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MAGYARKUTI KRONIKA

a kiIencedikes gi|yák tábori beszámo|ója

Munkatársak:
Bényei Ba|ázs. MOND, Cseri Orso|ya Eszter.27., Debreceni Judit - MOND, Jakab Judit - 27'.
Kiss Dávid - 27', Kraus Csaba - M0ND' Mórotz Máté - 27., Németh András - MoND, SchiÍÍ András - 27',
Tatár Dánie| - 27.' Tólh Réka - M0ND

A gi|yatábor

A régTla sokak á|ta| várt..ismerkedo |ábof 2000. auguszlus 228-án, az Ú.j lanév e|ső napián vette kezdetél. A gyüle.
kező a Nyugati pá|yaudvaron vo|t regge| Íél nyo|ckot. Sokan elnézhették az idríl, ugyanis nem volt mindenki .,svájci pontos.
saoÚ'. A Vonat pontban nyo|ckor útnak indu|t. Vácon még átszá||tunk, maid másíé| Tra utazás után megérkeaunk MagyaÍ.
kÚtra, egy bonsÖnyi kis |alucskába. A.levegő tiszta. a csendet csak néhány autTmolor zaia ós szórványos kulyaugatás tóri
meg. A kis telepÜlésen igen barátságosak . és bőbeszédűek - u ott|akók.

Mi - nyo|cvanegyen - az 0rgona PanziT és Turistaházban szá|ltunk meg' fu e|ső eme|e|en egyszerű' 4-10 ágyas
szobákvoltak, a másodikon 2.3 ágyauk pad|ószónyegge|, tuso|Tva|. (Ám a tu|a| ezekért is igen jutányos árat számitott
Íe|. )

Mikor mindenki elhe|yezkedett, e|kezdődhettek az Ún. "oszlá|yidók'', aho| a tÖbb mint hetven gyerek három részre
oszlotl, és osztál1,íonÖkeik iránytlásáva| az isko|ával, egymásvl ismerkedtek. (Bár a júniusi e|s{í |alá|kozásnak és a nomád
lábornak koszÖnhetően már sok kapcsoIal kovácsoITdott barátsággá.) Miu1án megto|littuk kiéhezett bendónket, kis szünet
után újabb ptogram, a kél Trát is kito|tő tánch& kövelkezett, aho| Íze|Ítőt kaphattunk a mambT és az ír kirtánc'?ejtelmeibrí|'.. Mire es|e mindenki lezuhanyozott, már jóval túl|éptÜk a takaÍodórla e|őírt időponlot.

Másnap, kedden a Íé| nyolcas ébresztrít, a regge|i tornát és aZ evésl kovetóen megismeÍlettek minket a pedagigu.
sok hét kÖne| (a tábori krónikakÓ, a mesekÖ|tó, a tenyérjós, az ész(b)ontó, az onismereti, a kÖrnyezetismereti és a szinházat
játszó kone|)' Sorsolással keru|tÜnk az egyikbe vagy a másikba, de ha nem tetvett nekunk a vélet|en szeszé|ye' aikudoz.
hatlunk, eIcseré|hettük..belépőkár!ánkat.. egy nekünk vonzTbbra, ha ta|állunk csereDartnert'

A dé|utáni oMáíyidő Íő|eg az osaá|ynéV kila|á|ásáva| tell, de siker ekkor még egyik oszlá|yban sem koronáÍa ezt a
pribá|kozást, Este' a kiadósnak egyá|talán nem mondható vacsora után |eImentünk egy magavbban Íekvő rélÍe ''niddzsál'.
játszani. Ez egy fogócska-szerű cvpatjáték. ahoI egymás |e|sőlestét megérintve ke|| ''kiutni', e||enÍeIeinkel. cMkhogy solét
voIl'.' (EIem|ámpa használata pedig szigorúan tilos|) Jó vo|t.

Szerdán az osztá|yok külÖn.kü|on - negyedórás kü|Önbségekkel - e|indu|tak a kb. B km-ie |eVő NTgradba' A iUÍ3
dimbes-dombos tájakon vezetett Íe| a Ía|u nevezelességéhez, egy régi vár romjaihoz. Szerencsére vissza már Vonatta|
utaztunk.

Dé|ulán megnyÍ|t az ún. a|kotÓház, amely |Einkább egy ovis szabadÍog|a|kozásra em|ékeztetelt' |tt az oslalyo|.
báÍmit készÍthettek (é|tek is a |ehetőségekkel): karkotót, cÍmert. képet, páÍnál, p|üssá|latot stb.

Este nyo|ckor hatÍős cvpatokkal kezdetét vet1e a sze||emi vetélkedő, aho| agytekeÍvénydnket megdo|gozlaw.a |'e|-
|elt Vá|aszo|ni a kérdésekre vagy megÍrni . a meoadotl szituáciTbÓ| kiindu|va - a versekel' íogalnrazásokat'

csutortokÖn esős napra óbredtunk, ame|y mTdosÍtotta a lervezett programct. Dé|e|őti |oiytatTdtak a kirÍogIaIkozá.
sok, dé|után pedig "Íedetl pá|yás..sportversenyeket rendeztünk. |tt kerult terítékre a.'Mosl mulaú meg|.'1á1ék' a szkandeu'
a dekázó-' a szivacs|abda-pattogtató., az ugÍlkÓte|ező. és a koté|hÚzó bajnokMg.

A nap megkoronázásaként este - a sze||emidézésl kovetően - Íe|mentünk a köZeti erdőcskébe, aho| az áidozások és
Íogada|mak ulán megjeIent a litokzatos sze||em'.. srÖvetséget is ktlril VeIunk.

A vidám visszautat a hagyományos napzár|a és az es1i mese kivetle, majd a Mzban lo|ytatTdhalctt a buli'
AZ uto|só napon nyo|ckor ke||ett fe|ke|nunk. Most éppen pako|unk. Lesz még egy osaalyidő. bÚcsú. és kb. íél há.

romkor megyÜnk luza.
Bár a kaja hagy némi kÍvánnivallt maga után, azéÍt il Vo|t ez a |ábor. Megválaszlottuk a nevünket, megírtuk tiÍVé-

nyeinket, már szinte mindenki ismer mindenkit.
Na, most már megyek, mert még Össze kel| csomagolnom' Sziasztok.

SchifÍ András
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Csaba viccgyűjteménye

. Miért van a rendőr ágya me||ett két tég|a? . Hogy hÍvják an. ha egy nónek két agysejtje is van?
- ? ?  -n
- fu egyikkel kikapcso|ja a lévét' a másikkal megné- . Terhes.
zi, bezárta.e az ab|akot. * * *

Egy szőke sétá| a Íoiyópadon. Meglát a tú|o|dalon egy
- Miért nkja a rendőr a gyerekét a szekrény tetejé- másik szt5két:

- Négy vagy nyolc sze|etbe vágjam? * * *
-Tessék csak négybe, nyo|cat nem ludnék megen- - Hogy hÍvják azt, ha egy szőke beÍesti a ha1át?

re?

- Mert amikor az ágyrT| leeselt, azt nem ha||otta.

A rendőt emegy a piuériába és pizát rendel. fu
e|adT megkérdi:

n l  
* * *

- Hány rendor tud becsavarni egy vi||anykÖrlét?

- Három' fu egyik a |étra letején Íogja z izól, keltő
pediga|étrátÍorgaliá. 

* * *

. Elnázést, hogy jutok át a tÚlpartra?
- Hiszen már otl van| 

* * *
- Mi az: egy egyenes Ío|yosó. végén ajtrva|?

,n

- Láui,intu, szőkéknek.

- Mesterséges inle||igencia.* 
*

A nyuszika sélál a sÍnekgn és kÖzben dÚdo|gal;
- Szép az é|et, tadam, ladam, szép az élel tadam,
ladam...
Tadam, tadam...

- Mi a rendőr uto|só mondala? * * *
-n A vak sétá| az utcán' lalá| egy tesze|őt' Tapogat]a' tapo-- Te, az ott nem Császár Előd? galja, majd dÚhosen elha|Ítjá:

- Ki írta ezl a marhaságo|?!
A rendőrkutya és a kÓborkulya sétá|nak az erdóben. t * *
Egyszer csak medvecsapdába akad a iábuk. A A hangyák Íociznak az aszta|on' fu egyik e|megy WC-re.kTborkutya.gyorsan |evágja a |ábál és e|meneku|. Mikor ússatér' |átp, hog/a rirsail"orcsne ránculva
Pár nap mÚlva megint ana jár, és |átja, hogy társa Íekszenek az asztalón.
|ába még mindig be van szorulva. - Mi tortént?. 
|{i!! nem vágod |e te is a iábad, min| én? . LeÍÚjták a meccset.- Miii? Hát már három |ábam |eváglam, és még

mindig itt vagyokl

Gyarapodik a (tan)erőkor!
1 .

|sko|ánkÍjabb tanánal gyanpodott. Fábián Péter tanár Út a NTgrád megyei Szécsényből érkezelt krjrúnkbe. |n.íormalikát Íoq tanÍtani minden korosztályos tanulónak. Korábbi munkahóiye egy a|taúnos iskJa vo|t. Már 1985-ben-- akkor még Comodor.gépeken . piogramozott.

! q 9]:t9b9 is belelartozik a sport' ami egyÚlta| a hobbija is. Nagyon Íontos neki a kosár|abda és a to||as|abda,ez utTbbiva| megyei bajnok |elt. Té|en á|la|ában síe|ni szbkott.
Szeret láborozni, nyári táborokat is szervez Szécsényben'
A zene terén mindenevő, bár a monoton zenét nem kedve|l. Zenét sámÍlÓgépen is szerkesztett már,Remé|jük, hogy a Polilechnikumban jT| ézi majd magát. Sok szeretette| várjuk a még nekÜnk is Új isko|ában'

i Dawe & Andrew
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A Politechnikum egyik Úi tanáráva|, Szö||ősy Zo||ánna| (30) készOlettünk inlerjÚt
Zo|tán idén kezd a Poliban, a kommunikáció és a művészetismeret rejle|meibe Íog bevezelni minket' Eddig a
MTricz Gimn&iumban tanítoll, Úgyhogy |egyetek egy kicsil elnézóek ve|e szembei' Első ta|á|koasra nagyon
rendesnek tűnt, tetszik neki a snbade|vrí' diákbarát oktatás. és az iskola kissé bonyolull, ám demokratikus rend-
szere' A |anév eleji huhogásokon már megismerte ko||égáit, a tankinyvekke| is meg van e|égedve' sziva| min-
den lÖk jT. A diákokka| szeretne baráti |el|egű |aza kapcso|atot kia|akÍtani' Úgy gondoIja Íonlos. hogy a diákok
nyitoltak |egyenek, merjenek kérdezni és kÖzt|ni egyaránl' nem óhait Íeszült Íegyelmet tartani. fut is megen-
gedte, hogy a keÍeszlnevén szÓ|Ítsuk, akáÍ a többi tanerőt. sa.iát beva||ása szerint a tananyaggal olyan irányban

SÜli, Réka

Sudi KristóÍ rajza

o,l,,u,unai Wf nan .kiÍtő. iátékra szó|ított a szerkeszlő. A megadotl szavakka| ke||etl vetset írni. Kettő is szu|etett eÍIe a
feIhívásra:

Kínrímek

Halad a karaván'
Van mÖgÖt|uk pafaván.
Lábuk alatl sok sárga kikerics-
Ám szarka|áb az semerre sincs.
Áz emberek napÍürdőjüket mos| veszik,
De a szag mialt mindenki berzenkedj!.
fu ál|atok ikrás mézet esznek,
A zivalarban nagy kanyart tesznek.
Meg sem á|lnak a leálrumig.
Karmo|ják a hasukat szügyig,

E karÍányil sem érő tÖrténel után
Felébredek kis szobám pamIagán'

Erdei idi l l

Az álIalcsapat naolÜrdizik
Elqics i||ata sá||'
egy méhecskepár kergetőzik.
cukorédes a méz már.
4y1{Íe|hők nem bántják a tájat'
a hegyek panvánia mindenl eltakar,
a réti leátrum senkit sem várat,
az erdei vadak vonulnak is hamar.
MTkusok kara vándorol a színre,
a sÚgó szarka berzenkedik: Mire
megyek ezel a haddal?
KiÍog rajluk egy karda|?!
A zsűri széke karía né|kü|i'
vé|eményüket az é|mény szÜ|i.
EgyikÜk az arcát karmoIja:
a szTlisla mi jogon barmolja
szét a klrus műsorát?
NaháÍ!

Jakube

prTbá| maid haladni, amiiyenben a diákok igény|ik azt
KÍvániunk neki sok szerencsét és segÍtsük otl

Benye
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Szi|ánkok

UlÖk itt az orgona Panzió udvarán, egy padná| és bámulom a tó|em ot méteíre álldogáió csapatot. Regge| vo|t sorshÚzás,
kisoÍso|tuk, hogy ki melyik kÖrbe kerÜ|. Én is odatéptem egy tanárhoz, cédu|át húztam' megnélem: KiTnika.
Miután hiába prTbá|tam eIcseré|ni a cédu|ámat, kü|inbiző ajánIatokat tettem minden szembejovőnek a cetlije megváMrlá.
sára- Ez a szándékom késóbb a visszájára ÍorduIt''' Végső elkesetedésemben |eIajánIottam egy emberkének, hogy ráfizetek
egy száZast, ha e|cseré|i Ve|ern a céduláját. Szerencsére eilazéÍ|ő sem vette komo|yan''. A kivetkező ulam a szakácsno-
hÖz Ve2etett, aki a szabadban, egy széken Úlve krump|it hámozott. szó|tam neki. hogy egy hámozatlan krump|iért odaadom
neki a Krónika-kÖri be|épőmet' Érdekes mTdon nem ke||ett neki sem,.'.
Taps' taps' dobbanás. Az e|őltem á||i csoport va|ami |ura meditációÍé|ét Íolylat. Néznek a kÖr kozepére' ketlot tapsoInak,
azlán egy dobbantás..' Majei Tibor á|| kizittük' A SzÍnház.kir lehet' azl hiszem'
Egy csomi szobalársam van kizottük' Tegnap dé|előtl, mikoÍ a táborba értünk, a tanerők elmentek megnézni a szobákat'
Aza| jÖttek Vissza, hogy sorso|juk ki, melyik oszlá|y megy az emeleli szobákba' Az ő it|etÜk a|apián |eiajlott egy gyors kő.
papÍr-o||i jálék: a szerencsés osáá|y Íe|vonult a másodikra' mi' tÖbbiek meg az elsőre'
Egy kamerás emberke á|| meg a SzÍnház.kÖr me||ett' Néze|ődik egy sort, talán íe| is vesz vaiamit, azlán e|vonu|. Néhány
Krinilr'a-kÖrÖs megy utána, beszé|nek veIe, aztán visszalérnek. A Magyar TeIevtzió operatőte volt.
lüost Majet Tibot á|l kozépen' Va|amit beszéi Shakespeare.rő|' de hozám csak fosz|ányok jutnak el. Leguggo|, egy íehér
pó|ós ÍiÚ á|| be he|yelle, tesz néhány Íura mozdu|atot, rnintha kaszá|na, aaán o|da|t Íordu| és kalonás |éptekiel mógkeru|i a
Iegkoze|ebbi Íát A tobbiek lapsoInak, a Íiú |eú| a korbe. Újra Íe|álI mindenki. mászká|ás kezdődik, van benne va|ami Iogika,
csak én nem ludok rájÖnni, hogy mi az. Tánckor lesz ebbő| |assan, nem Színház-kör.
Tegnap este végeztunk egy gyorstaIpa|ó tiinctanÍolyamot. Fiatal tánclanárnó mulogatta a mambT aIapjair' Kél Trán keresaul
ropta a táísasáo a lanerőkkel az é|en, kozben'vi||ant néhányszor egy Íényképezőgép vakuja. Van egy olyan énésem, hogy az
egyik képen rajla |eszek, amint az aszta|on pihenek va|amilyen Íura Íé|íekvó.íé|úió he|yzúben. '. Ná, mino.gy
A Sz|nház-kórÖ-sók komo|y Íe.j|el keru|getik egymást, az1án |eá|inak. Va|aki be|ép kozépre, egy masil emberie |azán megio-
ki, passzolgatják egymás kozt, min{ egy |abdát. t'léhány gyakoíat után szétosz|ának' J o,,z,. qoúá árinour a ház Íelé'
Lassan minden Krónika.kÖros e|készu| a2 irományáva| kÖrÜlittem, és szétosz|ik a lobbi kor is' úem is volt oiyan rossz ittüldÖgé|ni ' . .
Az elsó osztá|yidőn a PoIiró| vo|t szÓ. MásÍé| órán keresztúl beszé|tek a tanerők az |T.rő| meg a DOK-rő| meg a tibbi isko.lai csoportosulásrT|... Gondo|kodtam egy kicsit azután, Kicsi{ sok ennyi szervezet az én iztosemne( de nat maid megszo.kom' Am most még így a gó|yatábor második napján tetszik itt az élet' Azt hiszem, io, rrogy iJelÁü;m'

Cs.E. - 27.

