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EMLÉKEZTETŐ
az Iskolatanács 2000. október 24-i üléséről

Jelen voltak:
diák szűlő

AnZsu: Bródy Gábor
Poly-p Takács Andris Jándi Judit
Monopoli: CzeneZsőfr Németh l.ajosné
(m)Aster.x: - Bohácsné Kazai Zsuzsanna
27.eS Mórotz Máté Szabó Beatrix
MOND: Schepách András Debreceni István
NincsZsák. Tamási Dani Jeney Sarolta
BalhéSoK(K): oláh Kata
lntenzív osáá|y:
DeHÁt: Schleer Tamás
IUT A lazz'
Munkásosztály: Józsa Bemát Okrös Tamás
LeG.-o
Pol isz:
Szmarl0:
Idegenforg' otodév
Marketing ötödév:
Tanerők:
DOK:
Vendégek.

Anta| Mónika

Gesáiné Kiss Valéria
Ganzer Gáborné

Jakab Judit, Láng Andrea, Lendvai Györgfi, Puskás Aurél

Csoncsi, Debreceni lstvárrné, Ka|ina Yvette - taneró'
Deák Zsófi - Monopoli, Szabó Donronkos - 27-eS, Toth Kati - Intenzjr

Napirendi pontok:

l' Több problémát okozott az utóbbi idóben az új, a ncmdohányzók védelmét szolgáló tÖn'cil\ c:
telmezése, betartása a Politechnikurnban' Ezért a tantestület azzal a kéréssel fordult az IT.hez. h...:'
ajoghézagot'.tömje be'., azazazeddtg nem szabályozott részletet pontosítsa. Ennek értelnlel.cn a
dohányzásra kijelölt he|yen' az iskola udvarán csak a íizennyolcadik életévüket betöltiitt isko.
lapolgárok tartózkodhatnak Az IT nafu- többséggel e|fogadta ezt ajavaslatot.
Része az ú.| szabálynak, hogy kerüljön ki a dohányzó hely falára egyérte|mű Glirat a pontositásrol.
kor1átozásról az egyértelmű, félreérthetetlen tájékoaatás érdekében'
okrÖs Tamás terjedelmes előterjesaéssel csatlakozott az újra napirendre kerÍiló' dohányzással |og-
lalkozó kérdéskörhöz (ld. melléklet|)
Antal I\4ónika sánténjavaslatot tett alTa, hogy a dohányzásjogáva| rendelkcző diákok szánrála a.l
iskolavezetés biáosítson fedett, fiithetó helyet a Politechnikum épületében.
Schleer Tamás indítványa az volt, hogy kÖzis hely álljon rendelkezésre minden iskolapolgárnai. -
fuggetlenül attól, hogy diák.e vagy önálló jÖvedelemmel rendelkezó felnőtt dolgozti az ilicto
AzITúgyd ön tő t t . l rosszasbeszélgetósután( l5 igen,  13nemés4tan ' ózkodószavaza l ta l  t -  h . ' .g r
az ismételten felmerüló ötletekől most nem szavaz, hanem kéthónapos kampányidőszaktlr hatilc.z
rneg' amelyben nrinden dohányzó és nemdohárryzó iskolapolgár terjesztheti . szűkebb !'ag\. l3.n.]:].
kórben, írásban vagy szóban' a kl.ilinbÖzó iskolai médiumokat is segítségül híva, az éI\erl\c. j!]L\Z.t.
bályokat is újratanulmányozva - nézeteit' és ajanuári lT-ülésre mcgalapozott elótcrjesztescki.cl ..;-
keznek a kérdésben javasIatot tevók' ilIetVe á|lás|oclalók



2. Kalina Yvette, a minóségbiztosítás iskolai irányítója összefog|a|ta az októberben lebonyolított ib|.
mérések tapasztalatait. A minden családhclz eljuttatott, szúlőknek szóló nreghívóra kb. 50 szü|ő rea-
gá|t pozitívan' azazvetÍ részt az október l6-17.én mcgrendezett, irányított beszélgetósckcn [zek-
nek az eszmccseréknek az irásos anyagai . egyelőre rendezetlenü| . az iskolai számítógépes hálóza.
ton, a P'MINBIZ konyvtárban o|vaslratók Y\,ettc megígéfte, hogy minden érdcklődőnek eljuttatja a
rendszerezett anyagot e-mailen vagy kinyorntatott formában'
A diákoknak is teljes köni vélernénynyilvánítási lehetóséget biztositott a Politechrrikum egy tanórát
és egy osaályidót szentelve a kérdéskörnek. Gyakorlati|ag kb. 400 politcchnikunri tanuló mondhatta
c| benyomásait arróI, rnivel elógedetlen és mivel elégedett az iskolában' továbbá hogy rnilycn elvárá.
sokat támaszt az intézménnyel szemben. A je|enlévó lT.tagok és vendégek roviden elnrondták a í.el.
nréréssel kapcsolatos benyomásaikat. A Ieghangsúlyosabban ktn'onalazódó kritika a Íblméréssel
kapcsolatban az volt, hogy a Politechnikumban túl sok a nregkérdezés, de kevés az érdemi vá|asz
vagy a vá|toztatás a felinerulő reforrnötletek nyomán.
Yvette vállalta, hogy a legköze|ebbi lT-ülésig tenratikusan csoportosítja a diákok és a szülők
á|tal leÍrt észrevóteleket, az órintetteknek (az isko|avezetésnek, a munkacsoportoknak ós egyéb
iskolai intézményeknek, személyeknek) e|juttntja a felvetésekct, ós ezckről tájékoztatja a kóp-
viseIőtestíiIetet.

Sajnálatosan azt tapasztalhatták az IT.ülés éhes résztvevői' hogy a megrendelt és megígért uzsonná-
ról az iskolai bűFe dolgozói mcgfeledkeztek' Érdemes elgondolkoclni azon, hogy legközelebb me|y
szolgá|tatót bízzunk meg ar,val, hogy gondoskodjon a szerény e|látnrányról.

A kór'etkező IT-ü|és november 2l-én, fó| titkor lesz a kiinyvtárban.
A szülők vállalták magukra az összejövetel házigazdai teendóit'

Budapest' 2000' október 3 l.

a diákjegyzők helyctt Jakab Judit

Mellckle{

Dohányzás a Politechnikunrban

1.T.árgyszerű megköze|dés

I 
dohanr olvalr drog' amel-v a dohán1,'zóban fuggőségct vált ki' A dohanl,zas során a szcrvezctbt: kcnilő niko-

trn idcgnrórcg, a kátr.i'ny pedig r:ikkeltő hatású atyag.
Aki dohányzik. mérgezi magát, ós ami a kérdós szabályoásának szernpontjábó| Íbntosabb: mÓrgczl a ktrülÓttc
rllő embereket is' Aki ncm doháryzik, az * cgv'éni órzékcnységétől fuggően-. a dohánvfirst nagyon kis monnvi-
ségcre is.(akár egyetlen dohányfi)stös levcgővételre) a következőkkel reagálhat: ómclygés' rossz közérzct' há.
ttvtngcr. ltasmcnés. fejfajás' szódülés, koncentrációs zavarok' Ezck a tiinetek nólrany plrc mulr,a elnlúlhatnak.
dc a-kapott dózis mcnnyiségótől Íiiggően több órár keresáül is hrtlratnak. tla a doúán1'fus"t az r|Iető kÓrnvc.
z-ctóbcn tartósan jclsn van' a tÚnetek is tartósak lchctnek

2. Tényszerű megközelités
Á dohányzásnak (elvileg) nem sziikségképpeni velojárója a csrkkek han1,ag eldobálása és a kiipködés. de (g',a-
korlatilag) tány,hogy azokon a hcl1,ckcn. alrol a fiatalság ncm az éptileien belül' hanem az ipület körnvéken
91akorolja (a ncmdohányzók szemeben undorkcltő) magaratását' sok az cldobáIt csrkk és a kopet' Az arrajáróknak pedig gátlásb|anut a képóbc fújják a fiistöt. s noha (clvileg) ez sem lenne a dohányziis sziikségképpe-
nt vclcjárója. gy. akor|ati|ag tény, hog1' az



3. Globális nrcgközelítés
A Wl{o a dohán1'zást az alkoholiáláshoz és a pszichoaktiv drogok |ogr'asztasáIroz hasorrló 1.;llugű problÚrlla.

kóntkczel i -Azcurópai  regióbanadohán1.zásaZtss ' lcshalá loás l49á-ácrt1.c lc lős.azá l*r laokozottk{| l t l l |í l [-
ható anyagi kár kb. 20í] nrilliárd dollír ór,cntc
(A dohánvzásra {brdított összegck töredókébőI jól lehetrre lakatrri a r'ilág összes chez-őlt')
Níivcl az [,tSA-ban az előbbi káros egészségi és úzleti kör,ctkcznrónvek í.ciisnrcrésc nriatti atlrrliriisal-atir krir.

Iátozások, folvi|ágositó kenrpán1'ok és pcrek haására,jclcntősen csTkkerrt a dohánytcrrnókr.:k forgllnta. a rrlrgr
gyártó cógcknck Ír3 piacokat kcllctt kcresrrrük. iilctve korábbi (ktáük curópai) piacaikat jeleIrtiiscrr L.őr.iteni.
alj}z: eg''rc újabb célkclztnségot kel|ett megn;,crniÚk. lntcnzil' rcklánrkanrpán1'okka| sikr:nilt c|crni. hog},a
dohán1'/rs mórtókc az curópai rógióban (ezen beltil Magy'arorságon) növekedjók' A2{ köVctőcn pcdrg' hogy az
EU .,ószbe kapott'' és l 998 júliusában a tagállanrokban bctiltották a do|rán1.ternrékck nriIldentrenrú rcklánlozz,r
sát és szporrzorálását, az ljt-I.n kírtili európai orsa|gokra' ig1. Magy'arországra is különrisen nag1'rcklárrr.
nyornás (célzott ag.vniosás) nehczedclt. aIninok kivctkozntónr'ckcnt krfejczctterr nótt a dohányzók sz;lltla a Íla'
talkoruak és a nők köribcn-
A CTE (Committcc for a Tobaoco.fr* Europc . Bizottsíg a Dohán},mcntcs Európáórt) cg."" tctbb pontból alltl
akcióten'ct ajárl a dohanyzás visszaszori&ísára, (Ld.; Forrasok') Ebből cgt.et emelck ki: ,.A kÓzterulctr:ktri
való doharryzás tönrón.vl szabál},oása rnininralizá|ja és 91'alorlatilag nrcgakadályozz,a a dohári},'tiist kllrositó
hatasár,al való kapcsolatba kcriilóst cs biztositja a ncnrdohínr zóknak a {iislmcntcs körnvczctlrcz r':rlrj Jrlqot A
törvónykezós megóvhatja a tiatalokat a dolráni,zástol' a dohri"nvzts ötletének társadalmr c|Íbgadlratatlarrsagat
éreztetvc. ós sok olyan dohárr1,ost scgíthct. aki Ic akar"t szokni. 200l're az Európai Rógió tsszcs állurt:rban
törvénvileg kcll mcgówi az etnbcrekct a dohánvfiist hatásartól a nrunkaltcl1'cken' mindcn kTzcpülctt.cn es a
tÓmcgkÓziekedós nrindcn fajta1ín.''

4. A szabályozás elvi a|apja: a nemdohányzók véde|rne (kell legycn a Poliban is)
A szabályozásnak aá kell céluI kitiiznic. hogy a rrcnrdolrilr,zóknak a ciohín1'zók magal1rtáSának sentnti|vctr
kiiros követkcz:nón1'ét ne kcll1en e|szcrrrcdnittk. illetvc nrcg a lehetőségét rs krzánuk a:-rnak. hog1 a llcilldo-
hányzóknak ilvcn káros hatásokat kclljcn clszcnvedniúk
Tokintcttcl arra' lrog-v a dohányo.sok scrnnriíé|e készségct ncm mutatlra arra' hogt,a rlolránvást sa1át bclátá-
sukra, onmagukat korIátozva mérsckeljók oh rnódon' hog.,' a nenrdohánr.zllkat nc zar,ar1á}i és az- cgcszsugus
kömyezetlrcz valójogukat ne sértsók' a szabálr,zásrra-k ti|tójel|egűnek kcl| lcnnie. r'r|ágosan ltlcgtbgaltrrazva:r
tilalmak mcgszegi!ivel szenibcni szatrkciókat'
A szankciók nrcgállapításánál abból keli kiindulni. hogy olr.an hr:lycn (olran cpú|otbcn) dolránr.o;lri. altol norl-
dolránl'zók is tartózkodrrak' súllosan antiszociális' antillumánus maqatart:is

5. A szabályozás gyakorlata
Az cddigi tapaszL1latok azt nluLat1ák, hogr'a kLi|Tnböző ''lrbcrális', sabálvozásí krsérlctck ll\]ll] \,.ii(l\lLlil| ll]Jl,
a lcgíontosabb célt: a ncnrdolránvzók vtdcIntct' Nckik továbbra is cl kelI sz'cnv.:dlriúk a tl.lltanr zilk su itlt r.j..
lyónck ke|lemctlcn os káros lratásait: fuslctt az iskolában ós u rskoia előtt (a cSikkckrii| ós a 

'krlpcic;:rot ttll;l ;.
bcszólvc) '
Tckintc|te| arra' hogr'(l) ez ajtot clcve ncm zánrak |ógrncntcsen. ntásris;:t |unkciojuk Íblrtan idrjniettt |'rllr l:
]ák őket (szabad áramlast engerlvc czzol az addig csak az eg)'ik olrla|on síiriisoció dohánrfrr.t l.oÍice|){ilL.]..
kiegycnlítődósének). továbbá (2) egv dohányzó-he|vségből távozó szcntill lz oft kttItlttL,:ett tl.rgl t'L.kLl .jtlile:lr -
f i is t-koncontrác ió  ln iatt  a ruhajáva| ugvanaz{ x |ústol  lo\ábbi lJa a dohínr]ástó l  cIr  t l . ' r  reJ i t r  l l t . r lc lc l re t '
tónylegcs vódc|met a nemdohánr.zók rószórc csak a dohányásna}i az iskola ópiilctcben t's I'ornr cklrl r a|o |ate'
gorikus ti|tasajclent .l.egvük 

hozál élotkortól fiiggctlcniil, hiszen a nemdohányzóknak trkozott kclicnlctlcnsiu
és cgészsigkárositó hatás rnónókc tcljessó €gc| liiggctlcn attól, hog1,fiatal. vagy'íilnótt kclnj .l|.()\er(j \1l\J] f,
cigarcttát ós fujja a fustot'
(Sőt, a magam rószóről a fclnőtt korúak, kivá|tkóppen a 1tdagógusok rlohán},zá-sát s;:rcorull{.rtl tillarljnl
tcktntctte| arra a morális konfúzióra' amit az okoz, ha a gyei:rek o|1,an tovókcn1'sór gr aktlrlasait iátta a fel-
nőttct. amcl1, köaudottan és hlvatalosan rs '.rossz'. . )
IrrcáIis-c egy ilycn katcgorikus szabá|yozás1)
Ugy vélcrn' hogy nem' Ha Budapcsten eg}'á|ta|án vannak (rnárpcdig vannak) oltan kr;zclrulcrek (pelLlarrak
okáórt liirdők), antc|yck összcs hclyisógcibcn tr|os a dolránvás. akkor lne nnvtr'c| inkl|'h cli lrrh:it. , cz e g} is.
kolátói _ anlelybc immár gy'crnrckkonl ( l4- clctéVtikct bc ncm tÖltott) isko|xpotgítok ts ;arn.t|



WEffif
súIyosarr antiszoliálrs és a:rtihunrárrus nragatartás, akkor a iohánl'zás tilaIrnának noíó.iu, n'"g,'"g<ir1 abból azcpillclből cl kcll távolítani' Mondjuk két fig1,clmcaetós rrtán,
Jbntrcszetcsen tisztaban vagl.ok azira|' hogy a nikotinfiiggii rsko|apo|gírok igy fblettébb nchcz hcl-vzctbc ke.nilnónek' Azt gondolonr azonban' hogv az iríntuk órzctiÉszvct nl:nl l"h"t oklr arrnak, hogv a ncmdohánvzókkorriljcnck ncbéz holyzctbc (illctvc maradjarrak továbbra is rrchóz hcl1,zctben) és az ó 

"gó;jg;;;;; 
jil;;:;:

zetük rédc|rnc órdekóbcn ltozott 
'szabályoásban engotrrrénl,cket tcgitlnk' Amit órtilk . nikotrníÜggőkért . tc.hetiink' az a kövctkező: (l) a Politcclrnikuni udvaráir (tchái szigorúan nl,ilt |égtérbcrr) az általában lrasznáiatosközlekcdési útvonalal.1ól a lchető legtávo|abb kr |ehct iel<ilni cg1'olyan tediletct (ncvezzük Inondjuk rezervá.tumnak), alrol a dohányzás cngedóIy'czett _ azoknak' akrknck aa a ttn,óny nom ti|tja, (2) az esszeriiseg hatá.rain bclül nrinden a |ehetségcs eszliözzel tiimogassuk a do]rárrr,zó rsko|apolgárok |cszokr1si törekvóScit

ó. A dohányzó fiatalok védelme
lla a Politechilikunr szivén viseli az isko|apolgárok. kiilontscn a ta.llulók sorsát. akkor a clolrányzásról valólcszokás segitóse cgvik eIsőrcntiű crkoIcsi ilcitclessóge, nenr csak az illctő é|ctónck biotógiai.,,eo.,tn'e s."n,,.pon!ából. lranem azért is. mert a dohányás ronda i talruló-j<ivőbcni nrunkavá|la|óként'való elhel1,.ezke<lesicsé|r,eit. Magukra valamit adó ccgck ncm vesznck ÍbI dohan1zó nrunkatársat. a következő indoklással;- A doh:irryzó szemóIy zavarja munkttársri kr'zerzctct' igy akaratlanul is szemóIy'i fesziiltsegek forrásá.t á  v í | i k '

- A dohány'zas szenvcdólybetcgsóg' Kialakulása valanri|ycn pszichikus zavar kovetkeancnye. es llonltudható' hogv az íllető ca a zzvart fe' tudta.c dolgozni'
Maga az a tén1,' hogy az illctő szcnvede|ybetcg' J1,an szcmelr.isÚgje|c. ainclv a munkiradó szcnrpont.jából ncmkír':inatos Vonásokat nrutat (pl. akar;tgvengescg)'

. A dohányz-ók esetóben kimutathatóan nragasabb1 nr.unkavégzésbőI kicső, táppónzcn töitött ldő' ami amunkaadó szainára többletkiadást jelcnt'
Tchát nem csak a testi és lelki' hanem a szociá|is cgészsóg védelrne i.s megkÓveteli' hogy (az csszerűsóg hatá.rain be|Íil) mindent megtegyünk a dohányzó naaloi |eszJkaÉsa érdekében.

