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vélemények _ vélemények - vélemények _ vélemények

Az első hónapról

- Nem tudom mennyire jó, hogy nem ke|| őrárajárni.
(VargaAdrienne)

- K...a jó! (Marci/FH )
- usy étzetn, hogy ennek a Politechnikumnak sokkal
kellemesebb és személyesebb a hangulata mint egy
hagyomiínyos középiskolának.

(KalinaYvette)
(Csoncsi bdcsi)

(MoInár AndráVJP)
(NagyÁkos/JP)

- A tanórok egyre bunkóbbak nem olyanok mór mint a
tdborbanvoltak!

(Anonimus/JP)

- Tutivolt!
-Volt jó is,volt rossz is.

- Frissssss/
- A kaja sz..!
-De milyen (Á)ron?!

- Tök fasza!!!
- H áááááááááááááááát jó!

(viki/FH)
" (KébéAttila/IP)

(Bo|dizsá/FH)
(Giliszta/JP)

- Elég nagy a fegye|mezetlenség, szeretném ha a
gyerekek jobban figyelnének és a taniírok izgalmasabb
óriíkat tartaniínak.

(Veres Gábor/taniír)
- orülök, hogy senkisem engedte |e a biciklim gumiját.

(Rózsa Géza)

- Eddig még nemcsa|ódtam, eddig jó.
(Regős Robi/JP)

- Hmmmmmmmmmmmmmmm, egész jóvolt!
(F arkas Zsolt / IP )

-??????????????????????????????? (Batu/FH)

-  G i l í s z t a

vélemények -- vélemények - vélemények _ vélemények

Vendel-sarok

Ezenahelyenaktuiílis
doigokat,meg

örökéletiÍ
bolcsességeket, meg

szerkesztői irzeneteket,
tiírskereső hírdetéseket

és recepteket,
egyszóvalbiírmit -méB
csorba porceliínkelyhet

is! - taliílhat majd az
olvasó.

Hogymiért lettVendel-
sarok a címe?
Nem tudom,
megtetszett.

Ezúttalannyit, hogy
elnézést akésedelmes

megjelenésért és a
jónéhiíny sajthibáért !

Továbbá:viírjuk
mindenprofi és kezdő -
legyen akiír dii{k' szülő
vagy taniír - íriísművész

jelentkezésót, hogy
minél teljesebb képet

adhassunka
Politechnikum életéről,

az iskolapoigiírok
véleményéről.

Ime az els ő t iírskeresés :
a szerkesztő olyan
tiírsa(ka)t keres, aki

szívesenrészt venne az
újságkészítés

gyakorlat i munl.iíj ában :
a tördelésben és

összeállításban; abban,
hogyképekis legyenek

lapunkban.
-hápé-
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EMLÉKEzTErŐ

- a szülók képvise|etében:

- a diákok képvise|etében:

- a tanárok képvise|etében:

Az |sKoLATANÁcs 1991. SZEPTEMBER 2o.-ÉN
TARToTT ALAKULó Üt.ÉsÉnol

Levezető e|nök: Horn Gábor

JeIen voltak az Iskolatanács (továbbiakban: |T) tagjai:

K|einné A|Íöldi Sarolta (MP),
Dr. Srankó lstván (FH),
Várkonyiné GiIlemot KataIin (JP)
Adorján Mik|ós (FH)
Eh|eite,r Tamás (MP)
Nagy Akos (JP)
Fehér Márta
Horn Gábor
Puskás Auré|

Az lsKoLATANÁcs DoNrÉsrt
A napirend elÍogadása:

|. Az|T működési rendie
l|. A Közoazdasáoi PoÍitechnikum Szervezeti és Működési

Szabi|y zatá naT< e | ő k é sz í t é s e
||l. Az isko|a jelen|egiműködése, aktuá|is kérdések

Az|Í Üléseit |evezető eInökként aIkaImanként más-más "oldal" képvise|ője vezeti.

AzÍ ü|ései nyi|vánosak, kivéve, ha a Tanács bárme|y tagja va|ami|yen okból zárt
ülést kér és ezt a többiek megszavazzák.

|. Az |T uurooÉsl neruDJE
1' Az|T a PoIitechnikum |egfobb döntéshozó testÜ|ete. Hatásköre azonban

nem terjed ki a Íenntartást i||ető, elsŐsorban anyagi kérdésekre, va|amint a
szakmai pedagógiai munkára. (Előbbi a Kuratórium kompetenciájába
tartozik, utóbbi pedig a pedagógus közösségébe.)

