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Dohányzási ügy
Időpont: 2008. 11. 19.
A Bíróság tagjai: Kocsis Márta tanár, Rit-
ter Andrea szülő, Alföldi Kristóf diák
A panaszolt: egy kilencedikes tanuló
A panaszosok: az osztályfőnökök
A bírósági tárgyaláson résztvevők: az 
egyik osztályfőnök, néhány osztálytárs.
Előzmények, a tárgyaláson elhangzott 
vélemények, megállapítások: A pana-
szoltat osztályfőnökei panaszolták be 
dohányzás miatt. Korábban is volt már 
dohányzási ügye, ez még folyamatban 
van a panaszolt állítása szerint. Panaszos 
elmondta, hogy ebben az évben kétszer 
érték dohányzáson, majd feljelentették, 
azóta a cigarettáját lerakja a portán. A 
panaszolt tisztában van a dohányzással 
kapcsolatos szabályokkal. Osztályfőnöke 
elmondta, hogy a panaszoltról pozitív 
képük van, jó irányba fejlődik. A pana-
szolt állítása szerint 6.osztályos kora óta 
dohányzik, eddig kb. egy dobozt, mos-
tanában kb. fél dobozt szív el naponta. 
Osztályfőnöke utalt rá, hogy a kisebb di-
ákokat illetve szüleiket nagyon zavarja az 
iskolában történő dohányzás. A tanárbíró 
kihangsúlyozta, hogy az iskolában történő 
dohányzás törvénybe ütközik. Panaszolt 
motivált a leszokásban, talált már segítsé-
get. A jelenlevő barátnők segítenek neki.

Határozat: A panaszolt nem kap sem-
milyen fegyelmi büntetést, viszont 
amennyiben január végéig az iskolában 
dohányzáson érik, az eddigi megrovás 
büntetése automatikusan szigorú megro-
vásra változik.
Január végéig be kell pótolni az előző tár-
gyalás óta még nem teljesített feladatait, 
erről februárban az ugyanilyen összetételű 
bíróság előtt be kell számoljon. 

Indokolás: Súlyosbító körülménynek 
számít, hogy a panaszolt már korábban 
is állt a bíróság előtt ugyanilyen vétség 
miatt. Enyhítő körülmény, hogy a pana-
szolt együttműködő volt a tárgyalás során, 
elismerte vétségét, voltak ötletei a helyzet 
kezelését illetően.
2008. december 3.

* * *
Dohányzás az iskola udvarán 

Időpont: 2008. 12. 15.
A bírók: Kocsis Márta tanár, Barabás 
Emőke szülő, Raman Szilveszter diák
A panaszolt: egy tizenegyedikes tanuló
A panaszosok: az osztályfőnökök
A bírósági tárgyaláson résztvevők: a 
panaszosok, a panaszolt és egy tanuló.
Előzmények: A panaszoltat három 
alkalommal dohányzáson érték az iskola 
udvarán.
A tárgyaláson a panaszolt egyetértett a 
panasszal, bár megjegyezte, hogy egyik 
alkalommal nem dohányzott, csak nem 
megengedett helyen tartózkodott. A pana-
szolt három éve dohányzik, de nem okoz 
számára nehézséget, ha reggeltől a tanítás 
befejezéséig nem gyújthat rá, különösen, 
ha talál magának elfoglaltságot a szünetre. 
Tisztában van a Politechnikum dohány-
zással kapcsolatos szabályaival. A pana-
szolt kérte, hogy a bíróság enyhítő kö-
rülményként vegye fi gyelembe azt, hogy 
nem dohányzott az iskola épületében.

Határozat:
• A panaszolt fi gyelmeztetés fegyelmi 
büntetésben részesül, amely a tanév végéig 
hatályos.
• Amennyiben még egyszer dohányzik 
az iskola területén, büntetése automatiku-
san a bérlet bevonása.

ISKOLABÍRÓSÁGI HATÁROZATOK
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Indokolás: Enyhítő körülmény, hogy a 
panaszolt együttműködő volt a tárgyalás 
során, késznek mutatkozott az iskolai 
szabályokra való odafi gyelésre, azok 
betartására. Súlyosbító körülmény nem 
merült fel.

* * *
Az iskola udvarán történő dohányzás, 

szerződésszegés ügye
A panaszolt: egy tizenegyedikes tanuló
A panaszosok: az osztályfőnökök
Résztvevők: az osztályfőnökök, a pana-
szolt és egy érdeklődő tanuló.
Előzmények: panaszoltat három alkalom-
mal dohányzáson érték az iskola udvarán. 
A tanuló órai magatartásával problémák 
voltak korábban is, ezért az osztályfő-
nökök szeptember folyamán szerződést 
kötöttek vele, amely feltételeit panaszolt 
nem teljesítette 100%-osan. 
A tárgyalás során elhangzott vélemé-
nyek, kiegészítések: A panaszolt egyet-
értett a panasszal, bár megjegyezte, hogy 
egyik alkalommal nem dohányzott, csak 
nem megengedett helyen tartózkodott. A 
tanuló egy-másfél éve dohányzik, de nem 
okoz számára nehézséget, ha reggeltől a 
tanítás befejezéséig nem gyújthat rá. Tisz-
tában van a Politechnikum dohányzással 
kapcsolatos szabályaival. A panaszolt kér-
te, hogy a bíróság enyhítő körülményként 
vegye fi gyelembe azt, hogy nem dohány-
zott az iskola épületében.
Ami a szerződés be nem tartását illeti: 
az osztályfőnökök elmesélték a bírósági 
tárgyaláshoz vezető folyamatot, a bíróság 
rendelkezésére bocsátották a szerződést, 
illetve annak betartására vonatkozó 
írásbeli véleményüket. A szerződéssel, 
az abban lévő konkrét feladatok megfo-
galmazásával is segíteni szerették volna 
panaszolt iskolai munkáját. A panaszolt 

a bíróság rendelkezésére bocsátotta 
magatartásfüzetét. Az osztályfőnökök 
elismerték, hogy valamennyi javulás 
tapasztalható, de nem minden területen. 
Leginkább panaszolt órai együttműködé-
sével elégedetlenek bizonyos tantárgyak 
esetén. Panaszra ad okot véleményük 
szerint az is, hogy a tanuló időnként 
nem hoz felszerelést, nem beszélve a 
dohányzásra vonatkozó szabály be nem 
tartásáról. Kifejezték segítő szándéku-
kat, illetve a panaszolttal kapcsolatos 
elvárásaikat – a szabályokat, szerződést, 
szóbeli megállapodásokat és tanulmányi 
eredményt illetően. Elégedetlenek voltak 
az eddigi eredményekkel, úgy érzik, hogy 
a panaszolt nem fektet kellő energiát 
az iskolai munkába, és eddig semmivel 
nem lehetett rá igazán hatni. A szülőbí-
ró szerint a szerződés nagyon szigorú. 
Panaszolt úgy gondolja, hogy a szerződés 
meglehetősen sok elvárásának eleget tett, 
egyetlen tantárgy kivételével nem érzékeli, 
hogy órai magatartása gondot okozna az 
órát tartó tanárnak és az osztálytársaknak. 
Problémának érzi saját lustaságát. Vannak 
tervei a jövőre nézve, tudja, hogy azokért 
mit kellene tennie, képesnek is érzi magát 
arra, hogy cselekedjen, nem igazán érti, 
hogy miért nem történik semmi például a 
tanulmányi eredmény terén. 

Határozat:
• A panaszolt intés fegyelmi bünte-
tésben részesül, amely negyedév végéig 
hatályos.
• Minden negyedév végén újra meg kell 
jelennie az Iskolabíróság előtt, amely el-
dönti, hogy a fegyelmi fokozat érvényben 
marad-e, netán enyhül vagy súlyosbodik.
• Amennyiben panaszolt még egyszer 
dohányzik az iskola területén, büntetése 
automatikusan a bérlet bevonása.
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• Panaszoltnak a téli szünet előtti héten 
végig kell járnia tanárait, és ahol igény 
van rá, januártól füzetet kell vezetnie órai 
magatartásáról (1-5 skála), házi feladatai-
ról és felszereléséről.
• Ezt a füzetet minden osztályidőn be 
kell mutatnia osztályfőnökeinek.
Indokolás: Enyhítő körülménynek számí-
tott a panaszolt együttműködése a tárgya-
lás során, továbbá, hogy késznek mutat-
kozott az iskolai szabályok betartására. 
Tudja, hogy mi az ő része abban, hogy a 
helyzet idáig fajult. Tapasztalható volt nála 
némi fejlődés. Súlyosbító körülmény nem 
merült fel.
Budapest, 2008. december 15.

Tárgy: alkohol táskában tartása, iskolai 
működés

Időpont: 2009. 01. 19.
Bírók: Kocsis Márta tanár, Schanda Mó-
nika szülő, Germán Ákos diák
A panaszolt: egy kilencedikes tanuló
A panaszosok: az osztályfőnökök
Résztvevők: az osztályfőnökök, a pana-
szolt édesanyja, a panaszolt diáktárs védő-
ügyvédje és érdeklődő osztálytársak.
Előzmények: Panaszolt 2008. december 
12-én behozott az iskolába két üveg sört, 
amelyek az 5. órán kigurultak a táskájá-
ból. A panaszolt iskolai működése nem 
megfelelő. Az iskolai szabályokat nem 
tartja be, sokat hiányzik, már korábban is 
állt Iskolabíróság előtt dohányzás miatt. 
Nem érzi a helyzet tarthatatlanságát. 
Tárgyalás: A panaszolt elismerte a 
panaszban foglaltakat. A tárgyaláson 
az osztályfőnökök átadtak a bíróságnak 
egy listát, amely a tanárok panaszoltról 
alkotott véleményét tartalmazta. A hét 
tanár közül két angoltanár jó véleményt 
fogalmazott meg, a többiek szerint 
panaszolt sokszor zavarja az órákat, nem 
készül, ígéreteit ritkán tartja be. Infor-
matikából nem osztályozható, mert nem 
pótolta mulasztásait. Panaszolt eddig 183 
órát hiányzott az iskolából. Az osztályfő-
nökök korábban szerződést kötöttek vele, 
amely viszonylag kevés kötelezettséggel 
járt, és a feltételeket panaszolt fogalmazta 
meg, de nem tapasztaltak érdemi elmoz-
dulást. Az édesanya szerint a szerződés 
óta javult egy keveset a helyzet. Az egyik 
osztályfőnök szerint nincs személyes 
konfl iktusuk panaszolttal, viszont fontos 
lenne, hogy megértse az elvárásokat. Ezt a 
tárgyalást egy lehetőségnek érzi, szeretné, 
ha panaszolt szembenézne a helyzettel és 
érzékelné azt.
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A bíróság által feltett kérdésekre – mi-
közben látszólag egyetértett a kritikai 
megjegyzésekkel – a panaszolt vagy nem 
tudott érdemben válaszolni, vagy elkerülő 
válaszokat adott. Az osztálytársak verbális 
„bántását”, a nekik való beszólogatást fi r-
tató kérdésben ellentétes véleményen volt 
a panaszolt illetve az osztályfőnök.
Az órán kiguruló sörösüveg kérdésében 
panaszolt a tényt elismerte, de nem tekin-
tette rettenetes vétségnek.