Mese Mese Málka Pil|angós Batárba'. '

A mese-korosok á|modták

A kicsi lÜndér |egszebb á|ma

Egyszer volt, ho| nem vo|t, az weghegyen is lÚ| é|t egy tundér'
GyÖnyoÍű-Vo|t, de mindig szeÍeiett Vo|na Valamit, amit ő rnegálmodotl' Az áIom mlnden este Visszatért' és nem tudta kiver-ni a Íejéből, ettől mindig erősebbnek érezte magát, Már nagyon akarta, hogy az á|ma va|óra vá|jon, mindig kozelebb éskÓzeiebb érezte magához
Egyszer csak hopp| Várat|anu| te|jesÚ|t a Váoya' és csodaszép |epkévé változott, o|yan gyónyórLíVé' ami|yen csak egy Van aV.Iágon.

. A Írancba| - szr11 beIe a kisÍiÚ, aki a mesét ha||gatta' . Minden mese happyenddel végződik'- Nem' kisÍiam, nem minden mese, és szitkozTdj, mert |ekeverek egy poÍöní. Ji| van, anyu. azl csiná|om. szltkozódom orrba.szájba, atrogy koíód Úgyis mindig azt csiná|om, amit kérsz- Deez nem tudom, mire jó.
A |ány végÚ| 1B éVes |ett, elkoltizÖtt a gonosz anyiátó| és nyugodtan é|t, amÍg meg ner.n halt.||t a Vége, Íuss e| vé|e'
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ManTka

Egyszer vo|t' hol nem vo|t, élt egyszeÍ egy kis manóka.
Ez a manóka a barátaiva| é|l egy sűrű erdő kozepén, egy
kis Ía{Önsben'
Egyszer nagy nap 1ott e| a kismanó és a barátai é|elében'
ugyanis az erdőbe egy varázsló |átogatott e|'
De ez a varázs|ó gonosz volt és az Összes kismanót
békáVá Vá|toztatta.
A békák beugrottak a bokorba a varázs|ó e|ől, mivel
kovekke| Ü|doÍe őket' A varázslT ezért póru| járt, mert a
kirá|y |evágatta az Összes Végtagját. A testét pedig a
krokodi|ok e|é akarta dobalni. De végÜl a Lánchidat vá-
lasaotta, meÍ| az Ensébet híd nem ,,teccell,' neki.
A VárosnéZés he|yett a Kis Vakond beugrott hát egy siri-
zőbe, ahoI már többen VáÍták.
A godÖrben |akott a csa|ádja. és anyukája finom ebédde|
VáÍta. Hazament, de a gÖdir hirtelen beom|ott és az
ebéd odaIett.

A csodás pa|ota

Egyszer volt. ho| nem volt, Volt eoyszer egy Íaház' Ebben a
íaházban voll egy hala|mas nagy kopaszlott csirke, aki o|yan
nagyszájú Vo|t. hogy mindenkit kÍilizá|1, pedig o kopasz vo|t!
Fo|ylon a kakasokon járt az esze. Nem tudta kiverni a Íejébő|.
A gondo|at otl moloszká|t benne, most aztán meomutatla,
hogy a borsná| nincs erósebb és bátrabb- Hirte|en nekiment
egy Íának és em|ékezetkiesése |ett. Majd barálja . a Vi|ágjáró
HónaIjprk - seqítségéVel eIjutottak a kÜlonleges kórházba.
Utkozben nekiment Ínég egyszer a Íának és Újra em|ékezett.
Ezért visszaforduItak.
Menlek, mendegé|tek' amikor is egy hataImas girényl piIlan-
Íottak meg' A górény elég hatalmas vo|t, de szerencsére nem
bántotta {íket' Megpróbá|tak e|menekü|ni a nagy gÖrény előI.
mert azt gondo|lák. hogy az később megeszi őket- De a górény
nem Volt éhes, ezért nem Ía|ta Íe| őket Ez nem aa ie|enti.
hogy ma még nem rakja te|e a bendójét' Hanem azi. hogy
addig é|' míg meg nem ha|.

Tatár Dániel rajza.p
í )

Megismerkedésü nk torténete
Hát igen| Egyre csak arra jutok, hogy.mÚ|ikaz idő. és mi csak ÖÍegszunk. Tudom, sokan mondják' Te besZels1i!' Mit tudszte még az é|etní|?| De higgyék e|, az idő mÚlását még én is észreieszem.
Mikor megkaptam a gó|yatáborról szó|ó érlesítést. igón távo|inak tűnt, de most. mikoÍ ezl aZ em|ékezést irom' mar tÚi lsvagyok njta. E|mú|t. Mint ahogy egyszer minden e| ioo.
Feitemtóle.ésizgu|tamis'Sokkérdésmerü|lÍel bennem Vajonmi|yenekazÚj osz1á|ráÍsaim?JótáÍsaságleszunt?
Ugy gondo|om. tanáraink igyekezete. a sok program. az osztá|iidő isszerázott bennunket, és már a második napÍa megis.mer|(edtem a lobbségoe|.

l.99:'9.bb é|ményem a táborraI kapcsoIatban a Táncház vo|t. SzabT Eta a mambóval Va|ó ismerkedésúnket telte lehetóVékét órában' haÍminckét tánc|épésben. Persze nem sikeruIl mindenkinek eIsaiátÍtani a tánco1. de vaIamennyiÜnk hanguIatátÍelpórgette'
A lábol botrányosabb része a gondnokban, a kajában és az utolsó napban nyi|vánult meg. Ezeket a do|gokat |egjobb |enneelíelejleni, és tiszla |appa| kezdeni. ,,Bizonyílék nem ígéret!''
Osszefog|a|va a tábor jól sikerü|t, a sok ismeret|enbő|-sok ismerős |etl' A cé| ez vo|1. Remé|em, ez a jó viszony végigkísérminket Úgy is, mint él'ío|yam, Úgy is, mint osztálv.

Budapest, 2000. szeptember 4.

Debreceni Judit
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szeretném megosztani vcletek nyári élményeirnct és eg}tekötni egy kis nye|r'i feladattal. A nyelvi munkacsopoí ets)'-
nagydolgozat értékű jeget ajárú fel azoknak a váÍlalkozó kcdlii di&oknak, akik lefordit.'ák mailatraaz alábbi él-
ménybcszimolómat' hos/ a l€gobb fordíLís meg|elenhes,"n u k.lu.rll.,ó ffiíban' s a németrit tanulók' ilt. a
kezdó arrgolosok is megérthessék, amit most írtam' Minden részti,evó kap egy kis Irrínbót való aj:indékot. Kcll
ennél kibb?

Persian Vacation (part one)
The Trip

So rvhat do you think o{ ifsomeone mentions Persia, Iran? Magic carpets, rvhich can fly? Ayatollahs and Shahs?
Wbmen in chadors? Fanatical religion? The Gulf War? Mesopotamia and old entpires?
I left for Iran with tlree Hungarian friends - onc boy and three girls - and a tonely Planet book as a guide for 4 l/2
wecks to discover a country with all ofthese thrngs and much, much more to offei the adventurous tourrst. lookins
for a rewarding challenge.
Wc flew via Istanbul and on the plane to Tehran, just before landing, everyone suddenly got changed - the shorrs and
T-sfurts disappeared and out came the long trousers, sfurts, headscarves and ,........ the chadors!! All that was left of
the women was their face!! This was really our first introduction to lran and after this we weren't disappointed. It is
the law that women wcar scawes or chadors (rsually they wear both!) and white we werg in lran trvo Gemran
tourisls were told by the police to leave, because the women wasn't wearing anything on her head, so thcy don't
overlook these things, even for tourists.
Wrc spent 3 days in Tekan (pop 12 million!) which is really just a huge city with few sights and then wc left for
Mount Demavend, at 5,6'l I metres and a minimum four{ay trck in the mountains. We tLL a jeep to 3,200 m, slept
u! a m:sque, and the nexl day climbed to 4,100m to a bunker, which was to be our bome for tlie next 3 rughs.
Everybody had headaches and it was very difiicult to gct oxygen. Even just llng on the bed, our pulse wa^s I 00-
120 ! ! l We had one day to acclimatise, during which rve climbed to 5,000m and thcn the next day we joincd l 0
lanip 1a 

climbed to the top. unfortunately I was fecling rathcr bad, so 5,000m was my maximum.
To rclar after the mountain we spent a wcck at sea-lcvcl, by thc Caspian Sea, which is actually a fresh-water lakc.
Here the weather was really humid and although it was only 28"C, it was very uncomfortable on the streets.
Our holiday really began when we fleu' I 000 kms (for $ I 5i to southen/central :lran for the sccond two wceks. Herc
tve üsitcd the magica|, exotic and ancient cities of Slúraz, Esfahan, Yad Kermarr arrd Bam, close to thc Pakistanr
border. We discovered 2,000.year old towns, enorÍnous mosques in every direction, beautiful britlges with tae-
houses, lovely parks rüth green grass' colourfu| florvers ald palm trees. 

.Thi. 
*^ eue.yttri,,g we had expccted Iran to

bc, and we weren't disappointed.
Best ofall the people were incredÍbly friendly and hospitable - they contiluously came up to us on thc strc€ts and
talked' helped, offered to show us around the citl', invited us to their houses or io join them somcwhero. An6 they
never wanted anything in return - they were just curious to meet w,estemers and to practise tlcir English - youn!
children and pensioners alike.
Shtraz rvas my favourite city. It had a better atmosphere t.lun the other cities and in the evcnings, when thc air coolcddown, there uerc thousands ofpeople on the strcets, walking, talking and eating. one hour arvay fiom Shiraz isP-ersepolis, the 2,500 year old ruined city, vvhich was once the centrc ofthe Persian Empire, tlre city buitt by the great
King Darius, covered in gold and bumed to the ground bv Alexandcr the Great, who became so jealous rvhen lie sa*,it because it was more beautiful than his A|cxandria. EsÍáhan is the favourite tourist city' fuid it truly is bearrtiful.with.its,long, elegant bridges, huge parks and squares and fascinating mosques. yazd is-said to be the sccond oldesrctty.tn thc world (but nobody could tell us rvhat the oldest is!) and the old to1an was amazing. Best of all was ourfinal desturation - BAM - 300 lans from Pakislan. Here there's a fantastic fortress and a r*.t"ote city within the city.walls Some ofthe houscs are 1,700 years old and haven't been livcr! in forjust zo yer.s. Herc I rvalkcd around thestreets and tried to imaginc what rife would have been rike here 100, 500, or t,soo i*.. ug;.After Bam we retumcd to Tehran - another $15, 1,000 km plane.joumey - slept foione nijti ana then flew toBudapcst via Istanbul. we had to wait 8 hours rn Istanbul, Lut it didn't mattei, because w! got changed and rvoreSHORTS AND T-SIIIRTS (in the air-condrrioncd airporti; Boy, were we happyl l!!
To be continued in lhe next ::i,ition oÍ W!

Colin



Infró-sáv
IBíaottsá€ok az ú5 tanévbene

IT-titkár: Jakab Judit
IT-tagok: Lang Andrea

Lendvai Györsyl
Puskás Andrea

SzocBiz.-titkar: Daróczi Judit
SZB-tagok: Murányi Natasa

Sánta Judit

IB.titkár:
IB-tagok:

Felvételi Biz. titkár:
FBtagok:

Szabó László
Bágyi László
Diósi Alojzia
Veres Gábor

Koczor Tünde
Majer Tibor
Varga Adrienne

IHlíónyzásolko Íkéséselko
ígiazoÍások a lPo[íteclh-
míknnrnnrbarns

A diák iskolai jelenlétét a foldsánti fo-
|yosón elhelyezett jelenléti íveken iga-
zo|ja sajátkezű aláírásával.
A 8 15 és 8. 20 között érkezett tanuló az
,,ötperces késők listáját'' írhatja alá.
Qlrirom - tt percen belu|i - késés szímit
egy igazolatlan órának.)
A 8.20 után érkezettnek a titkiírságon
található késési ívet kell a|áírnia. (Minden
megkezdett óráért egy igazolatlan óra
jar.)
Aki nem regisztrálja magátt az ívek egyi-
kén serrr' hiányzónak száttlt. (Az aÍ.a.
nuló, aki nem írta alá ajelenléti ívet, de
benn volt az iskolábaq ha az órákat tartó
szakranároktól begyűjti a jelenlétét iga-
zoló aIáírásokat és bemutatja osáályÍó-
nökének, mentesül az igazo|atlan mu-

A hiányzás első napjárr a szülőnek be kell telefonáInia - ''-:tffi'fJ;*,il:T"lÍJ-)",*nouo, 
"távolmaradiís okáról, varható idótartamáról.