2. Az |T(rendkívÜ|iesetektő|eItekintve) csak írásos előterjesztéseket tárgya|.
Lehetőség szerint az írásos anyago(at a tagok az Ü|ésók e|őtt két héttá-
kézhez kapják. - Az lT Ü|éseirő|em|ékezteto készÜ|, amely a tárgya|t írásos
a ny a go k k a I e gy ütt m i nde n i s k o I a po l g ár számár a hozzáÍ ér het ő. A z
em|ékezteto megje|enik a Politechnikum három hetente kiadott
tájékoztatójában. - A Íentiek szervezése, az információáramlás
biztosítása az e|ső fé|évben Fehér Márta fe|adata'
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ll. a nauxooÉsl szABÁLYzAT ElŐKÉszírÉse
Egyik |egsürgetóbb fe|adatunk az isko|a é|etét szabá|yozó MűködésiSzabá|yzat
e|f ogadás a, ez azonban bizonyos körü|mények miatt ( pé|dáu| az isko|ai
önkormányzat hiánya) csak átmeneti |ehet.

Az e|őkészítő munka menete:mindhárom o|da| 1 991' október 4.-ig eIkészíti saját
tervezetét, ame|yeket október 18.-i rendkívü|i Ü|ésÜnkön megvitatunk. (Az
időpontok vá|toztak!- a szerk.)

Itl. A PoLlTEcHNlKUM JELENLEG| uŰrcooÉsE,
AKTUÁLIS KÉRDÉser

Az |T rendes Ü|éseit a negyedévi beszámolók utáni héten tartja. Rendkívüli
ü|és két módon hívható össze:a.)Ha az |T tagjaiközÜlöten így kívánják,
tehát a javaslattevőnek négy további támogatót ke|| szereznie és meg ke||
je|ö|nie az Ülésre javaso|t témát; b.) Ha bárme|yik tagot azá|ta|a képvise|tek
tö b b m i nt 50 száza|éka támooa tia a|áí r ásáv a| az ü |és össze hívásá ban.
Az lT következő, rendkívÜ|i üiésé 1991. október 18-án 16 órakor |esz, témája
az isko|a Működési Szabá|yzata. (Az új időpont november 15. - a szerk.)

Horn Gábor tájékoztatja a Tanácsot az isko|aépÜ|et Ügyéről(a Fővárosi
onkormányzat döntése és a Hűvösvö|gyi úti épÜ|et).

A diákok kérdéseiés megjegyzései:
_ azebédminőségérol(határozat:másebéde|ési|ehetőségután

nézünk, és ezze|párhuzamosan lépéseket teszünk a mos1ani
javítása érdekében);

- készü|jönosztályÍénykép(aköze|jövőbenkészÜ|);
- azÜgye|etirendszer beosztásának nehézségei, a hetesek és

Ügye|etesek nehezen tudnak rendet tartani (az önkormányzat
javas|atot tehet majd azÜgye |eti rendszer átalakítás ár a, de a rendet
és tisztaságot mindenképpen Íenn kell tartani);

- adiákönkormányzatmegaIaku|ásáról,anyagiigényeirő|(a
pénzÜgyekrő| a kuratóriüm dönt);

- sztrájkjogróléspoIitikaitÜntetésekenva|órészvéteIró|(az
önkormányzat javasIata a|apjá n az|T tárgyalhatja)

A szÜlők kérdéseiés megjegyzései
- azóra|átogatáseddigitapaszta|atairó|(alapvetőenkedvezőek,

néhány diák kivéte|éveIa többség rendszeresen jár azórákra)
- ke|l-e majd építkezni a Hűvösvö|gyi úton (Horn Gábor a távlati

tervekről)
- a Íakultatív nye|vtanu|ási |ehetőségekrő| és a szakkörökro|(október

e|ejéig meg |esznek hirdetve)
- atáborokró| (sítábor, nyári nomád tábor, kÜ|Íö|dicsereutazás)

1991.szeptember 23.

1 .

3.
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NBMA FOCIBAJNOKSÁGRA!