7. Javaslat
A fentiek alapjárr a követkcző összcfoglaló javaslattal ólck;

l' A Politcchnikum épületeitren valarirint a Vendel utcának a Po|itcchnikum e|őtti szakaszán (mirrdkótolda|on) a dobanyást kategorikusan ti|tanr kcll mürdenki sántára. o''u. o ánj,J..enr lchctrrek ki-
2 ' Dolrálryzó hclyet kcll kijclóIni az u<lvaron, a közlcke<lésr utvonalaktól a lchctő |cgtávolabb, azaz a le.hctő lcgfelrccsőbb hcl1,en (konkrótjavas|at: a Poliházct<itti trdvartcrület sarkában)' aliol a dobánr,zás18 ev fc|cttiek színrára engedél1,ezett' 

Jg'\ol/.u/' 4

3' Az új' szigoru szabál1-ozást. a sz:rnkciókkaI cgr,ütt. rnrnden elképzolhetó fontmon isnroúctnt kcll az is.koIapoIgárokkal.
4' A szabál]'ozás a kihirdctésót ktvető

l. hónap türelrni. idő elteltóve| |óp
óletbo,
A dohenyzrsi ti|a|om megszegöt kut.
s7'eÍ| l|c}'c|mÚáciús u&ilr a Politcch.
nilrlmból ki kel| ánri.
A türclrni időszakban cl kcll inditani
azokat a programokat, amclyek ható.
tott1an scgítik az rsloiapolgárorar a
dohínr zás16| va|ó |eszokásban

I.orrások:
lluropc Tabacco Frce (WHO):
trttp./ltobacco. u'ho. inr/enlfctc/index. htm I
KtVonatos ntagyar fordi|ás (sok hibával).
sa1av'!9pld9tc9Ú!
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EMI-EKEZTETO
az Iskolatanács 2000 november 2l-i üléséről

Jelen voltak:
diák

AnZsu:
Poly-p
Monopoli:
(m)Aster-x:
27-eS.. Mórotz Máté
MOND:
NincsZsák: Tamási Dani
BalhéSoK(K)'
Intenzív osááiy: Puch Dániel
DeI{Át:
lU'I'A lazz:
Munkásosztály:

szülo

Jándi Judit
Németh Lajosné
Bohácsné Kazai Zsuzsanna
Szabó Beatrix

Jeney Sarolta
Csillag Zoltánné
Kiss Ida

okrös Tamás
LeG.-o
Polisz: Ganzer Adrienn :
Szmarl0: - T.őkei Józsefné
Idegenforg. ötodév.
Marketing ötödév:
Tanerők: Jakab Judit, Láng Andrea. Lcndvai Gyö.gyr, Puskás Auról
DOK:
Vendégek: Fáncsi Eva - BalhéSoK(K), Ka|ina Yvette, Szabó László - tanerők.

Napirendi pontok:

l . Szabó I'ász|ó, az Iskolabíróság titkára tájékoztatta aZ lT-tagok al. az IB Szen,ezeti és rnűkodési
szabő|yzatában bevezctett változtatásokról :
a) a gyorsabb Ligymenet.érdekében a tárgya|ás időpontját a panasz benyújtásának idejétól szá-
mitott 10. munkanapig ki kcll tűzni-
b) a bírósági határozat kimondása után legfeljebb öt nappal írásban nyilvánosságra kell hozni a
testüiet dÓntését, és el kell juttatni az érintettekhez'
c) A határozat akkor lép hatályba. amikor az érintettek kézhez kapiák az ítélctcf
d) Panasá csak írásban lehet benyújtani az lB+itkárnak szemé|yeierr
A módosításokkal - 25 igen szavaz,attal - az IT egyetértett'

2. Gavallér Csaba írásbe|i beadványtjuttatott el az IT-tagoknak mobilte|efon-hasznalal ugrben Kcr.
déseket tett fel:
a) Indokolt-e, hogy a mobiltelefon be van kapcsolva a tanítási óra alatt.1
b) Elfogadható-e, hogy valaki felvegye a készüléket, akrir SMS elolvasása céijából?
c) Elfogadható-e, hogy valaki a tanóra közben beszélgetést fol}tasson a hivo fenelt
d) Mi a teendője a tanárnak az említett esetckben?

Rengeteg bozzásző|óhangozÍatta vé|eményét, meglátásait a kérdéskörrel kapcsoIatban' végtii Takács
Andris írásbelijavaslatát fogadta eI a testűIet (25 igen és egy nem szavazaÍ'ta|).'
Minden iskolapo|gár kapcso|ja ki a motriltelefonját móg az óra előtt, és tartsa kikapcso|va cgé-
szen az óra végéig.
Ahatározat ellen vétők megbüntetésének kérdésében az Iskolatanács nem kivánt á|lást |oela|ni'



sáról, a l7 megkérdezett osztály diákjainak elégedettségét és elégedetlenségét kiváltó politechnikumi
tényezók osszesítóséről' A továbbiakban a sztilói |elmérés második fordu|ójának részleteiról dontott
az IT, ugyanis az októberi megkérdezéseken a sztilők túlságosan kis számban vettek részt' és ez in.
dokolja a tájékozódás új típusú folytatását- Jeney Sarolta és okros Tamás vállalták, lrogy december
l8.ig elju|tadák kérdóív-tervezetüket a szlilo lT.tagoknak, akik a kÖvetkezó ulésig kicgészítik az
e|őterjesztést, majd 200 l ' január 9-én a rnódosítási javaslatokat visszaadják az elokészítőknek, akik a
februári lT-űlésre a véglegesnek szánt változattal érkeznek majd' Dontés akkor.

Az lT.űlés résztvevői azt tapasztalhatták' hogy a l 7 diák kópviseló' továbbá a DOK-tagok kciztil
ezúttal mindössze négyen (plusz egy vendég) képviseltették magukat az iskolai demr:krácia e foru.
rnán. Erdemes elgondolkodni azon' hogyan is műkódik, műkodhet a képvise|eti rendszer ilyen rész-
vétcl mellett a Politechnikumban?

A következő |T.ülés 2001. január 9.én' fól ötkor lesz a könyvtárban.
A tanárok lesznek a Íinigazdá'k és a jcgyzők.

Budapcst, 2000. november 2l-
Tókei Józsefiré és Jakab Jutlit, jegyzők

2ooo. november 22-én rendezÍük meg hagvornángos

Szövelrnondó Versenu tinkel
a Színház{eremben. Ezú{tal o|gan versekkel. prózai művekke| készti|tek az e|óadók. ame|gek '

ggerekekrő|. {iata|okró| szó|nak - ggerekesen vagg fe|nőtÍesen. :
Minden részvevőnek köszönjük a kózremúködést és a színvona|as e|őadást. 1

Ránki Dani AnZsu
Kiss Melinda Polg-p

Somoggi PéÍer NincsZsák
Tóth BerÍa (m)AsterX

Lukács Vivien Monopoli
Kremán Vera LeG-o.

Romháng Vera Po|g-p
oláh Panni (m}AsterX

sÍeili Eszler LeG-r;
P|agángi Vilma 27-eS

Hajós Marci (m)AsfetX
Nagg Zsuzsi DeHÁt

Kovács Anna Monopoli
Romháng oerge|g l,lincsZsák

Kü|ön grafu|á|unk a he|gezetÍeknek:
Rornháng Pélernek. Somoggi Péternek és S|eili EszÍernek! )

A művészetismeret munkacsoporÍ
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Kaviczk i  Zsuzsanna SZMARI0 4,90
Fazekas Attí|a MüIlkáso. 4.88
Antal  Mónika SZMARI0 4,86
Barabás Judit  27-es 4,8ó
Bodolai Anna Borbá|a NincsZsák .1,8ó
Denke Att i la sZMARl0 4,8ó
Máté Petra BalhéSoK(K) 4'8ó
Szabó Tímea Interuív osztály 4,8ó
Szük Me|inda Polisz 4,86
okrös Eszter MunMso. 4,15
Gara o|ívia MoND 4,7|
Kardos Eszter szMARlo 4,71
Mátyás Zso|t Ba|héSoK(K) 4,7Í
Szépe Csi||a 27-es 4,7 |
Tóth Kata|in IntenzÍv osztály 4'7l
Trényi Hajnalka 27.eS 4,71
Ze|encsuk Gréta SZMARI0 4.7|
Dóczi Kata|in ]U |A Jiuz 4,67
Gy<iri Eszter Munk{so. 4.67
Labanino Rafael pabl polisz 4.67
Windt Gábor S7.NÍAR l0 4,6.7
Geszti Sára kG-o. 4,63
Lehoczki Zo|tán ]UTA ]t.zz 4,63

Major Gábor JIJT A ]tz ,1.63
Sztakovics Norbert l)olisz .1.63
Vér Diána sZMARlo 4,63

z. Makó |stván Munkáso'  4.60
8. Cseri Orsolya Eszter 27_es .1,5j

Cs i| lag Zsuzsanna Bal l réSoK(K) 4 '57
Hajdú Rita BallréSOK(K) 4'51
Hidvégi Niko|ett  27'eS 4.51
Kiss Adrien BallréSoK(K) 4.51
Nagy Mária Anna NincsZsák 1'51
Sárközi Zso|t BdhéSoK(K) 4.5./
Stefanics Adrienn NincsZsák 4,57
Varga Ágnes Mullkáso. 4.5.|
Wi|heim Gábor SZMARI0 4 '57

9. Török Róbert Munkáso. 4.50
Varga Mariann Munkáso. 4.50

10. Herczeg Tamás szMARl0 4,43
Jancsó Áron MOND 1,43
Kakuk Máté 27-eS ,1 '43
Somogyi  Adám Zo|tán 27{s 4.43
Szabó Márton SZMARIO 4.43
Szarka Eszter Munkáso' 4'.13
Várkonyí Borbá|a BaI l réSoK(K) 1.43
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EGYÖLilALAí KE RbÖ|VE K K|E RT E KE tE 5 E NE K E RE bl,AE NYE
A megkérdezettek 30%.a tud otthonró| internetezni, ennek is 49o/o-a eQ\ óránál ttbbet tö|t

e| egy nap a há|ón barango|va' Akinek níncs otthon Internet'hozzáférési |ehetosége, je||émzően
(77o/o.uk) 10-60 perc közott internetezik

A díákok 95%-a nem '|ett még semmit az interneten, a maradék tt száza|ék CD, ruha,
étel, mobi|te|efon, simkártya, konyv és számítástechnikai termék vásár|ásáról számo|t be' A gye.
rekek harmada (33'6%) va|Iotta magát bankkártya{u|ajdonosnak' de az intemeten Vásár|ó ,11

gyermek fele nem rendelkezik bankkártyáva|.
A megadott idegen szavakat a kÖVetkezo arányban ismerték:

P|N kód: 94%
chat room S0o/o
wap: 650/o

(A szavak ismeretében a fiúk javították a Statisztikát.)
E|stjsorban szórakozásra, másodsorban adatszerzésre és kapcso|attartásra használják a

há|ót. A vásáíást csak néhányan jelo|ték be' de nagy részukné| ez csak a szándékotjelzi, hisz
nem rendeltek még semmit sem.

Mive| a minta (ha az adott isko|ában te|jes kÖrűnek is számít) nem reprezentá|ja az ország
14.18 éVes lakosságát' csak óvatos á|ta|ánosítássa| |ehet kovetkeztetéseket levonni' Az
lnterneten és szakfoIyóiratokban megta|á|ható idevágó cikkekkeI osszeoIVasVa azonban eImond-
ható, hogy ez az a korosztá|y, ame|y ugyan még nem rende|kezik vásárlóképes jovede|emme|'
mégis hata|mas energiákat fordítanak arra a há|ón megje|ent bo|tok és portálok, hogy hűséges
o|vasót, későbbiekben vásártót tiszte|hessenek benne. Ez a bitnemzedék.t az, ame|y é|etét szá.
mítógépek és P|N kódok né|kÜ| nem tudja ma,jd e|képze|ni.

Mindennapi ügyeik intézéséhez (információ.szezés, kapcso|attartás) már ma is sokan az
intemetet haszná|ják' Ahogy egy 14 éVes kis|ány mobiltelefonjáva|2 a kezében az internetes
bankszolgáItatásokró| pikírten megjegyezte: ,,Egy lassú' |omha géppel is jobban megértetem ma-
gam' mint a pu|t mögött á|ló bankoskisasszonnyal., '

Szirmai Márton. expo|is

browser: 40%
affiliate program: 10%

A rncgkérdczctt diákok.19'l i '-a rcndclkczik nlobi|tc|cfonnal. és I t./*uk tcnez-i bcszcrzését
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ATtÉTIKAcsÚcSoK
2000/2001

r,nRSnNyszÁMox Leányokl.Holgyek FiúVtjrak

6{) m sÍkfutás Kardos Eszter (SzntartO) 8.8 nlp
99/2000

Katona Márk (27-es) 7,5 nrp
2000/2001

400 m sikfutós l,t&ács Mariam (elsőA) és
Tőkei Tímca (szmarl0) lp ló nrp

9't/98

Szcndi Zsolt @oliforn) 58,7 rnp
99/?000

I 500 m síkfuttis (alapcsúcs)

fuői)
Plagányi Vilrna (27.cS) 6p 2ó nrp

2000/200 I
2000 m síkfutds

{női)
Gxpár Cecília (BallréSoti,/K/) 8p 22 nrp

99/ZUW
2000 m síkfutds (alapcsics)

(fér|i)
Sornogyí Ádárn (2?<S) óp a5 nrp

2000i200 I
3000 m slkÍutds

(fóíiJ [ Jarn i t  Norben (e|só  Á ,  |{ )  p  1 i .7  r r rp
98/99

Cooper - tcsú
(12 perces futás)

Górnesi Mónika (IFománia) 2545 nr
96/91

Barna Norbert (ctsOa) i::Z n
98t99

Kíslabdahajítds Tihanyi Mónika (IF.ománia) .50 m 85 cnl
96t9'7

Gá| Roland (27eS) 73'49 m
zo00/2001

Gcrclyhajítds Drozdik Zsuzsa (FT{) 27 m 3t cir
93/94

Sz;tbó Lász|ó (Taneró) -]9 nt 3ó cnt
97n8Diszkospatós (l kg/I,5 Lg) Balatoni BaÍbara (Totisz) 23 Ín Is cnl

99/200t)
N4oinár Lajos 1Tanerő) 40 nr 20 crn

96i9?SúIyliikés (.} kg/],3 |<g) Lázár Zsófla (tlanri'S) l0 nr 26 inr
96/9',7

Molnár L,ajos 1Tanerő'; l5 rrr 4ó cnr
91/98

Magasugrós Lázár Zsőfia tetsoa) t-ls crlr
95t96

Sándor István (K:iBé) l's clil
96/t)7Tóvplugr<is Antal Mónika (Sznrarl0) 395 cnr

99/2000
lr4olnár Dánicl (SzaDi) 5ó7 cnr

96/9'r
,l próba /fut<i - ugró

(60 m, 4a0 m, távo!, magas)
Tanlás orso|r.a (Han)i'S) 329 pont

98/99
S zato AÍtila (P.y;l,o']9*;;.i

98/995 próba /futó - tlohó
(60 m, kislabda, gcre[,,
.lisz].osz, Cooper - tcszt)

Várlrcl1'i futa (elsőA) 4ó0.6ó poil l
97t98

Bálind Dénes (iGRic) 739,íl.5 pont
96/97

6 próba
(íl0 m, távol, magas, kislab-
tlu, súIy (3 kgl 4,3kg), 2000

m/ 3000 m)

Llzár ZsőFla (Hanri'S) 752 pont
96/9.7

Bálind Dénes (icfuc) l03i porrr
96/97

t)olitechnikum' 2000. október 23
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Az aIábtli eseménycken való részvételért lehetett pontokat gyűjteni:

. Asztalitenisz - hazibajnokság ,,B', kcs' . Dial ..fanár mórkózések

. Atlétika.házibajnokság . Kaiser-futas

. Nagy Durranás (átlagpont számitassal) . Avon.tutás
o Fítness-sak}iör . Területi-focibajnokság (nói)
e T:ínc.tanfolyan

. EGÍ,ÉNI WRSENY.
Csak az első tíz helyezett eredrnényével!

