leadni az órát. Néhányuk pedig mindamellett, hogy alulképzett, nem is lenne 
alkalmas tanárnak. Ez utóbbit egyrészt személyes tapasztalatból állíthatom, másrészt pedig 
az állami iskolákban készült egy felmérés, mely kimutatta, hogy a magyar elemi és 
középiskolai tanárok 9%-a alkalmatlan a tanításra. Az alkalmatlanságuknak két főbb oka 
van: az egyik a nem megfelelő pszichés állapot, a másik pedig a megfelelő képzés hiánya. 

Hogy minek tudható be mindez? A válasz egyszerű: a tanári szakma ,,felhígult�. A tanár-, 
illetve pedagógusképzőkbe boldog-boldogtalant felvesznek, és mindenféle speciális szűrés 
nélkül diplomázhatnak azok is, akik éppen nem valók tanárnak. 

Az állami oktatásban kialakult hetvenéves hierarchiát már nehéz megváltoztatni. 
Megérteni viszont egyszerű. A tanár beül, leadja az órát, a diák pedig csendesen 
végighallgatja azt. És ha a diák nem kussol, akkor dolgozat/felelés, rosszabb esetben pedig 
órai munka egyes a �jutalma�. 

Az órák tananyaga az utóbbi 20-30 évben nem nagyon változott, az esetleges ,,új� 
tantárgyak (angol, német és a többi idegen nyelv, valamint az informatika) kapcsolása a 
tananyaghoz pedig nehezen megy. Apáink és anyáink nagyjából ugyanazt tanulták, mint mi 
most. De ami a legszánalmasabb, az az, hogy a fent említett tananyag számonkérési 
módszereiben az utóbbi száz évben nem sok változás történt. Maradt a jól bevált 
,,mesterhármas�: házi dolgozat (jobb esetben), esetleg felelés vagy írásbeli dolgozat. Ezen 
számonkérési módok alkalmazásának időpontját pedig a tanár határozza meg. A diákoknak 
nincs beleszólásuk semmibe, sem az órák mentébe, sem pedig az iskola működésébe. A 
tanárok többsége közömbös osztályával, ő leadja az órát és kész, a többivel nem 
foglalkozik, neki ez nem érdeke. 

Ha a diáknak nincs beleszólása az órákba vagy az iskolai ,,dolgokba�, azzal elismerik, 
hogy a diák nem partner számukra, márpedig hatékony oktatás csak akkor működhet, ha 
mindkét fél egyenlőnek ismeri el a másikat. Ez közhelyesen hangzik, de igaz. A tanár és a 
diák nem egyenlő az iskolában. A diák ki van szolgáltatva tanárának, és ha bármilyen 
probléma lép föl, akkor a diák húzza a rövidebbet. 

Ezt hallva bátran állíthatjuk, hogy a magyar állami iskolák többsége (persze tisztelet a ki-
vételnek) nem működik megfelelően. Ennek oka többrétű. Az egyik ok az állam. Az állam 
nem képes működtetni és fenntartani az iskolák többségét. A másik ok miatt szintén az ál-
lam, illetve annak belsőbb szervei tehetők felelőssé. A legfontosabb az, hogy ezek a szervek 
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nem képesek megfelelően, szigorú szempontok alapján felügyelni az oktatási intézmények 
működését. Mert ha meglennének a megfelelő szűrések és intézkedések, akkor nem lenné-
nek (ilyen) problémák az órákon. És még mielőtt bárki is összefüggésbe hozná a fent emlí-
tetteket egy szokványos politechnikumi órán fellépő csetepatéval, az látogasson el egy álla-
mi gimnáziumba, akár csak pár óra erejéig, vagy akár ide a szomszédos iskolába (Leövey). 
És meglátja, hogy ami ott történik, az nem hétköznapi. 

Egy szó mint száz, Magyarországon az állami oktatás nem a legjobb. Erre a megoldás 
nem egyszerű. Ahhoz, hogy az állami oktatás helyreálljon, minden résztvevőnek együtt 
kéne működnie. Értem ezalatt a szülőket, diákokat, tanárokat, az igazgatókat és a felelős 
minisztériumot. 