(Tudósítónktő1)
október 3-iín megbeszélést folytattak az
iskola taniírai a focibajnokságról. A döntés:
nem lehet bajnokság. Sok taniír - köztük
Molniír I,ajos és Horn Gábor is - iílliíst
foglalt a döntés mellett, azazabajnokság
ellen. Szerinttik aI/2 4-es tanítiísi időnem
teszi lehetővé a meccseket.
Volt egy-két taniír aki tartózkodott. lk nem
ak'afták az úgymond a,, jó f e j,, elnevezést
magukra akasztani - ezétt nem szavaztak a
diiíkok mellett. Egy taniír volt aki a döntés
ellen szavazott (Varga Adrienne).
A megbeszélésen részt vett Péter Boldizsiír
a diiíkok képviselője, aki a letörten és
szomorúan távozott. Szerinte a taniírok azt
hiszik, hogy a diiíkok (mi)
kihasználnák(niínk) az alka1mat és nem,,nemes célra,, fordítaniík(ni{nk) az időt.

F utáőáíá'á'á'őá'á'á'ááíőíáíá,íááá'ís!

(Tudósítónktő1)
A Normafríniíl október 6.iín futást

rendeztek a fughtofit szponzorá|ásávai. A
táv7 kilométervolt.

Az iskolából hatan vettek részt: Pintye
Isfviín, Veres Gábor, Molniír I-ajos, Köles

Áron, NagyÁkos és Rózsa Diíniel. A
Politechnikum legjobb idejét Molniír I-ajos

futotta 35,05 perccel. A többi eredményt
mégnemtudjuk.

A távhossz,jvoIt és rejtélyes. Mindenki
me gf elelőképpen kif iírad t.

Találkozunk a következő versenven!

Felhívások

VANDORSERLEG

Mint miír Molni{r I.ajos tani{r úrtól
hallhattátok: versenyt indítanak az

osztályok és a tanulók között. A verseny
tár gya, hogy ki-ki hiíny alkalommai vesz

r észt az iskoliínkkal kapc solatos
versenyeken, edzéseken. Mindenki, aki

részt vesz egy-egyrendezvényen 1 pontot
kap. Félpontot kap minden hozott emberért

u'osztáIy.
Év végén a hiírom legszorgalmasabb

fíti és liínyajándékot kap.Az elsőkegy
serleget a többi helyezettek kisebb

ajiíndékot kapnak. Vándorserleget kap az
összesítésben a legtöbb pontot összegyűjtő

osztály is.
Sok sikert kíviínunk a

hagyomiínyteremtő versenynek!

orvronuÁruyznr És rulnnNcs
A diákok á|taIde|egá|t három
iskoIatanácstqg (Adorján Miklós, EhIeiter
Tamás, Nagy Akos) Íe|hívást intéz minden
iskoIapolg árhoz azon cé| bó|, hogy
|étrehozzuk a diákönkormányzatot.
Ugyanis munkánk során o|yan prob|émák
merÜ|tek Íe|, me1yek mego|dásában
egetoen szuKseg lenne egy
diákérdekképvise|eti szervezet
működésére isko|ánkban. Ezért ÍeIkérÜnk
minden tettrekész isko|apo|gárt, hogy
legyen segítségünkre és szerv ezzén
velÜnk diákönkormányzatot.
Valamint f eIkérjük minden diáktársunkat,
hogy |egyen segítségünkre egy Narancs-
kIub |étrehozásában. A kIub cé|ia ku|turá|is
események szervezése. A kIubanyagi
f edezetét egy FI DES z á|ra|támogátott
aIapítványtó| kapnánk, ehhez azonban
programtervezetet kelI benyújtani.
Segítégeteket e|őre is köszönjük|
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TEREPSZEMLE
Érdekes öt|et jutott eszembe egy csendes kora őszi napon' E|megyek megkeresem a
Közgazdsaági Po|itechnikum következó otthonát. A cé| - az újsu|i - a HÜvösvö|gyben |e|hető
fe|. Kérdezgettem az utcán embereket, hogy merre is ta|álom az isko|át. Egy szinpatikus
kismama azt mondta, két sarokkalarrébb azóvoda me|lett. Egy kőműves így nyi|atkozott:a
287. kocsmáva| szemben. Egy "idősebb hö|gy" az ABC-I je|ö|te meg támasZpontul. Egy srác
röviden csak annyit mondott:A diliházná|..' Ebbő| is |átszik, hogy ugyanazon do|og hányfé|e
szempont szerint köze|íthető meg.

De nézzük tényszerűen!