. HOLGYEK IJR,{K.

He OszxAlv ?ont He|v Név oozt,á|y ?crl'

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
l 0

::' , I anofo 1. ];Brgyi:üá!'l{í:' i.]. ..]: ].l.i Tane rő . ; .l32.
2 '  S ' o i o . s y 2 q | t á n ' ' '  T a n c r ö ' .  4 3 !
: .G..l :;;i':;;..;;:; Tanerő ,:.;.:|3:3i2,5.

4'l €ziq?&e.KÍiqfiat1::]]i Szmar|a ........ll!..
s. .:lltaüii.!,giai;,:.....i.i.:.i. Tanerö i. ... ai 5 

.

o Rill.e.Rotc'l' 
. T-e'ö 3i5

7 Tánczos.Tibo.| L"c. 3l5
s DÍábócá BaláLzs SzntcrlO 

.3l3 
'

9 .cbtin'.F'la{k*Í,..:l.l']:lll,:: Tanerő :.]..::308...

to .'Papp rá"o; ' : ' '.'' DeI |Át ]08

- CSÁPÁTVERSENY.
(Mivcl az oszLilyftinökoknek lehetöségük van az oszüil1,ukat erősíteni' ezért öket az átlagolásnáI saját osaá.
l}uk lótsziirnába is besánrit1uk.)

OazLá ?anL LéLoz' A'l He ly asztá ly

52 ir;r :::109,r
27 'l.:......].0í.':
26 t:ii,.;,qg,ri
) 7  ,  O 2 ,  ,

24 ,:::;i:8r!;:';Íi
76 .li;,,i:tl:?8j::lt.
26 :::i,,,ró7i:r:rili

l9 ri i ':.65r:!,:rl:i
2 7 i 5 4

l0 ,,(nr):;fu1e.rix,::
11 rr,'s|ffi:, :.',

?onV Létgz '  AL|aq
' t444 27
l0'{9 zz
1278 Z7

z7
72
1Í,

2 l
20

:8

o

1. ilT .i;i......:: 5ó85'5
2 :itt$P?Pü.:i':::: 2898
: r;44{sd,,,,t,:,:i:,::;',:t,.: 257t,t
a ;ft*itrffiák.,.:,, 2626
s ; ,1!#;,,r,,,; 1950
6 i:Pclí':o l..:.' '; ' 20]4' ' ' '  '  ' -  . ' :1  :

7 ffslÍq.]i]i.:i.l:.ll:::.: l736..s
8 ilffiiiii!r,:.'....i tz33
9. iIntenl.ívo.' : 1467

2. :':27*S

5;
4ft
47
J )3. ;,,MAffiix, ,,..,,,,.,;.,r, 933

4. ::lvÍünkffÖ.: : : :..:.1i 392,5
s. .futbósoK(K}'.'.... 454
6 ::PoliSr::.l:::r:,,I:.ii,:.il ':'. 346
7. l:Jt}][Á:'}17q;:|]i.'.'::.i: I7|
8' ::sjiiÍiEld:..:. ..:. ::']::'ll::: 96

Gratulálok a Testkultúra-nrunkacsoport nevóben, sportbaráti üdvözlettel

Politechnikum. 2000. novcmbcr 2.

,|zabó I'aszló' a pontvcrscny jog1,'zőjc
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,,B'' korcsoport, fiúk

I. o SOMOGYI !ÉTnn Ninc.sZsók 2+2 győze:|em
:+t győ""l"-

n.Soú

Gratulál a szen,ező-játéu""F

Politechnikum, 2000' október 30.

Szabó László

Aá | D a I Té\|\AR.D tÁi< rvtÉ nroaá s ír e naorr!\É Nve t r

az idei szervczók
ErdéIyi Krisztina és Preiszner Nrira

Tanar - Diák
1 l  : 2 7

tJ SzuRi<otrAloKll I r)
Udvözlettel
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1, Idópontváltozás:
2ooo. december 15-16. péntek - szombat

2,J?ellépőket keresünk bármilyen mozgásos fonnában, akik szívesen rnegrnutat1ák,
mit tudnak.
Jelentkezni lehet Rikker Robirrál és Láng AndreanáI 2000. decenber 1.1étg'

3. Az idei partyn is lehel jelentkez'ní villdmtornákra az alábbi sportágakban. vegyes
csapatokkal is. Bárki bárkivel.

- kosdrlabda ( min 7 fő ) 
-s!!-,

- roplabda ( nin. 8.l7i ) 
, 

l í:i:t !]. | e ren l f u c i (m in . ( l f ő )  1 |1 l i i .. J l oo rba l l (m in .6 f ő )  l l  l i i 1
Nevezés : a tornalrázi faliir.;ságon. .\ l ]- -.,

-p+=, ,,2639>r ./:1-

tiilií^% jjL
TovtÍbbi inJormdciókal .+,Y t 

-Y'r\ ,/{]t
Láng Andredtól kaphattok odlx . P 't\ } { \. 1 -
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4. DJ kerestetik! Jelcntkezni lehet I 
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diszkósnakl Határidő: 2000. decenber {- ' '' íl
l .. péntek . 
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5. LÍ,ázigazda. műsorvezetők kerestetnek: egy fiir és egy lany, akik szivesen Í.elkonfe-
rá|nák az esernényeket. A határidő itt is december l.

ó. A rendezvény zártköríi: csak a rnostani polisok, expolísok és azok családtag11ai 1ö-
hetnek.
A rendez,vényre este 20 óráig lehet nlegérkezni a Vendel utca felól' 20 óra után már csak távozni
lehet és visszajönni nem.
20 őrátó| óránként van kapunyitás a Balázs BéIa utca felé, csak távozás céljából. Véglegesen haza.
menni az utolsó metrtiva|,23 óráig lehet. Aki ez után is maradni szeretne, az már csak szombat reg-
gel tr'rd hazamenni' Az egész rendezvény csak a Tornaházra koncentrálódik, a |óépuletbc,,Tilos az
A"l
A rendezvényról legkésőbb szombat regge|7 óráig távozni kell
A dohányos kódex itt is éwényben van'

. Gyertek és je|entkezzetek, várjuk a fcl|épőket!
; ! !  . . ,  !

uovoztcttel

[ ,án{: Andrea
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Az a|ábbi kö|tők verset írtak egy.egy macskaféléről. A szerzók neve ós a mtivek círne.
Blake: A tigris, Rilke: A párcluc. .f 'S.Eliot. Macskák, Baudelaire: A macska

A címekbő| A tenger szó hiányzott. A tenger csendje' A tengerszemú hölgy, Arccal a tenger.
nek.

3 ' Debussy írta a7-t a zeneművet, me|ynek címe az e|őző feladatban mcgoIdáskónt szerep|ó szó.

4' a/ N4ikszáth a Szabadelvű Párt tagja volt, ezért ismerte behatóan a parlament életét'
b/ A mamelukok Mikszáth fogalomhasználata szerint a kormánypártiak, akik Tisza Kálmánt

vak engede|mességgcl támogatták'
ci lJredetileg a mame|ukok az egyiptomi szuitánok vásárolt rabszolgákból kiképzett testór.

ségének tagjai voltak.
d/ A karcolat mint irodalrni mű|aj a róvid elbeszélés egyik |ajtá.ia, mely néhány odavetert vo-

nással, ironikus hangvétellel érdekes alakokat vagy epizódokat emel ki a valóságból'

5 ''Antieszperente,., felező nyolcas ütemű, páros rínrű kétsoros vers, melynek témájaaz' ősz:
Fúj már a szél: bátor ós b<isz
Vad viharjő - köszönt az ősz.

6. a./ Puskin írta, Csajkovszkij megzenésítette az Arryegin című művet.
b/ Csokonai Anakreóni dalok címmel írt verseket'
c/ Szent Ágoston, Rákóczi Ferenc, Rousseau megírta a maga Vallomásait'

7 ' Az alábbi szercplők a nevük rnel|ett olvasható művek szereplői'
. Menalcas Vergilius IX. eclogájában őt ernlíti N{oeris az utolsó rnondatában
o olej Tamás N'íikszáth Kálmán: Az a Íbkete folt
. SziIvesáerPetőfi Sándor. Az Apostol
o Anselmus E T A Hoftrnann' Az aranyr''irágcserép

8. A göróg Zeusz a római mitológiába Jupiter néven kerü|t, Aphrodité Vénuszként, I.]éra
Junóként és Poszeidón Nepiunuszként szerepel a latinokná|,

9. Az IBs új produkciója a G.Ó.R,Cs. (Gorogok Összes Regéi és cselekedetei)'

10. Azidézett részlct Arany János A walesi bárdok című balladájábó| való, melyre a skót balla-
daforlna jeIIemző.

k>r)o, € ;z tcr  r ' ,u, ,(0 l  e(íó nc.11cJé;i

r"nú.,á lzo|;íq ot.e| l1zI1| 1z>|z,<}c7 (o||,  g1Yrn,.  s L o i l [>

- ^áé1 , ,o11<k |oz\r11l € lól-t . 
> t.<'|'1o7 aao1,(q,|ét"kq|,

Gr >l v l  4 l  w^k'
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A megfejtésck beadásának határ ideje: deccmber 4.

l, A Magyar Nemzeti Bank által l997 után kibocsátott papirpénzeken egy.egy magyar híresség
portréja, a hátoldalukon pedig egy.egy he|y(i)ség képe látható' lrd le. kit mintáz a 200, az 500. az
l000, a 2000, az 5000.és a l0000 forintos bankjegy? A helynevekról se feledkezz nreg| (6 pont)
2' Milyen helyesírási .,hiba', fordul elő VÖrösmarty Mihály. A Guttenberg albumba című versé.
nek címében? Kire utal a műcím? (2 pont)
3' Mi a penna szó eredeti (a latin nyelvben levő), elsó jelentése? Mikor fordult elő elósz(jr nra.
gyar nyelvű szÖvegben.7 {2 pont)
4' Melyik a szólás helyes alakja: ujjat húz vagy újat húz? Mi a szólás jelentése? Mi e szólás kap-
csolata a Ki a legény a csárdábarr,/gáton szólással? (3 pont)
5 Egy l877-ben született magyar koltő A duk.duk alJér című cikkében egy távoli tórzs furcsa
szokásáról szól Ki a koltó? Ho| él ez a tirzs? Mi a szokás náluk? Átvitt értelembcn hogyan vonat.
kozik ez a költő és kovetői viszonyára? (4 pont)
6' Ki az epígon? Nevezz meg egy |9. sziuadi koltiít, akinek vo|tak epigonjai? (2 pont)
7' Egon Erwin Kisch, a .'száguldó riporter'' Prágai pitava| cínrű műve egy ktilönleges irodalmi
műfajra példa? Mi a pitaval? ( l pont)
8. Karinthy Frigyes Barabás című novellája alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! (5)
Ki a műben szereplő Mester? Ki Barabbás? Milyen ünnep idején játszódik a tÖrténet? Mit kiáltanak
az emberek külÓn.kűlön? N,Íinek lrallatszik a kiátás?
9- Mi a círrre Morgenstern alábbi versének? Ki fordította a versct? Milyen lírai ie|lemzővel ren-
delkezik ez a mű.l (3 pont)

- , r - -  _
Lt L_/ U r-/

Ll !-/ !-, ( l

U L t t - ( l

U -  U - ( ' . U

\-J 
- \J

l0- Szórejtvény: ki a következó híres magyar író? (2 pont)
Vezctéknév: kéz mtrtada
Keresztnév' házasember.

i 1. Kihez írta JózsefAttila az óda círnű verset? Kivel élt egyutt a vers keletkezésének idején a
költö? (2 pont)
|2 Kinek mely míivéből való a kóvetkező idézet? Mi jellemzi a mű verselését? (3 pont)
Fn rajtam jutsz a kínnal telt hazába'
En rajtam át oda, hol nincs vigasság'
Rajtam a kárhozott nép városába'
l3, Sorolj fel hároIn vándormotiwmot a Glgamesból' amely a Bibliában is előfordul (3 porrt)
l 3 + 1. Kinek a nevét őrzi az az emléktábla, ame|yet az iskola |o|dszinti folyosóján helycáek el a
kózelmúltban?(1 pont)

X-ff



.,"i,lAN ísU'*,

BEPIARANG
,,Sziveskedjék terpe'szltllasba allni, mélyclt előrehajolni, s ebben a poziÍúrúban maradva a két Iába
közt hátratekinteni. KÓ.szönöm. Mrlst nézziittk körül' adiunk szón,oÍ a láíOÍÍul7ól.,,

(Órkén.v Istvan: ÁrróI, hogl nti a grottlszk)

orkény az oka mindennek. Mi komolyan Vettük a felszólítást, nrólyen előrehajoltunk és elképzeituk,
rnilyen is lenne az a |eje tetejére állított világ. Ezúttal ezekkel a látomásokka| szórakoaatnak
bcnneteket iiz AnZsu osztály toll|orgatói. olvassátok el ti is, és ha végeáetek' ti is próbá|játok ki'
milyen is fejje| lefelé |átni a világot'

Udvözlettel,
Bíró Ágota

A f ejre áltított í5keta
Szép, napsütéses reggel volt. Jó hangulattal indultam isko|ába, de mikor megérkeáem, lurcsa
fogadtatásban volt részem. A folyosókon óltónyben és kosztümben szaIadgáltak a gyerckck
Elindultam a tanári felé, hogy megkérdezzerry mi ez a felfordulás- Meglepetésenrre a tanáriban neln
a tanárokat' hanem órjongő diákokat találtam. Leszaladtam a termünkbe (még ajelenléti ivet sem
írtam alá), de ott sem az várt' amire szánlitottam. A padokban tanárok ú|tek. Nem tudom, nri
iorténhetett velem, de hirtelen elkezdtenr nekik mílvészetisnleret.órát tartani Örkénv Istvárr
étetéről. Furcsa módon a tanárok, illetve a diákok, lelkesen válaszo|gattak kerdeseimre'
Tcltek az órák és én még mindig nem tudtam' mi tirténhetett velűnk. EljÖtt az ebédszünet, és én is
lementem ebédelni' Az ebédloben nem konyhásnénik és -bácsik, harrenr ellenőrök voltak. Nern
ebédjegyeket, hanem jegyeket és bérleteket kértek. Eltelt az utolsó óra is' és huamentem. otthon
senkinek nem beszéltem erről' Szerencsérc másnap már minden és mindenki normális vo|t. és scnki
scnkitől nem kérdczett semmit

Irnre Krrsztina

fi. 5zokattan í5kota,
avagy a Serurní érte|me kŐtternény

Ilgyszer volt, hol nem vo|t, Volt egy ház,Ez'a ház oiyan volt, mint egy iskola, de mégsem vtlit az'
mert olyan szokatlan volt, rnég a szokatlannál is szokatlanabb
Mindenki a plafononjáIt (fejjel le|ele), fordítva beszélt, és ráadásul a sportok sqm voltak olyan
kimondottan szokásosak vegyük például a focit: itt nem a lábak rugdosták a labdát, hanem
fordítva.
Egy nap aztán tényleg nlinden a feje tetejére állt, mert az ITGYSZSZ legyőae az' ITTS7,SZ-I (az
Iskolában Tanuló Gyerekek Szakszervezete legyózte az lskolában Tanító Tanárok Szakszervezctót),
ugyanis az iskolában több lett a gyerek a tanároknál, ezért a gyerekek vették át azirányitást az
iskola folott, tehát a tanárok s.zerepe lett a tanulás.

l]ak Márió
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A f eje teteiére át|itott
ískota .-...*

tlgy hét|ó regge| aziskolához én,e külonts /. i
meglepetésért' t ( l

N:

ffiiliÍ11Eg3Í*1.iqg;#}T'ii ffi:'t : "si*lf:T:ilf:*j:á:ÍiiiJ[*:.. T- {uiÍ, -.\:\t$'
Ncmtudonsenk i  be juín i  azépü lc tbe '  Szetencsérc  .  