A hiányásokat általában orvos igazolja. Az orvosi igazolasokat a sztilőnek is alá kel| írnia.
A szü|ő is igazn|hat l0 napot az év során, de ezek az alkalmak osszefuggően legfeljebb háromnapo-
sak lehetnek.
A diák az igazolást a gyógyrrlásq visszatérése hetén adja át osaály{önökének'
Ha azigazolat|an órak száma eléri az ötöt, az osaáyfó'nok értesítl a sztilóket.
l5 igazolatlan óra esetén az osaályÍönök az Iskolabírósághoz fordul.
A heti órasámot (30) e|érő igazolatlan mulasáás az istoIauot való kizárást vonja maga után.
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A berlet tulajdonosa az adott ncgyedben tantárgYanként
két a|kalonrmal jogosult a tanóra a|att a szatrályok által
kijelÓlt helyszíneken tarlózkodni A krntmaradás szándéxat
az adott tanóra e|ótti szünetben, legkésiibb az óra kezdete
e|ótt r]rt percce| a tanárnak jelezni keil, aki aláírásá'"'al hrte'
|esiti a kintmaradás tényét' A távolmaraclást indoko|ni nern
kel l
Á bér|et az adott negyed első órájától a negycd utolsó
tlrájáig érvónyes
A t.el nenr használt lehetoségek a következo negyedbe át
ncm vihetóek.
I1gyes szerződések, bírósági harározatok renclelkezhetnek
a kintmaradás jogának megvonásáró|,
Az elégtelennel zár1 negyed esetén (ternlészetesen) kÖtele-
ző a resz l ' ó te| az adott  tantárgy órá in
A bérIetteI való bármely visszaélés esetén az érintett tanuló
a kintmaradásjogát azonna| és véglegesen elveszti.
A bérlet nregrongálódása, e|vesztése esetén a bér|et nerrr.
vagy csak indokolt esetben, a két osztá|y.Íónökkel való
egycztetés után, az ő hozzájárulásukkal pótolható.
A bérletet a negyed végén valanrelyik osztállőnöknek
r'lssza keIl szoIgáltatni.

lF&stös szalbáflyoftt;

a A dohányzás a kiskoruaknak ti|os az iskolában.
A l8 évnél idősebb iskolapolgárok a kije|öIt heIyen gyújthatnak rá.
Az elsó alkalommal szabályt sértő kiskoru, ill a l8 é|etévét betoltott, de onáIló kercsettel nemrendeIkező iskoIapolgár tigyében az osztálylonök jár el (elbeszélg"tes' ngy"r;"áeiJ.;
A második alkalomnral szabályt sértó ügyével ismét az osztályfónök foglalkozik. de mar vagy az
:'Y:il'.^:*::::':1.qi."Ié 

utalva a problémát, vagy a szű|őket ttijékoztaía' vagy.az tst<otabiróságelc rerJesztve az esetet
A harmadik alkalommal szabá|yt sénő ugyét az osáályfőnöknek az lskolabíróság elé ke|| vinnieAz Iskolabíróság differenciált büntetést szabhat ki, de semmt esetre sem utalhatja vissza az ugvetaZ osztálfőnöknek. és a korábbiaknál enyhébb határozatot sem hozhat'
Az IskoIabíróságnak ajánIott büntetéstípusok:

eltiItás határozottidőre az iskolai rendezvényekról' megrovás, szigoru rnegrovás,
eltanácsolás az isko|ából.

,A,z önáIló jovedelemmel rendeIkező iskolapoIgárokra a
ha nem engedélyezctt helyen gyujtanak rá, és ea valaki
ság tag;a(i) részesíti(k) fi gyelmeztetésben'
ha második alka|ornrnal is szabáIyt sért, a Huhogás elé keni| az ügy,
harrnadik alkalommal az lsko|abíróság tárgyalja az esetet és dónti e|' hogy a munkáltatóhoz for.dul-e.
Az lskolabÍróság differenciált büntetést szabhat ki. de semnti esetre se|n utalhatja vissza az ugyeta koordinátoroknak vagy a Huhogásnak'

a

a
kÓvetkezó szankciók vonatkoznak,
eszrevesz i '  je lent i ,  a koordinác iós b izott-
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Játsszunk!
olvastátok J.K.Rowling bestsellerét, a Harry Potter-történet koteteit? (A könyvtárban van betólük 2-
2 pé|dány, és Bágyi Laci is segítókésznek mutatkozik, ha kíváncsiságot észlel.)
Pontozzunk! Mindent' ami tetszik vagy nem tetszik az iskolában.
Minden politechnikumos órintett a versenyben: a diákok gr^ijtik (vagy elvesaik)' a tanárok adjiíLk
(vagy elvonják) a pontokat.
Minden emberi megnllvánulásért, ötletért, szolgáltatásért, hangulatjavító vagy -rontó gesausért,
egyéni vagy csoportos tettért járhat dicséret vagy elmarasáalás - pontokban Éf".i""u".
Szabályrendszeq megkötés, versenyleirás nincs, illetve alig van:
l minden tanár résá vesz ajátékban
o azonna| kell reagáLlnia az eseményeke, tetteke, megnyilatkozísokra (utólag nem pontoáat, nem

módosíthat)
. a nyilvánosság előtt kell értékelnie (az osztÍiy, a csoport, a jelenlévők fiile hallatára) - indoktás,

magyarrízkodás nélktil
. az adott l11| vdg! u-,. pontot azonnal regisará|nia kell (aláírásával egyLitt) a ft'ldsánti folyosó fa-

lrín elhelyezett táblán annak az osaál}.nak a soránál, amelybe a minőÍtesí kapott diák jar
. folyamatosan történik a pontozás (ha hetekig üres marad egy-egy osáá{y soia, elhal ajáték)
o minden tanií.r belátása szerint. p.ontoz, sem a pontok mértéke, sem a díjaz{s oka nem szabályozott
A játék az új tanév első pillanatától tart. Hogy meddig? Elválik.
Fogiunk belel

ETCHIIT*EGR
Dnilp

sengp-ilE&áffiEm 2$. 2€B@@
trRANcrA [wrezwr

tro urcA fl7"
olvashatatlan a név? Times New Roman CE betűtípussal Eichinger (ejtsd Ejhinger)Band anevúk'

Hallhattuk óket a tavalf TMT-n, olvashattunk róluk - egyebek között - ̂ Wf , évfolyamá-nak7. számában(22-23. olda|), és ami a legfonÍosauu nettinh hogy Gava1lér Csabamatematikatanarjátsák benne.

egy-két pihentagÉ Harrv Potter-fan

A szerk
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2oCIo-2CICIx" tanévo Í" fréilév

BartaGéza kedd 4. óra
BágyiLÍsz|ő hétfő 4. óra
Bárdosi Zsuzsa hérÍő 3. óra
Bíró Agota szerda 4. őra
CsáLkóné Sereg Agres csüt<jrtiik 3. óra
Csürke |bolya
Daróczi Judit

szerda 2. óra
csüttirtök 3- óra

Domanné Telek Andrea csütörtök 4. óra
Fábián Péter hétfő 3. óra
Fehér Márta héffő 3, óra
Földesné Harftnarrn Ibolva szerda 4. őra
Földiné Koczor Ttinde szerda2. ara
Főző Attila szerda 3. óra
Gallai Zsófia csütörtök 6. óra
Gavallér Csaba kedd 4. óra
Eqcketg Colin hétfő 4. óra
Hegedüs Líüa kedd 3. óra
Herendi Asnes szerda2, őra
Horváth Alexandra csütörtök 3. óra
Jakab Judit kedd 5. óra
Kalrna Yvette
LráLng Andrea

péntek 2
néntck 4

ora
ara

Lendvai Gyrjrgyi kedd 4. óra
Lóczi Edit kedd 2. óra
Dr. MarosváLri Péter csütörtök 3. óra
Momar Latos néntek 4
Muránvi Natália hérfő 6. óra
Nagy llona kedrl ?
Puskás Aurél szerda 5. óra
Sto.ian, Herbert péntek 2. óra
SomosYi Ágota hétfő 3. óra
özaoo Laszlo
Szász Kata

péntek 4' óra
szerda 4. óra

SzöllősyZoltan rc
Varga Adrienne
váczinéAmoldÉva
Veres Gábor hétfő 3 j*
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lldeí szalkÍkörkínÁllats

Murányi Natasa
Stojan Herbert
Szísz Kata
Barta G'eza
Veres Gábor
Bágl László
Gallai Zsófia
Goda Zsuzsa
Csoncsi
Láng Andrea
Csoncsi, Prí|os György
Csoncsi
Majer Tibor

Ha valamellk círq témaktlq tenilet felkeltette az érdeklődésedet' bővebb információért forduli a
körvezető tanárhoz!

Kedves Munkásosztály!
Bevallom, nem fudom' rÍ/ért ezt a történel-

mi allúzióval terhes öndefinícióL vá|aszLoL1Átok, ami
számomra az énelmiségi Iét önprovokációiaként, a
teljesitmény inínü nosztalgiaként és mindezek iió-
ruáiaként egyaránt értelÍnezhet6. Ezek után - már
csak nlegfigyelói posztom izgalmasabbá tétele ór.
dekébcn is . krváncsian váram, hogyan hat vissza
rátok ez 'az önkép, hogyan jelenik m.eg ma a Mut.t.
kasosztály nyrrgIrautlan szelleme.

- .Benyomásaimat összegezve úgy tűnik, légí-
es .lralmazállapototoknak megfelelően hihetettén
szabadon uralútok kötelezettségeteket. Ennek le-
|:-', !"gv ^z a utk^, |logy a hagyományos tanár-
diák lratalnri struktúra nálatok méntes a kiszolsál.
tatottságtól - legalábbis l.aci és Márta reakciói ne-
hány méltatian baklövés u!án erról tanúskodnak.
Nem .lehet. !o.-ya nekek ezzel a szabadság6;al
éln1, de nekik se. S azt elsó dícséretként m"nai]í'
lrogy nagyobbrészt nem éltetek vissza. Nagyobb-
Iészt. ig}€keztetek a iátékszabáIyoknak meg'íelető.
en kiterrni magatokat a számoúérés-vizssáás ki-
alakult szokásának. Sót, azt gondolom, hágy 1789eltévedt, otthontalan kísértete is csak a pillanatnyi táz;;;;;;"é: ö."i#;;*. felkészütésikoncepciónak köszönheti felbukkanását N.1e8 ̂ ,zt, irogy a 

"i;'gák?y;i;;Á,enaege, a gat.lástalan szövegelés elvétve .jellemezte elóadá;itok;t. Nő* i' .'.;'*.i.;;; bennem, hanem
9w úi kén a Munkásosztályról, amint ezüstös szkaianderébe b,:i"a a hatai8Á formáiról érte-kezik, miközben krrrrryedén meg,+azíti,- 'a hajába rűzött t.'a,om ti";aai"i._.-...

További sikereket es kreaiív nyughataúanságot kívánok nektekl

Masodik idegen nyelv: angol:
német:

Filozófia
Kulturáis antropológia (a 2. fe|évtól)
Természetjaró kör
Helyesírrísi korrepetáL| as
Irodalmi tinképzö
Rajzszakkör
Máj hompédzs-készítő kör
Fitness kör
Video kcir
Rrídiós kör
Másik Színháa kör

rüZirth Imre
a Munkásosztály MTK kjsérettségijének elnöke
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1. sátor
Cziczka Krisztián
Huszár András
Szabó Marci
Vidos Misi
,,Thermos"
Falus Tomi
Szendi Zsolt

2. sátor
Kis Ba|ázs
Lippényi Ír4ik|ós
Maros Kornél
oravecz Mik|ós
Pap Krisztián
Tasi Lász|ó
Várkonyi Gábor

3. sátor
Szabó Domonkos
Somogyi Péter
Südi Kristóf
Csapi András
Schiff András
Jancsó Áron
Somogyi Ádám

4. sátor
Jakab Luca
Ványai Zsófi
Barabás Judit
Csizmadia Nóra
Debreceni Judit
Nyuzó Dóra
Preiszner Nóra
Erdélyi KrisztÍ

5. sátor
Varga Kitti
Kovách Anna
,,Nani"
Lukács Vivi
,,Szasza"
Németh SziIvi

6. sátor
Benkő Réka Margita
Fáncsi Eva
Gáspár Ci| i
Hajdú Rita
Kondrát Viki
Várkonyi Bori

Tó

+
I
I

Hargitai Dani
Nagy Bence
Szilágyi K. Szi|amér
Dusza Krisztián
SzeIestei Miklós
,,Halacska'

8' sátor
Ökros Eszter
Ponori Thewrewk Anna
Rádi Zsuzsa
Varga Ági
Antal Móni
ZeIencsuk Gréta
Bohács Rita

Sza||er Móni
,,Csicsi"
Mihók Viki
Hor|ai Sári
Molnár Dorka

1 0. sátor
Molnár Lajos
Nyíri András
Juhász Norbi
Bágyi Lász|ó
,,Csoncsi"
Takács Marci
Bágyi Mitán
MoInár Bá|int

A nomád tábor,,térképe''

%
E
E
Eq

I
E
B
[]
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Sokunkat zavart, hogy a táborlakÓk száját időnként _ néhányaknál sa7nos elég súrűn - ronda
szavak hagyták el' András arra gondolt, hogy ezeket a nyomdafestéket nem túró kifejezéseket
váltsuk Ie, és használjunk helyettuk finomított, indián kifejezésekeÍ' Áz a|ábbiakban ezekból
olVashattok néhányat.

Í rl diá rt Í{á ro rrl kodá s i Í{Óde><
CupÁxox

. Hogy a Nagy Manitu kósse meg a
nyakkendődetl

. Pajszer!
t Hogy a túzes víz eméssze e| a májad!
. A grizl i  borzolja ossze a buksidat!
. Hívjon meg téged az anyósod

vasárnapi ebédre!
. Hogy a bo|ény maszírozza meg a

hátadat!
. Fogyna e| a me|egvíz, amjkor

zuhanyozol !

a

FÁK

Hogy a  Nagy Man i tu  hágna meg l
Nya|d |e az ágyékkötómetI
Rohadjon le a skalpod!
A Nagy Manitu nyílvesszóje á|l jon
be|éd!

a

a

a

Nepouuxt

Hogy a Nagy Manitu manszolna meg!
A bolény szarvát!
Manszold meg!
Nyeld le a darazsat!
A fu||ánk á||jon beléd!
Te cupák!

t :
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A mi torzsÜnk ért Iege|őször KtstoImácsra
Az elsó pár napban nem éreztem jó| magam
mert alig ismertem va|akit. Aztán egyre tobb
ba!.átot szereztem' és egyre jobban érezlem
magam

A tábortűz a tábortűzi éneklések. iátékok
egyszerűen fantasztikusak vo|tak Az éte| rs
fincsi vo|t. Mindenki nagyon jó íej, és a
hangu|at is szuper Vo|t. EgyszóVaI az egész
nagyon-nagyon jó| sikerÜlt, sajná|hatja. aki
kihagyta' Szeretnék j övőre is ntenni '  

'

Varga Kitti

hrorrzád tábor- | . enge r i  
J á r ó  Fa t t r . z s

Nomád tábor: ,,Mi is az a nomád tábor?' '
Nem is tudom' hogy kezdjem. Én most
megyek 7..be' ez vo|t az eIsó nomád
táborom.

nomád korü|mények, egy kicsit izgultam
Amikor megérkeztem a sul iba, mindenki
szimpatikusnak tűnt.
4 torzs Vo|t, én a Tengeri Járó Fattrzsbe
tartoztam' A csapat tagjai rendesek és
segítókészek voltak. A portya fárasztó volt.
fe| a hegyre. |e a hegyro| és ez így ment
egész éjszaka. de én é|veztem' A túrán méo
vaddisznókkaI is talá|koztunk

'lÍx=
t::;!t
i.rjii
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Mivel is kezdjem? Ta|án a legfontosabba|. Ez
a tábor FANTASZTIKUS vo|t, Az egészet egy
hul|ámvö|gyhöz tudnám hason|ítani. Egyszer
fent, egyszer |ent, de a legvonzóbb az egész

Az ének|ések, a tábortűz, a programok' a
fürdések és hogy ne csak jó dolgokat irjak'
még a vízhordás és a mosogatás is szebbé
és jobbá teheti a napot. A tábor idei cé|ja az
indián ku|túra megismerése vo|t.