Határozat:
• Panaszolt fi gyelmeztetés fegyelmi bün-
tetésben részesül, amely a tanév végéig 
hatályos.
• A bíróság arra kötelezi, hogy február 
végéig pótolja informatikából az elmara-
dásait, a pótlást a tanulónak magának kell 
menedzselni.
• Amennyiben órai munkája nem 
változik (konkrétan: ha az osztályfőnökök 
két esetben jelzést kapnak a diákot tanító 
tanároktól ezzel kapcsolatban), pana-
szoltnak magatartásfüzetet kell vezetnie a 
tanév végéig.
• A bíróság felhívta panaszolt fi gyelmét 
a sok hiányzással járó veszélyekre.
Indokolás:
Enyhítő körülmény, hogy panaszolt 
együttműködő volt a tárgyalás során. A 
bíróság úgy ítélte meg, hogy a helyzet 
rögzítésére, fi gyelemfelhívásra, a problé-
ma megvilágítására volt szükség panaszolt 
esetében, nem pedig kemény büntetésre. 
A bíróság lát esélyt panaszolt jó irányban 
történő elmozdulására, a polis normák 
követésére.
Súlyosbító körülmény merült fel.

* * *

Órai viselkedés, késések
A panaszolt: egy kilencedikes diák
A panaszosok: az osztályfőnökök
Résztvevők: az osztályfőnökök, a pana-
szolt édesanyja, a panaszolt diák védőügy-
védje, érdeklődő osztálytársak.
Előzmények: A panaszolt órai viselkedése 
tanárai szerint nem elfogadható. Késé-
seinek száma 21, összesen 220 perc. A 
panaszolt nem tájékoztatta osztályfőnöke-
it arról, hogy nem vesz részt az osztályfes-
tésen, és erről szülei sem tudtak.
Tárgyalás: A panaszolt részben elismerte 
a panaszban foglaltakat, viszont igyekezett 
minden egyes vádpont esetén árnyalni 
azokat. Úgy érezte, hogy az ő időnkén-
ti rendbontó viselkedése súlyosabban 
ítéltetik meg az őt tanító tanárok és az 
osztályfőnökök által, mint amennyire 
azt a helyzet indokolná. Szerinte túlzás 
a panaszban foglalt azon megállapítás, 
hogy az osztálytársakat zavarják az ő órai 
megnyilvánulásai, hiszen neki nem jelzik 
ezt. Az osztályfőnökök szerint a panaszolt 
rosszul kommunikál, sokszor indulatos. 
Az édesanya jelezte, hogy a reggeli késé-
sek részben a szülők számlájára írandók, 
hiszen gyermekének reggel egyedül kell 
kezdenie a napot.
Az osztálytársak egyetértettek a bíróság 
azon megállapításával, hogy panaszoltnak 
nagy a felelőssége az osztály viselkedése 
szempontjából. Osztották panaszolt vé-
leményét abban, hogy a többi osztálytárs 
elmondja neki, ha gondja van vele. Volt, 
aki úgy látta, hogy az utóbbi időben javult 
a helyzet. 
Határozat:
• A panaszolt intés fegyelmi bünte-
tésben részesül, amely a tanév végéig 
hatályos.
• Amennyiben az órai munkája nem 
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változik (konkrétan: ha az osztályfőnökök 
két esetben jelzést kapnak a tanároktól 
ezzel kapcsolatban), akkor panaszoltnak 
magatartásfüzetet kell vezetnie a tanév 
végéig.
• Február folyamán kiselőadást kell tar-
tania az egyik osztályidőn az órai viselke-
dés, felelősség, egymás tiszteletben tartása 
témákról.
Indokolás: A Bíróság enyhítő körülmény-
ként vette fi gyelembe, hogy panaszolt 
együttműködő volt a tárgyalás során, ő 
maga is elismerte, hogy sokszor hibázik. 
A bíróság úgy ítélte meg, hogy panaszolt 
képes éretten gondolkodni saját magáról, 
és érzékeli, hogy a helyzetet valamilyen 
módon kezelni kell. Súlyosbító körül-
ménynek számított, hogy panaszoltnak 
korábban már volt órai viselkedéssel 
kapcsolatos ügye, és az nem hozott tartós 
javulást.
2009. január 19.

az Iskolabíróság nevében: Kocsis Márta

A 2009. január 20-i tárgyalások
1. Dohányzási ügy

Iskolabírók: Szmeskó János tanár, Balog 
Péter szülő, Somlyay Orsolya diák
A panaszoltak: ALL-GO-s tanulók
A panaszosok: az osztályfőnökök
További résztvevők: érdeklődők
Előzmények: Panaszoltakat többször ér-
ték dohányzáson az iskolában: Panaszolt1 
öt alkalommal bukott le, ebből egyszer 
az első emeleti WC-ben; Panaszolt2 hat 
alkalommal; Panaszolt3 hét alkalommal, 
ebből egyszer az első emeleti WC-ben.
Tárgyalás: A megbeszélés során a pana-
szoltak a kialakult helyzetről, az iskolában 
való dohányzásról az alábbiak szerint nyi-
latkoztak: Panaszolt1: „Jólesik”, „Mások 
megtehetik, én nem, ezért néha szabályt 
szegek.” Szeptemberben lesz 18 éves, napi 
fél dobozzal szív. A vécében való dohány-
zást nem tartja jónak, de szükség volt rá.
Panaszolt2: „Az iskola minden szabálya 
érdekel, ez nem.” Április 25-én lesz 18 
éves. Napi 3-4 szálat szív. Panaszolt3: Nem 
hajlandó erőfeszítést tenni. Neki kell a 
dohányzás. Két hónap múlva lesz 18 éves. 
Napi fél-egy dobozzal szív.
Az osztályfőnök elmondása szerint folyto-
nos probléma az osztályban a dohányzás. 
A dohányos ügyeket ő kezeli, de nem 
vette észre időben, hogy ennyi strigulájuk 
van a panaszoltaknak. Arról pedig nem 
tudott, hogy a szülőket már az első alka-
lommal értesíteni kell.
A megbeszélésen mindhárom panaszolt 
végig hárította a felelősséget, és nem 
igazán akarták megérteni, elfogadni a 
dohányzási tilalom szabályát. Az Iskola-
bíróság számára egyértelműen kiderült, 
hogy a panaszoltakat a fenti szabály nem 
érdekli.
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Határozat:
• Panaszolt1: fegyelmi fokozata: szigorú 
megrovás (érvényes a 2008/2009-es tanév 
végéig).
Ezen kívül 2009. február végéig minden 
szünetben a természetismeret teremnél 
kell tartózkodnia. Hogy ott pontosan hol, 
azt az osztályfőnök szabja meg. Természe-
tesen amennyiben testkultúraórája lesz, 
vagy az osztály elmegy az iskolából egy 
szaktanárral, akkor az adott helyre kell 
mennie, de erről előre köteles az osztály-
főnökét tájékoztatni. A természetismeret 
terem elől a jelzőcsengőkor távozhat. Órá-
ról a kötött helyen való tartózkodás miatt 
nem késhet! A tartózkodásáról egy ren-
dezett füzetet vezet. Ebben a természetis-
meret-, illetve testkultúratanárok aláírá-
sukkal azt igazolják, hogy mikor érkezett 
az adott helyre. Távozáskor szól annak a 
tanárnak, aki a füzetet aláírta. Márciustól 
ugyanaz érvényes, mint februárban, de 
csak minden páratlan (az első, a harma-
dik és az ötödik óra utáni) szünetben kell 
a természetismeretben tartózkodnia. A 
többi szünetet tetszőleges helyen tölthe-
ti. A füzet vezetését az osztályfőnökök 
ellenőrzik (minimum hetente egyszer). 
Amennyiben a szabályokat nem tartja be, 
vagy nem vezeti a füzetet, azonnal fel kell 
jelenteni az Iskolabíróságon. Amennyiben 
a tanév végéig egyszer is dohányzáson 
érik az iskola területén, akkor soha többé 
nem lehet a Politechnikumban dohányos 
kártyája, amennyiben pedig már van, 
akkor azt be kell vonni.
• Panaszolt2: fegyelmi fokozata: meg-
rovás (érvényes a 2008/2009-es tanév 
végéig)
Ezen kívül 2009. február végéig minden 
szünetben a természetismeret teremnél 
kell tartózkodnia. (A büntetés további 

részletei megegyeznek Panaszolt1-éivel.)
• Panaszolt3: fegyelmi fokozata: szigorú 
megrovás (érvényes a 2008/2009-es tanév 
végéig)
Ezen kívül 2009. február végéig minden 
szünetben a természetismeret teremnél 
kell tartózkodnia. (A büntetés további 
részletei megegyeznek Panaszolt2-éivel.)
Indoklás: Mindhárom panaszoltnak ér-
dektelen és elutasító volt a hozzáállása. A 
dohányzást tiltó szabály nem igazán érde-
kelte őket. A felelősséget pedig hárították. 
Panaszolt1 és panaszolt3 esetében a zárt 
helyen való dohányzást az Iskolabíróság 
súlyosbító körülményként értékelte. Eny-
hítő körülményt az Iskolabíróság egyik 
panaszoltnál sem talált.