A |étesítmény a l|. kerület Hrlvösvö|gyi út 131. alatt ta|álható. Az 56-os busszal a Moszkva
tértől 1 0 megá|ló (csúcsforg-a|om esétén ez a szám 1 10-re is Íe|mehet)' Az isko|a egyébként
56-os vi||amossaI is e|érhetó. A vi||amosmegá||ótó| 200 méteres kaptató gondosköóik arró|,
hogy a |egá|mosabb diák is fe|ébredjen mire beér az isko|ába. uagánáx az épü|etnek á
l.l?gypapa korúak ís jogga| kösz-onnek csóko|omot. Az iskolában 1o-12 tanterem és egy
közepes tornaterem ta|á|ható' Ezenkívül saját konyhája és ebédlője is van. Azonbáh
nemcs4k a marhahús, a vako|at is e|ég om|ós. A |egszebb az épü|etet körü|vevő hata|mas
udvar. Évszázados tát< |ombjai közÜ|'ha||atszik a haoáiósics€,T' Á sóx 'áoá, á sof iaá,
növények és fák je|zik, hggy nem a be|városban járunk.-Az udvaron jelen|eg mé9 térdig érő
a|sótagozaio-sok rohangálnak, Qe le|ki szemeimme| már magunkat-|átom á geéztenv.etax
alatt, amint bö|cs tanáraink ajkáró| |essÜk a tudományt.

Regós Róbert

Ezitt arekliímhelye!

Mitől dögl ik a légy?

Többek között ezt is megtudhatod, ha eljiírsz a természetismeret szakkorbe.

Az első alkalom október 2-án szerdán volt, de még most Sem késő bekapcsolódni a szakkör
ile1ib.e A foglalkozásokat Veres Gábor tartja' akitől megtudtuk, hogy fent említett
érdeldeszítő témiín kÍvül boncolással, csillagászattal, prepariílással és még iéngeteg érdekes
d.o|ggsalfogpk foglalkozni.Pzen Kvüleljárnak múzeumbkba, barlangokÜa és liiriíntuhi, sőt
aki j'ír a szakkörbe a nyiíron még kajaktúriíra is mehet.

Veres Gábor taniír úr nemcsak azokat viírja, akik eddig is foglalkoztak ezze\ a témával és miír
minden a kisujjukban van, hanem azokat is akik egyszerÍen szeretik a természetet, Yan
y|gni.lye1 hiízi fel.adl!.u\. (a teswéreket most ne vegyük ezekközé\ tehát ha nem vagy ötös
biológiábóI,vagy kémiából,,nem jelent'i y.t, hogy nern jiírhatsz ide, sőt ha eljössz naglobb a
valószínúsége, hogyezekből.a tárgv+t<pól is.jobb- jegyef kapsz. Persze, ha valáki tudjaiÍrogy a
Havasi.gerebcsin la.tinneve Aster Alpinus és az egész természetismeretet Kvülről fújja, íéki
semkellelcsüggendie, hiszen azo számiíra is biztos tud újat nyujtani ez a szakkör.

Tehát minden szerdiín f éInégyől ötig viír benneteket a természetismereti szakkör a}l3-banés
havalakinek ezekutiín sincs kedve eljönni, de szeretné megtudni, hogy mitcil döglik a\égy,
annak eliíruljuk, hogy a rovarirtótó1'

Sz iporka
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Javaslat a
''Tantárgyfelelő si rendszer''

bevezetésére

A tantiírgyfelelősi rendszer céljai

1 . A diákok is vegyenek részt egy-egy tantárgyblokk szakmai, pedagógiai kérdéseinek
megvitatásában.
A diákok érdekeinek képviselete az értékelésben.

A tantiírgyfelelősi rendszer felépítése

Minden osztályban, illetve minden tanulócsoportban a tanulók és a szaktanárok közösen
választanak egy-egy diákfelelőst valamennyi tantárgyblokknak. Célszerű, olyan diákot
választani, aki szereti, szívesen tanulja aZ adott tantárgy anyagát, jó eredménnyel szerepel a
vizsgákon (hiszen csak így tud szakmai kérdésekhez hozzásző|ni,esetleg azokban dönteni);
illetve szívesen vállalja a megbizatást.
Félévenként az osztállyal közösen folytatott tantárgyi értékelés során a tantárgyfelelős
tevékenységét is megítéli a közösség, és dönt abban, hogy meghosszabbítja.e a megbizatást, vagy
más képviselőt Yálaszt.