A diák tizenhat éves koráig tanköteles, de érdemes legalább az érettségiig eljutni, és ha 
esetleg folytatni akarnánk a tanulást, akkor ajánlatos jobb iskolákban megalapozni azt a 
tudást, amit később tovább akarunk fejleszteni. Arról nem is beszélve, hogy ezeket a remek 
éveket érdemes valami jobb helyen eltölteni. 

Köszönöm a figyelmet! 
Szabó Gábor � Kabaré 

 
 

Kedves hallgatók! 
 

Igazából bizonytalan vagyok a témában. Miért nem tudnak a dohányosok és az anti-
dohányosok egymással kompromisszumot kötni? Mi lehetne a megoldás? 

Egyáltalán van-e megoldása ennek az igen fontosnak látszó ügynek? 
A aktív dohányzás kevésbé káros, mint a nemdohányzás. Az antidohányosoknak 

magasabb a halálozási aránya, mint az aktív dohányosoknak. Ez azért lehetséges, mert a 
dohányosok füstszűrőn keresztül szívják be a káros anyagokat (nikotin, kátrány stb.), 
ellenben a kifújt füst sokkal károsabb az emberi szervezetre, mivel szűretlenül, teljes 
egészében kerül az ember tüdejébe, vérébe és ezáltal a sejtekbe is. Így megindul az emberi 
test leromlása. 

De azért nem kell rögtön elítélnünk azt, aki dohányzik. A dohányosok is két csoportba 
oszthatók. Az egyik csoport (ez a kisebb százalék) nem figyel oda a környezetére. 
Bármilyen szituációban, helyen, időben rágyújt, nem törődve a körülötte lévőkkel. Nem 
zavartatja magát, ha valaki megjegyzi, hogy �elolthatnád a cigarettát, mert nem mindenki 
akarja szívni, amit te kifüstölsz�. Ezután is szemrebbenés nélkül pöfékel tovább. 
Nemegyszer hallottam olyan szituációról, mely arról szólt, hogy valaki pofátlanul 
rágyújtott, miközben más étkezett. Egy ilyen szituáció abban az esetben tolerálható, ha a 
dohányzó illető még a cigaretta meggyújtása előtt illedelmesen megkérdezi az ételt 
fogyasztó embert, hogy zavarná-e, ha rágyújtana. Ha a másikat nem zavarja evés közben a 
füst, nyugodtan rá lehet gyújtani, de akkor sem illendő.  

Ezeket az alapvető illemszabályokat be kell tartani a közös együttélés érdekében. Ha ezt 
sikerülne elérni, akkor megoldódna a probléma. És még az is elképzelhető, hogy kölcsönös 
megelégedettségben élhetnénk együtt. Bár ez nagyon idillnek hangzik. 

Mert a dohányzó és a nemdohányzó emberek nem találják arany középutat. A 
nemdohányzók nem elég elnézőek a dohányzókkal szemben, viszont a dohányzó emberek 
sincsenek tekintettel azokra a személyekre, akik nem szeretnék beszívni a büdös 
cigarettafüstöt. 
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Habár én nem is csodálom, hogy nem nézik el, hogy állandóan szívniuk kell a büdös ci-
garettafüstöt. Engem is zavar, ha valaki nincs tekintettel a másik ember érdekeire. Mert 
minden embernek joga van füstmentesen élni. Ha én nem dohányoznék, én se lennék elné-
ző, de mivel én dohányzom, ezért megértem őket, hogy miért is nem rakják le, miért nem 
szoknak le róla. Ez is egy szenvedély, amiről nem olyan könnyű lemondani. 