2. Káromkodás, órai evés,
sértő viselkedés

A panaszolt: egy ALL-GO-s tanuló
A panaszos: egy matematikatanár (beteg-
sége miatt nem volt jelen)
Résztvevők: az egyik osztályfőnök, továb-
bá a panaszos édesanyja.
Előzmények: A panaszoltat a matemati-
katanára azért jelentette fel, mert két alka-
lommal is minősíthetetlenül viselkedett, 
káromkodott az órán. Ezt csak többszöri 
felszólítás után hagyta abba. Valamint az 
egyik alkalommal evett is, és nem volt 
hajlandó az evést abba hagyni.
Tárgyalás: Az osztályfőnök elmondása 
szerint a panaszolt nem tudja jól kezelni a 
konfl iktusokat. Nem fi gyel mások vélemé-
nyére, csak a magáét hajtogatja, és nagyon 
„agresszív” tud lenni. Ebben szerencsére 
tapasztalható javulás, bár igen lassú.
A panaszolt az egész megbeszélés során 
hárította a felelősséget, és ahogy a végén 
megfogalmazta, elég büntetés neki, hogy 
délután itt kellett ülnie. Az Iskolabíróság 
számára érzékelhető volt, hogy a pana-
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szolt nem érti, hogy a matematikaórai 
viselkedésével mi volt a probléma.
A panaszolt édesanyja hiányolta, hogy 
a szaktanár nem kereste őt meg. Miért 
kellett rögtön Iskolabírósághoz fordulnia? 
Azt megerősítette, hogy a problémáról 
tudott. A panaszolt a történteket elmesélte 
otthon és megbeszélték.
Határozat:
• fegyelmi fokozata: szigorú megrovás 
(2009. december 31-ig)
• A panaszoltnak kéthavonta (március 
végén, május végén, október végén és 
decemberben még a szünet előtt) be kell 
számolnia az Iskolabíróság előtt, hogy 
volt-e konfl iktusa (órán, szünetben, isko-
lai rendezvényen, tetszőleges iskolához 
kötődő rendezvényen). Ha volt, akkor 
az hogy zajlott és mi volt a megoldás. 
A beszámolóhoz az osztályfőnököknek 
a panaszoltat tanító minden tanár (ide 
vonatkozó) véleményét be kell mutatniuk. 
A panaszoltat meghallgató Iskolabíróság 
tetszőleges összetételű lehet. A decemberi 
iskolabírósági meghallgatáson az osztály-
főnökök ajánlása alapján dönt az IB arról, 
hogy a panaszolt meghallgatásai folyta-
tódjanak-e vagy sem (azaz tapasztalható-e 
jelentős javulás a panaszolt konfl iktuske-
zelésében).
• Az Iskolabíróság kéri, hogy a jelen 
ügyben érintett felek a következő meg-
hallgatásig üljenek le és beszéljék meg az 
ügyet. Erről is kér az Iskolabíróság egy 
rövid összefoglalást a következő beszámo-
lóra.

2009. február 06.

Az Iskolabíróság nevében:
Szmeskó János

Egy 11. évfolyamos tanuló ügye
Időpont: 2009. 02. 04.
Bírók: Rácz Judit szülő, Raman Szilveszter 
diák, Szabó László tanár
Résztvevők: a panaszolt és az édesanyja, a 
pedagógiai vezető, az egyik osztályfőnök, 
az iskolapszichológus és egy érdeklődő.
Előzmények: Panaszolt tanuló tavaly év 
végén kizárás határozatot kapott. Fel-
lebbezéssel a panaszolt oldal nem élt. A 
határidő lejárta után tudatosult a pana-
szoltban és az édesanyjában az iskolából 
való elmenetel ténye. A panaszolt ezután 
méltányossági kérelemmel fordult az 
iskola pedagógiai vezetőjéhez. Ivette nem 
változtatta meg a bíróság korábbi dönté-
sét, csak maximum félévre felfüggesztette 
annak végrehajtását. A pedagógia vezető 
ennek feltételeként több végrehajtandó, 
konkrét szempontot szabott a panaszolt-
nak. Eszerint az elmulasztott testkultúra-
pótlásokon panaszoltnak részt kell vennie. 
El kell mennie egy másik – hagyományos 
– iskolába, ahol egy hetet kell eltöltenie 
tapasztalatszerzés céljából. Mindent el 
kell követnie annak érdekében, hogy 
tanulmányi és magatartási szempontból a 
lehető legtöbbet fejlődjön. Ehhez mentori 
segítséget is kap Varga Anna iskolapszi-
chológus személyében. Közösen tűznek ki 
célokat, és értékelik azok megvalósulását. 
A találkozóknak heti rendszerességgel kell 
megtörténniük. Amennyiben a panaszolt 
a pótlásokról vagy a mentori megbeszé-
lésekről igazolatlanul marad távol, akkor 
távoznia kell a Politechnikumból. Félév 
után az Iskolabíróság a fenti szempontok 
vizsgálata alapján hoz döntést a panaszolt 
iskolában maradásáról. Amennyiben 
jelentős erőfeszítés, változás tapasztalható 
nála, akkor a bíróságnak jogában áll a 
kizárás döntést megváltoztatni.
A pedagógiai vezető azért hozott ilyen 
döntést, mert a panaszolttal való megbe-
szélése során úgy látta, hogy a panaszolt 
kellő önkritikával bír, megérett benne a 
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változás szükségessége, és lesz benne kellő 
tartás és elszántság ahhoz, hogy elhatáro-
zását tettekre is váltsa.
Tárgyalás: A tárgyalásra az Iskolabíróság 
a panaszolttól és az osztályban tanító 
tanároktól írásbeli értékelést kért. A 
pedagógiai vezető, az iskolapszichológus 
és az osztályfőnök a tárgyaláson fejtette ki 
a véleményét. A panaszolt összefoglaló-
jában elmondta, hogy a testkultúrapótlá-
sokat időben teljesítette. Egy hetet töltött 
a Szemere Bertalan Általános Iskola és 
Gimnázium falai között. Ennek tapaszta-
latait megírta. Tanulmányi és magatartási 
szempontból úgy érzi, hogy ha nem is 
teljesen a maximumot hozta ki magából, 
de minden erejével azon volt. Alapjában 
nem késik, az órákat nem zavarja, azokon 
törekszik részt venni, magatartását igyek-
szik kontrollálni. Ellentmondásos viszont, 
hogy ahelyett, hogy az év eleji nagy elha-
tározások mellett fokozott erőbedobással, 
együttműködéssel kezdett volna dolgozni, 
pl. testkultúrából ott folytatta az évet, ahol 
a tavalyit abbahagyta, és legfeljebb csak 
az utóbbi időben mutatott elmozdulást. 
Igyekszik jobb időbeosztással létezni, 
több időt tölteni a pihenéssel, frissebben 
érkezni az iskolába, és nagyobb hangsúlyt 
fektetni a tanulásra.
Köszönetet mondott az iskolapszicholó-
gusnak, aki segítette céljai megvalósulásá-
ban. Reményét fejezte ki, hogy az Iskola-
bíróság értékelni fogja eddigi igyekezetét, 
és további ígéret tett arra, hogy maradása 
esetén továbbra is azon lesz, hogy megfe-
leljen az iskola elvárásainak.
A bíróság a fent felsorolt követelmények 
alapján pontról-pontra vizsgálta meg a 
panaszolt féléves tevékenységét. Egy pont 
kivételével minden feltételnek megfelelt. 
Azonban tanulmányi és magatartási téren 
tanárai megítélése vegyes volt, a szinte alig 
elfogadhatótól a nagyon jóig. Különösen 
rossz értékelést kapott a földrajztanárától, 
aki azt sérelmezte, hogy a panaszolttal 

olykor a legkézenfekvőbb iskolai szabá-
lyok betartatása miatt kell hadakoznia, 
mint pl. órai evés. A panaszolt passzív az 
órán, ugyan nem zavarja azt, mert a pad 
alatt könyvet olvas. Felszerelése gyakran 
nincs, dolgozatait üresen adja be, nem 
próbálkozik az írással. A panaszolt szerint 
szaktanárával személyes jellegű konfl ik-
tusa van. Szerinte tanára nem értékeli az 
igyekezetét. 
Több tantárgynál is megjelent az órai 
passzivitás, az idejekorán feladott dolgo-
zatírás, a fáradság jelei, a hadrafoghatóság 
hiánya.
Az osztályfőnök szerint a panaszolt 
nagyon ellentmondásos személyiség, a 
számára valamiért érdekes, fontos tantár-
gyakban jól szerepel, amiben nem vagy 
kevésbé motivált, azokban gyengén. Iga-
zolatlan órája nincs, néhány perc reggeli 
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késése van. Egy tantárgyból lett elégtelen 
a féléve, kettese nincs és vannak ötösei. 
Tavaly sokkal gyengébb volt a bizonyítvá-
nya, tehát tanulmányi téren feltétlen fejlő-
dést mutat. Az osztályközösségben benne 
van, érett megszólalásai vannak. Említésre 
érdemes, hogy a panaszolt önállóan vett 
részt egy – a társadalomismerthez kapcso-
lódó – projektmunkában, és még további 
feladatokat fog e téren ellátni.
A pedagógiai vezető csak idén kezdte 
tanítani a panaszoltat. Tapasztalata szerint 
alapvetően nem zavarja az órákat, és az 
utóbbi időben igyekszik, fi gyel. Szerinte 
teljesítménye ellentmondásos, a semmi és 
a nagyon érdeklődő között mozog.
Az iskolapszichológus szerint a pana-
szolt érett személyiség, találkozásaikkor 
korrektül, udvariasan, együttműködően 
ténykedett, nagyon jó személyes és mun-
kaviszony alakult ki közöttük. Együtt-
munkálkodásukban van még lehetőség, 
amennyiben a panaszolt továbbra is 
partner a folytatáshoz, akkor szívesen 
dolgozik vele újabb célok megvalósítása 
érdekében.
A panaszolt anyukája elmondta, hogy fi a 
a félév során elfogadóbb, barátságosabb 
lett, emberi kapcsolatai, kommunikációja 
sokat javult, többet tanul, felelősségtelje-
sebben gondolkozik. Vannak céljai, mint 
pl. angolból emelt szintű előrehozott 
érettségit tenni. Életmódja megváltozta-
tása érdekében igyekszik előbb feküdni, 
jógázik, rendszeresen jár gerinctornára, 
többet olvas. Összességében úgy látja, 
hogy fi ára az eltelt fél év elvárásai pozití-
van hatottak. 
A panaszolt szerint a folytatást illetően 
a „gyengébb” tantárgyakból többet kell 
tanulnia, tanórai hozzáállásán és életmód-
ján még további változásokra van szükség, 
és a földrajztanárral való konfl iktusának 
feloldása érdekében a maga részéről min-
den tőle telhetőt meg kell tennie, és emel-
lett egyesét minél jobb jegyre feltornáznia.