A tantiírgyfelelős feladatai

l . A tantárgfelelős tájékoztatja a szaktanárt az osztá|y tantárggyal kapcsolatos észrevételeiről,
kéréseiről.
Szükség esetén segíti a szaktanárt a tanórához kellő felszerelések előkészítésében,
használatában (sokszorosított anyagok szétosztása, magno' térképek, albumok' szakkönyvek,
egyéb segédeszközök eljutt atása az őrára).
Részt vesz azokon a munkaközösségi megbeszéléscken, ahol az adott tantárgyat tanító tanárok
és az érintett osztályok munkájának értékeléséről csik szó, illetve ahol a tantárgy aktuális
helyzete, az esetleges változtatások, újítások megvitatása van napirenden' Képviseli azosz.t.áLy
érdekeit.

A tantiírgyfelelős jogai

I
l . Javasolhatja, hogy egyes anyagrészek részletesebbcn szerepeljen ek azőrai anyagban, illetve

más rt*zterületeket gyorsabb tempóban tárgyaljon, gyakoroltasson a szaktanár az osztállyal
Kórheti a szaktanárt' hogy tartson korrepetálást' ha az osztályban felmerül azigény az
a|aposabb gyakorlásra
A negyedévi szóbeli beszámolókon végighallgathatja osztálytársai feleleteit, és véleményeáeti
azokat, illetve irásbeli es szóbeli számonkérések esetébcn javasolhatja az érdemjegyek
felülvizsgálatát' módosítását
Kórheti - ha indokoltnak tartja - bizottság felál lítását a vizsgákon
Rószt vehet a tanulmányi munkával foglalkozó tantestületi összcjöveteleken' ahol véleményt
nl ilváníthat szakmai és személyi kérdésckben egyaránt.
Akár a tanárokkal, akár a diákokkal kapcsolatos fcgyelmi ügyekben -ha ezazadott tantárggval
ós osztállyal valamilyen kapcsolatban van - vólemónynyilvánításí joga van.

3 .

4 .
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BESzÁMorlr Az lgg 1.g2.ES TANÉvSBN

Ebben a tanévben négyszet, az a|ábbiidőpontokban iesz besziímoló:

november 8-iínés 11-én; februiír 6-ánés 7-én;
április 16-ánés 17tn; június z6-atésZ9-én.

A következ ő hét tantiírgyakbol kell besziímoló t t enni :

idegen nyelv, informatika, kommunikáció, matematika, művészet,
tiírsadalomismeret, természet ismeret.

Ebben az évbentehát összesen 28 alkalommalkell besziímolrria minden tanulónak. A diiíkok
teljesítményet jeggyel (5-tő1 1-ig), és szövegesen értékeljük. A testkultúra esetében -
amelybőlnincs besziímoló - a szaktaniír szövtgesen értékéli a naegyedévi teljesítményt.

A sikertelen besziímoiókpótlásríra a besziímolási időszakot követő másodikhét elejénvan
lehetősé-g (hé.tfő, kedQ)- A nesvedik negyedévben a pótlás időpontja a tanítás befejézése
utiíni második hét első két napjiín lesz.Á szóbeli póibesziímoiot<oí a diiíkot tanítóianiíron
kÍviil egy másik szaktaniír is részt vesz.

Besziímolóról csak orvosi igazolással lehet hiiínyozniI

Két hétnéi hosszabb betegség esetén lehetőség van arÍa, hogy a diiík kiilön vizsgaidőpontot
beszéljen meg taniírával.

A besziímolási időszakokat egy hét (vagy egy nappal rövidebb) szünet követi.

Második.oYtályba az léphet, akinek.legfeljebb négybesziímolójahiiínyzik, és egy
tanti{rgybólmaximum egy. Ha ez af elíételnem tel-jésül, a diríknák éveíkell isméTétnie' n
második év végére az összes addigi besziímoló kövétehényét teljesíteni kell.

Budapest, 1 99 1 . október 1 7.

Még egy felhívás

Ti s zÍ e lt I skolap o l gdrtdr s ak !

Tobbekben f elmerúlt már az az igény,
hogy kéne az iskolának egy igazi
jelvény,címer.Ugyanis az a hatú jjú
f igura nem igen alkalmas erre a cé|ra.
Ezért pályázatot hírdetúnk az iskota
,, végleges,, cí merére, jelvényére.