De vajon otthon, családi körben is figyelembe vesszük-e a családtagok kérését? Mert 
nem csak kint az utcán vannak, akik nem akarják a füstöt szívni, mégis sokszor kénytelenek. 
Ez a probléma is orvosolható lenne, ha a család közös megegyezés alapján kijelölne egy 
vagy két olyan helyiséget, amelyikben lehetőség van a dohányzásra. Így a nemdohányzó 
családtagoknak is lenne olyan zuguk, ahol füstmentesen élveznék az otthoni lét örömeit. 
Talán ezzel a módszerrel sok családi vita is megelőzhető lenne. Így beláthatjuk tehát, hogy 
törvényileg egyre több helyen vezetik be, hogy csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.  

Szerintem ez a legjobb megoldás. Ennél jobb megoldás sajnos nincs. 
Köszönöm a figyelmüket! 

Balatoni Renáta � Kabaré 
 
 

 

Erdély Simon üzenete a politechnikumos diákoknak: 
 

A dohányzóban dohányozzál!  
Ne a bokrok vonalán kívül! 

 

 
 

 

 
A Magyar Rákellenes Liga, a Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért, az Országos 
Dohányfüstmentes Egyesület, a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság, az 
Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány, a Magyar Védőnők Egyesülete, a Pápai 
Páriz Egészségvédelmi Országos Egyesület pályázatot hirdet fiataloknak a 
dohányzásmentes élet érdekében. A pályázaton részt vehet minden középiskolába 
beiratkozott fiatal, aki tanulmányt ír arról, hogy: ő maga mit akar, tud és mit tesz azért, hogy 
se ő, se társai ne dohányozzanak, illetve, ha társai rászoktak, adják fel ezt a káros 
szokásukat; valamint aki megírja javaslatait, érveit a rászokás hatékonyabb megelőzésére. 
A pályázatot maximum három oldal terjedelemben, géppel írva kérjük benyújtani. A 
pályázatokat a pályázó neve, lakcíme, irányítószáma, életkora, iskolája (neve, címe, 
telefonja, telefaxszáma) és felkészítő tanárának neve közlésével 2005. február 10-ig a 
Magyar Rákellenes Liga címére kérjük beküldeni (1507 Budapest, Pf. 7.) 
Eredményhirdetésre 2005 áprilisában, a Nemzeti Rákellenes Napon kerül sor. 
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A GamMa osztálynak ironikus, groteszk, szatirikus írásokat kellett alkotniuk az orvosokkal 
kapcsolatban. Íme ezek közül kettő: 
 

Bojtorján doktor 
 

A Bojtorján család híres volt Szűcs-
szatmáron. Sok nemzedéken át hódoltak 
az orvoslás művészetének. Mígnem meg-
született a 93. Bojtorján fiú, Bendegúz. 
Hát, ő nem éppen volt orvosnak való.  

Huszonéves korában letette az orvosi 
diplomát az asztalra � ahogy ő mondaná �
, de nem volt neki nehéz, mert ősei lefizet-
ték hírnevükkel a vizsgáztatót.  Ha a 93. 
Bojtorján fiú a tüdőgyulladás tüneteit 
agydaganatnak vélte, a vizsgáztató csak 
tapsolt, és átengedte a vizsgán.  

Bojtorjánunk szakorvos lett, nagy se-
bész. Mindenki tisztelte.  Betegei, kik égé-
si sérülésükre zsírleszívást kaptak, örültek, 
hogy �Dr. Kilencvenharmadik Bojtorján 
Ki Bendegúz� gyógyította meg őket. 

Telt-múlt az idő, mígnem Bojtorjánnak 
lánya született. Nem tudta a nép, hogyan, 
mert a dokinak még egy rusnya felesége 
sem volt soha. Még maga Bendegúz sem 
tudta, hogyan történhetett.  De a lényeg, 
hogy a gyerek �Dr. Kilencvenharmadik 
Bojtorján Ki Bendegúzhoz� került. Az 
anyja meg sehol.  

Eltelt újra egypár év. A kislányka 
felnőtt, miközben tanulgatta apja 
tudományát. De Borbálából festő lett. 
Nevet változtatott, Bíbor lett a neve. Így a 
Bojtorjánok feledésbe merültek.  