Engem mint e|sotáboros úiont<ot csax a sír
'smeretlen arc zavai. mindaddig, amíg nem
lettek ismertek. igy visszagondolva csak arra
jutok de visszamennék| - Es akkor i ön a
hidegzuhany minden nap kb' 4 óra-koruI Na
meg persze e|so nap a tÚra! Hát az nem Vo|t
semmiI Egyszerűen szuper Vo|t, és ez
komoly l

n ;it$.l:l;.*r#3 nomád táboros me| |ék|ete

ln<Jián trarsona

Az egész tábor a|att az egyik |eglobb do|o9
Vo|t a számomra. Es hogy a tobbi? A
rengeteg új ember megismerése. E|einte
féltem ettől egy kicsit ' de gátlásaim
eIosz|ottak a tobbiek megismerése után.

W'WI
tr|szaKadnI Vo|t a Iegrosszabb' Ahogy uto|só
este belegondoltam, hogy holnap i lyenkor
már otthon |eszünk, egyszerűen kirázott a
hideg! Nem szerettem volna hazamenni. de
honvágyam is voIt '
Az egész táboron át uraIkodott a ió hanou|at!
A |eírtakat |ega|ább egyszer mind-en pottnak
át keIl éreznie!
2000. augusztus 20.

Debreceni Judit
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, ,B2  ind i ón  t óbor  és  éf l , ,
A nomád tábo,r uto|só napján, a beavaiási szertartáson a tábor|akók azt a feIadatot kapták,
hogy az IND|AN HARsoNA címt! kiadványba írjanak egy 32 szóból á||ó tudósítást az indián
táborról' Az alábbiakban ezekbő| az írásokbó| o|Vashattok.

Lo

Le kel|ett szokni az a|vásró|' mert az indiánok
nem alszanak. Rá ke|lett szokni a húsevésre,
mert az indiánok bo|ényhÚssa| táp|á|koznak.

Összevetve a tábor TÖkike, azaz Muffba
bikatök és társai kozremtjkodéséve| igen
humoros volt. Legjobban a kis biciklis
mutatvány tetszett. De a többiro| se
fe|edkezzünk meg. Remé|emm, a következo
tábor is i|yen jó |esz'

Somogyi Péter - Medvetalp

Amennyiben
erro| a táborról
kel| írni: Nomád
tábor, ame|yik
Budapestró|, a
Kozgazdasági
Politechnikum
épü|etébő|
indu|t, és
metróVaI

A|vás a tipiben' tisztá|kodás indrán módra'
tábortt-iz, orvosságos zacskó, énekiés' Jó
volt.
Az indiántáborban hál istennek nem ke|iett
|emondanom a sápadtarcúak kel|emes
szókásairól, mint: gázzal va|ó főzés, beépített
WC' kattintigép. A törzstagjaim nem is
|ehettek vo|na jobbak, minl ami|yenek (Kösz
Manitu)!
Kosz nektek nyomravezetók!

Anta| Móni - Úvaltő széI

Az első nap, mikor e|indu|tunk, 1 1-kor
szá||tunk le a vonatró|. Egész regge|ig sétá|ni
ke||ett, míg beértÜnk a fa|uba. Azután
beosztottak minket egy sátorba, ahol
e|rendeztÜk magunkat. Csapatokra vo|tunk
osztva, akik egymássaI i l|. egymás e||en
játszottak mindenÍé|e veté|kedőket.
Mindenkinek |ega|ább 2x ke||ett konvházni.
ami nekem az e|ején nem akart meÁni de
végül is 4x konyháztam. Az ebéd is mindig jó
volt.

Tasí László _ TitokZokni

Kezdődott a portyával - nagyon jó volt
Azután a tozsi tisztségeket osztottuk ki. Mard
jöttek a szent á|latok, a Nagy Manitu(-k) és a
bátorság próba. Vannak sámánok

tÖrzsfónokök, tüzesek, vizesek. 5. e|em és
még mindenfé|ék (p|.. S. Kristóf) Jó volt.

Hajdú Rita _ SánÍa Slk/ó

]ól^éiózióm m;gá;i.iíi, á' inalán1Zbóioan'
TÖbbi indiántársammal egyÜtt igen jóI
szórakoztam torzsfőnokünkon iluurou
B]|aJÓ.k Tokike. Huszár Andris)' A
MOOOkamester project (Zsolt, Rrzs)
,'poénokat" talá|t ki a kajálások idejére
E|jenek a cupákok!

Fáncsi Éva _ Nvusziölo

mentünk, majd 5 órán keresáül vonatoztunk.
akkor jó vo|t nagyon!
Ha nem, akkor már mindegy 

Németh Szilvi

Most úgy gondolom,
megfe|elő vo|t. (Tábor,
én) Csak ugyanazt
tudom írni / mondani,
amit az egyik csoportos
megbeszé|ésen is:
eleinte féÍtem, de végÜl
a |egtobb do|og jó| sü|t
e I . . .
egy biztosan..

tkrös Eszter _ Lile

hogy kapcsolatunk

iv"
I xxkkx
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Az indián tábor jó' Az indián táborban iól
érzem magam' Mi csiná|juk a reggelit, ebédet
és a Vacsorát' Sok program van és két wécé
p|usz piszoár, Sátrakban |akunk, és nekem
nagyon tetszik.

Stjdi Kistof - Üvóltő hal

Az indiántábor egy nagyon jó he|y, aho| az
indiánok nagyon jól érzik magukat' p.a'
indiánok orÜ|nek, hogy mindig van va|ami jó
program, vagy ha nincs, akkor annak, hogy
lemehetnek a strandra. Off.

Jancsó Aron

Nekem nagyon tetszik ez
a tábor, de tobb ugyességi
feladat is lehetett volna
Tetszik az éjje|i orség és a
konyha is. Nagyon
hiányzik az áram' Kar,
hogy i lyen messze van a
kút, de |ega|ább eddzük
magunkat. UFF

Csingacsguk

,l 3 napon keresztü| vo|tam a nomád
táborban. Amikor odaértem, senkit sem
ismertem. Nagyon meg voltam ijedve. Az
e|ső pár napban nagyon nagy
honvágyam vo|t. Aztán te|tek-mÚltak a
napok, és egyre jobban éreztem magam'
A tábor végére már mindenkit ismertem'
és haza sem akartam menni'

Varga Kitti - Levélhordó

Ebben a táborban sok indián vo|t. Mindenki
indíán vo|t. Én is indián vo|tam. Sok feladat
Vo|t, amik fárasztóak, ugyanakkor
szórakoztatóak voltak. Sok új arcoiismertem
meg kÖze|ebbrő| és sok pozitív és negatív
tapasztalatot szereztem. Mindemelleti a
nyomravezetok (tanárok) is jófejek vo|tak' és
örültem, hogy ők is részt vettek a táborban-
Szeretnék tobbszor is részt venni ilyen frankó
és szupi táborban.
Komolyan szó|va |ehetett vo|na jobb is.

Száguldó Pocok

En is itt jártam.
Megbírkóztam a nomád körÜiményekke|, igaz
az indiánokkal nem nagyon ta|á|koztam" A
!,"9i !" hazamegyek, nagyon fog hiányozni
Va|amive] tobb dolgot tudok az indiáÁokról '
de ha ezért1ottem vo|na..
U i . :  COOL VOLT

oN l
A hosszú vonat-
Út után fárasztó
túra Vette kezde-
tét. Nem a|ud.
tunk szinte sem-
mit. Mikor meg-
érkeztünk Kisto|-
mácsra, már hét.

HAT Nagyon jó vo|t a tábor és az emberek is
nagyon jófejek voItak.
Egy csomó érdekes emberre| ismerkedtem
rleg' es a programok is nagyon jók Vo|tak.
Azért is jó Vo|t ez a tábor, mert egy csomó
embert új érdekes o|da|áró| isntertim meg-
Nagyon sok új és érdekes oorotgái
gazdagodtam ez a|att a|íznap a|att Na{yin
!et;z'et| az hogy végig mindent át|ebegéit a
rornecnntkum szabad szelleme.

Dusza Kisztián - GyÍ|kos Hernvi

ágra sütttt a Inap. I _
Sokat fÚrodtÚnk a tiban, rengeteg Yoprogram. egyszóva| cool.

Egyszer vo|tam indiántáborban. A vonatlal
.va|ó utazást hosszú' íárasz1ó portya kovette'
így érkeztúnk a táborhelyre. ott nagyon sok
érdekes programban voit részünk.-Á táuo,
egy_b.eavatássa| végzödott. Végig nagyon 1ólereztem maqam.

Banbás Judit _ Vörös Fethő

OFF!
Schiff Andns _ Repriló Sas
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Az indiántábor 13 napon át tartó tábor, te|e
programokka|, játékokka|. Az e|ső két nap
utazásbó| á||, a|vás né|kü|. A tobbi napokat
már a táborban toltjük. Mindennap játszunk, E|oben jelentkezünk a Po|itechnikum
sohasem unatkozunk. Szinte mindennap Van kisto|mácsi nomád táborábó|, ahol a
tábortűz vá|tozatos ido nem napos o|dalátó| cseppet

Nyuzó Dóm sem |esújtott, fehérbőrű indiánok onmaguk

oN. Az indián tábor egy tábor, aho| indiánok
é|nek.
KegyetIen izgaImas szórakozásaik közé
tartozik a bölényvadászat, íjazás, é1eli órség,
mosogatás, Bogica zabá|ás stb'
A tábor a|att kiderÜ|t, tokos indiánus vagyok'
(A rezervátumban Norbi képvise|te a
civiI izációt!)
U.i.: Éljen a bogica, é|jenek az indiánok, éljen
a budos Budapest, é|jek EN!
OFF

Szilágyi Szilamér

A tábor |étfontosságú a cseperedo gyerekek ,
a serdl]lók és az érettek számára' A bai az.
hogy a fe|nottek is jó| akarják magukat
érezni' A kaja nagyon jó és válaszo|gatunk
egymásnak. Tetszett ez a tábor. oFF! ! !!

Lippényi Miklós

Csomago|ás'
táskák' kipakolt

eIoidézés. Vonaton: Iassúság, nassolás'
Portya: iépegetés, hurco|ás nyűg
Megérkezés: húÚ.
Lét. beko|tozés, ismerkedés, barátkozás
hellyel, emberrel.
Azután: evés' alvás, időjárás'

Ponoi Thewrewk Anna - pioe

é|vezhetik
Szabó Mátton - Kis Krumplirud

Az igazat megva||va nem erre számítottam.
Azt hittem, hogy fo|yton óbégatni fogunk a
tüzet korülugrá|va, és senkit nem lehet maid
,.fehér'' nevén szó|ítani. De ezek né|kuI ls
,'manszos" Vo|t a tábor!

Varga Aci - Kacaraszolvv

\

I  - - -
I

L ! t- lll1"'"i:i"il:,i;

fenntartásán kívül (konyházás, orkodés,
sátorépítés és bontás) még a programokat is

Az egész úgy kezdodött, hogy fe|kerekedett
az osszes torzs, hogy megkeresse osi vagy
eset|eg új fo|d]ét ahova |ete|epedhet' A nagy
vándor|ás 9 órát tartott. Amikor
megérkeztunk, mindenki |ete|epedett
(berendeztÜk sátrainkat, ettÜnk stb. ' ' )
Sajnos nem tudok mindent |eírni. mert Dont
32 szónak ke|| |ennie a foga|mazásnak'

Várkonyi Bon - LassÚ Cslga

Az indián tábor egy hu||adéktáro|ó ie|zóve|
il lethetó túrávaI kezdődott, Sámánként
érdekes fe|adatokat kaptam, de nem értem.
hogy a varázsfózetemel miért nem merték
e|fogyasztani' Nem szeretnék hazamenni,
mert akkor fürodni kel| (boszorkánvként
elolvadok)

\

-*/

'  l Tudósítást akar.
J  I  tok? Nesztek,
\- i Kezdjuk azzal

e  i h o g y  a  t i p i n k
'\ j fé|ig osszeesett7\ I '^' ' lY """ ':- ':ev"

\ I /vtan jott a
I  mosooatás '  De.

) ' ."rnrl ."t

I tudja elvenni a
I jó indián kedvét
I a 9 ó r á s t ú r á -

-_J zástó|. Mert ez

!
I

í

jó |enne!
2000' aug- 2' Kisto|mács, indián tábor, aho|
minden manszo|t  jó ! ! !

Jakab Luca - Nét4elen trdog

\\__ i :.'.iT-"t-:iX.-",
| -T 

j szekrény.
|  -  - - -  

|  tnOUtaS!  SO

l  -  | a p á m s e g í t\r_
,  - -  :  r r c s r c r s e g u s'  

hanoulat-

Benkó MaryÍta. RaszÍa SóIyom
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Ez a tábor szá-
momra nagyon
nehezen indult.
Majdnem le-
késtem a jeIent.
kezést.
Ám az új hold fé|
életéveI eze|őtt
megérkeztünk
Kistolmács vad-

. regényes erde.
jéhez és rétihez' A Nagy Sze|lem akarata
szerint e|őtte egy két napos nyomkeresésen
ke||ett részt Vennem' A táborbeli é|et a
szerencsés megérkezés után remekÜl te|t e|.
egészen addig, amíg e|érkeztünk az
éret|enségi vizsgához, aho| ezt az 'okos'' 32
szavas torténetet ke||ett írni. Nem bai' ezen is
tú|estem' há| istennek, a tábor kirá|v. de a
tÖrténet rossz (|ett).

9n. ltt vagyunk a Közgazdasági
Po|itechnikum nomád táborában. A gyerekek
és a felnőttek sátrakban alszanak. Van egy
ebédlci sátor és egy konyha sátor is. Vizeiá
kútból hozunk.
Jó| érzem magam. off

Maros Komél - Bátor Winetou

Az első nomád táborom
k|assz vo|t, bár az
utazáson és a szá|láson
még |ehetne javítani. A
kaja tú|nyomórészt finom

Nagyon jó| éreztem magam az
indiántáborban a társaság és a programok
miatt egyaránt Minden nap tortént Va|ami
fe|ej|hetet|en é|mény. Az éiszakák
hidegekke|, a nappa|ok kániku|áva| tó|tek et
Az éte|ek nagyon finomak voltak.

Ványai Zsófia - Ezüstnvíl

Az e|mÚ|t két hétben megismerkedhettünk
egy indián ,,rezervátum', hétkoznapjaivai. A
négy torzs tagjai versenvezhettek.
harco|hattak' és esetenkéni
együttmÜködhettek egymással' pa.
összetartás nagy eró - s ezt rézbőrű
békeharcostársaink bebizonyították a Nagy
Manitunak. oFFt 

SomÁai

A táborba végre megérkeztünk a hosszú és
Íárasztó két napi portya után' A tábor
fantasztikusan jó. A programok vá|tozatosak
es érdekesek' A tábort mindenkinek tudom
ajánlani. Lega|ább egyszer mindenkinek ki
kéne próbá|nia ofí!

vo|t. Én é|veztem és.j övőre
is jovok, ha persze lesz
nomád tábor.