?XJ  
'  ' . \ [ \ . , " r ' r ) ) J  

,q . ,
,.'.,t, ir'J,,"' ,r* 'uv '*\\N.t'

kis idó múlva valaki egy hosszű létrával tórt \ \ \ \\
vissza' Egyesévcl kezdttink rajta felmászni' Tíz \. ',

t,.1."," t"fi bele, és a legtobben már az iskola éptiletében Voltak ltt nagy meglepetés ért bennünket

mert nemcsak az iskola, hanem minden a fejc tetejóre álit. Viszont nem kcllett azon

gondo1kodnunk' hogvan ltlgunk a szekrényeinkhezjutni. ha nrinden a fejünk {blett van, mer1 mI ls

iejjel lefelé jártunk. Ez csak annyiban volt rossz, hogy a tanulók osszevissza szédelegtek a lógástól

Most elmesélem' hogy én mit láttam

A lányok haja felfeló lógott. Úgy próbáltuk cz-t megakac|ályozni. hogy csatokkal feltűzttik a

hajunkat, hogy mégis lássanak valamit a fiúk, nrert atanítást sokak elkeseredésére rnegtaÍot1ák' A2

ablakon kinézve nrindenki mosolyogni kezdett, mert kint minden a helyén volt, ezáltal nti ezt

forríítva láttuk Az egyik oldalon egy néni sétálgatott tóliink irézve fejjel lefelé, debezzegaz ó haja

nem állt égnek' A másik olcalon néhány ember nézegetett Íblf.eló, csodálk ozva azon' hogy is állhat

az iskola fejjei le l.elé. Bámészkodásunkat a figvelrncztető csingő zavarta me1, és a többség elindult

a szekrényei felé. hogy a tanszereil kiszedje' Nagy meglepctésünkrc a szekrényben a cuccaink fejre

álltak és gyűrttten kellett tovább használnunk' Bevittúk a teleÍnbe a tanszereinket, de amint letenúk

apadra, azok hirtelen felestek a plafonra' Nem sokkal ezután becsengettek' Bejott a tanár és az órát

el is kezdte, de nern fogtak a tol|ak, mert a tinta visszafol1t bennük' I)e amikor elkezdtek a tanulók

ceruza után kutaÍni' és cgy pillanatra elengcdték a fiizetet. és azok hirte|en a tobbi tanszer solsára
jutonak. Az egész' őra azza| ment el, hogy a tanszereinket vadásztuk a plaÍbnról. Miután

kicsengettek aa mesélték az ernberek' hogy velük mi toftént az órán Kóvetkezett a testkultúraóra.

és cl is indu|tunk Az oltTzéS elég erdekesen tofiént' lnert a nrhák az óg |elé álltak, ' . Megkezt!ódtltt

afutás-Jótízpercctutottunk, az i rzadságcseppekíélestekaplafonra l .e l tek-rnúltakazóLák 'ma' jd
kovetkezctt az ebé<lszúnet. Ilgyszerűcn képtelensóg volt megenni az ótelt' mert a tánycr a

tartalnrával együtt (blesett a fejunk fuIé' E'zek után a tanárok végre belátták. hogy ilven

krlnilmények ktzÖn nern lehet |rllytatni a tanítást, és rnég a szünetben bemondták a rádióban, hogy

mindenki készülódhct és indulhat haza Sokakat l.eldobott a hír' és indult r,olna haza. de a létra

rcj télyes módon el tűnt a kapu elő l .  Mindenkit  Iehangolt  a hír,  de arnikor ott  s i ránkoztak a diákok,

hogy most mi lesz, a tTmegből érkezett egy megoidás' Valaki o|yasmit mondott. hogy készítsLink
kötelct és azon ereszkcdjünk le. Elkezdtuk összeg1.t!'jtcni a fuggonyöket, ingeket, de akkor scm r,olt

olyan hosszú, hogy sikeresen lcérkczzünk Ekkor valaki kitalálta, hogy <iobáIjuk ki a táskákat az
ajtón, és másszunk le a táskakupacon. Ezaz ötlet bevá|t a táskakupac pontosan a bejáratig
emelkedett, Iél óra scrn telt bele' és sikeresen lejutottunk. )\{egkerestük a táskánkat és indu|tunk
haza. Ivíásnap a tanulók titkon rernénykedtek benne' hogy az iskola még rnindig a tetejére lesz állva'
de sajnos ncm ez volt Másnap az iskola úgy állt, rnint az év ttbbi napján és mint egy nclrmális
iskola.
A diákok arca |elvidult másnap, amikor ezt látták a kapura kiírva

AZ  ISKOLA  A  MAt  NAPoN  1AKARíTAS  M lATT  ZARVAI
Oláh Regina
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A fe3e tetejére áttított Potí
Képzeljétek el, egyik reggel, nrikor az iskolába irrdu|tanr, szédülni kezdtem' Hirtelen mtden
elkezdett köni l ö tte(n |orogni '  Mikcr beértem a Pol iba' egy pi l lanat alatt szinte kisércttes modon
rninden a feje tetejére állt A tanárok és a diákok - akármilyen hihetetien is' de - a plafonon
járkáltak' csak én vo|tam lent, vagyis a |otdön (az én szempontornból)
Ekkor olyan órzésem volt, nrintha az a kciru|belúl +00 gyerek rllincijan rám zuhanna lielkiabáltanr
nek ik :

- Miért |ógtok ti fejjel lcfeie a pIafonon?
Kicsit furcsán néáek ránr. minthanem értenék,,hogy mit akarok tő|Úk kérdezni, ugvanis ők te|jesentermészetesnek találták, hogy odafonn lógnak' Így feleltek' vagyis kérdeztck:

. Inkább te miért vagy odafent?
Alighogy elhangzott a kérdés' válaszolni sem tudtam, már indultak is tovább, rnivc| megkezdódótt aszokásos óra elotti visszaszánrlálás az őrakezdetéig'E|indultanr azisko|ában azemeletre) VagVinkább a lefeletre? Mivel minden fo'rdítva volt, így a diákok és a tanárok is forclitottan irtak, sótnemcsak hogy fordítottan írtak' dc fordítottan beszéltek is' ami nent nrást jelenict1 rntnthogy ttemmagyarul, hanent idegen nyelven tanották azórőtadiákok. igen' adiákok Elósz'or en Seln akartanrhinni a szememnek, de aztánrájöttem. hogy ez a valóság, nrajd rnikor már eleget csotlálkoztarn,elindultam haza' otthon nekiálltam hazi feíadatot irni to6bet'ro,ott a ,,I;EJTE1ÓRE elI-lrorr.PoL|.' című iogalmazást, ami szárnomra nem is volt nehéz rtregírni, 

"'i'';r 
'í -ii.riszenl eÍ}.élefejtetőre álI itott kalandokbarl'

Tanqtás fejje| |efe|é - 2o|z
Eppen az iskolába indultam, amikor e|kezdett mozogni a ft|d, és én elestem (a tobbi eInberreleg1,.titt): |oldrengés vtllt.

Sictnem kel|ett' ha nem akartant még néhányszor elesni Gyorsan besiettem az osztályba ós leu|tenraz asaalomlroz. Sok óra e|telt azután. 1.alán a legutolso óra kez<lódon Á '"'*i, ü"p.. o, elkezcjctttanitani. Mindenki nagyon unta az'okat,azórákai(nenr kttÓnt az orrotokra' hogy nlelyrk az. lneÍ.tazzal megsérteném azI aÍ'anárl, a.ki azt abizonyos tárgryat tanítja' e. u't . iontí,gyoi i,;' e tn,,o.ntindcnki meg r,'olt rélntilve, anrikor Újra ettezáóaret"i loldrengések Az isko|a |elbtlru|t'nrcgfordult, ahog1, tetszik.
:\ lényeg az. hogv a tctó Volt a föld' a fbld a tető.

A diákok ezck után egyenesen orultek a foldrcngéseknek: a tanárok az óra ele;én klengcdték adiákokat (ami hatalmas csodával határos dolog uoii; azza| azindokkal, hogy n"* e.it le a táblátiugye a Ie lett a |o| és a fTl |ett a lc)' és ezórt lirn ttídnak írni Magyariuni sem tudtak, rrlir,c] alb ldrengés elnyomta a hangjukat '

, Í'u 
nu| volt a legboldogabb nap a gyerekek életében az iskolában' A gyerekekrrek nctn vclll másdolguk, mint hazamenni (hiszen az volt a legutoIsó óra), A baj .sok u. uoit. t,ogy ne,,,, tuototkinrcnni' az ajtó ugyanis elég magasan volt'

Nagy volt a tolongás és a ricsaj' A tanárok nem tudtak cljutni a tanáriba a gyerekek miatt (ha oclajutottak volna' akkor scm ttrdtak volna bemenni)' 'r' .gyir. tanár clordította magát: -EI'EI]EI]EGlll
Erre az ordításra kitörtek az abiakok' és a diákoí< tivaBáauttol..1 Á; ;t.;i;; 'u il."", enreltékvtssza eredeti helyzetébe)

H;l'; iá1? l"*,ler.ekek 
rnindig azt mondják iskolába menet. bár csak iennc egv olyarr Íiiltlrengcs.

Papp Dani
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A fe|e tetetére áltftott or5zág

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kis ország, ahol a gyerekek viselkedtek felnóttként, és a
felnóttek voltak a..gyerekek''. E'nnek az országnak a neve kimondhatatlan Volt, ezért az ott lakók
..Talántán''-nak keresztelték el. odajutni még útlevélre sem volt szükség, csak mindossze kis
tantíu'íára, és már lehetett is indulni. Azu|'azás is egyszeni volt: csak le kellett feküdni, szemet
becsukni, majd aludni.

Ebben az országban volt egy iskcla, név szerint ,'A feje tetejére állított iskola''. Itt tanították
a butácska felnőtteket érett gyerckekké. A tanárok köa volt néhány idős pólyás' kik kÖnnyedén
tanították a nehéz,'0' A''{. Az osaáIyelsóket mindenki irigvelte, mivel eltenőrzőjtik tele volt
egyesekkel. olyan tantérrgyaik voltak, nrint: ,'TermészettóÉénet''' ''Iuűvészettan - sárfoltok
készítése kÖzépfokon,', ,,Rajztehetség.fejlesáés - Tintapacák művészi szétkenése'', ,,Játékfigura-
mozgatás haladóknak'' és,,A tevénózés torténe|me'''

Akik már egészen ránctalanok voltak, le is vizsgázhattak. Kötelezö vizsgatantárgy csak egy
voIt' mégpedig ',Atévénézés történelme''. Fizikai vizsga pedig a,'Meseosatoma keresése időre'''
Akik elhagyták az iskolát, már mchcttek is az óvodába, ami hasonlítot1 a mi világunk egyetemérc,
csak itt fontosabb dolgokra tanították az embereket. pl' ,,Cipőflizés'', ',Bili használata'' stb

Ha már tényleg idósek vo|tak. akkor egy tregek otthonába kerultek, név szertnt a
Bölcsődébe' Itt már nem tanuitak. csak eImélkedtek egy speciális nyelven, melyet rnég az iskolában
megtanuttah ez az,,o, A'' nyclv. Majd mikor eljott az idejűk,,'HOPP|'' felébredtek'.

Horváth Adánt



I

I

I

I

""i'rAN ZSU*'
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Anrikor elsó nap bementem az iskolába, láttarn, anrint a fblyosón verekedó tanárok után lnosott Í.9l
,az' |gazgató A takarítónőnél pedig kígyózó sorban várakoztak a gyerekek' hogy beírja nekik az
aznapi igazgatói intóket. Az e|ső óra nyelvtan, a tanár mindenkinek adott egy nagyítót, amive|
padtársa nyelvét kellett vizsgálni. Az óra nem tartott sokáig, mert egy repülő kézigránát eltalálta a
tanárt. A második óra technika volt' Ezen az ótán atombombabiztos bunkert építettűnk A
kövctkező őrán az éló biológiatanárt boncolták |ol drága osztálytársaim, mert kíváncsiak voltak'
hogy néz ki bclul' Sajnos csak beleket, ot zongorát, szivet' májat, tizenöt gyermekkoponyát' nérni
i'ért ós cgy kÖrülbelül két centiméter átmérőjű agyat találtak. A negyedik óra kémia, ezen az őrán
atornbonrbát készítetünk' és amikor kész lett, a g;-erekek kérték. hogy próbáljuk ki. A tanár
beleegyezett. Szerencse, hogy rnég előtte bementem a bunkerba, Igy túléltem a robbanást. ttven év
nrúlva boldogan táVoztam az épületból'

Horuáth Adám

Itop
Nenr sokat sugall ez a cím. De ha megforditjuk a szót' rájÖVÜnk' hogy ez az' ahe|y, ahol riapunk
25o,i-á|, vagyis egynegyedét toltjuk Ez a nap is úgy indult, minÍ a többi. Felkeltem' felöltoztenr és
ciindultam az iskolába, a Vendel u' 3-ba. Minden normáIisnak bizonyrrlt' egészen addig a pillanatig
míg be nem léptem a kapun' Láttan1 hogy a fiúk szoknyában ós ktrömcipóben járnak' A lányok
pedig úgy oltÖztek, mintha fiúk lennének.
KÖsztnt is nekem az egvik lány, de nem ámjóreggeltte|, harrenrjóestéttel. FIát' gondoltam, biztos
az egyik osztály bolondozik velem, Elindultam az osáál}terembe. Az összes tanár ott r,olt. aki az
AnZsu osztályt tanítja. ott üItek a padokban és úgy viselkedtek, mint a korombeli fiata|ok'
I{ágózta( htilyéskedtek és ordibáltak. I]í\'tak' hogy jojjek oda' oda is mentem. Az első órám
társadalomismeret vo|t. Bejött az egyik osztálytársam' Bródy Gábor, és ő tartotta az orát. Aztán jott
a nratek, azt Márió, és minden egyes órát az adott tantárgyfele|ős tartott'
il{ikor másnap megint.jöttem iskolába, minden normális vo]t. Nem tudorn, álmodtam-e vagr, igaz
voit' Egyet tudok: jobban szeretek a szürke hétköznapokban élni' nrint a |ordított lloptlan'

Krajcsovics Noónli

A FeÍctiire flllfuott l5ko|a
Az egyik nap az egész vi|ág a Íeje tetején állt Iskolába menet az űjságot visszafelé kellett olvasni'
lrogy a betűk értelrnes szavakat alkossanak, külónben sületlenség lett volna belőle' Az igazán |urcsa
csak az volt' hogy a parkoló tábla.,B'' betűnek látszott, ami eredetileg bébimegorző helvetjelö|' A
trretrón az emberek a lábukka| kapaszkodtak' mint a denevérek- Az iskolába béérve a legkulonosebb
dolog az volt, hogy mindenkinek égnek állt ahaja, Az órákon mindenki így írt' ,'katri ebxedók'''
Testnevelésórán levegóben bukfencezttink' A leesett tollak és papírok |oitelé szálltak. Aztán
Íélébrcdtem, megdÖrzsoltem a szemcm és láttam, hogy minden a rendes kerékváÍ.ásban tÖrténik.
Csak álmodtam' Vagy mégsem2 

-

Buru Marianna
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I pejtetőre fi'ttított t5ko|a
Anriktlr felébredtem, nagyorl megijedtem és megkapaszkodtam rnindenben, amiben osak tudtanr'
tnert iejjel lefcló lógtarn. I)c aztán rnegnyugodva Vettenl észre, hogy nern esek le, éppen ezért
|elá||taln. Nent is órtettem, nriért' de akaratlanul is elindultam anyukám felé és felébrcsz(etteln' Ó
tcljesen úgv visclkedett, nrint egy gyerek. aki nern akar felkelni AkkorjÖttern rá, hogy a szcrcpck is
Íejre á l l tak.
Aztán elmentem az iskolába' ott a gyerekek tanították a tanárokat ltt a kitűnó alkalom' hog-v
mcgszadizzuk egy kicsit őket. Rö €1tön mindenki |evont a tanárokól 50 pontot. ok pedig, rnivel
|éltek, csak adogatták nekünk a plussz pontokat.
Kicsit furcsán teltek az órák Egy pedagógusra kb. 5 gyerek jutott, akik mindenféle hülyeséget
tanítottek- En kínai és hacket tanár r,oltam. nrivel a tantárgyak is kissé fejre álltak- A hacketkerjóst
jobban szerették a tanárok, mint a kínait' éppen ezén kínaibóI mindenki l-cs' jaj bocsánat!' 5-Ts
volt- Végre eljott a délután' azÍ.án az este. Már úgyis elegerrr Volt cbbő| az egész kavarodásbol' F.s
akkor másnap reggel' Jaj' ne , már nregint| | ! ! 