A festmények egyre híresebbek lettek, 
mígnem jött a 93. Bíbor csemete, akit 
Gittának hívtak, és festett: csúnya, 
unalmas festményeket. S fia, Bulcsú, 
anyja művészete helyett orvosi pályára 
lépett�  
 

Mészáros Zsófia 

 
A szórakozott professzor 

 
Az orvostanhallgató mély együttérzéssel 

néz rá a műtőasztalon fekvő betegre, majd 
odaáll nagy komolysággal az orvos mellé és 
várja az életbevágóan fontos utasításokat. 
Zárójelben megjegyzem, hogy az orvos 
korábban már foglalkozott virágkötészettel és 
bicikliszereléssel. 

� Szikét � mondja az orvos. 
� Adom � jön a felelet. 
� Vattát. 
� Máris. 
� Tűt. 
� Parancsoljon. 
� Pumpát. 
Az orvostanhallgató elvörösödik. 
� Sörnyitót. 
Elzöldül. 
� Dugóhúzót. 
Elkékül. 
� Villáskulcsot. 
Az orvostanhallgató pályát váltott. 

 
Besze Dorottya 
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Aeneas elindul új hazát keresni 
Szűcs Barbara � (P)Olympos � képregénye 

 

1. Aeneas Vénusz istennő fia. A trójaiak legnagyobb hőse � Hektór után. 
Egyszer álmában megjelent neki Hektór. Azt mondta, hogy meneküljön el, és vigye 
magával a házi isteneket is. 
 

2. Aeneas felragadta a házi isteneket, és feleségével, béna atyjával és kisfiával menekülni 
kezdett. Útközben szörnyű vérzivatarban elvesztette feleségét. A szomszédos Ida hegység 
erdeje nyújtott neki menedéket. 
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3. Aeneas hajókat ácsoltatott, és nekivágott a tengernek új hazát keresni. Hosszú bolyongás 
után eljutott Szicília szigetére. Itt halt meg Aeneas atyja. Innen továbbindult, és Itália felé 
vette útját.  
 

4. Juno, a haragvó istennő megpillantotta őt, s mivel neheztelt az összes trójaira, minden 
módon meg akarta akadályozni, hogy Aeneas elérje célját. Kiszabadította a barlangba zárt 
szeleket. Ezek elpusztították Aeneas hajóit. Aeneas nem tudta, hová került. Félve elindult, 
hogy kikémlelje a vidéket. 
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5. Vénusz Karthagóba vezette. Dido, az ország királynője szívesen fogadta a hőst, és 
tiszteletére nagy lakomát rendezett. A lakomán Dido kérésére Aeneas elmesélte Trója 
pusztulását. 

6. Vénusz � hogy fiát megőrizze további bolyongásoktól � szerelmet ébresztett Dido 
szívében. Aeneas kisfia helyére Cupidót csempészte, aki a szerelem nyilával megsebezte 
Didót. 
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7. Jupiter, az istenek királya másképp határozott. Az istenek hírnökével megüzente 
Aeneasnak, hogy tovább kell mennie. Neki nem ez a küldetése. Aeneas fájó szívvel 
engedelmeskedett. Amikor hajójáról visszatekintett a városra, látta, hogy Dido máglyára 
vetette magát. 

8. Aeneas Itáliába ment, és hogy szövetséget kössön Latinusszal, lányát, Larinát vette 
feleségül. Ezzel azonban magára haragította a szomszéd népek királyát, Turnust. 



 
 

34

9. A harci tűz magasabban lobogott, az istenek is beleavatkoztak a harcba. Ámde a végzet 
még az isteneknél is erősebb. Aeneasnak sikerült párviadalban legyőzni Turnust. 
 

10. Miután nem volt senki, aki veszélyeztette volna hatalmát, békében megalapíthatta és 
kormányozhatta birodalmát. Később villámlás és mennydörgés közepette eltűnt, és az 
Olümposz hegyén, az istenek között foglalta el helyét. 
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A Poli megalapításának mítosza 
 

Volt egy diák, aki nagyon utált iskolába járni, ezért elhatározta, hogy ha felnőtt lesz, ta-
nár lesz, és alapít egy iskolát, ahova majd a gyerekek szeretnek bejárni tanulni. 