Kovách Anna _ Nyílvágta

A torténet két rovidke
hétrő| szó|, ami úgy szá||t
e|, hogy észre sem vettÜk' Négyjndántorzsünk egy remek egészet atxotoií,
m|ndannyian toké|etes indiánokká vá|tunk.
Gondolatainkka| jó| kiegészítettük egymást.
Az egyik |egjobb tábor vo|t, s jó| emléÉimbe
vésem.

indiánok vagyunk.
Vannak kü|onbozó programok' van ta6órtLiz,
saját. csapatfog|a|kozás' Nekem nagyon
tetszik a tábor, otletes do|gok vannak be"nne,
csak a vége egy kicsit una|masra sikeredett.

vo|tak hibái is. A
sátrak jól vo|tak
e|rendezve, és
szerintem a mi
sátrunk a legjobb' Az
egész cupi vo|t.
Cupák a kirá|y.
K i sBa l á z s -A tmos . ' '

A tábor lényege az'
hogy két hétig

Mikor megérkeztÚnk a portyábó|, e|képesztő
Taradt Vo|tam. A tábor nagyon kirá|y vót. de

Bohács Rita

oravecz Miklós - Füvinjáro
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Jú|ius 22.én eIinduItunk az indiántáborba.
Utunk hosszú és una|mas vo|t. Pár nap után l ,
megismerkedtem torzsemme|, maid á -

n!:mi*kr"rii-"xxi',1!:.:*,::i\-+= 
'I

etmaradhatott volna I 
--t\;

. Csa pi Andns * HosszúIáb 
l

úárámli.or- várárlól ' váiam-i-tortéÁt' oe-tlóriv ]- _ --

mi, azl senki nem tudta pontosan
megmondani. Nem is tudták ezt a valamit
máshogy foga|mazni, csak- úgy: KoNlG
Vagy még egy szó: cUPAK! Kristóf, mi
szeretunk!

Rádi Zsuzsi - Veraődő Madár

Ebben a táborban voitak 1ó és kevésbé 1ó
dolgok' A portyábó| sajnos kimaradtam' ce a
tobbi program nagyon tetszett, viszont sok
vo|t az agresszív játék A konyha sem Vo|t
olyan rossz.

Kondrát Viki _ Nesztelenül Suttoqó

Jól vagytok mindannyian. Klrá|y a lábo,r, az iJoor xozepe és vége fe|é hág a tetofokára' A
:!t^"j:a. :P] :?:?i.:!\ 

ve|ós cupák, a témája: azonosu|jÜnk az indiánokkal és

MegakÓnigcupákkirá|y!!! Ho!l! A fe|adat Az indián tábor egy indiánokka| va|i, 13
Megtudris heehee!l!! napig tartó ÁLoM Az é|vezet álta|ában a

programok hiperjók, és én is hiperjó| érzem i
Debreceni Judith -

Némán Sikoltó

:::: :: :'::::":'r::::: I

Hatassy Zoltán - Kis Hal

Egyszer egy távoIi
időpontban
elindultunk vala egy
messzi vidékre' amj
most ezen hely itten
Sok-sok
bci|ényszarvnyira va i a
itt ebben a nemes
farengetegben

Az igazság az, hogy idén nyáron Hawaiira
készü|tem, de sajnos a keretelm nem tették
Iehetővé. Aztán gondo|tam arra is, hogy
Ukrajnába megyek, de erre sem te|lett. így
jutottam eI az lndiántáboroa

Zelencsuk Gréta * Tvúkszem

osmértuk meg a rézbórű é|etet, és eggyé
vá|tunk ve|e'

Preiszner Nóra _ Vanvitó Farkas

Az igazság az, hogy amikor e|indu|tam' akkor
nem tudtam, hogy mire válla|kozoml De az
igazat megVa||va egyáltalán nem bántam
Tegl
oszintén Örü|ok, hogy |éteznek még ilyen
táborok az isko|ában!
Szóva|: Kirá|y!

ErdélyÍ Krísztina

Kezdettó| fogva nagyon jó vo|t, csak a
kutyám hiányzott A túra és a víz is nagyon jó
volt. Kár, hogy a tábor második fe|ében beteo
vo|tam, de e|őtte minden jó volt

Lukács Vivi _ orok Boldogság

I
Az indián tábor jó, én is az vagyok. Az l
elsó fogalom, a másik é|ő|ény. A tábor j
11 napja indu|t e|, és én is, csak az
e|ső a Polibó|, a másik pedig
otlhonró|.
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Kelés. korán;
alvás. kevés,
tsieni; ágy, nincs,
ke l lemes ,
programok. jók,
nagycn, kirá|y,
egynangu;
ltrZsfonÖkség,
szuper, huhogás, Iegjobb; tanárok, érdekes,
eItsmerés, i|yenért; fiata|ok, |esz, kovetkező,
felséges; anná|, inkább, tokéletes;

2000 nyarán e|határoztam, hogy
indiántáborba akarok jonni. Ezért jottem idő
Kisto|mácsra, és jú|ius 22.tő| va|is
indiánéletet é|ek. Ma van az uto|sóe|őtti nao'
és Csoncsi' a tábor vezetóie azt a
hü|yefeIadatotadta,
hogyírjunkegyharminckétszavasfo gaImazást'
amiez.

É;

Kajanagyonjó; kerettorténetistenivo lt:
kevésrégitáboros;
szerr ntemezatábornagyonjóvo Itésremé|emho
gymégsokiIyenlesz!! !

Cziczka Kisztián _ Pétdamutató i
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A mókus
A patkánnyal esett randevúm idején a tobbi
nyomravezetÓ még tanácskozott, úgyhogy
értesítettem óket a kozegészsequg'i
szempontból is érdekes ta|álkozásró| Utóbb
hal lottam, hogy nem nagyon hittek nekem.
véIeményÚk szerint osszetévesztettem a
mókust a patkánnyal. J it mu|attak

beküldjÚk diákjáínkat egy atnatornatatranui
sűrű fenyoerdőbe zseb|ámpa né|kÜ| és méo
ijesztgetjÜk is oket. Az utat egy maozag
markírozza, ami kÜlonbozo tereptárgyakhoi
van erósitve _ a tereptárgy ez esetben
Íenyőfa és Iehu|lott fenyőág' mert a súrű
fenyoerdoben nincs semmi más' Este 1O-kor
a madzag me|íett bebÚjtam egy mélyedésbe
és eIkezdtem várni. MegálIapodás szerrnt
i jesztő ha|á|hörgést keIlett halIatnom' ha
|épések koze|edtek. Az e|ső köze|edó - mint
kiderÚ|t - Huszár András vo|t, aki i iesztó
ha|álhorgésemet imigyen kommentá|ta' ez
bizony gyengus vo|t, Csicsi, és már ment is
tovább'
Azért volt, aki megijedt. Pé|dáu| én' Mert
ahogy ott fekudtem (és hangsú|yozom' hogy
|átni egyá|talán semmit nem teheteti j
egyszer csak valamr zörgést és fújtatast
hal|ottam. Va|ami nagy áIlat volt '  ta|án
vaddisznó. Jott, jott egyre kÖze|ebb. A véqén
megá||t mogottem' és ott horgott kozvetIe'nul
a nyakamba. Nekem vo|t zseb|ámpám' de
t i |os  vo l t  haszná ln i '  Egyébként  sem vo l tam
abban az á||apotban, hogy megmérkózzek

mmmoooRzsAIr...
A patkány

E1e| fé| háromkor a patkány azt hitte, nem
jovúnk már. Kénye|mesen besétá|t a budiba
és - gondo|om - szag|ászott kicsit '  készü|t az
é|vezetekre' Annyira e|mé|yÚ|t, hogy engem
már csak akkor vett észre. amikor beléptem
Én is akkor Vettem észre' A budi a|apteiu|ete
nem nagyon nagy _ amire az épÜ|etet
szánták, arra éppen elég. Nem e|ég viszont
arra, hogy az ember - Vagy a patkány -
konnyűszerreI eImenekÜ|'j ön. KÜlönosen' ha
az ajtó már csukva van. És én becsukiam.
Megkérdezhetnétek, miért nem nvitottam ki
újra' Őszintén szólva azt hittem, áImodom' és
az ember álmában ' lem mozog' kivéve. ha a
másik o|da|ára f. ' , .|. Akkor viszont háttal
lettem volna a patktr /nak.
Végü| ő talá|ta fe| magát. EIsurrant me||ettem,
fe|mászott a budi fa|án és a tető alatti résen
távozott sietve
lzgalmas volt.

tá.1ékozat|anságomon, és én is
lanodtam egy pi l lanatra.
De néhány kérdés nyitva maradt.
hogy mit keresett ott a mókus:
Másodszor is, hogy mit csiná|t
bezse|ézte' hogy ne borzo|ódjon?

Bátorságpróba
A bátorságpróba az, amikor késő éjszaka

elbizonyta-

EIoszÓr  is .
mogyorót?
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egy vaddisznóva|' Abban reménykedtem,
hogy ha halottnak tettetem magam - ehhez
amÚgyis köze| vo|tam már fé|e|memben -.
akkor ma.jd nem bánt. Megvá|tás volt a
kovetkezó diák' akinek azonnal e|meséltem'
hogy mi itt a he|yzet (hörgés, morgás'
vaddisznó) Próbá|tam arra célozni. hogy
most nem kel lene engem itthagynia a
szornyeteggel. O persze azt hitte meg
akarom ijeszteni, kicsit kacarászott és
otthagyott
Egyébként

I
I

l

fenyoerdőben' Hanem a faág' amihez a
madzagot Bágyi László nyomravezető társam
(orokké áldott a neve) hozzákotozte, mozgott
és egy fenyőtörzshoz dörzso|ődÓtt '
A bátorságpróba éjje| kettóig tartott.

t"d""ki""k 
t"d"'.Já

a vaddisznó nem lakik Lega|ább ketszáz ív papírt koszo|tunk és
gytlrtÜnk össze anélkÜ|, hogy egy vonást is
irtunk vo|na rá' A szennyvizet nem mindiq
vittuk el az er(e a cé|ra létesített tartá|vhoi
és a tábor vége felé már a |egnagyobb
szárazságban is á||andó sár volt a fÜrdősátor
kornyékén meg néhány más he|yen. és kis
árkokban fo|yt a mosogató|é a
konyhasátorban. Hozzányú|tunk mások fé|tve
Órzott kincseihez' és valaki orökre elvitte
Szabó Marci kis bortatyóját, ami neki nagyon
a szívéhez nőtt, és amiért én melles|eq
szeméiyes fele|ősséget vá||aItam' Marc]
egyébként nem csiná|t nagy fe|hajtást, r1e
|átszott az arcán a szomorúsáq.

Százötven tükörtojás
Egyszer vacsorára borsófőze|ék vo11
tükortojássa| A tÜkortojás úgy készÜl, hogy a
tojást be|eütjÜk a forró o|ajba és egy-két perc
után kivesszuk, forrón tá|a|juk' Én áze|ott már
hat iÜkortojást is készítettem szimu|tán. nem
prob|éma, Nem égett oda, nem hLj|t ki '
Ugyanezt a produkciót százotven
tÜkortojássa| megcsiná|ni nem ktnnvű. Biztos
|ehet.  de nekem nem s ikerÜ|t '  odaéqett .
kihű|t' A Huszár persze már e|őre mon"dta
hogy rossz a módszerem
Aki kíváncsi a he|yes módszerre, fordu|ion
hazzá,

Szomorúságok
A táborban jó vo|t a hangu|at' és bár nem
nagyon voIt idő a természeti szépségek
elmé|yü|t élvezetére. néha méqis
szembeot|ott, hogy mi|yen szép he|yén
vagyunk. Alta|ában konstruktív és figye|mes
volt szinte mindenki' A szomorúságot nekem
az okozta. ahogyan a kornyezette| és egymás
targyaival bántunk. A tábor ideie alatt
|ega|ább hÚsz tubus tempera u"szeit kárba'
mert nem csavartuk vissza a teterét és

.J '*^*Öc0^ uí^';-&.t C,s**rn -{4- !"^ l-<-n e-

Cs ics i
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VeLŐs cupÁx
Hogy mit je|ent ez? Egyszerű meg.
magyarázni:
baromirahiperkirá|yuItraKönigsirály, azaz
mondhatni megacupák. Azért kezdiem ezzel,
mert máshogy nem tudom je||emezni a tábor
hanguIatát, szervezését' tsszetételét
(rengeteg kreatÍv, jiÍej indiándiák és
indiánfőnok é|vezték onfe|edten a
prograrnokat).

Mesé|hetnék arró|, hogy mennyi
fantasztikus program volt, de annyira nem
tudnám átadni, mint amennyire ott érezni
|ehetett. Egyszerűen oTT KELL LENNED!!l
TaIán a fi|mekből és képekbő|. amiket az
interneten megtekinthettek (há|a
csoNcsINAK) könnyebben eI tudjátok
képze|ni, hogy milyen is- |ehetett 12 napig
indiánbórben élni. En eszmé|etlenÜ|
é|veztem, ahogy összebarátkozott mindenkr,
ahogy már e|so aIkaiommal a portyán
kia|akult a csapatÖsszetartás, a bizaIom.
Koszorrom a Cupákok megértését és
|eIkesedését, amikor már másodszor
tévedtünk e| a koromsotét erdőben. A
tobbórás kitérók e||enére sem ment e| a törzs
kedve a cé| e|éréséto|, A kŐzts utat egy
másik torzzsel talá|tuk meg, a Nekrofi|okka|.
Na de inkább nem kezdek be|e ezekbe az
é|ményekbe, merl nem tudnám abbahagyni.
Most csak annyr jut eszembe, hogy
MMMMMóóóóóóó De ezze| szerintem
mindent e|magyaráztam, lega|ábbis a
nomádosoknak.
A kozos kajá|ások e|mesé|hetetien
é|ményeim kozé tartoznak' A konvhások
műsorai, fapoénok tomkelege, csapatíndu|ók
ének|ése, és vo|t olyan vacsi, arnikor az
egész tábor az aszta|tó| fe|állva da|o|ászott
régi és új s|ágereket, te|.1es osszhangban
Vagy o|ykor csapatonként, egymássa|
Versengve, ki tud humorosabb sláoert
e|óadni. ||yet csak ritkán érezhet az

ember. Rengeteg programot Iehe1ne még
em|íteni az esti ének|ésektol kezdve a
szenté|yek kialakításáig. Az uto|só tábortt]z
és a forráshoz va|ó ki|átogatás este
gyertyákka| a kezÜnkben, te|jes csondben,
Mindenkit meghatott. Csak utána '1ott az
angyaIkás játék |ezárása, az utolsó tábortűzi
énekek' és még rengeteg külonleges é|mény.
Ha jovore eljossz, megérted, mit jelent oTT
|enni és érezni'

A hazaút nem úgy te|t, mint egy
unalmas négyórás vonatozás, hanem mint
egy nagy bu|i: ének|és, nevetés, beszélgetés.
jókedv, masszázs, |azu|ás, a|vás' koní|iktus a
ka|auzza|, ének|és, éneklés, mmmÖŐŐzás
és minden, amit nem tudsz elkéozelni'
Megérkezés a Ke|etibe: Öriási hangzavar'
da|o|ászás (néhány szervező, akik kocsiva|
ke||ett' hogy hazajÓjjenek már, várt minket)'
oIe|ések. izgaIom, fé|eIem, hogy vége' de
nem. Nem vo|t vége. Nem tudtunk eIszakadni
egymástó|. ott ugrá|tunk 70-en és
mmmmmióóóóóztunk ordítva. Meq|áttuk a
lávoIban Csoncsiékat, és mintha 

-mindeni<i

érezte Vo|na, mit kell harsogni: egyszerre
eIkezdtük ,'Csoncsi Csoncsi Csoncsi,,. És
Csoncsi bo|dog nagy |éptekkel ha|adt fe|énk.
és vette fe| kameráva| az extázisban |évő
indíánok ugrálását. Még uto|jára korbeá|ltunk'
és e|éneke|tÜk a táborhimnuszt' azlán
mindenki szép |assan hazaindu|t a puszik és
ö|e|ések után'

Koszi minden indiánnak, hogy ott vo|t.
Rövidszónak (Lajosnak)csak annyit, hogy ne
fusson e| mindig, egyszer úgy is elkapom.