N,Ícstván N,larce||

A fejtetőre áttított potí
A fejtetőre állított Poliban rnindcn.reggel osszegyűlnek az osztályok és kis ajándékokkal,
meglepetésekkel fogadják aZ tigyel €tes osztályt. Becsöngetnek' Á tanár benreg-.,az osztáIyba
Nemsokára a diákok is bemcnnek és rnegkezdik az órát. Ellcnórzik a tanár háii fctaaatat' kiadják a
do|gozatát és leszidják, nrert'sokat beszél (magában)- A |ejtetóre állÍtott Poliban (!) a tanárokgorombák, és köztudornású' hogy gyerekeket esznek,.ggóli'" (még szerencse, hJó" u kaja isteni)
A felsőbb osáályokban bizonyos órákra tilos, a tobbirel;edig ncm muszáj u"."nn]' A Íb1e tetejcreállított PoIi kÖrnyékén az utcák csil|ognak a tisztaságtól, o ták k.i,ott repáeső."au*r. csiripelésótólpedig alíg lehet tanulni'
A fejtetőre állított Poli egyszerjó, egyszer rossz'
Még szerencse, hogy a Poli úgyjó' ahogy van

Ká lmán Júl ia
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POLI GA/NER
Sziasztok!

**j,ubun néhány játékőrult fejéből - uWWÍotolvasva - pattant kiaz öttet, hogy de jó ez a
lwi#étr. mi Icnne, ha hozzátennénk valamir?

A, ...a.lAN .7SU,rn,a^n itt van cz a melléklet, amit szintén AnZsu-sok csináltak. hogy
t"gy"n u Wíaan ilyen is' Ez a néhány olda| etsósorban a (PC) játékokról szól. de lesznek hírek
másról is (pl. Intemet, Hardware. MP3).
\ícgpróbá|trnJ< minél fr issebb játékokró| rrn i ,  de mivc| havonta je lenünk meg' erre nem nr indig lesz
lehetőség.
Ha mcgírjátok véleményeteket, csinálunk Levél Arénát: gamer@hello' hu
Akinek sok szabadideje vaq küIdion nektink leírásokat!

Pindur és Dzsos (szerkesztők)

Deq' Éx véB1gját5zá5.

A Halál |ő pá|yáJa
|t{ielótt belefognánk az első.krilrletésbe, ajánlom, hogy csináljuk végig a tréningct, mert a játók
viszonylag nehézre sikerult, és itt lesz időnk gyakorolni a k*lonboző Á,-sv^u has"ná|utát (tipp' ha alopakodásos gyakorlat nem megy, akkor kereiiiik meg a pálya kÖzepén u iáthutu.lon páncé|t, tegyük1.ei, és fussunk, mert kevés energia van a páncélban)-
l\,{ielőtt elkezdódik a játék, állítsuk be, hogy miből akarunk fejlődni. Én a következőketválasztottam: Computer' Demolition, Low-tech' pistol. RiÍ.le.
I-iberty Island-en kezdtink' ahol az e|ején nincs tú| sok fegyvenink, ezért mindent dobozt VerjúnkszeÍ, amit lehetséges. Avíza|atti dobozokban hasznos dolgok' egy Multitool és egy Biocell leszEkkor jon Paul, és hosszas beszéd után megkérdezi tőli:rnk, h;iy 

"l;iylk 
r"gyu"n választjuk.Válasszuk a Snipert, mert ez nrás úton nem sierezhető meg' (Sernmiképp"n n".uutasszuk a Mini

!1ssuoY1. T:,t - az egyik terrorista huIlájában les., a dnp guni 
.pedig 

majd egy gránáthelyettesíti') Menjünk ki, majd (minél csendese-bben) tisxítsuk *.g íte,"pet| fre utanaoz"unk eltúlságosan, mikor már nincs puskaporrat teli a levegá, menjünk uisi'a od4 ahol a ralak elágaznakItt forduljunk balra és menjünk be a kis bazisra Beszóljtink az őrrel 
", "a,a.or;* 

meg tőle a l0mm-es ammo-t es a nyílhegyeket. Menjünk a bázis északnyugati sarkába, ahoi parabola van' A
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konténer kódja. 045 l. A talajba épített ajtót lockpick.ke| torjük fbl és gyűjtsúk be a jól nregérdcrnelt
XP-r
Mcnjünk k i  a báz isró l '  fordu|junk jobbra. indul junk e i  a sétányon'  tegyuk nlúlt  időbe a tcrror istákat
és a sétány vége felé talátható fénr dobozokon rnenjünk fcl a tetőre. Keressük rrreg a |cl|elé veze1cl
lépcsőket, és mikor már a legtctejérr vagyunk, kúldjúk az orók Vadászrnezőkre az őröket,
hatástalanítsuk a bonrbákat és induljunk el foI|elé
Fent beszélgessünk el Mr' RosszÍ.iúval, de ne bántsuk és |együnk hozzá kedvesek. N4ikor
megérkezik a katona, mcnjünk vissza a kis bázisra, a sziget nyugati oldalán-
Immár nyitva lesz a nagy ajtó, menjunk be és a második sziliten' lépjtink trc a fonTk irodájába'
Mikor kidumáltuk magunkat' menjünk le a neayedik szintre hacker barátunkhoz. és a dokiróI sc
feiejtkezzűnk meg, Mikor itt is eleget társalogtunk, menjünk vissza a második szintre' ahol a forrTk
iroclája mellett Van egy szoba' A szoba bal alsó sarkában lévő ajtón keresztÚl jutunk el l-lermann-
hoz ésjöVőbeli társunkhoz N,Iikor nreghallgattuk l-lermann narancslé nyavalyáját, menjúnk vissza a
kiindulási pontra' és,,haszná|.1uk'' a motorcsónak-Vezetőt!
Átadnám Abenek a stafétát, kclr.etkezzen a Red Alcn 2!

P i ndu r

NnL 20Al
A tavalyi év meglehetősen kTzepesre sikercdett az EA Sportsnál. A FIFA 2000 gyenge szerep|ését
csak az NHL 2000 tudta ledolgozni furradalmi Al.jáva| és graÍikájával- Mindezek elIenóre a
fogadtatás elég hűvos volt' lmlnár a gépünkben tudjuk az NI{L 200l |cliratú CD-t, és várjuk. hogy
mi torténik.
Pofon egyszeni install után bejon az igen csak szupi(dupi)ra sikeredett intro. A menü ha Ielret nrég
tovább finornult az elműlt egy évben. ElőszTr mielótt elkczdenénk ajátókot, gondosan állítsuk be a
grafika-részletességet a gépünknek megfelelóen. A menűben való szösztnÖtÖlés közben
hallgathatjuk azF.A á|ta| most is gondosan válogatott zenéket.
Kczdjiink mondjuk egy cxhibitiont game.et- Uj csapatok keniltck a játékba, kÖaük a Minnesotil
Wild' mely egyik figi'elcmmel kisért csapatom. BetÓhöm a meccset, villannak a már lnegszokott
r'akuk, de valahogy szebb az clrsszkép' Kezdődik a meccs, kicsit bezoomoi a karrrera, Na. itt
majdnem leestem a sámIiról, olyan Iátvány |ogadott- A játékosokat ntost nlár szám nélktil is
felismcrem, olyan egyéni és tiszta a képuk' Nagyon pofás, hogy a kis padról be.beintenek

néhányan'  A bíró bedobja a pakkot.
Shanahan elv isz i ,  passzoi  Yzermannck.
duwa body check, most a Minnesota Wi id

.. nyontul elóre passzolgatva. .I.íz 
nréterrc a

kapul-ól gondolom, na lovök egy
- s s : - - *  

\ 4 1 ' u t v l  5 u ! t u u t v r r r !  r r a  l r t ! u N  t E l . \

T-'--.=;):'\::::::l:::l;1-l:lt:T:i'l\:l1s-(o),| 
\ ne' a.jobb i.etsó sarkot, hanern a kózori 'eg

soraiban Lilők fogátI Facc.oÍI, megszcrzcm
a pakkot, rá is lövöm' de a pakk gvónyilr[i
ívben vágódi l< vissza a plexirol
Remélem sikerult valamennyit a játek
hanguIatából ezekbe az olda|akba
varázsolnorn. Az NHL 200l nagyon jó kis
játék' de van egy szépséghibája. A
gépigénye sajnos a grafika szintjénck
meg|elelően igen ntagasra sikeredett. tehát
eI ke|1 hozzá egy 36ó.on kegyegő Celeron

o o
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e Po|ip novemberi száma nrár egy ÚI j szc-
reposztásban készü|t.

i t't,ab Andrea. szerkesztgetó' Tóth Ágnes - !
. iródeák' Szijártó András - |relyesírás szakórrőnk, !
o Horváth Réka. a nagy internetes képkeresőnk' .
i ljraetyi Kriszta - részt vett, Csajághy Gergely - !
.  t ö rdel  ésFőzőAtt i |a.hadvezér 

:
. Várunk rninden érdekes, |urcsa. csetlcg rneg. i
: dőbbentő írást' de lra va|aki csak el akar lnonda. I
.  n i  eg; kedVcs t ö r tét)elc( ,  azt  is  szívesett  vár iuk.  .. ;  l - , . . .  '  o
.  l r J a r o K : l :
a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a

Karácsonyi főzőcske
Andrissal

LasSát) itt a karáosonY és otthol) az anytrkák eIkez'
rienek készÍi|ődrri, hogy nliné| több finonl és nelrr éppctr
diétas fogás keriiljörr az ünnepi aszta|ra' Az c har,i
qasztro rovat ebben kíván segitsóget nyújtani rrélrány
iltlctes' könnven elkészítheto karácsonyi étel Ic|.

Pisti karócsonyi pisztrdn gj a

Íiozzáva|ók:
fejenként egy.két pisztrárr g
20 dkg vaj
só
halanként egy.egy 4-5 cnr-es íényőgaIly

A halakat kívÜ|-be|ül aIaposan nrcgtisztítjuk, majd
besózva két órán át ál|ni hagl,iuk. F'zt kövelően vaj|al
kikcnt lapos tcflontepsibe |cktet1űk úg1', hogy a lra|ak
hasába |re|yezzük a fenyőgal|yakat és egy tcáska-
nálnyi vajat, majd az egészet leöntjiik a maradék ol-

Vaszlott vajjal. Középmeleg sütőben l 0 pcrcig altr|o.
Iiáva| |efedvc süt.jiik' rnajd aiIt eltavo|ítva nrég kb. l 0
percig pirítjuk, vigyazva, nehogy kisáradjon. Varázs.
latosrrr  f inonr l

Sertés kocsonya

tlozzáva|ók:
l kg tisztított csülkös kocsonyahús
l fcj vöröshagyma
4 gerezd fokhagvrna
l 0 szem egész bors
l kis darab szerecsendióvirág
l babérlevé|
i evijkanál só

E'gy ttag;, fazekat e|ókészítünk. Be!etesszÜk a még
fagytls kocsonyahúst, ós annli vizet öntünk rá, |togy
bővcn el|ep.je. .|egyúk 

be|c a fűszereket. a megtisztí-
tott' |réjas vöröshagylnát és a felbevágott foklrag1'.
magerezdeket. Lgészen kis |ángon, lassan felforra|.
.iuk. L}árrnenn'r,ire is habzik a teteje' ne kevergcssiik.

a hab magáttiI el fog
főni .  Kb. 4 óra a latt  a
h ú s  n r e g p u h L r i .  A
lángrti| a fazckat lc.
húzzuk és a húst koc-
kákra vágjuk. Készít-
siink e|ő tárryérokat.
o n t s ü n k  a z  a | i á r a
egy keveset a iébő|.
hagyjuk megdcrnred-

ni, nlajd tegyiik rá a hús-
ctarabokat. lsmét öntsiink belc cgy

- . q J
) ?

)'lL)
c

kis levet. nlajd rn iután ez a réteg is megderrnedt' rak.
juk teIe a tánr'ért. A tetejére borítsunk foI iát. és teÍ:viik
bt' a lr Ütöhc. hogy nregszr |árdu |jon'

A fog5,asztás előtti napon érdcnres elkészíterri.
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Á f{iltu|át létezik yagy Íenti
L-gy aIllcrikai trragazitr hosszú térrvÍ.eItár.ó tt1'ontoziist

kcZdctt  a N{iktr lás ló tezéséveI kapcsolatban'
l .  Egyet|en is| l1ert  Íélrsz i t iv i rsQrjta senr tLrd repl i In i l  Bár

szánlLrnkra erJdig ntóg 300 000 isrrreret|en t!lti|érry ta|álható
Fölc{Íjnktjn' 

.[.chzit 
ncrrt zárlrat.iLtk ki cgv repiilésrc képes rórr'

szarvast}.jta |étezÓsót se|ll.
2.  2 nr i l l iárd gyernrck ( l  8 évrré| f iata labl l )  é| a v i lágorr.

Mivela h indu'  zs idó,  t l r t tzt tI tr tátr  és i rrrddhista gyernlekek a
Karácsonyl  nenr t i t tnepl ik '  ez a szánr l9%.kal  cs ökkcn. A
NerlrzclkÖzi Népességszátn|áió l.liVatal adatai alapján l08
miI l i ó  csa|ádotjcIent akkor '  ha nt i rrden családban van les-
a|ább egy jó g1.erek'

] .  A MikLr|ásnak 3l  órá ja van az
a.iáncékok szótosztására' Ez azt jcIerlti.
hog1, nrásodpercenkérrt 967'7 csa |:itl'
hoz |átogat el. Vagvis nrindcn kercsz.
tóny csa|ádná|, altol vair Iegalább eg1',
jó  gyerek. a Mikulás l  ezredntásod'
percet tölt cl' l]z idij aIatt Icparko|, ki.
ugr ik a szán.!ábó l .  |ecsúszik a kérné.
nyen, nrcgtölti a zoknikat, a ntaradék
ajáIrdékot a fa alá tcszi. ntcgeszi a kikószítctt édcsséget.
f.elmászik a kétnérrybell. r'isszaugrik a szárrjába, nrajd átre-
pi i l  a nrás ik l rázra '  l la rr l  inc l  a l  08 nr i |  | ió  nrcgál lást  eg1,cr l Ie-
tesen oszt iuk c l  I . .oIdÜnk Iakott  terü lct in,  akkor l . l8 k iIo.
móter €nkónt Van eg1'csal i i i1 .  ig l 'a Miku|ás l28 nr i I l i ó  k i Io.
nréfen utazik 3 l óra a|atl, Ilkkor nrég neÍn szánlo|tuk azt.
amire napol1 la legalább euvszer t t t i t rden etr lbernek sz i iksé.
ge vat l"  i l Ietve az etetést senr.  l -ehát cZ azt jeIe i l t i '  hogy á
i\,1ikLt|ás szárl.ia l l47 knl,'s sebcsséggel halad'

4 '  A szán sít|va ntegit l t  eey érdekes kérdés. l la azt
r,esszük' hogy rninden családban az eg1,jó gyerck egy kr;-
zepes nréretii LECo cstlrrtagot kap (arni kb. 0.9 kg sú|1'ú).
akkor a szátt 97200 torrlia sírl1.t cipe|' E'rre rneg rájön a
köz isn lcr-tcn tÍr ls[r|yos N4ikulás súlya is '

A kiiIönlegcs '.rep(ilő rérrszarvas.' kb. a l 0-sz-ercsét tuti.1ir
elilúzni. anItak. irtnit egl, ..rnezei..hír, akkor is |j88ti0 rénszar.
vasra Icnne sz-iikségc a Mikuliisrrak. 