A gyerekből felnőtt lett, és elkezdte az előkészületeket. De hirtelen eszébe jutott, hogy a 
tanárok nagy része utálja a gyerekeket, ezért ki kellett találnia valamit. Végül arra a döntésre 
jutott, hogy felrak az internetre egy hirdetést, hogy �gyerekeket szerető tanárok jelentkezé-
sét várom...�. 

Egyszer csak megcsörrent a telefon! Az első tanár meg is volt. És egyre csak jött a többi 
tanár, mígnem elegen lettek. Összehívtak egy gyűlést, és eldöntötték, hogy a IX. kerületben 
lesz az iskola. (Hogy miért pont azon a rossz környéken, azt nem tudom, merthogy ezzel a 
dologgal így elrontani egy iskolát butaság.) Meg is találták a házat és megvették. 

Egy év alatt felújították az épületet, és végre kész lett minden. Egy héttel utána már to-
longtak a diákok, hogy vegyék fel őket a suliba, de a tanárok csak a legszimpatikusabb em-
bereket vették fel az iskolába.  

Később a tanárok észrevették, hogy a diákok nem dolgoznak semmit, hogyha nem szigo-
rúak, ezért be kellett keményíteniük. Ezután a diákok dolgoztak, de még mindig szerettek 
odajárni iskolába.  

Szóval az iskolaalapító elérte célját, a gyerekek szeretnek oda iskolába járni. 
Várkonyi Marci 

 

Görög divat 
Mákos Gábor és Andrasew Mirkó rajza 
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Se veled sem nélküled 
Jóbarátok � harmadik évad 

 
A harmadik sorozat nyitó része átlagos epizódnak indul. A második sorozatot � 

számomra érthetetlen módon � mindenféle nyitva hagyott kérdés nélkül zárják. Ilyenre a 
későbbiekben a finálén kívül csak egyszer lesz példa. A széria alaphelyzete szerint Monica 
mély depresszióban szenved Richard miatt, Ross és Rachel szétválaszthatatlan, Chandler 
pedig újra Janice-szel jár. Joey és Phoebe továbbra is a szingli élet előnyeit és hátrányait 
élvezi. 

Joey kezdi felfogni, hogy Janice ez alkalommal nem csak futólag jelenik meg a képben, 
és ezért arra igyekszik rávenni a többieket, hogy eszeljenek ki valamit a pár 
szétugrasztására. Ám ők erre nem vevők, s Joey is lassan belátja, hogy legjobb nem 
beavatkozni. Ross kisebb idegrohamot kap, ugyanis egy fontos konferencián vesz részt, 
ahova barátai is elkísérik. Illetve kísérnék, ha valamelyikük is készen lenne. Joey és 
Chandler ehelyett egy fotelen vitázik, közben összekoszolva Phoebe egyetlen � útrakész �
ruháját. Monica egy Richardtól kapott üzenet aktualitását vizsgálja, míg Rachel egyszerűen 
csak nem képest ruhát választani. A továbbiakban Joey ugrálás közben leesik ágyáról, és 
eltöri a karját, közben Monica, hogy elterelje gondolatait, lekvárt főz, majd közli, hogy 
mivel ő már sosem fog épkézláb pasit találni magának, a mesterséges megtermékenyítést 
választja, amiről végül a Joey által felvázolt idilli családkép miatt mond le. Phoebét David 
Arquette személyében egy habókos fiú követi, aki igazából Ursulával keverte csak össze. 
Chandler végre készen állna átkelni Janice-szel a metaforikus csatornán, de kiderül, hogy 
Janice még nem. Phoebe elfelejti átadni Joey-nak, hogy mikor lesz a meghallgatása, ezért 
álügynöknek lép fel, amit annyira jól csinál, hogy Joey további szerepekre kívánja felkéretni 
magát vele. Phoebe az előző évadban megismert féltestvéréhez próbál közelebb kerülni, ám 
kiderül, hogy nem is olyan könnyű ez. Joey egy túlméretezett szekrényt épít lakásukba, ami 
mindkettőjük ajtajának felét elfoglalja, így a továbbiakban csak oldalazva lehet közlekedni.  