Tokike

Huszár András
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vl. Nagy l)urranás
E z  i t t  a  s z l o g e n  h e l y e

Enúékeztek még?

I996 I. Nagy Dunaniís Rajkától Záhonyig (fuwa)
1997 II' Nagy Durrarr.is ország - kerékpározás
l998 III. Nagy Durranás Nagy Talátkozás (fuwa.bringriLzva)
l 998 IV' Nagy Durrani* Fe|ülkerekedtünk (bringazva)
l999 V. Nagy Durraruís Dunán innen - Dunán túl (futva)

Es idén

olÍóber 6.7.8-án (péntek du..tol vasámapig)
r.rl\tatva czeket a rekordkísérleteket hazink nuásik nagy vizehez' a Tiszához biciktiziink kb. 3ü) km-t, a:nit
mrndenkinek egyútt, ',kéz a kézben'' kcll majd teljesíteni. A dolog szomoú aktualirásrlt . mi.rrt bizonvára Ti is
ludjátok. az idei természeti katasztróf;ík' a két árvíz es a cialszennyezes adja. És persze az, hogy amúgy
o együtt lenni, egymáséft, közösen csiná|ni Valamit.

Úry gondotjuk, hory:

Pénteken l8.00.tól a Tornaházban találkozr:fuk amolyan összetartií'sra, ráhangolódiisr4 kózös.:gruttlétre. Ekkor változatos programokkal ',mulatrránk'' az idót. Terveink között szerepel ll. fitrnvctítós az
lddigi Nagy Durranasokól, vetelkedő, sportoli{s. Szombaton koná'n reggel a Poliból csapatokbarr kerékpáro-
zurrk Szolnokig, kb. 170 km.t. Termeszetesen ezt atávot nem €y szuszr4 hanem részletekben' kb. 20 km.
lTlent tesszíik meg. Az egyes megállások köátt 30 perces pihenók lesarek. A nap végén Szolnokon atszunk,
nui-snap egv másik úwonalon kerekeziink üssza a Poliba. Ez a szakasz kb. l30 lcn tesz. uinaenu ugyan aá
u utat ugyan aznn azútan fog|a megtenni' Itt nem a ,Jirtus'' szí.rnit, hanem a sportos együttlét.
'{ terveink szerint a Poliban egy közös vacsorával iirrnepeljük meg eg1,,rniís teljesítrnényét' Uuína mindenki
hazamegy boldog álomba merü|ésre, hogy azrrtiiur kipihenten érkeáessen üssza a Poliba.

Ugyanis

másnap tanitás!

l1a a fentiek felkeltették érdeklődésed és szereted a kihivásokat, akkor tedd a következőket:
. Gondoskodj egy ió állapotu kétkerekíi kerékpánól. Nem kell ,,profi'' brínga. A fontos inkább az' hogy a

saját biáolságod és az esemény érdekében a lehető legiobb műszaki áilJpotura leg-ven felkészítve Ez
mlndenkinek a saját felelóssége!

. Ird fel neved, osztiilyodat a faliújsrigon |évő papína (tanárok a tanári folyosón). A csapatok beosz&isa a
testkultura - munkacsopoÍt hálás dolga lesz.

. Kérj tesírevelődtőI egy szütő és diák nyilatkozat nyomtatvá|n}l amit minél gyorsabban, dc |egkésőbb
október 3.ig kell leadnod. @z feltetele a reszvételednek!)

A stábértekezleten való részvétel (okóber 3.' kcdd) kötetező!

22.,péntek,Jelentkezési határidő:

A testkultúra mcs. nevóben: Szabó IÁsz!ó
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(Harsányi Rita és Várkonyi N|ki (volt) JP osztá|yos tanu|ók műve)

A fent o|vasható két Versszakos címen hirdetünk csapaÍyersen'^ a Közgazdasági Po|i.
technikum osztá|yai és pedagógusközössége (a továbbiakban: ''csoportok.'), i||etve egyé.
ni versen'^ a diákok és a pedagógusközösséget a|kotó 'Yelnöttek,' (a továbbiakban:
..iskoIapolgárok.') részére'
A küzde|em egész tanéven át, gyűjttigető é|etmódot kívánó rendszerben fo|yik. Minden
a|kalomma| kap va|ahány pontot az az'.iskolapolgár,., aki részt Vesz egy o|yan edzésen,
Versenyen, sportmegmozdu|áson, ame|yet a Po|itechnikum szervez vagy ame|yen isko.
|ánk részt vesz.
(A zártkcjrű-, pl. osztá|yrendezvények nem tartoznak a versenyhez.)

A pontversenyben való részvételnek további Íeltétele, hogy a Versenyrő| |egkésőbb öt
tanítási nappa| az esemény e|őtt tájékoáatni kel| az iskolapo|gárokat a Tornaházban'
i||etve a tanárik környékén ta|á|ható fa|iújságokon és az lsko|arádióban. Ezen fe|Ü| minden
más eszközt is mep. |ehet'ragadni a miné| szé|esebb kÖrű tájékoáatás érdekében (p|':
há|ózati fa|iújság, Wffif l.

ii;;i{iiJÍ"€frlffiő"ói*;....i l
10 percet veszünk a|apegységnek, az 1 pontot ér. (Pl. 30 perc = 3 pont)

Az idóben gyakor|ti|ag nem értéke|hető (p|. gere|yhajÍtás: pár másodperc) rendezvény az
alapegységet kapja meg (1 pont).

- sakk, aszta{itenisz, lábtenisz, túrázás: 1x
. tollaslabda, rtplabda, kerékpározás, minitenisz, kondi: 2x
- foci, kosárlabda, f|oorball, futás, úszás, frÍness: 3x
- ügyességí számok (pl. atlétika, lövészet: mert ezek nem ,,értékelhetőek,,időben'
más módon jelentenek): 5x
Az itt be nem soro|t sportokat a munkacsoport év kozben beépíti a rendszerbe.

terhelést



= 3 pont x 3 (terhe|és) = 9 pont./

(Természetesen mindent e|óre szabá|yozni lehetetlen, a fenti számítástó| egy-egy konkrétesetben a pontszám némi|eg e|térhet') 
i

A .'csoportok.. közötti sorrend az egyes ..csoportok'. tagjainak pontszámát tsszesÍtve, a'".9P.o1., |étszámát figye|embe véve, az egy fóre jutó át|agpontszám alapján alaku| ki. Azosztá|yfónökok saját osztályukka| egyutt tórténő részvétái esetén poni;áix1"r osztá|yukhe|yezését javíthatják. Bizonyos a|ká|makkor (pl. egy futóversenyenj t"nlto"eg Van Ven-dégek: rokonok, barátok, ismerósök sto' megnivaJára, részvétóre,á. Égy ,,i|yen., emberegy a|ka|ommal 'Te|et ér.., tehát 9 me'ohívi iskólapolgár ''csoportja'. 
"' "dJtt 

renq'ezvényértjáró pontszám felét kapja az ő részvéie|éért.

A győztes: akinek, il|etve amelyik 
""opo.tnJk 

egy fcire számítva a |egtÖbb pontja lesz azév végére.

Értéketés, díjazás: vándorkupát ny."r a t"gionb *csoport,,.Ame|yik 
csoport háromszor,nem egymást követó évben, vagy kétszer egymás' után ér e| e|ső t.'"rvá.eit, trökre meg.kap1a az addig vándorserlegkg1t 

]9_zerep|ó;-kupát. A pedagógu'k;;öJg is négyéves'.cik|usokban'' versenyezhet, 1994i95-tő|.négy éven át,.nekíl ii ugv"n"'u |ehetőségÜkvan a végső, ''kupát érŐ.,győze|emre, mint ai osztályoknak. ruegy oíeim.i-ltáva| számukra
is újra kezdődik a ..cik|us.''

i

Egyéniben kü|ön a ho|gyekné| és
kü|ön az urakná| az elsó helyezettek
kapnak oklevelet és tárgynyere-
ményt, va|amint a nevÚkke|
'ékesített,' vándorkupát kiál|ítjuk az
iskola vitrinjében, a második és a
harmadik heIyezettek okleveIet és
szintén tárgynyereményt, a 4€. he-
lyezettek oklevelet nyernek.

A. v,:r:.e!y állásáró| (egyéni Verseny
első 10-10 he|yezettjei és a csapat-
verseny) negyedévenként táiékoztat
a Sport fa|iújság, . Wffif ' ,,t"-
mint természetesen a testkuItúra.
tanárokná| is fe||e|hetőek lesznek az
információk.

ji versenyzést, sok sikert, rengeteg
részvéteIt!

Politechnikum, 2OOO. szeptembelI.

Test ku ltú ra M u n kacsooort



,g Wffif
Testkultura Munkacsoport tomahiízi pálvrizata

A Testkultúra Munkacsoport

: : ' : . t  :  t :  : : : f , | : :  : :  r , i . :  :  : , ,  . . a . . : , , , , :  : '  l , : :  : l  I  t , : t :  : :  : , . i j, 'Y na:r.ot
hirdet a Tomaháa déIutáni sportcélú haszrrálatijogáért

A pá|yr{zat cé|ja: A tömegsport tamogatiísa.

A pá|yinat résztvevői: A Politechnikum iskolapolgárai (diakok' tanirok, dolgozók), egyének és csoportok.

Pá|yázható termek A Tomalráz összes szabad temre (nagytercn1 ,,tobbcélú'', kondi, kisterem)' A nag}'terem
csak kedden. csütirtökön és pénteken áll rendelkeásre. a tóbbi nap a házi bajnokságok száÍniíÍa vaÍl fenntárt.
va.

Pályázható idószak(ok), nap(ok), időpont(ok): Tanítasi icő utan, l 7 óniig'
PályáLati minimum egy negyedówe lehct. Amennüben egy adott ,,kort'. a pályázat folyarruírr etnyert idóponton
tul is míik<i'dtetrri kíviLrrjáú< a nyertes pá.úyriaók' akkor még az tdő ',|ejfuta,,'előtt hosszabbitasi szárrdókukat újra
jcleatiük kel|. Ekkor az eltelt időszakról sáló rész|etes beszjáÍnolót is mellékelni kel| a kérclemhez' Tcrmósze-
tesen lehet az egész tanév időtartarrrríra is pályáari'

További tudniva|ók: Ezek a foglalkozisok - amennyiben mindenki szitruira meghírdettettek és szakszeniek,
edző vezetése mellett fol1nrak - is belcszánitanak a pontversen1,be. A pontok nllvátrtartrisa (a munkacsoportól
mcgkapott szakk<iri naplóban) es a negyedévek végén Szabó László.hoz való továbbítása a csoport egy állan.
dó tagiának feladata. 

l
A nem mcgÍélelően műkodő ,,k<irök'' (rendszertelenség, lótszírn hianya - lanyhuló érdeklödés) ,,hclye'' mcgszű-
nik. Igény esetén egy ,'újabb'' kap lehetőséget. Az idő etőtt mcgszűnt szakkör résztvcvői - felelősségük súI;'á-
nak megfelel<ien . egy újabb pályázat esetében lrátránnyal indulhatnak.
Minden saját hibából, gondatlarrsiígból elkövetett károkozlsért az igénybevevő(k) tartozrrak felelősséggel.

A pályázat uLiut (és addig), a szabadon birtokolható helyszíneken es idópontokban: akinck kedve' ideie van.
sportolhat.

A pá|y ázat benyújtásának határideje:
SZEPTEMBER 22.. PÉNTEK

A pályr{zat e|bírá|iísa: Határidő u|án hamarosan, de legkésőbb 3 munkanapon belül. Hatiíridó utan fo|yama.
tosan lehet pltlyáaú, azonban már csak a224ig becrkezett pályríaatok elbíralasa u!árr szabadon maradt hc-
!}'ekie, ,,érkezési,' sorrendben. (A 22éig benyujtott igények ep{orma feltételekkel indulnak, a beaÚás napjától
fiiggetlenül.) Amennyiben egy helyre, azonos időpontra tóbberr pályriarátok, akkor a munkacsoport igyekszik
bö|cs, mindenki számára megn1,ugtató döntést hoali'

Pályazati Úrtap igényelhető a Test|"-ultúra Munkacsoport bármely ra1]áíól.

Hát akkor sportra fel! Ne kíméljetek|

Politechnikum, 2000. augusztus 3 l.
Sportbaráti üdvözlettel a Testkultúra Munkacsoport nevében:

Szabó I-ószló



Kedves leendő Szauna barát!

Miértjó a szaunr{Lzás?

'. A szaurúval kapcsolatos élmény mindenkí szÁmára más es más, azonbarr mindarrnyian egyetertünk abban,
hogy segít erósiteni es visszaállítani a testi és lelki egyensúl1.t'''

. Ka|óriaégetés: A növekvó anyagcsere- folyamat és 2 i.zldásh62 sziikséges energia felvete| lehetóvé teszi,
hogy egyszeri szaun:íaiissal akár 300 kalórirít egessünk el. (Ez kb. 305 krn-s tefutott trívnak fele| meg.)

e Erősíti a szívet.. A szíweres intenziuisa nÖvekszik ha a test magas hómérsékletnek van kitéve. amelv ser.
kenti a vérkeringést.

. Mé|yebb és nyugodtabb a|váshoz vezet: A szauna haszr.álata (lefekves előtt) elósegíti a méIyebb és pi.
hentetőbb alviist. orrdugulasos parraszok esetea segít a tisztulás eléÉsében.

. E8yéni és társás fe|üdülés: A szaurra haszrií|ata lehet egyéni vagl megosztháó baní'tokkal' alkalmat adhat
nyitoüsllr4 halk beszetgetesre és meghittségre.

. Lazrda az izmokat: Ideiglenes fe|old:ist nyujt}rat a reurruis es izületi fájdalmak a|ól.

. Méregtelenítés: Az izzalás által a szaun,iás segít szervezetiinkból elLivo|ítani a mérq]anyagokat' többek
kc'z'tt az ólrnot, a nikkelt es a higanyt.

. TisztÍtja a bőrt: Fiatalosabb kiilsót nyujt a bórnek. A pórusok tágulrisával es a bőr tisáuliisával testc nem
csak tiszLáva" hanem szebbé válik.