Határozat:
• A panaszolt maradhat a Politechni-
kum iskolapolgára. Kizárás határozatát a 
bíróság megszüntette.
• A tanév végéig három területen 
további fejlődést kell mutatnia, melyről 
az év végén a bíróság előtt ismét számot 
kell adnia. Ez a három terület: további 
életmódbeli pozitív irányú változás, a ta-
nulmányi eredmény és magatartás további 
javulása, különösen a „gyengébb” tárgyak-
ból, a földrajztanárral való konfl iktusának 
oldása, esetleg megoldása, melyben a 
panaszoltnak minden tanulói és emberi 
kötelességéből adódó elvárásnak meg kell 
felelnie. 
• Az iskolapszichológussal továbbra is 
rendszeresen találkoznia kell. Ez segít-
séget, garanciát adhat a fentiekben való 
fejlődésben. 
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye 

nincs!
Indoklás: A bíróság értékeli a panaszolt 
eddigi tevékenységét. Sokat tett helyzete 
javításáért, feltétlen érzékelhető a pozitív 
tendencia. A követelményeket többnyire 
jól vagy azon túlmutatóan teljesítette, 
azonban vannak még hiányosságot mu-
tató, fejlesztendő területek. Tanulmányi 
és magatartási téren még kell részéről 
további komoly munkálkodás. Az eddigi 
pozitívumok kellő reményt, bizakodást 
és lendületet adhatnak arra nézve, hogy 
a tanév végéig még pozitívabb képet 
alkosson önmagáról. A fenti határozat 
tétje maga a panaszolt ígéretei, szavahihe-
tősége, elhatározásainak, eddigi tetteinek 
őszintesége, hogy a panaszolt továbbra 
is élvezi a pedagógusközösség bizalmát, 
hogy az eddigi közös erőfeszítéseink ér-
demesek voltak. Ügye bár jogilag lezárult, 
de az elkövetkezendő félévnek a bizalom 
teljes helyreállításáról kell szólnia.
2009. február 12.

az Iskolabíróság nevében: Szabó László
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Az osztályügyeletek értékelése

Osztály kötelező feladatok 
(max. 15 pont)

szabad szolgáltatá-
sok (max. 30 pont)

Összesen
(max. 45 pont)

e-GYIK (12.) 7 10 17
KARMA (12.) 4 0 4
(P)Olympos (12.) 6 12 18
ALL-GO (11.) 6 6 12
euFóriA (11.) 8 4 12
GamMa (11.) 13 23 36
Non-stop (11.) 12 21 33
ADSL (10.) 8 0 8
Színe-JáVa (10.) 15 29 44
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Tévét néztem gyanútlanul egy reggel, s egyszer csak megértettem (hisz keresetlenül 
felhívták rá benne a fi gyelmem), hogy egyszerűen meg kell tennem, nem lehet más utam, 
mint ez. Vagyis felelős állampolgárként nincs más választásom, meg kell fogalmaznom s 
közhírré tennem a következőket:

N Y I L A T K O Z A T
Akkor én, alulírott Szász Katalin, ezennel elhatárolódom!

1. Elhatárolódom a hírhedt bankvezértől, kinek a kezén – hogy, hogy nem – eltűnt 
néhány milliárd. Micsoda dolog lenyúlni súlyos pénzeket, főleg, ha az nem a miénk! 
Szeretem (szeretném!) én a zsét, na, de mégis – így?

2. De pláne elítélem a móri banditákat, akiknek szokása ártatlan emberek mészárlása 
cinikus könyörtelen! Nem húzok ravaszt, nem ontok belet, nem vágok át torkot, s nem 
forgatok kést! Még, ha muszáj volna is. Nem bírom azt, mi foltot hagy – földön vagy 
becsületen.

3. Önvizsgálatot tartva nyugodt lélekkel kijelenthetem: egyetlen porcikám sem azo-
nos az ausztriai rémmel! Tudjátok, ki gyermeket nemzett saját lányának, majd befalazta 
őt a föld alá. Nem illendő dolog, én ilyet nem tennék sosem! Egyetlen gyerekemnek 
sem szeretnék hitvese, nagyszülője lenni egyben. Ellentmond a társadalmi közmeg-
egyezésnek!

4. Ugyan padtársa voltam egy rózsadombi iskolában Szlávy Bulcsúnak, a Balaton-
vidék néhai gengszterének, az ismert maffi  avezérnek, kit aztán egy garázs padlója alá 
bebetonozva találtak meg a kommandósok, 
de elhatárolódok mindentől, amit csak tett! 
Csak igazán kis időre kerültem az uszályába, 
amikor mellé ültettek copfos jókislányként 
megjavítás céljából. (Az igazság szerint én 
romlottam el kicsit, szét is raktak gyorsan 
minket.) De amikor az asztal alá bújva kuko-
rékolni kezdett egy kézimunkaórán, na, azzal 
már végképp nem vállalhattam azonosulást. 

Évtizedekkel később irtózva hallottam a 
híreket védelmi pénzről, futtatott lányok-
ról, testőrökről, bandaháborúról, a terület 
felosztásáról. Nincs, nem lehet hozzá semmi 
közöm!

5. Dacolva a korszellemmel vállalom a 
kisebbséghez tartozást abban, hogy nem 
manipulálok az áfával, számlát kérek a 
mesterektől, csak végszükség esetén csalok 
adót. Elhatárolom magam az ügyeskedéstől, 
a hivatal becsapásától, ettől a nagy nemzeti 
játéktól, higgyenek bár lúzernak érte. 
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Kérded, kedves Poligráf-olvasó, hogy miért?

Nos, a tévében a riporter politikust faggatott erről-arról, a veszprémi brutális gyilkos-
ságról, társadalmi gondokról, gyűlöletről. Mi lehet a megoldás? Hogy lehet feszültséget 
oldani, enyhíteni a pattanásig feszült helyzetet? S jött a válasz, bölcs ítélet: „Lecsillapod-
nak majd az indulatok, csak álljon ki végre a cigányértelmiség, az érettségizett, diplo-
más, megbecsült romaember végre a nyilvánosság elé, s határolódjon el ettől a brutális 
bűncselekménytől!” 

És nincs gondolkodó lény a stúdióban egy sem, aki megkérdezze tőle: „Ember! Ez 
komoly? Vagy fejedre estél?”

Ellenkezőleg! Másnap ott a stúdióban a világhírű jazzgitáros, az ismert rapper (mind 
tudjuk, cigányok ők, vállalják is nyíltan!). Igazán híresek, mondanak okosakat, érzé-
keny, aggódó dolgokat. És elhatárolódnak. Megdöbbennek a szörnyű bűntetten, követe-
lik a gyalázatos bűnösök mihamarabbi elfogását. Kénytelenek rá, riporteri felszólításra 
teszik. Miért is? Miért kell nekik? Hiszen minden normális ember természetesen így 
gondolja. Miért kell éppen nekik ezeket mondaniuk egy olyan bűntény esetében, ahol 
történetesen valószínűleg cigány származásúak a gyanúsítottak? Mi a különös közük 
nekik, a jazz-zenésznek és a rappernek ehhez? Mi az ő felelősségük?

Ha ők fel vannak szólítva politikus, riporter, egyéb okos és fontos ember által az 
elhatárolódásra, akkor azt gondoltam, hogy nekem, ki magamat öntudatos állampol-
gárnak, felelős magyar embernek tartom, kötelességem, hogy elhatárolódjam a magyar, 
a „nem-cigány” bűnözéstől, nem? Nyilván! Elvégre így logikus, ugye. Ugye? 

Ezt tenném most meg a Poligráf hasábjain, hogy ne csak azokkal az osztályokkal 
osszam meg, akiket pechükre tanítok.

P.S. Jut eszembe! Sokat gondolkodom én ezekről a dolgokról, és szörnyű sejtésem 
támadt! 

Az utóbbi 20-25 év bűneseteit és az évi egy főre eső fogkefevásárlás számait vizsgálva 
az a feltevésem, hogy a gyanúsítottak túlnyomó többségének a foga szúvas. (Statisztikai 
adat sajnos ezt épp úgy nem támasztja alá, mint a bűnelkövetők nemzetiségi, etnikai, 
vallási stb. hovatartozását. Nem szabad megkérdezni ugyanis. Na bumm!) 

Ha majdnem minden bűnelkövetőnek van odvas foga, akkor ebből tudományosan 
vizsgálva az következik, hogy a lyukas fog és a bűnöző hajlam között igen szoros az 
összefüggés. Világos. Akinek kilyukadt a foga, az potenciális gonosztevő! Genetikailag 
hordozza magában a foglyukasodásra meg a bűnözésre a késztetést. Erre csak ráerősíte-
nek az életmódbeli szokásaik. A számok magukért beszélnek. 

Rettegek is mindig a fogorvos várótermében. Többször a zsebemhez kapok, ve-
szélyben érzem a pénztárcámat, s minden kellemetlen hangra összerezzenek. Bármi 
megtörténhet ott! 

Én igazán nem vagyok kirekesztő! Nekem például van legalább két olyan ismerősöm 
is, akinek betömték, sőt olyan, akinek kihúzták a fogát, és mégis egész rendes emberek 
tulajdonképpen pont olyanok, mint te vagy én. Egyikőjük nagyon szépen énekel. Szinte 
nem is látszik közben az amalgám a szájában.
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English corner
Have a Laugh 

– Funny Translations –
Th anks to: Müzli (Dávid Bence, PG)

- Kate no mud touch cow one a bock Ron tool. (Két nomád tacskó van a bokron túl.)
- What can there (Vadkender)
- Hole one a wait say? (Hol van a WC?)
- One Kate Lee bumm. (Van két libám.)
- All cut race (Alkatrész)
- Hot show race (Hátsórész)
- Kitchen get neck (Kicsöngetnek)
- New see one up road? (Nyuszi van apród?)
- Me of us one? (Mi a **** van?)
- One hut one Kate catch came. (Van hatvankét kecském.)
- Hut are row Zoe saw (Határozószó)
- Wash sun cow (Vasszánkó)
- Sir one a you come on. (Szőr van a lyukamon.)
- Th is no all (Disznóól)
- Beer luck! (Bírlak!)
- Soul a new! (Szól anyu!)
- Tap ate a (Tapéta.)
- Fog peace call low. (Fogpiszkáló.)
- Tape at war you one a fun. (Tépett varjú van a fán.)
- See ya new see! (Szia Nyuszi!)
- Key ona a bock or bann? (Ki van a bokorban?)
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Friss hírek az Euro/EuroPro vizsgákról
Mivel az eredetileg 2009. március 28-ra meghirdetett angol Euro B2 vizsgaidőpont 
munkanap lett, ezért a márciusi vizsgaidőszakban az angol Euro B2 vizsga 2009. már-
cius 21-én lesz, melynek a jelentkezési határideje 2009. február 20.

Márciustól változások lesznek az Euro/EuroPro vizsgákban, ezért, illetve a külön tehető 
írásbeli és szóbeli vizsgák miatt szükségessé vált, hogy a szervezési teendők is módosul-
janak.