A széria hatodik epizódja egy flashback, mely egy évvel azelőttre visz minket, amikor a 
sorozat elkezdődött. Kiderül például, hogy hogyan lett Joey Chandler szobatársa, ám ebben 
a részben sok ellentmondás van a sorozat későbbi részeivel (pl. Ross már itt rájön, hogy 
felesége leszbikus, egy évvel később pedig néhány hetes terhes).  

Chandler később újra szakít Janice-szel, akiről kiderül, hogy még mindig szereti a férjét, 
akitől éppen elváló-félben van. Phoebe meggyőződése, hogy amikor elmegy a fogorvoshoz, 
valaki meghal, ezért amikor onnan visszatér, aggódni kezd a szemben lakó � általuk gyak-
ran megfigyelt � �csúnya-pucér-pasi� mozdulatlansága miatt. Hogy kiderítsék, él-e még, 
egy hatalmas bökő szerszámot hoznak létre. Rachel rájön, hogy elege van abból, hogy kávét 
szolgál fel, így felmond, Ross pedig véletlenül lelök a lépcsőn egy sütit áruló kislányt, aki-
nek eltörik a lába, és nem tud a továbbiakban árusítani, pedig el szeretne jutni az űrközpont-
ba, így Ross száll be helyette. Rachel találkozik Markkal, aki segít neki egy egész jó állás-
hoz hozzájutni, ám Ross azonnal féltékeny lesz. Rachel megnyugtatja, hogy nincs oka rá, 
két epizóddal később azonban Ross megelégeli, hogy Rachel már csak a munkájának él, 
Rachel pedig, hogy Ross ezt nem tolerálja, ezért szakítanak. Ezután meglehetősen kínosan 
érzik magukat egymás társaságában, így amikor Rachel egy hétvégi síelésre hívja őket, Ross 
otthon marad. Phoebe féltestvére össze akar házasodni egy nála huszonhat évvel idősebb 
nővel, amiről sikertelenül próbálják lebeszélni. Monicát egy milliomos próbálja elcsábítani, 
kezdetben nem sok sikerrel, Joey pedig megismerkedik egy lánnyal, akivel közös darabban 
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játszik, és akit kezdetben nagyon utál. Joey ráébred, hogy mire van a legnagyobb szüksé-
gük. Vásárol egy csirkét és egy kiskacsát. Ben Stiller kíséri Rachelt Joey darabjának bemu-
tatójára, aki kissé hirtelen haragú, ám dührohamai kezdetben csak Ross jelenlétében jönnek 
elő, ő pedig hiába bizonygatja ezt a többieknek. Phoebe két szék között a pad alá esik, mi-
kor választani próbál egy óvó bácsi és egy tűzoltó között, Monica milliomos pasija pedig 
elhatározza, hogy utcai harcos bajnok lesz. A harmadik sikertelen meccs után szakítanak 
Monicá-val, mert Pete a sokadik csonttörése után sem hajlandó felhagyni szeszélyével. 
Phoebe megtudja, hogy anyjának egy barátnője Montaukban, a tengerparton él, és közösen 
meglátogatják. Elkíséri őket Ross új barátnője, Bonnie is, ami Rachelt meglehetősen zavar-
ja, mert szeretné újrakezdeni Ross-szal. 

Az évad végén kiderül, hogy Phoebe anyjának barátnője tulajdonképpen Phoebe anyja, 
Rachel ráveszi Bonnie-t, hogy legyen kopasz, s elejti Ross-nak, hogy szeretné újrakezdeni. 
Egyrészt szívesen belemenne, másrészt most, hogy végre túl van Rachelen, nem akar bo-
nyodalmakat. Se vele, sem nélküle. Nehéz döntésének eredményére az amerikai nézőknek 

négy hónapot kellett várni, de szerencsére nektek csak az új év első jáig, mely-
ben a negyedik és ötödik évad történéseit olvashatjátok röviden. 