.l.ehát 
szó seln lelrel,.hrrl-

mi.. 8.9 rcnszan'asról! f]uzcl isnró|.jeicntósen rrtegrrövckcdnc
a '.szereIvénv (isszsú|ya... Nlu{assilIl nekem r,alaki akár egy
ol;'an 1,'' ' is. anrire e{:v kijzcl 40000 réttsz:rr,as Vontatla.
I 08800 torrnás ,"nr ikLrlás jzirat.' lc tud sállni.

A kórdés tehát adott .  Sok o|yan érv van, arni  e l lenc szó|.
Szer intetn t l indenki  d öntst 'c l  rnaga. hory cgvjátékos ker l -
ves v iIágt lan ó|.  r ,ag;,  c*v k iírbránclító .  a rnaga va|ójában
száraz v i lágbarr.

lstráb Ant|rca (DcHÁt)
Forrás: SPY trragazin

J ön a Mikulás
Vas/tr.rrapról lrótf őrc v i rratiil éjszakátt b iztl

I t r  ár l  t i i t rb czrcrr  1tr . i | rá l l lak r  i r raszt:t t t l  l r  u l  c .
rckszobiik stltétjében' l'ersze rrra rnár a legkr.
sebbck is  ntcgistt ler ik a szot l rszétl  bács i t .  ak i
il1'ctlkrr1 1'n11n5231.álIt ragirszt, vag-v a takaró alill
l cs ik nreq, artt ikor anya k ibu-[ j l regyen az abiak-
hoz osot l .  l 'ehet '  hogy tt ta ntát .a Miku|ás scr l t  a
régi?

A decentbcr 6.i ajándékozási szokás trillll
lbrrásbó| táplá|kozik. Mindeneke|iitt abbtil a Ir'

gc 'nr l th i i l .  I ro i . :v  M ik  l t r s  a r l r r . rL

idején s.rjátos rnódoil segitett eg1

c s a l á d  l r á r o l t t  l c i n r á I t '  Á  | á r l r t r k

szegénvségük nr iatt crk.jlcstelc|]
éietel akartak kezdeni. anrikor
cg1 ó j j c |  a  p i i sP ök  anr t ;  i  pér l z t

d , ' 1 r 6 1 1  1 r "  a z  a b l a k u L o n .  r t
t t t c t t l t y i v c I  l t t  i r t d l t á r l t t r l t  l  i s z l c s

5 L ' B ' c 5  | l i i 1 a s s á g ( ) l  k ( i t l I c I t ( k

Egves néprajzkutatók szeril1t a2
álö lt özctes aIak rré|nct Íerü letről kerii It hozziink.
ahol a get.rnán nl Ítclsz fij istenét' a.1utaIlnazri és
büntetij \\/otant r'áltotta |el'

Maga a lr4ikulás cseh eredetii sz,ó. a rn[llt
száz-adbalr tcrjeilt e|. A tóIi itnnepek ajándctko-
z t i  |érr ' ve inck  cgycíbként  n tás  országokban i s
nagy l ragyomár tya i  va l l l rak .  A  ne in l c t  l ] rau
l lo l l c ,  a  f ra r i c ia  Péle  NoeI ,  de  aZ oÍosz  G\e( l .
nlar(>z . at'al, Fag1' Apó - is részint slcrcl}.set
hozó ,  rész in t  i j esz tő '  dén lon ikus  |ényck '

A  ' . t l r r t  lnag 'var . '  M iku|ás  .  ak i t  az  u t t ibb i
ér.tizctlr-kben . 

.I.éiapónak 
is ncvcztck . ezell a

napot l  az  á ru l t ázak  c l ó t t  t rgvar rúg; '  n te l ta Iz i Iha .
t ó ,  In i t l t  az  óvodákbar r ,  az  i sko iákban,  r ,ag! 'a
retldczvéttt,ckctr |vlegrendclésro Itáz|roz .i i irt.
rncgszcnl ló| i i i gr)nrjtlsarl k it isztított lábbel i kct' . '.
s  Cgcsz  evben eZ aZ cgyet l cn  nap.  anr iér t  ő t
oko lhat j t rk '  l ra  reggo l re  teIc  |csz  a  | t óc ip i in i .

T ó t h  Á g n c s  ( D c I | Á Í )

Forrás: rvu'u''Ltjpcst |ru jrl1'-

_  J f  r \  r. f  .1 V \1!í '
J  ' r ; r Y * - t i . I  . -

r}V* ' ' l r7," ^- -
íf|z\' ', ltr+}i.í"
\n'Z *'s<*" ')r,

lfu-,{;$12!' r'il
/ i,(\ \NI.a -/

,-\:1 "
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orfeusz söriiző
Az orfeusz söröző a IX- kerü|eti Bakáts téren

ta|álható. Én rrrásfé| évejárok oda a baráti társa.
ságomntal.

0,aszlro
tnkoBniki (Liszt l]erenc 1ér)
.Iégvirág fagy|a|tozó (  |  l38 Váci  t l  l  50.)
Kínai étterern (oburia Nagyszotnbat u.)
Madc in (Vl .  Andrássy út)
MAl{ARADZSA ( l l I .  ker.  t}écsi  út)
Pest i  Vendéglő (VI.ker.  Paulay Ede u.)
PiIvax ótterem ( l052 Pi lvax k öz l .3.)
Poco Loco Tropical (t-ovag u 3.)
Ponrpei (Liszt l.erenc tér)
Vónusz étterenr ( }03 i Dósa Lr 2/4)
Vista (VL ker. Paulay Ede Lr. )
Vörös oroszlán teaház (Jókai tércn)
Zenit étterern ( l 092 Ferenc krt 2/4)

Ifj. George Bush szavai:
Az importunk túlnyornó része kÜlíti|dról szárnrazik'

lla nem lcsziink sikeresek, kérryte|enek |esztink elvi-
se ln i  a kudarcot.

A rcpubl iká l r t lsok szcr int |ontos az attra g1'crrt tck
kapcsoiat.

A Iegjobb anlerikaiak a világon Anterikában vannak.

Dú júsz p is i |n i?

Where's the rabbit? = Ilole a new see?
I have trvo cats. = Orre kate muclr conre.
It 's  cold outs ide. = l{e dag one keen.
I have six pocket knives. : One hut bitch conrc.
T-shirt iu holes = Luke ash tree uow_' l 'he 

pony is  s l ipping. :  Cherv seek a c l reek
co\v.

I  bave s ixty,two gcats.  :  One hut one Karr
catch cal] le.

Seagull egg = Sheer I toy ash.
Therc are two men over the bushes. = Kare

fare fee one a bock Ron tool.
I  l ikc you! = Beer lack!
Mother 's ca l l ing you! :  A new soul!
T'here's a shredded crow on the iron. = l.apc

at war )ou one a wash on.Kellernes, kulturá|t hely. Két szintes, egv íi'Iső
és egy alsó, pincerészbő| áll. A ftjisó részeIr egy
aszta|. egy bárpu|t és két rnásik hárptrltszerú asziá|
talá|ható. A pincóben 6 nagy és egy kis faasztat
r,an. A megvílágítrás elóg haIr,án-v, ami az asztat
íölötti |átnpákat iIlcti. F,g5- kicsit alacsonyan van.
nak' tehát figyelni ke|| a fejünkkel. A kiszo|gá|ás
udvar ias '  tgaz.  k ics i t  lassu is .  ntc11 e| i 'e sok r  cndó.
gct keII k iszolgáIr l ia a kót  p ir tcórItck.  Éólcx |rérvé.
r:ct l  I lagy a forgaIom' a lrr ikor ó| özcne is  van'  Pén-
tek esténként l gitáros gitározik' és énekel ma.
gyar és külÍtildi örökzö|d számokat, trríg szonlba.
ton három. másík. fiata|abb férÍ.i teszik ucvanczt.
Í:z nag1,on jó  hangtr latot h ld lcrcmteni .  fáce. h.
ut\-e&V társaságltak l t rár  k ics i t  a l .c iébc szá i l t  az
r ta j .  és az éneLesseI egYl i t t  ér lekc l  r  rek.  I  Iver rkor ha
. lz  entber asztaIhoz akarj tr trr i .  c|őrc |e ket l  lbpla l -
rr ia.  men kt i | ö l lbeIr e|eg k ics iaz esélv arra.  Iroty |e
t udJon ü|n í. AsztalÍbgla|ásná| | 000 Ft/fő ln irr imurn
togyasztásnak meg kel| |ennie.

Az árak elfogadhatóak. PéIdául a |eeolcsóbb
' j rb ö l  egy korsó- 4 d| -  l60 F l .  a pohár.]  d|.  85
i . t .  ami megór i .  men | lcg}o| l  f i r ro,tr  cz a baiur s ö r .
'.\Z élcIek viszont anná| rosszabbaL. A IneIcgszend.
\ lcs( 'k k ics ik.  nenl  is  a lcgf i t rornahhalt '  cs-ezekén
1 j0.  |  60 Fr-or is  eIkérnek-

VégÍil is szerintern érderles Iernenrri baráti tár-
saságga|' rnert ajó hanguIat biztosított.

A mú|tban |rozott dtjrrtéseirn töké|etesek vo|tak. Ajövőben hozott döntéseim is töké|etesek voltak.

Sokat haIIottunk a Marsró l .  Képeket is  |1r(tunk a
Marsró|. Vannak a Marson csatornák, bennÜk r'íz. l.Ia
van víz' valt oxigén. l{a van oxigén' az aztje|enti' lrog|
tudunk |élcgezni.Csajághy cergcly

találta: Dóczi Katalin (.I{.iTA JAzz)
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Nagy Ádám iigye

A l]ernát Éva, Steili E'sztcr, Bágyi László Ösz-
szctételti iskolabíróság 2000' szepternber l9-
én tárgyalta az esetet.
Ádámot osztály{őnökei panaszolták be, nren a
tanévkezdő osztálykiránduláson a|koholt tb.
gyasáott (attól rosszul is Iett)'
A tárgyaláson tisztá2ódtak az a|koholÍb-
gyasztás korlilményei' Adám nem tagadta.
hogy valóban ivott - ha nem is jelentős meny-
nyiséget ., de rosszullétének Íö kiváltó okáu|
azt jelölte meg, hog-v sosem szokott aikoholt
inni' s így már kis rnennyiség is megártott neki.
osztályfonökei elmondták, hogv Adárnmal a
korábbi két évben nem voltak problérnák, így
erre is tekintettel a bíróság a ktjvetkező hatá-
rozatothozta.
Ádámot megrovásban részesíti az isko|ai
rend (mely az osztá|ykiríndulásokon is ér'
r'ényben van) súlyos megsértése miatt.
A határozat ellen a kózhczvétcltőI számitott 8
rrapon be|ül felIcbbezni lehct'

Budapest, 2000. szeptcmbcr 2l.

t + *

Csajághy Gergely és Tóth Gergely ügyc

A Bernát Éva, Steili llszter, Bágyi László c!sz-
szetételú iskolabíróság 2ooo' szeptenlber l9.
én és 25-én tárgyalta az esetet
A panaszt Nagy llona nyújtotta be, tarta|lna
pedig az volt, hogv a'két tanuló azon a tan.
órán, me|yen a tanárnó helyettesító tanárként
órát tartott, megengedhetetlentil viseIkedett,
nem hajtották végre a tanárnó utasításait, nem
végezték e| a szaktanár által elóíri feladatokat,
másokat is zavartak hangoskodásukkai-
A tárgya|ás menetében a biróság rnegpróbálta
vizsgálni a panaszbeli tényeket' Ebben a pana.
szoltak meghallgatása me|Iett segitségct nyúj-
tott aZ osztály néhány tagja is, akik megielen.
tek a tárgyaláson' A tantárgy|elclóst is meg-
hallgatta a bíróság' A megszóla|ók úgy véic.
kedtek- hogy a panaszolt tanulók viselkedése

nem volt kirívó. óket külónTsebben nem Zavartak a

munkavégzésben' ugyanakkor tény, hogy valóban

nem azonnal és nraradéktalanul hajtották vógre a

tanárnó utasításait. A panaszoltak maguk is elis.

merték' hogy lassan' körülmérryesen, huzakodva

tel tek csak e leget a tanárnó ohajának A hrroság

egyertelmesrt(i kér désere elismenék. hogy nemi

engedetlenséget mutattak.
A tárgyaláson a panaszos nem tudott rnege|cnni'

igy a b iroság'  In ivel  az o á||áspontjára is  k i r .a l rcs i

volt' a tárgyalás folytatásául írj időpontot hatáto.

zott meg' Nagy llona a bíróság sajnáIatára ezen a

tárgyaláson senr jelent meg, így kényte|enck vol.

tunk az ő álláspontjának részletescbb ismerete né|-
kül  donteni .
i!{ivel a tárgyalás menetében a panaszoltak maguk
is elismerték, hogv engedetlenek voltak, ezt a birtl-
ság a terhtikre rója. Annak mérlegelésére, hogy
milyen mértékben zavarták az órát, fegvelniezet.
lenségük az engedet|enségen túl vajon rnilyen
mértókbcn volt tiszteletIen' a bíróság 4 tények
számbar'étele alapján neni vállalkozhatott, Ezek
alapján határozatában a tanári utasítással szembcni
engedetlenségért Csajághy Gergelyt és Tóth
Gergelyt fi gvelrneztetésben részcsíti.
A biróság nreqengedhetetlennek tartja. hogv órte|-
nrezhetti, az általános normáknak megfelelő tanari
utasitást ne hajtsanak végre a diákok lr4egenged.
hetetlen' hogy az órai munkára _ egyáltalán. nrun.
kára - |elszólitás pusztába kiá|tott szó lcgyen
A határozat irásos formájának kczbezvételétől
szánrítva hatályos' FelIebbczósnek 8 napon bciiil
helye van

Bp..  2ooo. sr ,epl .27.

Ercsónyi  Adánr,  Dobai  István'  Romhány Ger-
gc|y ügve

A.fakács Gergely' Bágyi Lász|ó clsszctéte|ű isko.
labiróság 2000' november l4-én tárgyalta az esc.
tet .
A fcnti diákokra panasz érkezett az lskolabíróság-
ra, mert vírust terjesztettek és használtak a l,oli-
technikunl  l iá lózatán Az inÍbrmat ika mttnkacso-
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port',vírusok tárolásáért' terjesztéséért és
szándékos károkozásért' veszólyeztetésé11.'
panaszolta bc őket'
A tárgya.lás menete során részbcn a vád tény-
|e|tárásából, részben a panaszoltak beisnreré.
séból bcigazolódott a panasz-ba bele|oglaltak
megtoÍténte. A bíróság rrregítélése szerint a
szándékos károkozás is megtönént, de úgy
látjuk" hogy tettűk hatásának nem teljes tuda-
tában tették a diákok' amit tettek. Ezek alap-

,ján a következő határozatot hoztuk.
A három diák hibázott' fegyelmi vétséget
követett el. Mindhármukat kizárjuk a Poli.
technikum diákköziisségéből, de a kizárás
végrehajtását fe|függesztj ük mindaddig,
míg más, számítógéppel, számítógépes há-
lózattal összcfiiggő űgyben durva, súlyos
hibájukért újabb elmaraszta|ást nem kap.
nak (Ez természetesen külön-külön is érvé-
nyes') A rendkívül súlyos fegye|mi vétség eny.
hító megítélését két tényezore alapoztuk. Egy-
részt a Politechnikum é|etében ez az első ilyen
jellegű Ügy. Talán nem világos mindenki szá-
mára, hogy mennyire veszéIyes, ami tortént'
Határozatunk tehát egyszerre kíván
ntegbocsájtó, fi gyelemfelhívó és elrettentő
lenni. Ugvanis nyomatékosan felhívjuk a fi-
gvelmet arra, hogy a későbbiekben a nrostani-
hoz hason|ó tartalmú és mélysógű ügy esetén
az elkövetókkel szemben az iskolából való
kizárás lesz a büntetés' Jelen esetben további
enyhítő tónyezőt jelentctt, hogv az osztályfló-
nokÖk a panaszoltakat jórava|ó diákokként
mutatták be, eddig nenr volt panaszra okot
adó tettük. Me|lékbiintctésként e tanévtren
rnegvonjuk a há|ózati azonosítójukat és a
pol i technikumi géptermek délutáni ,  vaIa-
mint a ktinyvtári és napköziben levő gépek
bármikori haszná|ati jogát. Kett €jüket a
tantárgyfelelősi tisztükből e tanévre szó|óan
visszahívjuk, tanulócsoportjaiknak új tan-
tárgyfelelős választását írjuk eIő.
A szankciós rész mellett határozatunkban
aj ánlásokat is megfogalmazunk:
l ' A tárgyalás során kideru|t, hogy az elma-

rasztalt három diák mel|ctt mások is elkö.
vették az általuk cIkoVetett tbgyelmi vótsé-
get' A tárgyalás azonban nem vállalhat.ia a
vizsgálati szakaszt' Felhivjuk tehát aZ iskota
vezetését' hogy kövcssen eI mindent annak

érdekében. hogy a még le nem lepleződttt hibá.
zók is iskolabíróság elé kerúljenek'

2. Ajánljuk, hogy a Netikett kapjon újra nyilvános-
ságot. azt kapia meg mintlen diák' (|- lz evbert pl '

Y i : . , ; . - . . ' "  *

a'Pf8di{.tr,d nyi l várr osságát k i ha szn á | v a. i o vö
tanéVtol a kóvetelnrényfuzet részeként )

3, A Netikett szovegejól olvaslrató formában ke.
ruljon ki a géptermek falára A Netikett lénycgi
részeit. valarrrint e határozat tartalmát az infor.
matika-szakórákon tárgyalják meg a diákok a
tanáraikkal.