Megváltozik a vizsgarészek sorrendje az alábbiak szerint:
1. Mediation / Sprachmittlung: 1. rész a fordítási feladat, 2. rész a dialógus (magnós)
2. Reading / Leseverstehen
3. Grammar&Vocabulary / Grammatik und Wortschatz
4. Writing / Schreiben
5. Listening / Hörverstehen
6. Speaking / Sprechen

A jövőben mindhárom szinten (B1, B2 és C1 is!) megegyeznek a vizsgarészek és azok 
sorrendisége. A fenti beosztás lehetővé teszi, hogy az egynyelvű/kétnyelvű vizsgázók, 
valamint a csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsgázók várakozási ideje rövidüljön.

A változások a B1 szinten a következők: 
Olvasott szöveg értése

Az első feladat (rövid szövegek) kimarad.
A vizsgarész három feladatát 35 perc alatt kell megoldani. 
 Hallott szöveg értése
A harmadik feladatban (Euro B1 Rádió program / EuroPro B1 Értekezlet részlet) a 
korábbi négy helyett csak három válaszlehetőség közül kell választani.
 Íráskészség
Az elvárt terjedelem mindkét feladatban csökken: Az első feladatban (Formanyom-
tatvány, űrlap kitöltés) az elvárt terjedelem 60-80 szó, a másodikban (Választandó 
feladat) pedig 80-100 szó.
 Nyelvismeret és szókincs
Az első feladatban (Diktálás) az első két diktált sort a feladatlapon példaként megad-
juk.
A harmadik feladatban (Feleletválasztós szöveg-kiegészítés) a tíz kihagyott helyre 
húsz, előre megadott szó közül kell kiválasztani a mondatokba illőket.
 Közvetítés (csak a kétnyelvű vizsgában)
A B rész első feladata (Összefoglalás) kimarad. Ennek következtében a rendelkezésre 
álló idő 35 perc.
 Beszédkészség
Nincs változás.

•

•

•

•

•

•
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A változások a B2 szinten a következők: 

· Olvasott szöveg értése
Az első feladat (rövid szövegek) kimarad.
A vizsgarész három feladatát 35 perc alatt kell megoldani. 
· Hallott szöveg értése
A harmadik feladatban (Euro B2 Rádió program / EuroPro B2 Értekezlet részlet) a 
korábbi négy helyett csak három válaszlehetőség közül kell választani.
· Íráskészség
Az elvárt terjedelem mindkét feladatban csökken: Az első feladatban (Kötelező 
feladat) az elvárt terjedelem: angol: 100-120 szó, német: 80-100 szó, a másodikban 
(Választandó feladat) pedig angol: kb. 150 szó, német: 110-130 szó.
· Nyelvismeret és szókincs
Az első feladatban (Diktálás) az első két diktált sort a feladatlapon példaként megad-
juk.
A harmadik feladatban (Feleletválasztós szöveg-kiegészítés) a tíz kihagyott helyre 
húsz, előre megadott szó közül kell kiválasztani a mondatokba illőket.
· Közvetítés (csak a kétnyelvű vizsgában)
A B rész első feladata (Összefoglalás) kimarad. Ennek következtében a rendelkezésre 
álló idő 35 perc.
· Beszédkészség
Nincs változás.

•

•

•

•

•

•
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A változások a C1 szinten a következők:
A változásokat a mérés pontosságának biztosítása miatt ezen a szinten két lépcsőben 
vezetjük be. Az első lépcső változtatásai a 2009. márciusi vizsgák során lépnek életbe, 
míg két feladat (Nyelvismeret és szókincs Diktálás és Hallott szöveg értése Rövid szöve-
gek) csak egy évvel később, 2010-ben újul meg.

Olvasott szöveg értése
A vizsgarész a jövőben elkülönül a Íráskészség résztől, és a következő feladatokból 
áll:
1. Bekezdés címek – nincs változás.
2. Hosszú szöveg – a szöveg elolvasása és megértése alapján 2-4 kérdésre kell a 
feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó infor-
máció kiszűrésével. A korábbiaktól eltérően hosszú szöveg írására nincs szükség, így 
az íráskészséget ebben a feladatban nem mérjük (csak a konkrét tartalmi információ 
helyessége számít).
3. Feleletválasztás – nincs változás.

Hallott szöveg értése
1. Rövid szövegek – Az elhangzó rövid párbeszédek száma négyre csökken. Ez az 
új formátum 2010-től lép életbe.
2. Jegyzetelés – A megválaszolandó kérdések minden vonatkozó szövegrész előtt 
és után is elhangzanak.
3. Euro C1 Rádió program / EuroPro C1 Értekezlet részlet – a kérdések száma 
nyolcra csökken, és a jó válaszokat a korábbi négy opció helyett csak három lehető-
ség közül kell kiválasztani.
 Íráskészség
A vizsgarész a jövőben elkülönül a Olvasott szöveg értése résztől, és a következő 
feladatokból áll:
1. Levél (30 perc), elvárt terjedelem: angol: kb. 200 szó, német: 150-180 szó.
2. Vitázó esszé (30 perc), elvárt terjedelem: angol kb. 200 szó, német: 150-180 szó.

Nyelvismeret és szókincs
Az első feladatban (Diktálás) az első két diktált sort a feladatlapon példaként meg-
adjuk. Ez az új formátum 2010-től lép életbe.
A második feladatban (Feleletválasztós szöveg-kiegészítés) a kérdések száma tízre 
csökken.
A harmadik feladatban (Szöveg-kiegészítés) a kérdések száma tízre csökken, a kiha-
gyott helyekre húsz, előre megadott szó közül kell kiválasztani a mondatokba illőket.

Közvetítés (csak a kétnyelvű vizsgában)
Nincs változás.

Beszédkészség
Nincs változás.

Ha valakinek kérdése maradt a nyelvvizsgával kapcsolatban, 
forduljon bizalommal Arnold Évához!

•

•

•

•

•

•
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II. Illyés Gyula élete és munkássága
1. Illyés Gyula szülőháza sehol nem látható, mert elbontották.
2. Füst Milán hívta föl Illyés Gyula verseire a Nyugat szerkesztőinek fi gyelmét.
3. Illyés Gyula bátyja egy francia lányt vett feleségül.
4. József Attila ismertette össze Illyés Gyulát Babits Mihállyal. 
5. Dési Huber István festett kettős portrét Illyés Gyuláról és József Attiláról.
6. József Attilával írt közösen verseket Illyés Gyula.
7. A Puszták népe első kiadásának címlapját Bernáth Aurél készítette.
8. Az első szovjet írókongresszuson többek között André Malraux és Paul Nizan francia 
írókkal ismerkedett meg.
9. A Petőfi -könyv francia kiadója (Albert Camus) arra kérte Illyést, hogy a franciák 
által kevésbé ismert részletekről írjon magyarázó betoldásokat. Ezt meg is fogadta, és 
1962 után már ezekkel a kiegészítésekkel jelentek meg a magyar kiadások is.
10. Illyés Gyula lányára vonatkoznak a következő sorok?
„…ó titkosan messzi, / és legközelebbi / kedves rokonom!” (Az Újszülött c. versből)
11. Babits halála után, 1941-től a Nyugat Magyar Csillag néven jelent meg?
12. A három Illyés-dráma helyszínei: Drezda-Különc, Montségur-Tiszták, Turin-Fák-
lyaláng
13. Szabó Lőrincről írta Illyés Gyula ezt a jellemzést: „…azok közé a különben nem 
túlságosan gyakori költők közé tartozik, akiknek életműve egyben élet-regény.”
14. A Kháron ladikján egy vers és egy esszéregény címe is.
15. Az Itt élned kell! cím Vörösmarty: Szózatára utal.)

Megfejtők:
Kozányi Hédi (Színe-JáVa), Olti Dóri (ZOÉ)

Akakij Akakijevics Arany János
Cserszilvásy Ákos Vajda János
Füredi Vida Kisfaludy Sándor
Gombossy Péter Hatvany Lajos
Horatio Csáth Géza
Kakas Márton Jókai Mór
Kathánghy Menyhért Mikszáth Kálmán
Lehotai Kosztolányi Dezső
Lellei András Ady Endre

Örömfi  Vidor Petőfi  Sándor

P. Howard Rejtő Jenő
Pityefoki Jung Móric Jósika Miklós
Pörje Sándor Németh László
Puck Szép Ernő
Rab Balázs Jászi Oszkár
Rejtényi László Bajza József
Rém Elek Tompa Mihály
Szalay Benjámin Kisfaludy Károly
Szentesi Rudolf Kiss József
Széphalmi Vince Kazinczy Ferenc

Az Irodalmi háziverseny megoldásai
I. Álnevek
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Februári forduló
Leadási határidő: 2009. március 9.

I. A közelmúltban záródó 40. Magyar Filmszemle díjazottjai (10 pont)
1. Melyik rendező és melyik fi lm nyerte a fi lmszemle fődíját, az Aranyorsót 2009-ben?
2. A szórakoztató közönségfi lm díja melyik produkcióé lett? Ki a rendező?
3. A legjobb elsőfi lmnek járó Simó Sándor díjat melyik alkotás vitte el?
4. A dokumentumfi lmes kategória fődíján mely fi lmek osztoztak?
5. A legjobb rendezés díját ki kapta a dokumentumfi lmes kategóriában?
6. A tévéfi lm kategóriában a színészi alakítás különdíját ki nyerte el?
7. Kié lett a Zsurzs Éva rendezői díj?
8. Melyik alkotás lett a legjobb tévéfi lm?
9. Kiket jutalmaztak a legjobb alakításukért?
10. A játékfi lmes kategória legjobb rendezői díját ki érdemelte ki melyik fi lmmel?
II. Történelmi freskók
Kinek mely művében szerepelnek az alábbi történelmi-társadalmi események? Párosítsd a műve-
ket a témákkal! (10 pont)

A pesti dunai árvíz
A Tanácsköztársaság napjai
Attila temetése
Az 1930. szeptember 1-jei budapesti 
tömegtüntetés
Budapest ostroma
Budavár bevétele
Mohácsi csata
Nagy Lajos itáliai hadjárata
Szigetvár ostroma
Tatárjárás

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Arany János: Toldi szerelme
Déry Tibor: Felelet
Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország 
romlásáról
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Gulácsy Irén: Fekete vőlegények
Illés Béla: Ég a Tisza
Jókai Mór: A kőszívű ember fi ai
Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán
Juhász Ferenc: A halottak királya
Karinthy Ferenc: Budapesti tavasz