Hayo 
 

 

Hála illeti 

Domján Attilát (NeveNincs) és családját 
az iskolai könyvtárat gazdagító ajándékukért! 
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�Ízlések és pofonok� 
 

Nem, nem véletlen a cím� Örülök, 
hogy újra feltűnt az író, aki a leglátványo-
sabban hozza ki a rendezőkből a saját fel-
fogásukat és kreativitásukat. Ez a zseni 
pedig nem más, mint Anton Pavlovics 
Csehov és a Sirály. 

A művet az Örkény Színház vitte szín-
padra. Tehetséges rendezés és meglehető-
sen érdekes darabértelmezés jellemzi a 
szezonnyitó előadást. Tehát elfoglalom 
helyemet a rendezői jobb oldalon, ahon-
nan (mint később kiderül) remekül látok. 
A jelenetek nagy része térarányosan van 
elosztva a színpadon. Nem kifejezetten 
feltűnő a díszlet, de meglepően nagy tér-
kihasználás látványa fogad a jegyszedő 
nénik szívélyes eligazítása után. 

Ezután már kezdődik is a kedvenc da-
rabom, melyre nagy kedvvel és elvárások-
kal mentem, főleg, hogy láttam a Schilling 
Árpád-féle Sirályt is, ami a Krétakör tár-
sulat előadásában, a foghíjas díszlet elle-
nére nagyon nagy hatást gyakorolt rám. 
Nem éreztem helyesnek, hogy Mácsai Pál 
(rendező) komikus, helyenként már-már 
egyszerűen szórakoztató irányba tolta el a 
darabot. Ezt talán már ott elkezdte, amikor 
Kerekes Évát választotta Arkagyina (az 
öregedő színésznő) szerepére. Noha a ka-

raktert tökéletes külsővel megformáló szí-
nésznő remekül játszott, rengeteg különböző 
oldalát láthatjuk, mégis úgy érzem, ez a szerep 
nem neki való, ugyanis egyszerűen nem haj-
landó szenvedni� 

Erre legjobb példa a műben az önmagával 
és az öregedéssel szembesülő Arkagyina kibo-
rulása, mely a Széles László által megformált 
Borisz Trigorinnal folytatott dialógusban törne 
felszínre. Igen, csak törne, ha Kerekes játéka 
nem groteszk humorba fulladna. 

Néha kicsit olyan érzésem volt, mintha a 
mesterségesen beleerőltetett komikus helyze-
tek alkotnák a darab gerincét. Zavaró volt 
még, hogy tulajdonképpen nem alkotott egy 
szerves egészt a darab. Jellegében inkább em-
lékeztetett sok kis jelenet egymás után tételére, 
mintsem egy hosszú összefüggő drámára. 
Emellett voltak apró, ám zavaróan előtérbe 
kerülő botlások, ilyen például amikor 
Arkagyina indulás előtt a bőröndöket rendez-
geti. Az emberben felmerül a gondolat, hogy 
egy elegáns hölgy a szolga jelenlétében miért 
emelgeti feleslegesen egymás tetejére a �nehéz 
koffereket�? 

No, ennyit a negatívumokról, melyeket 
amúgy is nagyrészt ellensúlyoz Hámori Gab-
riella végig a helyén tartott Nyinája és Czukor 
Balázs (ugyan borzasztó kinézete, de) remek 

játéka. 
Egyedül Pogány Judit Polina 

Andrejevnája nem kapott elég 
lehetőséget a férje mellett meg-
tört, elfásult, minden örömét a 
szeretőjében lelő vidéki asz-
szony karakterének kibontásá-
ra. Ennek ellenére remekül he-
lyezte az apró fintorokat és 
arcmimikát (Kosztya darabjá-
nak premierje közben, illetve a 
lottójátéknál); érdemes figyelni 
a sok-sok éves tapasztalat és a 
hitelesség finom kis megnyil-
vánulásait. 