4' A szakórákon való megbeszélés mellett döntsön
úgy az iskolavezetés - ha énelmót látja ., ho.gy
iskolai, évfolyam- vagy osztálynyiIvánosság
előtt vonódjanak le az Llgy tanulságai, fogalma-
zódjanak meg nyomatékosan újra azok a fi.
gyelmeztetések, meIyck a sz-abályok be neIn
tartóinak szóinak

A határozat eilen a kézhezvételtől számitott 8
munkanapon belül fellebbezni lehet'

Bp . ,  2000.  novernber  17 .
Az iskolabíróság nevében- Bági'i I'ászló

* x *

Szelestci l!íiklós (JU.I.A Jazz), Ilartos N{i|:in
(Munkásosztály)' Nagy Ándrás (J[ITÁ Jazz),
Lucza Veronika (|UT'A Jazz), Mcgyaszai Ró-

bert  (Monopol i )  i igye

Az iskolabiróság 2000 október 25-én tárgyalta az
eseteket A biróság tagjai: Jelinek Gábor' Csajághv
Gerge|y' Diósi AJojzia

Szelestei Miklóst osztáiyí"onokci Sánta Judit ós
Főző Attíla' Bartos Mi|ánt pedig ugyancsak osz.
táIyfonokei: I\'Íurányi Natasa és Bágyi Lászió je'
lentették |el, mert Colin Hackett két alkalommal
tanítási idó alatt a B épúlet aktuálisan Úrcs ternté.
ben találta óket- Az egyik terem állagából ité|ve ott
az e|ijzőekben dohányzás is történt' ezt a kÖn]rl-
ményt az osztályfonokÖk megielolték a feljelentés.
ben.
A tárgyaláson Miklós és Níilán e|ismerte a tanóra
alatti tartózkodásra vonatkozó szabálvok nreqsér.
tését Ncm tagadták. hogy az egyik terernben do
hányzás is folyt, attól viszont következetesen e|-
zárkóztak, hogy ók dohányoztak volna'
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A bíróság úgy találta, hogy a dohányzás vádja
rrern bizonyíthatő, ezért ezze| nem fog|alko.
zott. NÍik|óst és Mi|ánt a tanóra a|atti tar.
tózkodásra vonatkozó szablilyok kót alka-
lommal történő megsértése miatt figve|nrez-
tetésben részesítette és a II. negyedév idejé.
re megvonta tő|ük a szabad ór:ira iárás
jogát.

Nagy Andrást és Lucza Veroni|ilát osztály.
ftjnÖkei: sánta Judit és F-óző AttiIa jelentették
íi:i. nrert tÓbb izben megsértették a dohányzás-
ra Vonatkozó törvényes, illctve az cnnck kap.
csán kialakitott iskoIai szabályokat'
A tárgyaiáson András és Verorrika elismerte a
dohányzásra vonatkozó szabályok megsérté-
sét' A beszólgetés kapcsán a bíróság arra tore-
kedett, hogy nteggyőzze óket' elhatározás
kérdése, hogy felhagyjanak a dohányzással'
Kótségcs azonban, 'husy mentt; ' i re Vagi '
egyáltalán sikerült-e kozelitenünk a kct fél
áliáspontját,
Á bíróság Andrást és Veronikát a dohány-
zásra vonatkozó szabá|yok megsértése mi-
att mcgrovásban részesítette.

Megyaszai Róbertet terméSZetismeret-tanára,
Somogyi Agota jelentette fet, rnert vise|kedé.
sével folyanratosan zavana a tanórát. |ehetet.
|enné tette a normál is  munkát.  Amikor Ágota
más helyre akarta ültetni, akkor Rolli elószór
megtagadta, hogy te|jcsÍtse ezt a kivánságot.
Ir4ásrészt az át i i | tctessc l  va lo egrc l  ncnr óntsót

az iskolai élettel össze nem egyez-
(etheto kommunikációs stílusban

lrozta Ágota Itrdomásara Ag() ld a

l-eljelentésben párlruzatnot vont a

soÍozatos órai pr.oblómák és Robi

tárggyal kapcsolattls gyenge ered-
nrényessége közott. Agota |cljc.
lentésóhez csatlakozott |]ág-vi
[.,ászló művészetismeret-tanár' aki
hasonlóan jellemczte Robi tanórai
lrozzáállását.
A tárgyaláson Robi elisrrerte a

. Í.eljelentésben foglaltakat' ószintén
bcszántolt arfól, hogyan .,zajlik'' az
óra; nem próbált kibúvókat keres.
ni. Az általa elmondottakból azon-
ban az is kidertilt, hogy az órai
rendetlenkedés nem az ó specialitá-

sa, hanenr |egalábbis csoportmunka' me|yben né-
gyen.oten niűkódnek együtt' Ezzel egyetél1ett a
kót |e|elentő szaktanár ís. Ezen túl a szaktanárok
kiemeiték' hogy amióta a feljelentés megtonént,
Robi láthatóan váItozni igyekszik. fe|szcre|ésse|
jelenik meg az' oran, odafigyel és közremíikcldik a
munkában
A bíróság Robit figyelnreztetésbcn részesítette.
Tovíbbá úgY dÓn{tlt. hogy a probléma megoldása
csak hosszabb egyuttmúkodés és erőfeszitések
során rendeződhet' Ebben a folyamatban dtintő
szerepe lelrct ós kell, hogy |egyen az' osztá|ykóZos.
segnek. LJev érezzúk, hogy Robi (és a tobbiek)
problérnája csak osztá|ykeretben, egy olyan kTzos-
ségben o|dható meg, ahol a közösség tagjai feielós-
segel ereznek e.qyrnás iránt, gyakorolják és clvárják
az erltber.cntber kTzótti tisztelet megadását. ternró.
szetcsen mindczt aZ összes iskolapolgárra vonat-
koztatva A bíróság feltételezi. hogy a Monopoii
osztáil'mint közosség nregfelelő hátteret tud bizto.
s i tani .  i l letve kÖzre is  tud működni  ebben a renrélt
átaiaku|ásban '
A biróság figyclernnre| kívánja kísérni ezt a fol.va.
matot' E'Zért úgv dÓntittúnk, hogy kéthavonta
konzultác iót  tartunk, ahol  Robival  és :rz osz-
tályfőnökökkcl órtékeljiik az e|te|t idíjszak cse-
nrényeit, rögzítjük a tovább|épés konkrót cle-
meit '  Ac lott  esetben újabb iskolat lírósági  tár .
gya|ást kezdeményezünk, reméljtrk azonban'
hogy crre a szé|sóséges mcgoldásra nem kerúl stlr
A fo|yamatos konzultációt mindarldig folytatjuk'
anrig a ilíróság. illetve az osztályfőnókok nenr gvő.
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ződtek meg arról' hogy a konfliktust kiváltó
problórnák megoldódtak. F,bből következik,
Irogy a folyarnatcrs konzultáció mindaddig tart'
amíg |elfuggesztését akár a biróság' akár pedig
az osztáIyfőnökök nem kezdeményezik.

Budapest, 2000. november 8
Diós i  A lo iz ia iskolabíró

***
Gyöngyösi Dóra Intenziv osztályos tanuló

iigyc

..\z lsko|abíróság 2000' október 30-án tartott
tárgyalásán Varga GyÖrgyné Petó Mariann
szűló (Munkásosztály)' N{olnár fuchárd diák
(salhéSoK(K)) és Veres Gábor tanár voltak a
l l i r ó k '
F,lsőként Gyöngyösi Dóra Intenzív osztá|yos
lanu)ó ügyét tárgyaltuk, aki október 24.éig |5
Orát muIasztott igazolatlanu1- osztályónökei a
Íeljclentést irásban kiegészítették' mivel a tár-
gvalás napjáig Dóra igazolatlan hiányzásainak
szárria eléne a l8(+l/3)-ot' Meghallgatása
:orán Dóra elnrondta' hogy a rnulasáások
ztjmét okozó reggeli kósései az utazás kisú.
nithatatlanságából adódnak, és bár megpró-
balt e|óbb elinduIni' mégsem sikerult időben
beerkezni. Gallai Zsófra és Szabó LászIó osz-
talr.fónokÖk je|ezték, hogy a szüIót az 5' a|-
kalont után értesítették' a 9' után pedig elbe.
'zólgettek Dóráva|, igyekeztek segiteni e
l'roblénrája megolr1ásában, de ez nem Vezetett
- . lkerre
.\z tigybcn a biróság az a|ábbi hatáÍozalot
I  l  ()zta.
(ir'öngyösi Dóra lntenzív osztályos tanuló a
határozat kézhezvétilétől számított 30 nap.
tári napig köteles 8 óra 00 percig beórkezni
ez iskolába, ezt a recepción taláthrtó |apon
a|:iírásával lrizonyitania kell. tla 8.00 és
tt. l 5 között érkezik meg, akkor !l3 ígazo-
lat|an órát kap. Ha viszont a tanítás kezde-
téről is e|késik, azaz8.15 utáni beórkezés
esctón már egy egész igazolat|an órát kap'
25 igazo|atlan óra elérósekor ügye automn.
tikusan visszakerül az lskolabíróság e|é.

Drdéiyi Krisztina és Preiszner Nór.a DeHát.
osztá|Y()s tanulók ügye

A tanulókat 2000'  október l8-án értc tctte l l  Diós i
Alojzia tanárnő' a(i Napközi Íigye|etesként észlel-
te, hogy a rrrosdóba engedéllyel cltávozott tanulók
túl régen vannak távol. lJtánuk menve látta, hogy a
|ányok a mosdóban dolrányoznak Ügwket Í|eren.
di Ágnes és Daróczi Judit osztályflonÖkok tánák a
bíróság elé'
Az ügyben a bíróság a kovetkező határozatot
hozta.
Preiszner Nórát az iskolabíróság íigye|mezte-
tésben részesíti és 30 naptári nap időtartamra
e|tiltja a Napközi használatátó|, azaz kötelezi a
tanórák látogatására.
Erdé|yi Krisztinát az Isko|abíróság megrovás.
ban részesíti, és 30 naptári nap időtartamra
e|t i l t ja a Napköz i  használatátó l .
Indoklás. A két tanuló egyaránt vétkes abban,
hogy visszaéIt a Politechnikurn által kínált szabad.
sággal' a szabad órárajárás intézményévei'
Preiszner Nóra már elnlúlt l 8.éves, így jogában áll
hódolni szenvedélyének' de ezt nenr a kijclolt he.
lyen és időben tette' Erdélyi Krisztina még ncm
töltotte be ezt az éIetkor1, ezért ó scmmiképpen
sem dohányozhatott voIna az iskolában.

***
Polip kontra Po|y-p ügy

Második ügyiink a Média faku|táció tanárának és
tanu|óinak feljelentése volt' amelyben a 7' évfo-
lyarnos Poly.P osztály ellcn tettek panaszt. a fá-
kultáció Polip nevű diáklapja nevének vódelrnében.
Ebben az ügyben az első feljelentés szeptember 6-
ai keltezóssel,2000- szeptember l8-án kerult be-
adásra. I]z után a bíróság tanári oldala azt a dÖn.
tést hozta, hogy kezdődjórr egy egyeztetési folya.
mat a két fél kozott, mc|y során törekedjenek egy
megnyugtató kompromisszumos' megoldás elfoga.
dására' Ennek elősegítését a bíróság Veres Gábor
bíróra bizta. Á tárgyalásig e|telt időben a fe|ek nem
tudtak megegyezni, igy a fakultációs csoporttó|
újabb beadványt kértünk, amelyben aje|enleei
helvzetnek megfelelő clvárásaikat |ogalmazhatták
meg. Ez az irat 2000 október 27-én érkezett mee
a birósághoz' kerve. hogy az köte|ezzc a Poly-P
osztál}'t nevének ebben a formában ttrténő hasz.
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ná|atára (azaz' Po|y-P tlsztály)' r,alatnint egy

boosánatkéró nyilatkozat,,ffia&fuun uolo
kÓzZétételére-
A tárgya|áson.ielcn voltak a Poly_P osztáiy
dia ikja i  ( l0- l  5 fő) '  a rnédia |akultác io d iákja i
(5 fo). valamint Nagy IÍona osztályíbnök és
Jakab Judit, a l,olitechnikurn tanára. A nreg-
szólaló diákok éIvelésükben elnrondták. hogy
a nér, választásakor velük csak azt kozoltók'
hogy már megiévő osáályner.eket nenl szallad
vá|asztaniuk. ezek után az iskola nc.,,ében sze-
repló ''poli' ' clőtagra kerestek kiegészító vari.
ációkat és így a diáklapról nent turlva buk-
kantak a Poiip névre' Késóbb osztály|onökük
elmondta nekik, hogy már vo|t ilyen nóv zz
iskolában' de azt nem tudta biztosan' hogy
jelenleg van-e gazdéqa, és hogy okoz-e prob-
lémát a név felvétele' A gyerekek úgy gon-
dolták, hogy mivel két külÖnbÓzojeilegii cscl.
portról van szó, és az írásrnód is e|térő' ez
nem okoz f<!lreértéseket. A fakultáció tanulói
közül Erdélyi Krisáina, Istráb Andrea és Szíj-
ártó András nyilvánítottak vélenrényt, |őként
morálisan elítélr,e a név,,ellopását,'. Jakab
Judit szerint nem vall nagy képzeloeriire egy
nrások által kita|ált néV átvétele' hiszen akár a
,.poli' ' elótaggai is sok nrás lel,etóség lett vol-
na' Az sem helyeselhető, hogy egy iskolai kö-
zösséggei egybe|orrt nóv most másokhoz ke-
rül. Nagy Ilona osztályíiinok elmondta. hogy ó
',gondolta, hogy cbből baj lehct''' de rnivei az
osztály ragaszkodott ehhez a nér'hez' ós nem
volt semmilyen tilalonr a felvéte|e e|len. ezért
maradtak a Poly-P elncvezésnél. A táborból
hazatérvc az iskolában találkozott F(iZő Atti-
lával, aki mindjár't kozÖlte vele' hogy ',vagy
nregváltoztadák az osztály nevét' vagy felje-
|enti óket az Iskolabíróságon''' Ezek után nem
egyeztettek a tartalék nevek felvételéról. ha.
nern kivártak, jobbnak látr,a, ha tényleg a bíró.
ság dÖnt' Az Úggyel kapcsolatosan Molnár
Richárd iskolabíró bemutatta azt az elntú|t

tanév végén uWffif ,unmegi1elent egész
oldalas hirdetményt, ar"rrely a Polip újság meg-
szűnéséról tudósít' Ebben nern ta|álhatti utalás
sem a lapnak a média |akultációval való kap-
csolatára' sem a kósőbbi. új szerkesztőségge|,
de azonos néwel való újraindítására' Az ügy-
ben a bíróság az a|ábbi határozatot hozta:

|, A Po|y-P osztályos gyerekek ebben az iigylren

neIn nraraszta lhatók c l ,  bocsánatkérést nem keI l

kiizzétenniíi k.
2,  A Pol ip név :r  nr indenkor i  módia fakultr ic ió

lnpjának elIrevezésc, kiejtése kiivcti az ír:isnró-

ttot. A Po|y-P osztály nevének írásrnódja nrár

megkül önböztctő,  de azt a k ic j téstren is  je|ezni

kel|: ''po|i pé'', esetleg ''polip osztály'' ftlrnrii-
ban. lIivatalos közlésberr csak ezcket a firrnrá.
kat szalrad haszrrá|ni .
3, Nagy llona o-qztályfőnök hibázott' nrivel iu t.lsz.
tály crdekét képviselve nern igyekezett az iskolai
hagvonrányoknak, szokásoknak jobban mcgfelclo
névl.álasztast elósegíteni, (Arról osztályfibnÓk 1ársa
nen] tudhatotl, lrogy létezett a Polip újság-) Ké-
sőbb ttjrekedett a nreeegyezésre, de az év eleji
alkalmas pillanatot elszalasztotta.
4, Fózij Attila is hibirzott' nrivel az ügy kipattaná.
sakor túl kcnróny álláspontot vett fel és ezzel a
bírosagi  rnegoldás (pcrcs út) |e|é tcrc l te a7 ese|n( i -
n5cket A,@-?bun megie lentcte l l  l r i rderes
alapján pedig a közvélemény - és így a néw,álasztó
osztá lv is .  azt  h ihette,  hogy nem lesz másik. 'élő
pol ip"
5, A midia |akultációs diákok a tárgyaláson a ki-
sebb diáktársaikkal szeniben tanúsított támarló'
kioktató hangr,'ételükórt ntarasztalhatók el' Ljgi'a-
nakkor a biróság nregköszöni nekik, hogy ráviiá.
gítottak a |!olitechnikum csopor1nevek vódelmébcn
meglévőjoghézagára, és felkéri őket, hogy n1rljt.
sarlak be javaslatot a bírósághoz ennek megszún-
teleserc.
ó' A bíróság ktteleZ; a feleket egy, a Polip ú.1ság.
ban rnegjc|eno cikk kózos elkészítésére. nrei\,bcl1 a
koztük |éV(i t-eszÚItséget feloldandó' |círják az Úg;,
történetét és tanulságait-
A hataroz;rt ror'ld rndoklísa: A három o|dalít tcstúict
úgr, látta. hogr, az Lrg1' kétsógre|en g-l'okercr nlÜl|c|| a kct
tanár (Főző Attila és Nagl. Ilona) konflíktusa r'cz:tctt
az elhúzódó vrtához és végül a bírósági targya|áshoz' A
gr.erokck ..dcnrokráciára szok1.etása.' cbbcn az csctbcn
nenl a lcgobb formában történt' mive| szÚksógtcicnul
zavarta n]cg a Politcchnikum nyugalnrát" heil,crrkónt
túlzottan fclkorbácsolva az érzclmeket is' A biróság
kezdctben hatáskir hran1,ában igvekezett bckóscbb
ntegoldást találni' A hason|ó üg1'ek nrcgc|őzóso órdckc.
ben lótro kivárrunk Itozni valamilverr rróvnvilvántartó cs
.l.cdő rcndszcrt