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

II. Tamási Áron (23 pont)
1. Tamási mely műveiben mutatja be legtüzetesebben szülőfaluját, Farkaslakát? (2)
2. Apja milyen nevet viselt? Eredeti családnév vagy felvett írói név a Tamási? (2)
3. Magyarországon kívül Tamási Áron mely államokban élt huzamosabb ideig? (2)
4. Milyen egyetemre, főiskolára járt, és végül milyen képesítést szerzett? (2)
5. Mikor jelent meg első novelláskötete, a Lélekindulás? (1)
6. Mikor jutalmazták először Baumgarten-díjjal, és összesen hányszor részesült ebben az elisme-
résben? (2)
7. Melyik művéért kapott Kossuth-díjat? (1) 
8. Írói pályája kezdetén kik voltak fő támogatói a kortárs írók és kritikusok közül? (Legalább 
hármat említs!) (1)
9. Az Ábel trilógia könyv alakban mikor és melyik kiadónál jelent meg először? (2)
10. A Jégtörő Mátyást mikor és hol adták ki? (1)
11. Újságírói tevékenysége 1945 előtt mely lapokhoz, folyóiratokhoz kötődik? (Legalább hármat 
említs!) (2)
12. Mikor telepedett le végképp Budapesten? (1)
13. Melyik drámája kallódott el és került elő csak évtizedek múltán? (1)
14. Melyik a legismertebb, de keletkezése idején elutasított színpadi játéka? (1)
15. Kikről készített irodalmi portrét, esszét? (Legalább ötöt említs!) (2)
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Észrevetted már, hogy mindent sokkal 
jobban megfi gyelsz, ha valami ledöntött? 
Percekig nézed a teafi ltert, és szemügyre 
veszel minden egyes halszálkát a parket-
tán. És sokkal jobban fáj, ahogy a papír 
dörzsöli a bőröd, miközben írni próbálsz.

Szívesebben ülsz le a földre, minthogy 
elterülj az ágyon és pihenj. Felállsz egy 
székre, hogy onnan nézd meg, milyen 
szép összevisszaságban kergetik egymást 
a papucsok.

Nem ittam gyümölcslevet. Gusztusta-
lan, egészséges, százas és cukros. Régeb-
ben mindig narancsot kértem. De most 
áttértem az eperre. Olyan vérpiros, tudod. 
És mellesleg lassabban is fogy, mint a 
narancs.

Azon gondolkoztam, hogy én okoz-
tam-e a balesetet. Siettem, mint mindig, 
pedig semmi okom nem volt rá. És körül 
is néztem. Láttam, hogy még messze van 
az autó. De azt hiszem, már akkor sem 
tudnék nyugodtan, lassan sétálni, ha akar-
nám. Mindig olyan gyorsan megyek. És 
átrohanok, ha villog a lámpa. Vagy lelépek 
a járdáról, pedig látom, hogy jön valami, 
és azzal biztatom maga, hogy az a dolga, 
hogy megálljon. Pedig tudod jól, ezt a 
szabályt egyetlen autós se tartja be.

Igazából, nem is volt olyan messze az 
a kocsi. De láttam, hogy jönnek mögötte 
még, és nem akartam megvárni. Mért 
is vagyok ilyen türelmetlen, mondd? Én 
okoztam a balesetet, hogyha a kocsik 
azért mentek egymásba, mert az egyik 
fékezett, hogy engem átengedhessen?

Még sose láttam robbanást. Megbabo-
názott a felcsapó lángok látványa. Először 
csak az a hatalmas csattanás. Aztán ki-
gyulladtak. Biztos a benzin gyulladt meg. 
Az egyik kocsi átfordult a másikon. Tátott 
szájjal bámultam a roncsokat.

„Gyere szépen, menjünk innen!”… „Ott 
kellett volna maradnom, segítenem kellett 
volna, de elrángattál. Lebénultam.”… 
„Nem a te hibád volt, érted?”… „Ki tudja, 
kik voltak a kocsiban. Meghaltak, már 
sose lélegeznek többé, már sose hajtják 
le fáradtan a fejüket egy nehéz nap után, 
már sose érezhetik senki lélegzetét a 
közelükben. Már minden véget ért. És ők 
még csak nem is tudják.” „Hagyd abba ezt 
a vonyítást”… és akkora pofont kaptam 
az arcomra, mint még soha életemben. 
Remegtem, bömböltem, visítottam. 

Mosókonyha
(amit a tükörképem gondol)

(az egyik énem halála)
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Összekuporodva vártam, hogy véget érjen 
az egyedüllét, és újra el kelljen játszanom, 
hogy milyen erős vagyok. Hiszen nekem 
ennyi túltenni magam bármin is.

A dobok zörgése… a monoton, fojtott 
lüktetés… Törzsi szertartás. Nem me-
rülhetsz el benne, mint egy kád vízben. 
Mert ez – a zaj. Abban a pillanatban, hogy 
lehunynád a szemed, újra meg újra felver 
a hangjuk.

És kávét sem ittam abból a pohárból. 
Mégis mért akarnék most ébren maradni? 
Bár a kávé inkább elnyom, mint fenntart. 
Mikor megiszom, már nem is érzem 
magam lélegző lénynek. Csak valami 
undorító kreálmánynak, aki még azzal se 
tudja megjutalmazni magát, hogy annak 
az apró kísértésnek engedjen, hogy bebúj-
jon a párnák közé. A szemed már csukva 
van, de még nem akarsz aludni. Puhább 
az álom, ha ébren tartod.

Sokféle rúgás létezik. A kisbaba az anyja 
hasában. Vagy egy emelés a táncparket-
ten. Vagy valaki más sárba tiprása. Mégis 
azt hiszem, ez volt életem legkülönlege-
sebb rúgása. Pedig azt hittem, semmihez 
nem kell nagyobb bátorság, minthogy ne-
kifussak a cigánykeréknek. Hát tévedtem.

Volt valami különleges abban a leoltott 
lámpában. Mindenhol égett, csak ott nem. 
Csak ennek a fényén nem játszottak az 
esőcseppek. Megálltam alatta és leen-
gedtem az esernyőmet. Tudod, mindig 
arra vágytam, hogy ki tudjam élvezni az 
esőt. Mindig úgy vágytam rá, mikor az 
ablaküveg mögül néztem. De amikor ott 
állok alatta, mindig viszolygok egy kicsit. 
Mindig becsukom a szemem, ha ráesik, és 
elhúzom a kezem, hogy szárazra töröljem.

De akkor hirtelen nem érdekelt. Nagy 
szemekben esett az eső. Nem is esett, 
tényleg úgy ömlött. És kitártam a kezem 

és forogni kezdtem. Hogy mosson le min-
dent, minden egyes szót, amit valaha hal-
lottam tőletek, az utálatot, amit mindig is 
éreztem, valahányszor azt kértétek, hogy 
mosolyogjak, és hogy bocsássak meg, 
hogy ez lett a vége. És akkor mosolyog-
tam. Tényleg őszintén és tényleg igazán. 
Rám tapadt minden a nedvességtől. És 
ugrálni akartam. És tudod mit? Ugráltam 
is. Futottam, de csak körbe-körbe, hogy el 
ne mozdulhassak erről a helyről. Beleka-
roltam a lámpaoszlopba és forogtam vele.

Aztán odajöttél, megfogtad a kezem, 
hogy mért állok itt egy helyben, és 
bevezettél a házba. Szárazon léptem át a 
küszöböt, biztosan emlékszem.

Először csak magamba szívtam az illa-
tát. Aztán közelebb hajoltam. Különleges 
és kölcsönös vonzalom. A fehér por, ami 
mindig vonz. Hívogat és csábít.

Nem szeretem, mikor megmondják, 
mikor megtervezik a következő lépést. 
Úgy akarok haladni, ahogy nekem tetszik. 
Erről a kupacról arra. Semmi szabály. 
Végül úgyis elfogy az összes. Nem tehetek 
róla. Mohó vagyok.

Nem, dehogy. Nem volt semmi alkohol 
abban a pohárban. Egy csepp se. Nem 
kell. Nincs rá szükségem. Tudod, azt hi-
szem, ez nem is a problémák elől, hanem 
a problémákba menekülés. Nézd, még 
ha valaha mondtam is, hogy ez az, amit 
akarok, csak te hallottad rosszul.

Ugrottál már le valahonnan? Repülőről? 
Szoborról? Szekrényről? Lépcsőről? Bár-
mekkora legyen is a zuhanás, soha nem 
elég hosszú ahhoz, hogy bármit is felfogj 
belőle. De én tudtam érzékelni. Mintha 
olyan magas lenne. Mintha nem is látnám 
a messzeséget, ahova zuhanok. Bár, ha 
jobban meggondolod, ez igaz is.

Soha nem akartam semmit, csak hogy 
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egyszer azt mondhasd nekem: tökéle-
tes vagyok. Persze, nem kell, hogy igaz 
legyen, hiszen mindketten tudjuk, hogy 
nem az. De mégis, csak egy pillanatra láss 
annak. Vagy kevesebbre is elég. Olyan 
furcsa, hogy ezt mondom, hiszen én is 
tudom, hogy a „soha nem akartam sem-
mit” egyáltalán nem igaz. Mért áltatjuk 
magunkat folyton ezzel a félmondattal?

„Szeretlek.”
„Azt sem tudod, mit jelent.”
„Persze hogy nem. Hazudhatok is. Nem 

is hallottad, mert nem is mondtam ki. 
Csak gondoltam.”

„Ismerlek.”
„Nem ismersz. Csak azt hiszed. Csak 

azt ismered, akit akarom, hogy ismerj 
helyettem. De az nem én vagyok.”

„Pedig így van. Rosszul gondolod, mint 
mindig. Ne sírd el magad!”

”Látod, mondtam, hogy nem ismersz. 
Mért könyveltél el annak, ami nem va-
gyok?”

„Talán csak hiszed, hogy nem vagy.”
„Vagy csak azért, mert neked így kön-

nyebb. Mért kell mindig úgy nézned rám, 
mint akit lenézel, mert szerelmes beléd? 
Nem vagyok. Sohasem.”

„Nem nézek rád sehogy.”
„Igaz. Mindig félbeszakítasz minden 

pillanatot. És csak elképzelhetem a foly-
tatását.”

„Valójában, ezeket a szavakat se mond-
tam ki soha neked, csak most visszaem-
lékszel arra, ahogy elképzelted, és máris 
azt hiszed, hogy valóságos. Mért hiszed 
arra, ami nem történt meg soha, hogy 
emlék?”

„Őrült vagyok?”
„Dehogy. Esetleg egy kicsit bolond. De 

azt elnézik. Végül is, ki nem az.”
„És normális vagyok?”

„Szeretnél az lenni?”
„Annyi időt töltöttem azzal, hogy az le-

hessek és ne lógjak ki, hogy így már nem 
is érzem magam különlegesnek.”