 
 

39

Érdemes még megemlíteni Gálffi Lász-
lót, aki bármikor összehozhatna akár egy 
önálló estet a darabbeli orvos, Dorn alakí-
tásával, ám nem teszi. Visszafogott, pon-
tos egyedi játékkal gazdagítja a darabot. 

Szerintem jobban egyszerűen nem lehet 
eljátszani Samrajev szerepét, akit Csuja 
Imre formál meg. Zseniálisan fukar, ide-
ges természetű vidéki gazda, aki a lelkét is 
kiteszi a gazdaságért, miközben lánya, 

Mása (Járó Zsuzsa) majdnem belehal a szere-
lembe. Bár talán lehetne határozottabban pesz-
szimista, de egyenletes alakítást nyújt. 

Összességében tehát � ha néhány hibával is, 
de � színvonalas előadásról beszélhetünk, 
mely nem annyira a rendezés, mint inkább a 
színház �klasszikusabb� formájába vezet, és 
garantál kellemes estét. 

Szik Mátyás 

 

�Ízlések és pofonok� � 2 
 

�Nem, nem véletlen a cím�: Szik Matyi kritikája ihletett inkább, mint az előadás, hogy 
ismét írásra vetemedjek. Bár az igazság kedvéért: tényleg meg kell nézni a darabot, csak 
úgy éreztem, hogy csupán e miatt az egy mondat miatt mégsem� 

Nézzük, ugyanazt a darabot láttuk-e? Hát persze, csakhogy sok esetben nem ugyanazokat 
az értékeket. 

A darab értékes, mindkettőnk egyik kedvenc darabjáról van szó. Nincs is vita. Hogy 
tehetséges-e a rendezés (Mácsai Pál)? Nos, itt � nem csupán a rendező kárára � nem 
ugyanazt gondoljuk. Én úgy mondanám, nagyszerű �színész-rendező�, annak minden 
érdemével és hátrányával. Előnye, hogy kiválóan vezeti a színészeket, nagyszerű, mély 
figurákat teremtve mindezzel. Hátránya, hogy egészében, ívében akadozik. (Ezt Matyi 
nagyon helyesen úgy fogalmazta, hogy �emlékeztetett sok kis jelenet egymás után tételére�. 
Pontos.) A színészek teljesítménye is változó. Nekem is Kerekes Éva volt a gyenge pont, 
csak nem ugyanazért. Nem volt sokoldalú, inkább nagyon is a már ismert felületes, 
alakoskodó, hamis �egyetlen� arcát mutatta. Itt is. Nagy kár, mert nem sok ilyen jól megírt 
szerep vár rá. 

Amivel vitatkozom, az a darab komikuma, illetve annak kritikája. Amennyiben �komikus 
helyzetek alkotnák a darab gerincét�, úgy helyesen értelmeztük Csehovot. Igen, a Sirály egy 
�комедия�, ahogy a mester definiálta, és én nagyon örültem, hogy � bár változó sikerrel � 
ennek megvalósítására láttam kísérletet. (A Krétakör előadásából pont a humort 
hiányoltam.) 

Nem mennék bele a színészek részletes kritikájába � pusztán lustaságból �, de nem tudok 
szó nélkül elmenni Medvegyenkó (Máthé Zsolt) � kihagyott � ziccere, Nyina (Hámori 
Gabriella) lehetetlen (és ennek megfelelően meg nem valósított) feladata és Trepljov 
(Czukor Balázs) szintén lehetetlen, mégis megvalósult alakítása mellett (Arkagyinát már 
szidtam). Azt hiszem, mindez Csehov összetett feladatának következménye. Majdnem 
lehetetlen, és mégis van, aki képes. 

Hogy meg kell nézni, az nem kérdés. Sok-sok éve nem született nem félreértelmezett 
Csehov előadás. Ha az ember kiegészíti a fantáziájával, akkor egy jó (4) előadást láthat. 

(Kösz, Matyi a kritikát!) 
Tibor 
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Kedves Politechnikusok! 
Nagyon szép ünnepet 

és eredményes folytatást 
kívánok! 

a szerk. 
 

A karikatúrák Szűcs Édua munkái. 
Kösz! 
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