. oldja a stresszt: Segít relaxitni és némi nyugalmat biaosít a mindennapos stressz és megpróbá|tatások
utan-

Iskolánkban egy új |ehetőség nyílt az egészséges életmód gyakorlására. 9. évfolyamos kortól lehető-segetek van szaunázitsra tanitási idó után 16.00 óráig fukkór Robi,,felügyelet#el''.
A szaunál a gazdaságos és biztonságos tlzemeltetés végett is ajánlott 

"gíL.o" 
többen (nrrn' 2 fö,mar' 4 fií) igénybe venni.

lsszEállitotta: Szabó Laszló

{' dolog azonban egy kis szervezést és utániárástigényel' ami inkább a biaonságot szolgáljq mintsem

l . Ha még nem vagy l8 éves, akkor nyilatkoznia kell a szülőnek anot, trogy engedélyezi sámodraa szauna használatát.
] ilkola orvosi engedé|yt, ami beszerezhető egy gyors rutin vizsgálat után az iskolában'] TudomásuI véteted arról' hogy a fentiek *"gt.t" ut- résa vettel egy röüd hasziá|ati útmutatónés balesetvéde|mi oktatáson, amit Robi tart.

E'rdemes-rendszeres időpontokra jelentkezni, igényeiteket felírjuk
További információért fordulj Rikker Robihoi

Politechnikum, 2000. szeptember 5

Szab ó lász ló, testkultúratanár
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noszÁlroló

Az idei tanév kerékpáros házibajnoksága a szokásokhoz híven két forduló alapján dőlt el. Az első
forduló még 1999 szeptemberében zajlott. A második fordulót május 6-án rendeáúk meg. A kÖnil.
nrények ideálisak voltak' az időjárris kegyeibe fogadott minket. Sajnos most kevesen jöttek el, kü|Ó-
nösen a diákok részéről. Igy ismét össze kellett vonrri a női kategóriákat, illetve a fiú 2-es és a ferfi
kategóriákat- Azonban hivatalosan így sem minosü|t bajnokságnak ez a verseny' hiszen a két idősebb
kategóriában a tanáfok aránya meghaladta az SaoÁ-ot' a fiú l -es kategóriában pedig csak hárman
teljesítették a teljes verseny. Igy idén bajnokot nem, csak sorrendet hirdethetünk.

A kis létsám ellenére tobb egyéni rekord és iskolacsúcs is született. Új versenyzó is akadt Temesi
Márton (JUTA lAzz) szeméIyében, aki mindjárt meg is döntotte Bedő Gergő régi iskolacsúcsát' Az
őszi versenyhez hasonlóan kiemelkedóen jól szerepelt Bozóki Levente ((m)Aster-X)' aki saját isko.
lacsúcsát is megiavította (időeredménye alapján a ferfi kategóriában sem lett volna utolsó). Szintén új
egyéni és iskolarekordot ért el Jakab Judit, aki az eiső polis kerékpárverseny óta egyre.másrajavítja
saját időeredményeit. Szédületes (majdnem 5 km/h-s) javulást prodrrkált Bágyi LÍlsz|ő, aki az trok
ranglistán feljÖtt a negyedik helyre (Id. a Tornaház faliújságon)' Szépen javított egyéni leg|obbján
Maros Kornél is' aki az orök ranglista második helyére kriszott fel' Horváth Mátyás kisebb baleset
eredményeképpen elmaradt saját őszi eredményétól, de tisáességesen teljesítette a távot. Ezek után
Íássuk az eredményeket:

a rrÁzma"rxoxsÁc iuÁsoorx roRout'ó.lÁNnx r:RpnlrÉn.vu:
NoK (összevont kategória)

NÉt, csAPAT
1. Mihók Viki Taneró
2. Jakab Judit Tanerő

FIÚ Í. kateeória í14 éves kor a|att)

NÉv CSAPAT IDo Árlac
1. Bozóki Levente (m)Aster.X 63p 27mp 26,48km,h (új iskolacsúcs)
2. Maros KornéI Monopoli 79p 42mp 21,08 km/h
3 '  Horvá thMátyás  Monopo l i  l l l p3 lmp 15,07km/h
vendég

Bágyi Milán csemete (12 éves) 7tp 09mp 23'6l km/h (új egyéni csúcs)

FERFIAK í2.-4. kategória összevonva)

Núv CSAPAT &ateeória) ÍDŐ Árlac
l. Bágyi László Taneró (3.) 5lp 39mp 32,53 km/h (új egyéni csúcs)
2. Colin }{ackett Tanerő (3.) 53p 05mp 3l,65 knr/h
3' Temesi Márton * ruTA JAzz (2.) 54p 45mp 3o,ó8 km/h (új iskolacsúcs)
4. Majer Tibor Tanerő (3.) 55p 58mp 30'02 km,41
5. Pelsóczi Gergely Intenzív o. (2.) 7lp a8mp 23,40 kft|lh
6. Főző Attila Tanerő (3 ) 76p 58mp 2l,83 km/h
vendég:

IDo Árlac
őóp l5mp 25,36 km,tl
ó8p 45mp 24'44kÍn/h (új egyéni csúcs)

Gémesi Szabolcs testvér (2.) 62p l3mp 27,00 km/h (új egyéni csúcs)



ffiffidf 4,r

NEv csAPAT Összns mŐ
l. Bozóki Levente (m)Aster-X 2h 09p 2ómp
2. Maros Kornél Monopoli 2h 44p 24mp
1. $ory4!t'Mrítyás Monopoli 3h 2sp 05mp
4 ' Pap Krisztátr Monopoli |h 22p 36mp
5 Castiglione Dáüd(m)Aster.X lh xb 3lmi)
6. Dinnyés Dániel (m)Aster-X lh 29b 40mb

FERFIAK

(Az örök ranglista a Tornaház fa|iújúgián bÖngészhető.)

FIoYELEM !
KEREKPÁnos uazteaJNoKs Á,o l

Aki elég erőt, kitartást érez, hogy letekerjen 28 kilométert, az jelent.
kezzen az Zoool2oot.es tanév kerékpáros házibajnokságára!

Az idei bajnokság ismét két fordulóból áll.
Az őszi és a tavaszi forduló ídóercdményeinek összege alapián dőt el a natrgsor.

Az első forduló szeptember 23.án lesz.
A nevezés haüárideje: 2ooo. szeptember 19.

Jelentkeznri a testkultúra tanároknál,
illetve a'Z erre a célra a falíújsrágra kitrizött lapokon kell.r A diákok számrára kötelezó a szrjlók írásileliho-zzáiáJö-;i;öformanyom.

Azl999Í2000-ES TANÉV

NOK
xÉv csAPAT

1. Jakab Judit Tanerő
z. Mihók viki Tanerő
3. Lóczi Edit Tanerő

FIÚ 1. kateeória

NÉv csAPAT
l. Colin Eackett Tanerő
2. Majer Tibor Taneró
3. Pelsőczi Gergely Intenzív O.
4. Főző Attila Tanerő
5. Gavallér Csaba Tanerő
ó. Bágyi Lász|ó Tanerő

osszrs mci
2h l8p 04mp
th 06p 15mp
th 26p 4 lmp

osszns mó
th 42p l9mp
th 51p 21mp
2h lEp 3dmp
2h 28p 38mp

49p 09mp
5 lp  39mp

Árlac
24,34 km/h
25,36 km/h
19,ll km/h

Áruc
25,97 km/h
20,46km/h
t6;24lffi/h
20,34km/h
20,|2kÍnlh
18,74 km/h

Árlac
32,E9 km/h
30,18 km/h
24,28 km/h
22,64km/h
34,18 km/h
32,53 km/h

(l.-2. forduló)
(2. fordu|ó)
(1. fordu|ó)

(1..2. forduló)
(1.-2. forduló)
(l..2. fordu|ó)
(l. forduló)
(l forduló)
(l. forduló)

(l.-2. fordu|ó)
(1.-2. forduló)
(l..2. forduló)
(l .-2. forduló)
(l. forduló)
(2. forduló)

tawány kitöltésévet tehetnek meg.
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Idén a következó kategóriákban lehet indulni:

L,eányok l.korcsoport: Azok a lányok, akik 2000. uII. 31' után töltik be 14. életévúket;

l,eányok 2.Korcsoport: Azok a lányok. ak& 2000. uII. 31. után töltk be 1ó. életévüket;
Nók 1. korcsoport: Azok a hölgyek, akik 2ooo. vlII. 31. után löltik be 4c. életévüket;
Nók 2. korcsoport: Aze|őbbi kategóriákba nem tartozó hölgyek;
Fiúk l.korcsoport: Azok a Íiúk, akil< 2ooo. \4u. 3l. után töltk be 14. életévüket;
Fiúk 2.Korcsoport: Azok a fiúk' akik 2oo0. uII. 31. után elótt töltk be 16' életévüket;
Férfiak 1' korcrcpon: Azok a férfiak, akik 2000. uII. 3l. után töltk be 40. életévüket;
Férfiak 2. korcsoport.. Az elóbbi kategóriákba nem tanozó férfiak;

Kedves Politechn ikusok !

Számta|an versenyfelhívás, pá|yázat ér{<ezett
az isko|ába. Az a|ábbiakban csak a tarta|omjegy.
zéket (eset|eg rövid ismertetót) olvashatjátok az
egyes Versenyekró|. Bővebb tájékoztatóért for.
du|jatok a művészetisnneret és kommunikáció
szaktanáraitokhoz!

. Arany János |roda|mi Verseny a 9-10.
évfo|yamosok számára (az o|vasottság, iro.
daIomismeret szé|esítésének, eImélyítésé.
nek szándékáva|): a megadott olvasmány-
listán szerep|o múvek ismeretét fe|rnérő fe|.
adat|ap és zárthe|yi dolgozat alkotja a 3 for-
du|ós verseny menetét. (A megismerendó
művek: Arany János: Bor vitéz, Szigligeti
Ede: Li|iomfi' Jókai Mór: A nagyenyedi két
fűzfa' Mikszáth Ká|mán: Akli Míkiós' Németh
Lász|ó: Kocsik szeptembe|ten, Hugo: Nyo-
moru|tak, Szakonyi Káro|y: Adáshiba.) Je-
|entkezési határidó: okt. 1.

. Bod Péter Könyvtárhaszná|ati Verseny

. Lyka Károly művészettörténeti verseny a 11-12. évfo|yamosok számára

. Simonyi Zsigmond országos Hetyesírási Verseny a 11-14 éves korosztály számára
(bővebb információ: www.btk. elte. hu/-maimagyar/simonyi/)

. Pályázat a Magyar Kultúra Napja a|ka|mábó| 12.18 éveseknek
12-14 éveseknek: Hogyan képze|em e| fe|nőttkorom saját könyvtárát? (3.a o|da|)
14-16 éveseknek: Egy tudós tanár vagy művész portréja |akóhe|yünkrcÍ1 (5-6 o|da|),16-,Í8 éveseknek: Lakóhe|yem folyóiva| és vizeive| összefüggő, ku|túrát a|akító hagyományok (8'
10 oldal)
Beku|dési határidő: 2001. márcíus 15. A |egsikeresebb pá|yaművek pénzjutalomban részesülnek
. ,,Nye|vünkben él a nemzet'' magyar nye|vi kommunikációs verseny
. országos Középiskolai Tanu|mányi Verseny magyar nyelvbő| és magyar irodalombóI
(három forduló)
. OKTV: Vizuá|is Verseny 2001
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Folytatódik a Magyar házi verseny! Aki az alábbi kérdéseket helyesen megválaszolja és szeptember
20-ig eljuttatja Jakab Juditnak a feleleteket, művészetismeretből jelest kapl

1. Az idegen eredetű összetett szavakban mely előtagjelöti
a) az égéssel, |uzze!valő kapcsolatot?
b) az élettel va|ó kapcsolatot?
c) a hővel, hőmérséklettel való kapcsolatot?
d) egy személ|ye|, egy dologgal való kapcsolatot?
e) a ferfiakkal való kapcso|atot? (5 pont)
2' Milyen elótaggal |esz tetjes a következő iit túra? (5 pont)
a) A jellegzetes vonásokat szandékosan toratva ábriuo|ógunyrajz'.
b) Erőszaka tá'rnaszkodó korlátlan uralom.
.) 

]:1::3-'o 
zenem egyes szólamainak osszessége, amelyeket meghatározott sorrendben egymás

ala lÍnak.

d) A kereslet megnövekedésével jríró gazdasági fellendüIés.
e') !fue\ szesszel vagy éterrel készült gyóg5mÖvénykivonat.
3. Ki vo|t aju a mas/aroNzági szÍi|etésű amerikai tapkiadó, aki díjat atapított a legiobb újság.írók számára, és akinek nevét. kissé torzítva . viset.i az eryik po|itechni.kumi díj? (2 pont){. Uralkodók - mesterségelq művészetek (5 pont)
a) \4i.volt az a mesterség, amit ktilfoldi útján tanult meg épp orwágaérdekében Nagy Péter oroszcár?
r1 II' Rudolfot - brí'r német-római császár volt - kevéssé érdekelte az uralkodas. Mivel fogla|kozottszívesen a prágu ÉIradzsinban? (v.ö. Madách: Az ember tragediája, prá*ai;;"J
;t Kj volt az az ókori király, aki kitűnőenjátszott hárná't' os zsóttarái 

" 
'n"i-""pie íennmaradtak?c) II Frigyes'porosz királyé volt kora legnagyobb európai hadsereg.. s;b;ű;iln mi volt a ked-venc időtöltése?

e) \{elyik képzőművészeti ág a hobbija Károly angot trónörókösnek?
5. Maglar vonatkozású zenei kérdések tavettJncIc (ó pont)
at Ki az az l833-ban Hamburgban született német zeneszerzti, aki magyar táncokat is írt?: t \'íelyik az a Beethoven-nyitány, amelynek címében egr,t nágy n'ari."t.i""'"J n,.gu:. \{i]yen magyar vonatkoású része van Berlioz raust ekarhú,u .í.ű művéneki: l \Íilyen hangszeren játszott.az a.magyar muzsikus, akit hallgawa sil;;;'kij;;hány kompoáci...raba beépítette ea, az addigszimronitus zenébeí nem szerep|ő hangszert? I(t a zenész?.. K: irt indulót Éljen a magyar címmel?
ó. Ki mondta, hogy a/ Az iú|amén vagyok.

b/ Ne zavarjátok köreimet!
cl A kocka el van vetve.
dl Gondolkodom, tehát vagyok.
el Eccehomo... Ki volt Thaly Kálmán, az iskolánk utcájához vezető utca 

"ufood:? 
(2 pont)t. Tedd emelkedő sorrendbe az-:|ább:kaónai rangokat! (ó pont)ajezredes, altábornagy, .'."1!.] flótörzsórmeste., r'uJn.ugy, órmester' őrnagy, őrvezeto, szakaszve.,, eto. százados' tizedes, törzsőrmester. tábornok

i)00. szeptember g.

A Művészetismeret- munkacsopon
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Ebben az évben újrandu| aPoIipdiákmelléklet.
A szerkesxoség idén is szeretné, ha segítenétek ab.
ban, hogy a Polip minéI népszenibb és sikeresebb
Iegyen.Varunk minden olyan iromanl't,rajzot, kari-
katúrát, ami üdám, érdekes, humoros, vagy közér-
dehi. Itt szabadjara engedhetitek fantr'ziátokat, meg.
muBthaÜátok, hogy mit tudto|.