„Nekem az leszel.”
„Csak ne rángasd a karom!”
„Nem fogom.”
„Szeretsz?”
„Hát persze.”
„És megcsókolsz?”
„Hogy tudnálak? Csak a fejedben 

létezem.”
Én nem ittam mérget abból a pohárból. 

Esküszöm, hogy nem ittam. Csak egy 
egyszerű csipkebogyó teát a mosólére. 
Málnásat. Semmi több. Tényleg.

És mért ne nézhetnék egy poharat csak 
azért, mert szép? Nem is kell tudnom, mi 
volt benne.

Csak az ölelésre fi gyelsz. A kötél simo-
gatására a nyakad körül. Finomabb, mint 
az igazi selyem. Érdes és durva.

Fazekas Júlia, Színe-JáVa
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HaRibó-oldal
Pontok és kérdőjelek

miért
mért kell így lennie

pontok és kérdőjelek nélkül
egy másik világban.

most itt volt
egy pont

kezdek közéjük tartozni
mégis távolinak érzem magam

itt az ajtó
nyitva áll

de nem merek belépni
talán ha kijönne valaki

ezt sem lehet
az egy másik világ

egy világ pontokkal és kérdőjelekkel
van hogy átkiabálnak a falon

néha elbeszélgetünk
más nem történhet

és ez örökre így marad
ők ott én itt

egyedül
pontok és kérdőjelek nélkül

Szirtes Júlia

* * *
Hexameterek

Szombaton egykor szállított apa engem a meccsre.
Rúgtam a labdát mint egy ütődött és bevetődtem.

Gól, gól, gól, kiabálták hosszan az emberek fentről.
Körbeszaladtam a pályán társaim tapsai mellett.

Erdősi Ákos
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Aluljáró
A metróaluljáró nagy volt és üres.

A kalapos férfi  lenyomta a vekkeróráját, persze a kalapja még nem volt rajta, egészen 
addig, míg el nem végezte kötelező feladatait, úgymint: borotválkozás, egy-két fésűvo-
nás kevés haját átszelve, persze mosakodás, meg minden, ami egy reggelbe belefér. (És 
főleg, ami egy reggelbe bele kell, hogy férjen.) Tudta, mi a dolga, sietett.

A cigányasszony letette virágos ládáját, egy lassú mozdulattal félresimította szemébe 
lógó fekete haját. Majd megjegyezte, csak úgy, magának „Virágot tessék!” Aztán arrébb 
döcögött somolyogva és leült a padra. Végül is hol máshol várta volna, míg meg nem 
érkezik az első nagyobb emberforgatag az aluljáróba. Ő már csak így nevezte, ember-
forgatag.

A kocsma padján a srác hevert, most ébredt, kicsit korán ugyan, de ezen csöppet sem 
volt meglepődve, az egész estéje abból állt ugyanis, hogy tanakodott. Hogyan fejezhetné 
ki magának, a külvilágnak, meg úgy mindennek minél erőteljesebben, hogy mennyi-
re iszonyatosan és szívből undorodik ettől a hamutáltól?! A hamutálat két és fél órán 
keresztül nézte a kocsmában. A hamutálat azért nézte, mert ezzel próbálta kifejezni az 
emberek iránti szívből jövő gyűlöletét. 

Nem olyan nagy gyűlölet ez, gondolja a harmonikás. Utcazenész volt, de ő aluljárós-
nak hívta magát. Mindig ugyanott játszott, ennek a helynek és a zenének szentelte az 
életét. Nem olyan nagy gyűlölet ez, gondolta, és lefújta a koszt a harmonikásdoboz te-
tejéről. Koszos volt, mert két napja nem nyúlt hozzá. Nem volt kedve. Nem olyan nagy 
gyűlölet ez, gondolta. És most újra játszani fog. 

Árpád-híd metróállomás következik. Mondta a villamos recsegve és érthetetlenül. 
Mindig érthetetlenül mondja… Magyarország. Gondolta a kalapos férfi , majd leszállt, 
szinte félrelökve mindenkit. Emiatt nem haragudott magára, mert egészen biztos volt 
benne, hogy őt lökdösik. Sokan voltak.

Na, itt van, megjöttek. Rengetegen vannak, legyenek is, legyenek még többen, lökje-
nek föl, de végül is, leginkább, vegyenek virágot. „Virágot tessék!” Rekedten, de kiáltott, 
hangosan. Hogy mászna a fülükbe, hogy hasítaná ketté a dobhártyájukat! 

Ez a cigányasszony úgy recseg, mint a villamosbemondó, szinte elviselhetetlen, szinte 
csak ezért nem veszek virágot. És egyébként is, tulajdonképpen gyűlölöm a virágokat! 
Hogy jönnek a virágok a metróaluljáróhoz? Hát nem réten vagyunk, hát nem ott. Meg 
ez a millió ember, mintha a rétet körbevevő farengetegnek képzelnék magukat. Legye-
tek csak többen, ezt mondom, szeretkezz, ne háborúzz! És mi az eredménye? Most meg 
szétnyomjuk egymást, hát tessék. Másnapos vagyok.

A zaj. A metró zaja. Fél perc, és itt van, messziről hallom, jól ismerem ezt a hangot, 
minél közelebb van, annál jobban elnyomja azt a gyönyörű, lágy harmonika szót. De ha 
a metró közeleg, persze mint a heringek, mint akiket felhúztak, rá sem érnek fi gyelni. 
Ha legalább hallanák, mit játszom, hogy nyomnátok szét egymást, vagy akár engem, 
csak a harmonikámat ne!
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Rohanok, rohanok, közeledik a metró, el kell érnem, muszáj. Őt is megelőzöm, meg 

őt is, meg őt. A kalapom, valaki elvette a kalapomat, vagy csak lelökték, túl sokan van-
nak.

A kalapos úr az aluljáró tetején mászkáló embereket nézte. Biztos ők lopták el, onnan 
könnyű leverni a fejemről. Ezt gondolta, majd az aluljáró oldalát szemelte ki. Ha ott 
fönt lehet, csak úgy fejjel lefelé, akkor majd ezt nektek. És a kalapos férfi  (immár kalap-
talanul) rohant a metró felé az aluljáró oldalán, átugrott néhány hirdetőtáblát, megbot-
lott néhány falra szögezett boltban. Hátranézett és kihúzta magát. Rengetegen jártak el 
hasonlóan, mint ő. Az aluljáró alja, oldala és teteje tele volt emberforgataggal. 

Heringek, mocskos heringek! Hogy lennétek még többen! Virágra persze nincs 
időtök! Virágot tessék! Ordított a cigányasszony és pihenésképpen néhány kiszakadt 
dobhártyát söprögetett virágosládája környékén.

Most már nem biztos, hogy van értelme továbbmenni. Meg minek is szállnék fel a 
metróra. Gyűlölöm az embereket, inkább megállok itt. A srác egy hamutálat nézett, 
nem mozdult, nem tudott, és minden erejével azon volt, hogy kifejezze, mennyire 
gyűlöli, szívből ezt a hamutálat. 
A hamutál ugyanis lebegett, 
máshol sajnos nem volt helye.

A cigányasszony abbahagyta az 
ordibálást, és meg sem moccant. 
Nemigen kapott levegőt, meg tu-
lajdonképpen értelmét sem látta 
a virágokat tovább árulni.

Kalaptalan kalapos úr felszállt 
a metróra, aztán hirtelen eszébe 
jutott, hogy nincs meg a dobhár-
tyája. Miután elindult visszafelé, 
megtorpant. Jó nekem itt is, így 
is. Minek az a rohanás, hova? 
Minek a dobhártya, és minek a 
kalap?

Aznap a tizenegyes úton nem 
lehetett közlekedni. Temérdek 
hullaszállító kocsi korlátozta az 
autósok mozgásterét. 

Egy kalap, egy virág, egy 
hamutál és egy dobhártya az 
aluljáróban különösen szép har-
monikaszóra lett fi gyelmes.

Kiss Petra Sára ADSL
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A Poligon Praktikus tanulás órájára készült a következő – önismeretinek szánt 

– kérdőív. Te milyen vagy ez alapján?

Harcolsz vagy alkalmazkodsz?

1. Elhatároztad, hogy kitakarítod a szobádat, csakhogy tökéletes napozó idő van.
A, Mégis rendet rakok, és aztán élvezem a tisztaságot.
B, Beosztom az időmet: két óra takarítás. aztán irány napozni!
C, Kimegyek. Már nem érdekel a takarítás.

2. A titkos szerelmed beszól a pólód miatt. Mit teszel?
A, Semmit, ízlés dolga. nekem tetszik a pólóm.
B, Rögtön begyűjtök egy másik véleményt; pl. a legjobb barátnőmét.
C, Nem veszem fel többé, és megpróbálom kitalálni, melyik tetszene neki.

3. Az osztálybuli mottóján vitatkoztok, és egyedül neked van más véleményed. Hogyan 
kezeled a dolgot?

A, Megpróbálom a hangerőmmel meggyőzni a többieket.
B, Megmondom, mit gondolok, de nem húzom fel magam, ha leszavaznak.
C, Nem akarok felesleges feszkót, ezért inkább csatlakozom a többiekhez.

4. Titokban magaddal vitted a nővéred rúzsát a buliba és elvesztetted. Hogy keveredsz 
ki ebből?

A, Veszek neki egy újat és remélem, nem veszi észre.
B, Rossz a lelkiismeretem, bevallom neki.
C, Rákenem a dolgot valaki másra.

5. Elkövettél egy hatalmas hibát, mi lesz most?
A, Mérgelődöm, dühös vagyok magamra, és beletelik pár napba, mire elismerem, 

hogy az én hibám.
B, Mindenkivel előfordulhat, nem? Majd máskor jobban odafi gyelek.
C, Tényleg hibáztam volna? Fel sem tűnt...

6. Társasoztok a haverokkal. Mi a legfontosabb a számodra?
A, A győzelem
B, A buli!
C, Hogy ne essünk egymásnak.

7. Fontos számodra hogy valóra váljanak az álmaid?
A, Nagyon fontos, mindent megteszek érte.
B, Realista vagyok, inkább az élet dolgaival foglalkozom.
C, Olyan sok álmom van, nem is tudom, mit valósítsak meg először.

8. El akarsz menni a megasztár-válogatásra, de a szüleid lebeszélnek róla. Hogyan 
döntesz?

A, Mégis elmegyek, hiszen elhatároztam.
B, Végiggondolom az érveket és utána döntök.
C, Hallgatok rájuk, nem akarom leégetni magam.