Pál yázatot mi nden i skol apol gár (tanár
és dÍák Ís)benyú jthat. A pátyázatokat a
pályázó nevével november 2Í -ig kelt
leadni Hann tanár úrnak, a
pályamŰveket előre is koszön jük.
(Kik fognak dönteni? - a szerk.)
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TALALT TARGY

Ebben a rovatban o|yan írások |átnak
napv||ágot, amelyek eredetlleg nem a
Po|ltechnikum újságJa számáraíródtak.

Ezútta| egy álomot mutatunk be; egy á|mot,
ame|y művészetlsmeret órán, zenehallgatás
közben született.

Áhodom.
Céltalanul bolyongunk barátaimmal a

vríroson át. Kitiínően érezziik magunkat.
Y'tf iglt azzuk a j iírókelőket, egymást
u$atjuk. Nincs semmi dolgunk, csak
élrri. Nem siettink sehova, nemkötnek

minket semmilyen szabiílyok, törvények.
Nincsen,,A fűre lépni tilos,, táb|a,
ninc senek jelzőLámpík, amelyek

megállítanak minket. Rohanunk, bele a
vakvilágba.

Ha elfiíradunk, leülirnk az űt közepér e.
Beszélünk, és közben megiíll az idő.

Nenr érdekes a pénz sem, csak a
barátság; az élnakarás helyett az éInt

tudiís afontos.
Mi nem rendbontó huligiínok vagyunk,
csak piheniink. Még rengeteg időnk van

megöregedni, megkomolyodni.
Addig is keresstik az éIet szép r észeit, a

Föld napos olda]át.
Álmodom, hogy.taliín egyszeÍ így is
élhet egygyerek, aki miírmajdnem

felnőtt.
Péter Bo1dizsár

B REAK

Tudom, hogy a cím kiinnyed témát sejtet'
valamiféle bes úmo|őt egr tiáncbemutatóról.

A cím azonban ezúttal félrevezető. Komolyabb és
kellemetlenebb dologról l esz sző.

Közös életiink egyik feltétele' hogy mindnyájan
vigrázzunk környezetiinkre, iskoláukra.

Az ablaktörés elég hétköznapi baleset, bárhol
előfordulhat, de tarthatat|an az az állapot' hogy
az elmúlt hat hétben mintegr húsz ablak tört be az
épületben. Bz a szÁm semmivel sem indokolható.
Nyilvánvaló, hogr az esetek nagy részében a
figye|rnetlenség és a nemtörődömségvolt a fő ok.

A pedagógusközösség úgy döntött, hogy a
jövőben mindenkinek haladéktalanul jelentenie

kell a titkárságon, ha betört egy ablakot' és meg
kell térítenie az okozoÍt kár t.

Szeretnénk keves ilyen esetet feljegyezni!

őzat - púyazat - páIyazat - pátyazat - páI

Pályázatot hírdetiink lapunk végleges címére!
Első díj: Kétsáz forint értékrí édesség!!!!!!

Dönü az iskolatanács

őzat - palyázat - palyázat - palyázat - pít'

POLI-????
- A Közgazdasági Polltechn|kum |apJa -
- Szerkesztl: a szerk.esztőbizottság -

- Fe|elós szerkesztő: Hann Péter -
- Fele|ősk|adó: HornGábor -

Budapest, 1 096 Vendel utca 3/b.

PROLITOP'2O
- Farkas Zsolt rovata -

Nagy hello mindenkinek!

Ebben a sarokban én fogom riogatni a jóhiszemű

olvasókat. Szó lesz itt mindenféle problémá.król és
itt közöljük a PRLITOP '20-at is, ami nem más
mint 1 20-as sikerlista az olvasókszavazaÍai
alapján. Ha nincs elég szavazat alrJr..or Mr Akucs
és Mr F arkas (azaz én) fugjuk összeállítani a PT
'20-at. A szavazatokat is mi gytíjtjiik.

Aproblémiíkbol:
#1. Most nincs PRLITOP'lQ, 6s1' nincs
e|égszavazat (1 sincs) + nincs is kedvem
megírni...
#2. Nlncs.

Na jó, akkor elérkeztünk ahhoz az örömteli
pillanathoz, amikor befej ezem az,trást.

Viszlát a következő sámban!