A Polip verkeszői:
Csajághy Gergely (Poliw)
Erdéll Krisaina@"HÁ0
Főzó Attila lásáó (tanerő)
Horváth Réka (JUTA JAzz)
Istráb Andrea @eÍlAt)
Szijartó Andras @et{At)
Tóth Agnes (DeI{At)

RéBuSz
6 i  I

l

' i  r ' i
0l --l---l

-- i *-+- 1,,--
1',t I

i l

Vízszintes: i Páncélos kétéltű (ncm tank)' 5' Duplán' egy tanáÍ
beceneve' 6. Vízi állat (nem elnlós és nem a Loch Ness-i szömy) 8 '
... a gyertya ..' (nóta, de nem a bocibocitarka és nem Lajcsi kÖzked-
velt slágere) 1 0. Tojásrakó vadállat (de nem anyam tyúkja)

Fíiggőleges: l . Négy lába van és zacskót szoptat (néha dobozt).
2 Geometriai alakzat (nem kétszóg). 3. Kolni kozepe! 4' Halkan ko-
zölni (de nem SMS)' 7. Sám' 8- Billentvű a klaüatúrán.

Vízszintcs: i. Amety. 3 Az egyik fakulúció' 5' Ágnes becézve
6' futka ferfinév' 8- Névelo. 9- Idegen Párizs' l l. Alarc, jelmez

l'üggőtcges: l ' Az eglk be nzinkrrt 2 En 3 ' Rogtor1 mindján 4
Lángol' 7. Időmérőeszkoz. l0' Kettósbetű.

készítette: Hon,áth Réka íJUTA .IAzz)

kószítette: Csajághy Gergely (Polisz)
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TiszteIt Iskolabíróság!

Az |999l2000-cs tanévben útjára indult a PoIip nevíi diákrnelléklet a l,oligrd.lban.
\ Polipot a mindenkori média fakultáció tagjai szerkesztik, ezért minden iskolai év
iczdetén az új összetételú fakultáció isrnét beindítia a mellékletct. Így kívánunk eljánri
.rz 15 tanévben is.

2000. augusáus végén az egyik hetedikes osztály egy, a í,entivel szinte meg-egyező
rtcr.et váIasztott magának. Az osztá|y akkor sem változtatta meg azt, mikor értestiltck
antjl, hogy a Politeclrniktrmban már jelen van ez a név. (Úgy órtesültünk az osztá|yfő-
nilkoktől, hogy az osztály választott egy másik nevet is.)

A fenti helyzetet a média fakultáció tagjai és más iskolapolgárok sérelmesnek és
zar,arónak találják. Ezért kérjrik a T' Isko|abiróságot, hogy mieló1bb kotelezze a hetc.
dikes osztályt nevük megváltoztatására.

M i el őbbi intéz*edésúket viírr,a. ti sztelettel :

Csa.1ághy Gergely (Polisz)
Erdélyi Krisztina (oet]At)
Főző Attila László (taneró)
Horváth Réka (JUTA JAzz)
Istráb A-ndrea (DeHÁt)
Szijártó András (DeHAt)
Tóth Ágnes (DeHÁt)

2000. szepternber 6.

'\,Íellékletck.

. a Po|ip l.óvfolyam IV száma

. támogató aláírások
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nózsaszÍN vtÚzsÁl< AZ É.lszaxÁnaN
avagy kezÍinkben a perspektíva botja

Az alább következók csak gondolatok
nagyjából, unileverizáltan, és többnyire csak
azokat a gondolataimat fogalmazom meg,
amelyekben majdnem biztos vagyok... Most
akkor én most rragyon figyeljetek! Lesz hét
ténrakör vagy hétszer valamennyi...
Az első pont nrindjárt olyan hosszú' hogy abba
nrindenki belefér. Tehát elsőbben is diagnó-
zitizátIni kell a problémát, nem anatomizálni,
mint Vergáb - ez látszik az életból -, és ezt
nem negatívumként akarom ide felnyomni
nagy labdaként' de hát valami csörgedeák az
emberben, hogy szeretne változtatni a dolgo.
kon, s az érzetek nagyon el tudnak uralkodni.
Mikor torpanunk hát fol? - kérdern én' Ne
szarozzunk, lőjünk szét, nríg végképp hírmagja
se lesz az idel<ivellt gyerekeknek. Ámbátor
jónnek ilyen gyerekek még, rajtunk az emblé-
ma, hogy mi gyereket akarunk, bár Géza nem
akarja szaporítani. De álljon csak meg a me.
net, Géza, csinált gyerekekkel nem lehet csi.
nálni, és arra mi nrindig nagyon vigyááunk,
hogy ne olyat csináljunk, ami nincs' Másképp
szólva' zsákbamacskát ne rántsunk magunkra,
Ir{áslollonben eá kikerúlendő nelaink maid-
nem mindig is volt SZMSZ-tink. Eszerint io-
rekedjünk hát találni embert, aki tulajdonkép-
pen egy jó helyzetbe jön ide, csak ez a 1ó he|y-
zet még nern állt eló' de szervezésben van.
Kel|ene pé|dául egy |elfujható' vízálló matek.
tanár, ő lenne a mozgalom vezérzászÍósa' az-
tán létre kellene hozni egy ún. puffer embert
az informatikában, és van itt még egy új kollé-
ganő, aki gyerekcipőben jár, mutatta a kom.
petenciáit, azok jó| hangzottak - ez azti,n az
egzisaenciális csapat!
Elmondanám, hogy elúszik a kezünk között az
idő' November az o|yan taksonyos idő, ápri.
lisban viszont lehet, hogy túlvagyrnk a februá-
ron. A holnapi nap az meg holnap lesz, mikor
odajutunk, hogy ki vagyunk rajozva, kiszol-
gá|tatva a két utolsó napnak a forgószínpad-
nak az eseményeinek. Javaslom hát, hogy op-

cionáiisan fokuszáljunk a keddre, amikor a folyó-
irat visszaiő.
Ez jó, erre az óraadókat is rászokatjuk' Miért?
Most vagY embereket teszúnk tÖnkre' Vagy gyere.
keket . ez két egybecsengószeni javaslat' ne vitáz.
zunk rajta' mert akkor ntár ez egy vita. A nagyte-
kintetű Huhogás bölcs és az óvé a kompetencia,
dontson hát. Tudom, hogy ez ajavas|at tök rohadt
egyszeni, csak senkinek sem Íbg tetszeni. Meg
anól is kéne nem donteni, hogy mi van' ha humá-
nok vagyunk. Gondoljátok meg, el kell ea fogadni.
Na. A dÓntést szavazással lehet eldonteni- Próbál-
juk meg élkomolyan venni-'. akár kettőre is sza-
vazhatsz, ha háromra akarsz szavazni, csak az
idórúet húzod. No, akkor' aki igerunel szavaz, az
most szavazzon igennel' igy bárki is tudná nemmel
támogatni' 3 igen. 4 nem' ez a nenrek harca, meg a
natÚr tartózkodás' Mondhatni, gyenge szavazás, de
kel|ő jellegűnek tűnik a megerósítés' Ezt is elfo-
gadtuk. Jelentős vé|eInények hangzottak el' Senki
sem kiabált' mindossze, általános síkon fennhangon
beszélt, valaki indokolt egy gondolatmenetet,
mégis akadt, akinek a szemében az egész lÖtyo.
gott, n€Ín sütött át. Biáos számtalan dolog nem
dőlt el, de va|amit csináltunk.
Eszembe is jutott, hogy mit: Bágyi Lacit, aki röü-
den csak semmit mondott, melegen ajánlottuk,
ugyanis ó tűnt a szúk keresámetszetnek, még ak-
kor is, ha Yvette vérszemet adott neki, John bízik
is Bágyi szavaiban, hogy lesznek hibák' Akkor van
baj' ha a csomó terjed' meÍI az egy rákfene, ezért
aztán legalább egy pár csomót el kéne dörzsölni.
Milyet, milyet? Ne beszéIj, nem tudok így beszélni,
hogy állandóan beszélsz! Hát nrost akkor kielécí.
tem neked a végót, mondok pe|dát a csomóra]a
szüIő gyereke (átlagéletkor l0 éven beIül, nem
évfolyamos gyerek) relatíve elcsavargott, pedig
arca van' itt van, köálinkjár' tesped, Önnön izzad-
ságában, és eá még át is szokta adhatni; nem issza
a mi csillogó tekintetünket, egy héten két vasárnap
van otthon, és a bíróságon kot ki rendkívüli igye.
kezetében' Meg fogni nem buk, mert akit meg.
buktatunk, aá megfizetjűk' ld Colin. aki a cooking
érettségin megbukott, persze nem ís tudott semmit,
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és aa is rosszttl monclta. Lám csak, jól kell szajkózom: folbukkanunk. mínt egy hidra|ej' pedig

ietten érni a rászorulókatl A mi rendszeninkbe meg vagyunk rÓkkenve' nlert előttünk valanli
legalább be van építve egy elem, az osztáIyoz- nagyságrendű téma hever. Fetreng a feladat az
hatatlanság. Ez a fogalom a f;íból vaskarikát asztal kózepén' s mindcnki háttérbe húzódik' egy
clőállítja, fábót olyan vaskarika, ami kezelhetó' kovet fujunk, de nenr egy húron' s azt érzékeljük'
Tényleg tehát hogyjó' Aurél után szabadon. hogy nyomelemekként je|ennek meg a dolgok, s
A propos Aurél. A minap baromira rájott' attól való Íettegésúnkben, hogy ha a dolgok ku.
llogy a testkultúra munkacsoport munkáját mu|álódnak, akkor beszürkülünk egy egyszerűbe,
kúlbecs tekintetében óregbítené, ha a több- kockaztatunk egy csomó dolgot és a nüanszokná|
hasznú tornateremben felcsendülnének a Ián. kinóvesajük a fólelmet' Csak hogy a bón-inkrőI a
gok, a sávok egy időben zajlanának, elkövet- kép lesorvadjon. I'Iiába, mi a konlpromisszumok
kezne a futás végtelenített akadálypályán' Eh. robotosai vagyunk.
Ilez kell ám a futóál|óképesség! Felkészijlés? Az még a baj, hogy nem tudjuk, hogy mit nem sze.
Szablac úgyis régen tanított ót éven kcresáÜl, retnénk. Egy biaos: semmi olyanhoz nem szabad
szanlara
ezúttal
volt
A hadtáp is az IT felsógterülete' Tett is róla: a
büfé sínre helyezett reneszánsza követkeaé-
ben szalrnonella dtibÖrög az iskolában''. Aki
hasmenéses arccal, nyáladzó szájjal.''odajon,
tbgiuk tudni kezelni. Különben sent tudom'
hogy elfojtsam.e azt a dolgot, hogy kiadják
magukból azt' ami jtn. Amit ők ott produkál-
nak' aá mind be kell adni. A WC eddig ha.
gYomány volt,.-
Nem úgy a Poliház, ez az öná||ó |ény' ez a
|éken tarthatatlan polip. Az én fejemben ez
\an, s szeÍetném,haazEde fejében is ez |en-
ne, ezen dolgozunk. Senki nincs ellene, re-
rrleljtik. Ede se' óh YE. Mert ami összetarto.
zik. annak ossze kell nőnie. Persze ez egy
l:rrl lLlil. ami Iehet, hogy erós gumiból van,
:..i:ar sokáig lebeg Európa horizontján- Iv{it?
.. ' ,:t: szemetség, csak zseniá|is. A BlVAK-
' 'l.'nr oroszlánverem. Ezek szerint Viszont

' : ' l l ' '  akkor ke|l péru' Úgy van ez már
::. ' i jr,a. hogy a 20 mil l ióra elég jól |ehet

..::::,lli.lni. és felmilliót méghozzá is kell érzé.

. li;;unk A pénz egyébiránt Lajos begolyózá.

..: kesieltetné jelesül, a mil l iós problémák
t..i\1án fol}'ton jön, megy, ilrtézkedik, így az-
l.rn bizony'os sebességgel kÖzlekedik az épü.
letben. s minthogy hajlamos az agyalgásra, hát
a Iegcikomerúkusabb mego|tláson agyalog,
e.[ész óptiletre hangzó megoldást keres. Mert
rnt r'an' ha nem űgyelünk a székek gyerekálló.
ságára?
Hova siettek? Unjátok? Laci, Géza' mindenki,
aki áll, üljön le! Ti mondtátok rólunk, én csak

ez egy denilt égből feladat. Az IT hozzányrllni, aminek nent látjuk a végét' Külonben
is, enől is rosszul dÖntott' de bÖlcs is, a rendszer tanér^kompatibilisen megoldja ma-

gát' Ha nem, akkor próbáljuk meg fo|állítani (a
rendszert), bár a Számvevő Bizottmán}'t sern sike-
rult felállítanunlq de ne |ankadjunk| Mondhatnám'
hozd meg a döntést és uralkodj!
Lajos maga hajtott végre evezcicsapásokat karjai.
va|, ám Tiborral' a szabályórrel ellentétben nem
támogatja, hogy a törvénynek minden egyes pont-
ját tartsuk be, de azért alanyi jog az yan.. a tanár
tudja, nri a jó a gyereknek. S ha szélsőségbe el.
számyalna a pedagógus, goniloljunk arra, ho-ey a
tanári szabadság a legÍontosabb termelő erő' ltt
kérem nem egy genyahadsereg fog állni a gyere.
kekkel szemben. De a gyerek honnan tudhatja,
hogy természetismeret-órán semmi olyan nem tir.
ténik' ami neki az életébe keni|? Főzó krilonben is
hajlik a keményebb variációra' Ibolya viszont sok-
kal puhább iett az évek során' annál demoraliá.
Ióbbat el sem tud képzelni, minthogy a gyermek ott
Ül borzalmas fejjel matematikaórán, és a kezében
van valami más. Mert mi ner,elési szándékkal meg
akarjuk erőszakolni a gyereket, hogy ettől te jobb
|esze|' több leszel' de nem tudjuk őket megerősza.
kolni, akarnak, akarnak, csak nem ott, nem akkor
és nem azt, hát aa mondjuk nekik: Fiam, te nc járj
társadalomórára' művészetórára, csak birkózz'
birkózz! Sportolni, birkózni szűnet nélküI érdemes
a Tomaházban'
No, nagyon komoly dolgokat egyrészt |ehetne még
mondani, másrészt nem szükséges. Szóval befqez-
hetem ezeket a mondatokat? Ja, és még valami: ne
verjük nagydobra, hogy ez tanítási nap!

(Az trnokhangn Gallai Zsóf g/íijtÓt|e a
csüt trt ö ki Huho gó s okon, ma1 d e glb es ze rkc,t zt e t ! e. )
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Köszöne,,tel:

J  akab'  )  lá i t , ,  |T L i rkár

A  K ö z g a z d a s á g i  P o l i t e c h n i k u m  | a p j a
F e I e l < j s  k i a d ó :  P u s k á s  A u r é l

F e I e | ő s  é s  1 ö r d e | ó  s z e r k e s z l ő :  J a k a b  J u d i t
P o s t a c í m : 1 0 9 6  B u d a p e s t ,  V e n d e I  u t c a  3 .

e - m a i l  :  j . i u d i t @ m a i l .  p o l i . h u ,  I  n t e r n e t :  h t t p : / / w w w . p o l i  h  u
H á | T z a t :  P : \ p o I i g r a f

K é s z Ü |  a  K ö z g a z d a s á g i  P o | i t e c h n i k u m  s o k s z o r o s í t i  m ű h e I y é b e n

Yhőőzle/BK GrúÉnxK
2000. szeptember I -jétőI

Vat:(o qyu:a
képeit muÍaÍja be

IIa vm kedve{'1.c is kiál|ílntod a|I(orisaidat: í.sÉnJ-eid.L vobr^|dnl.
fotóidál. $ak gó|.j Judibak vag)-'Í.iboma[|