9. Az alábbiak közül melyik állat lennél egy napig?
A, Párduc
B, Delfi n
C, Paradicsommadár
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10. A barátnőddel szeretnétek részt venni külföldi tanulmányi úton. Ehhez ki kell 
töltenetek egy tesztet, de csak te érted el a szükséges pontszámot. Hogyan tovább?

A, Nagyon örülök, elmegyek nélküle.
B, Megkérdezem a barátnőmet, mit szólna, ha nélküle mennék.
C, A barátnőm nélkül egy tapodtat se.

11. Állítólag a barátod kavart egy másik lánnyal a buliban. Hogyan reagálsz?
A, Egyértelmű: azonnal kérdöre vonom! 
B, Áh! Pletykára nem adok!
C, Csalódott vagyok, megsértődöm.

12. Írd le magad! Szerinted milyen vagy?
A, Céltudatos és becsvágyó.
B, Józan és őszinte.
C, Féktelen, életvidám, optimista.

13. A kiselőadásodra ötöst érdemeltél volna, de a tanár „csak” négyest adott rá. Mi lesz 
most?

A, Mérges vagyok, mert pontosan tudom, hogy ennél jobb voltam.
B, Beszélek a tanárommal, hogy mit tudnék tenni, hogy javítsak.
C, Ötös vagy négyes, nem mindegy? Örülök, hogy ilyen jó jegyeim vannak.

14. Az egyik osztálytársad odarohan hozzád a folyosón, és azt mondja, hogy menj el a 
vécébe és keresd meg magad. Mit csinálsz?

A, Minek néz ez engem?! Jól kiosztom! Velem nem viselkedhet így!
B, Csak nevetek, és szánakozva nézek rá: komolyan azt hitte, hogy elfutok a vécébe?
C, Úgy teszek, mint aki nem hallott semmit és elmegyek.

15. Egy buliban vagytok a barátnőddel, megláttok egy helyes srácot. Mit csinálsz, hogy 
észrevegyen?

A, Odamegyek hozzá és fl örtölni kezdek vele.
B, Próbálok kitűnni, de nem leszek közönséges. Majd lesz valahogy.
C, Ah, hagyom az egészet, úgyse vagyok az esete.

Értékelés:
Legtöbb a: HARCOS
Le a kulappal! Mindegy, hogy jobb jegyet akarsz, vagy épp énekesi karrierre vágysz, 
akármit is határozol el, azt valóra váltod. Mindent megteszel, hogy elérd a célod. 
Ráadásul akkor is megmondod a véleményed, amikor az kényelmetlen a számodra A 
barátnőid csodálnak a bátorságodért és a céltudalosságodért.
Legtöbb b: DIPLOMATA
A te mottód: Lehet, de nem kötelező... És ez így a legjobb! Ha el akarsz érni valamit, 
minden tőled telhetőt megteszel, de fi gyelembe veszed mások véleményét is. Tudod, 
hogy nem olyan jó győzni egy játékban, vagy jó jegyet kapni, ha nem örül veled senki. 
Ez egy nagyon jó tulajdonság.
Legtöbb c: INGATAG
Azt tervezted, sátorozni fogsz a haverokkal, de most esik. Szuper kiselőadást akartál 
tartani, de nem jött össze. Egyik se baj, mert gyorsan fel tudod magad vidítani.
Egyszerűen te nem tűzöl ki merev célokat magad elé.

Németh Petra, Poligon
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Élni jó!
A pályázat kiírója: Dr. Lenkei Gábor orvos, író. A „Cenzúrázott Egészség” és a „Méltó-
sággal megszületni és szülni” című könyvek közkedvelt szerzője.
A pályázat címe: Élni jó!
Témája: Az élet szebbik oldala, elsősorban az egészség, az egészséges életmód, étkezés, 
testmozgás tükrében. Test és lélek harmóniája.
Műfaji megkötöttség: Rövid novella, mese, esszé, max. 12.000 karakter (szóközökkel) 
hosszúságú mű. (Ez hozzávetőleg 4 db gépelt A/4-es oldal.)
Cél: Amatőr és hivatásos írók részére publikálási lehetőség, a hazai irodalom színesítése, 
gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása egy örömtelibb Magyarország jövőképének 
megkreálásában.
Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő amatőr és hivatásos magyar írók. 
Jutalom: A zsűri döntése alapján a legjobbnak tartott művek 2009 júniusában, a 80. Ün-
nepi Könyvhét keretében kiadásra kerülnek antológia formájában.
A zsűri elnöke: Nemere István, a legtermékenyebb kortárs magyar író. 
Nevezési határidő: A pályaműveket 2009. március 31-ig várjuk. 
A pályázat beadási helye: Postai úton, vagy személyesen: Dr. Lenkei Vitamin, 1085 Bu-
dapest, József krt. 14.
Feltételek:

A beküldött pályamunkákat nyomtatott formában (Times New Roman betűtípus, 
12-es betűméret), magyar nyelven, 5 példányban kinyomtatva kérjük borítékban el-
küldeni postai úton, vagy személyesen átadni.
Mivel a zsűri név nélkül értékel, a pályaművek nyomtatott példányain csak a mű 
címe és a mű szerepeljen.
A borítékra kérjük ráírni a pályázó nevét, postacímét és azt, hogy „Élni Jó Irodal-
mi Pályázat”. Egy külön lapra kérjük ráírni a telefonszámot és – ha van – az e-mail 
címet.
A beküldött pályamunkákat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.
További információ: www.drlenkei.hu

•

•

•

•
•

Az iskolai műveltségi verseny új időpontja: 2009. március 4.
3-5 fős (akár vegyes korú) csapatok jelentkezhetnek 

a művészetismeret tanároknál
2009. február 27-ig.
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ORSZÁGOS
DIÁKÍRÓ VERSENY

A pályázat kiírója: Magyar Író Akadémia
A zsűri: Kornis Mihály, Kukorelly Endre, Márton 
László, Tóth Krisztina
A pályázat célja: A Magyar Író Akadémia keresi 
azokat a fi atalokat, akik szabad idejükben verseket, 
naplót, novellát, esetleg regényt vagy drámát írnak. 
Lássuk végre, milyen írások születnek az asztalfi -
ókoknak! A tehetségesebbek lehetőséget kapnak 
íráskészségük továbbfejlesztésére, és a publicitás 
mellett még értékes díjakat is nyernek. 
Pályázhatnak: középiskolás diákok, egyetemisták 
és főiskolások. Külön kategóriában versenyezhet-
nek a pedagógusok.
A pályázat tartalma: asztalfi ókokban szunnyadó, 
eddig még nem publikált szépirodalmi alkotásokat 
várunk, műfaji és tematikai kötöttség nélkül.
Forma: kizárólag elektronikus formátumban vár-
juk a pályaműveket a verseny@iroakademia.hu e-mail címre.
Terjedelem: próza és dráma esetén legfeljebb 15000 karakter szóközökkel (részlet is 
lehet nagyobb terjedelmű műből), líra esetén legfeljebb 6000 karakter szóközökkel. 
Mennyiség: minden pályázó kizárólag egy műfajban és egy alkotással vehet részt a ver-
senyben (tehát nem lehet verssel és prózával is pályázni!)
Beküldési határidő: a pályázati anyagok beküldési ideje: január 5 – március 15. 
Eredményhirdetés: május 16.
A díjak: Díjátadó rendezvényen adjuk át a díjakat, ahol fi atal színművészek mutatják be 
a műveket. A díjazott írásokat a Magyar Író Akadémia eljuttatja irodalmi orgánumok 
szerkesztőségébe, és széleskörű sajtókampányában tájékoztatja a közvéleményt az ered-
ményekről. Az értékes nyeremények között szerepel nyelvtanfolyam, wellness-hétvége, 
szépírói mesterkurzus, színházbérlet, könyvcsomagok, nyári fesztivál-bérlet.
A középiskolás kategória díjai:
I. helyezett: Ingyenes részvétel csoportos nyelvtanfolyamon a Katedra Nyelviskola fel-
ajánlásával + ingyenes részvétel a MIA szépírói mesterkurzusán + könyvcsomag + nyári 
fesztiválbérlet
II. helyezett: Könyvcsomag + színházbérlet a Merlin Színház felajánlásával + nyári fesz-
tiválbérlet + a Magyar Író Akadémia 40000 Ft értékű ajándékkuponja, mely beváltható 
bármely mesterkurzusára
III. helyezett: Könyvcsomag + nyári fesztiválbérlet + a Magyar Író Akadémia 20000 Ft 
értékű ajándékkuponja, mely beváltható bármely mesterkurzusára.
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Eposzi kellékek: lényegre térés, 
hosszan leírás, siránkozás, skandálás (= 
hexameter ütemű verselés)
Deizmus:
1. Istenben hisz, a törődésben nem.
2. Hisznek, de nem imádkoznak.
3. Nincs hatalom, van tekintély.
Tézisregény: újra meg újra megírt 
regény.
Hipotézisregény
Az Odusszeüsz (!) részletes történet, és 
nagyon hosszú. A róla készült fi lm is 
majdnem három órás.
Vasárnap Egyházba (!) kell menni.
Elrémíti az embereket a bűncselekvéstől.
Mai időben egyenjogú büntetés jár 
minden bűnhöz.
Batsányi tanulmányújító volt.
A Faust műfaja dal.
A Faust műfaja epigramma.
A Sturm und Drang a német klasszika 
alstílusa.

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

A Poligráf illusztrációi Gustave Moreau képei.
A választás apropója az, hogy 2009. február 19. és május 3. között látható a Szépművészeti Múzeumban a 
Mítoszok földje című kiállítás, melyet a francia szimbolizmus legkiemelkedőbb festőjének, Moreau-nak 
az alkotásaiból rendeznek. A több mint másfélszáz műből, ezen belül 64 olajfestményből és akvarellből, 
valamint kb. száz rajzból álló válogatás a Moreau festészetében fontos szerepet játszó mitológiai illetve 
mitikus fi gurák (Salome, Orpheus, Prométheus, Herkules, Jupiter, Léda, Egyszarvú) köré szerveződik. 
Mindegyik csoportba legalább egy-két, az életműben kiemelkedő fontosságot betöltő és méretében is 
impozáns főmű kerül, ezekhez kapcsolódó kisebb festményekkel, előkészítő tanulmányokkal, rajzokkal, 
akvarellekkel. A tárlat műveinek kiválasztásában fontos szerepet kapott, hogy hangsúlyozódjon Moreau 
festészetének újszerűsége, szerepének kiemelése a modern festészeti törekvések előkészítésében, egészen a 
tiszta absztrakcióig elmenő néhány meglepő darab bemutatásával.