Politcchnrkunr. 2000 novcmber 7.
Az lskolabírósáe ncvóbcn: Vcrcs Gabi:r



Az lskoiabíróság arra kötelezettbennünket, hogy írjuk |e az ugy torténetét és tanulságait,Ugy gondo|juk, hogy az ügy,torténete kielégÍtőjÁ van osszefog|a|va a bírósági dontéstmege|oző ismertetésben 
. réryles az a torténet, hogy a hetedikesek kita|álták ezt a nevetma9.uk1ak-, az osztá|yfőnök.(Csicsi) nem talá|ta úgy, hogy a hason|ónevű diákme|lékletegyértelmr'ien a névvá|asztás el|en szó|, és az is igaz, rrogy a médiafakultáció (nevébenAtti|a) ki|átásba helyezte a bírósági fe|je|entést, ha a hetedikesek nem vá|asztanak másnevet. Konszenzus vo|t koztttünklCsitsi és Rtiita közott) abban a xérdésben, nogy ez abírósági tárgya|ás nem rossz dolog, alkalmas fóruma lesz a dontésnek. A vegsó szótazonban a Po|y-p osztá|y tagjai móndták ki: ok a bírósági tárgyalás me|lett szavaztak anév megtartásának reménvében'

Az |skoiabÍrósághoz azért forduitunk' mert a névválasztás ugye tÚ|nőtt a két fé| (egy hete-dikes osztály és egy diákújság) vitá1án: varóbán a po|itechnikumi hagyomán yokat, azegyes po|ítechnikumi intézmények szabadságának határait érintefte:;. 
" 

xot inte''onyképvise|ói ezt másképpen artet'meztet. rertojJsunr. - és a |étezo lsr<oÉoirJsagi hagyo-manyok - szerint a bíróság- nem csupán tegyótml Úgyek tárgyalásanat izintere, hanemminden o|yan isko|ai konfiktus etrenoezésÉn"r. ioiu'", aha! azérdekelt íe|ek nem tudnak
,eo%T'ffi,'[H::il:íll-';Jgondoljuk, annál koirekteou repJsr 

-rrrrn"d; 
bírósághoz

Az Isko|abíróság 2000. november 7-i határozatána.k indok|ásában Veres Gábor.isko|abíró- bírótársai nevében is - azt írja, hogy 
" 

';li;;ü*q:lg kontra Po|y.p osztály ügyébenNagy ||ona és Fóző Atti|a konfliktusávezeteit uir'Looo Vitához'
5:::l!:tntjÜk, hogy nincs és nem 

"ori 
xoiáitunx konfiiktus' Szakmai megbecsú|és ésSzeme|yes rokonszenv jel|emzi viszonyunkat, és ez így vo|t *ai 

"*pi"'|ero.n i.

Wffif ss--
Polip kontra poly-p

Miérlfordultunk az lskolabírósághoz?

Főzó Att i|a _ Nagy |iona

. .'. . ' IsKoLAPotGá.RoK !
Mínden kedden 

.és -csütörtökön. az ebéd.sziinetbentöbberrrnaganríal' ott ülök 
"; ". 

é;;."; n;]:";;i; ;-.':3ánáJ- és wár1ak benneteket,_ hogy beszélgessünkbármirőJ.

,
,
I

Csak úg.y.

, 
Ha hiányzik egty csapat, ha

77", 
ha jo, hogy van egry hely,fínom falat melIett ."!l"'p"i'

kelJ. egly emberi
ha szereted, hogy

az j.dő, akkori gyére !

Kata
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Élszaxa

Mándy Iván. 
,I,ájak. 

az én tú1atm cimíi kt;tcténck [:)1szala cínn|i írásáwtl bará|kozíak d ],0l}lIl oszttib, ttlgll:lt

Az iró hangulatat nemcsctk ely,aritz'stlltd iiket, hancm ihletet is adott, Az a|abbi irások els(j két nttlnduttt

Mandytól vaLó' dc aJblyttttás nar Kiss Me lindától, I|onthtiny |,erától,.I,ukacs AndristóI ts |/égh Mihal)Íol

tl lelve ttz i! ödik az .,eredeIi. '.

Ejjeliszekrények érkeztek a h.ázba. ző-
mök, barna éjje|iszekrények. Dé|után hoz-
ták őket, de a szá|lítók nem ta|á|ták otthon a
címzettet' ezért az ajtajuk előtt hagyták a
szekrényeket. E|szaka, mikor már az egész
ház a|udt, ha|k nyikorgás ha||atszott' A szek-
rények megmozdultak, é|etre ke|tek'

. Sötét Van . mondta az egyik, kissé fé-
|énken. - Fé|ek a sötétben'

Vá|aszt nem kapott '
. Van itt va|aki? .kérdezte'
. Csendesebben, hát nem látja' hogy

a|udni szeretnék?! - Szólt egy régi. Ütott.
kopott szekrény.

- Bocsásson meg, nem tudja Vé|et|enül,
hol vagyunk?

- Nem, de hagy]on már a|udni!
- Nekem beszé|nem ke||, hogy ne fé|ek'

és amúgy is ki mássa| beszé|gethetnék?!
Miért nem Vagyunk a |akásban?

- Mert nem vittek be minket. Holnap majd
a he|yünkre kerü|ünk'

- Fázom. Még sosem éjszakáztam |éo.
csóházban.

- En viszont már nagyon sokszor. Mive|
öreg Vagyok, Senki sem tűrt meg sokáig a
|akásában' így gyakran kerúltem ki. a hideg.
be. Higgye el, én is szívesebben Iennék
odabent.

- Almos vagyok.
. Hát akkor a|udjon, és ne kérdezősködjék

annyit.
Másnap reggel a vakító napsugár keltette

a szekrényeket. A'z Öreg szekrény nyikorgó
zsanérjait |ágyan simogatta a beáradó nap.
fény . Bent vo|tak a |akasban. mindketten a
gyerekszobában, s a gyerekek nagyon Örül-
tek nekik. BÚjócskáztak bennük' játszottak
rajtuk. Az öreg, ódon szekrény olyan bo|dog
vo|t, hogy végre torődnek ve|e. hogy ettő|
kezdve esténként, mikor sötét vo|t, mindig
beszé|getett a fiataÍabb szekrénnyel, Mind-
ketten remé|ték, hogy egész é|etükben itt
maradnak, ebben a barátságos. napsÜtötte
szobában.

Éjjeliszekrények érkeztek a házba. Zömök,
barna éjjeliszekrónyek. A ruhásszekrényekhez
jottek' Leiiltek kárty6zní' Es csak kártyáztak '
csak kártyiíztak.'. egészen addig, amíg Ineg nem
jo t t  a  bohóc ' . .

Ekkor felébredtem' Hitelen kÓrÜlnéztern. és a
bútorok a helyÚkon voltak. Csak álmodtanr'

Azon a héten ko|töztűnk be az q házunkba, és
tegnap éjjel érkeztek nreg az éjjeliszekrónyek. lr4i.
kor megiÓttek, már javában kártyáztunk- A 

.I.V 
bc

volt kapcsolva (ópp egy krimi rnent benne). Az
egyik pi|lanatban megielent egy csúf bohóc ós cl
akarta venni a szekrényeimet. A szekrények enge'
delmeskedtek neki.

Újra elatudtam' Amit utána á|modtanr' arra lnár
nem emlékszcm' Reggel 9 kÖnil ébredtem fel nre.
gint' Azt Vettem észre, hogy leizzadtam. FelÚltenl
az ágyamban és azt láttam, hogy a szekrények nin-
csenek a helyükón'- '  mozognak. ' .

Ebben a pil|anatban jÖtt be valaki, talán a testvé-
rem a szobámba' odajÖtt hozzám és megkérdezte.
nli van velem' miért kiabáltam' Utána bejótt rnóg
két a lak. ' '  mintha a szü le int lennénck' .  az any'ánr
(hangiából kivettem, hogy ó) odajött hozzárn és ezt
mondta.

.  Nyugaloni .  k ics im' ' .  | t t  vagyunk Mindjárt
itt az orvos. Nagyon rosszu| vagy.? - kérdeztc tele
aggodaIommal a hangjában.

Hamarosan megórkezett az on,os
-  M i k  a  t une l ek '  -  kérc i c z t e '  -  A l t '  t na r  I l r t on t

Szédülés, verejtékezés stb. ' ' influenza .je|entette ki
lemondássa| . N4ikor kaphatta e|?

- Talán tcgnap a pakolásnál, amikor a szekré-
nyek érkeztek- felelte apán.

Néhány hétig nyomtam az ágyat Kozben sok-
szor álmodtam a szekrényekke| Még tna is. ha
ránézek a szekrényekre, nrindig eszembe jut al az
éjszaka , és az az, érzésem, hogy meg sokáig kí-
sérteni fog ez az emlék'

Kiss Melinda

Romhány Vera
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Ejje|iszckrények érkeztek a házba. Ző-

nrök' barna éjjeliszekrények.
A Ítalimbai család már nagyon vár1a. nrikor

érkcznek meg a megrendelt szekrénykék.
amelyeket a nagy rnókamestet tól, Mese
Ákostól rendeltek tán egy hete.

A család legfiatalabb tagia, H ocsi szü.
lei kérésének ellenére fennmaradt, és az ablak-
bol bárnulta, miként hozzák a szekrénvkéket
\1cse Akos manói .  Mikor bcc ipe|rék az úi
ilútorokat, Öcsi úgy tett, mintha aludna. A
:nanók szü1eivel együtt kimentek a gyerekszo.
bából tcsi felkelt, és köze|ebbről szemügyre
\'ette szobája legújabb díszét. A kis szekrény
r alami nagyon furcsa anyagból lehetett, mert
Ocsi nem tudta megáIlapítani, mibői készÜlt,
I)cdi'q máÍ tíz éves volt, és nagyon érlett az
rj.je|iszekrényekhez. De ez nem egy egyszeru
darab volt' Iátszott' hogy külonleges érzés
ioqta el Öcsit, valahányszor rtnézett. Aztán
llikor |ohősünk elaludt, nagyon íirra dolog
:.lrtént' Az éjjeliszekrény odaugrott a polchoz,
iltcecirógatta, majd a padhoz' és őt is.

Ilir.telen mindketten megmozdultak' és el-
'.ezdtek tangózni- A szekényke felém tartott'
i c\,ett az ablakpárkányról, átlapozott, és en.
rtIn ls ntegsimogatott. I{a hiszed' ha nern. két
].]lram nőtt, és én is beálltam tangózni' Kiesett
i :-lcjlenr a könyr,'jelzőm, de bo|dog voitam,
:::'7 pgrn sok mesekonyri engedheti meg ma-
: lllak, hogy tangózzon. Mikor a polc, a pad
.. cn kiiáncoltuk magunkat, az éjjeliszekÉny

.  su ó | t '
' Engem Mesc Ákos tervezett azza| a cé||al,' ..ll ' segitsek a Halimbai csa|ádnak' mert

()''\ll valami vadonatúj vírus támadta meg,
1:]]|\ el az oryosok nem tudnak mit kezdeni. Én. ; :ckct választottalak segítőtársaimul' tnert ha
.::v polc, egy pad, egy mesekönyv és egy éjje.
..'l ekrény összeáll, ocsit megmenthetjtik a
:.llaltóI' Mese Akos Íigyelmeztetett, hogy a
. i; llst csak kcizÖs erőr,el győzhetjük Ie. Korü|
.'cIl állnunk a kis Halimbait, hogy melegen
:.tnsu.i, meft a betegség nem bírja a hőséget,
xozben folyamatosan kell mesélnünk ncki,
::rt:1 ettól falra mászik a vírus. Ha mindenki
.r;zi a dolgát, és szerencsénk is lesz. tcsit':: c.lnlenthetjük.

Azz.a| a po|c' a pad' az éjjeliszekrény és én neki-
álltunk a nagy feladatnak E'gész éjicl melegítettiik
a kisf iút és mese|tünk neki. ahog1.azl Akos bacsi
elrendelte.

Reggel, mikor Ocsi |etkelt. mindenki visszaoat-
tant a he|yére, lr isz az akcir inak teljcs t irokban ke|-
lett zajlódnia' Délelőtt a llalimbai család elment a
klinikára. Elte|t egy óra' két óra. három óra, végÜl
hazaének' Nagy volt az ir öm. ocsi megmenekült '
Mikor örómteli szívve| az éjjeliszekrény felé for.
dultam, már nem volt a hclyén. A Ilalimbai család
ezt egyáltalán nem Íirrosállotta' úgy viselkedtek,
mintha soha nenl is lett volna itt semmi|ele éiieli-
szekrény

Azota sem jÓttem rá, mi tTrténhetett,' rle egy
bizros, Mese Ákos éjjel iszekrénye megmentette
ocsi életét, és a csodálatos gyóg1.trlás óta minden
este átlapoz engern' mintha sejtene valamit az éi-
szakai mentőakcióról.

2000-09-08
Takács Ándris
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miik, Irarna éj.|e|iszekrények. De ncm árn éjjelilárnpa tartóvalI IJah. -. kapcsoló, még ilyet!
hclzták őket. .  A saját  lábukonjottek. meÍl - Azért vagv te sötétszínii' mcí agyilag is sotét
ez,ek olyan éjjelrszckrények voltak, anlelvck vagy' egyszeruen tok zokniI Furcsa eIképzelései<l
járni is tudtak'. '  SoT vannak a világról' ha|lod.eI Dc van távirányitó-

Beérkezett a ket szekrény a hálószobába tartóm isl
. F ) nmegyeka j obbo l d a l r a !  - n l o nd t aha t á .  -Nagydo l o g '  ó s a zénex t ' ' '  !

a vi|ágos -, én megvek! Hát ezek. '. gyonyoúek| - Csak ennyit tudott
- Te csak azt hiszed! En vagyok a legszebb, mondani.

legjobb, leghasználhatóbb és legmodernebb az - Azok' de hogyan kenilhettck itte? - Pcldorte
éjjeliszekrények nagy családjában. ' Te esetieg gyanakvóan a bajszát az úr.

rozottan a világos barna' ' '
. I]iát nem, mer1 én! - állitotta a másik'
- De nlivel én szebb vagyok - kczdte ismét

a második hclyre kerulhetsz'. -
. Ahogy azt Móricka elképzeli! Mivel én

r,agyok a világos, világos, hogy én kcrülök a
jobb olda|ra' Amit meg mclndani tudnék az
e]őző beszólásoclró|' tc rnindig is egy ontelt
lárakás voltál!

..,Öntelt farakás''2! iJgyszenicn nent tudod
clv ise|ni '  hogy vesaes vagvI Es az a lsó tagas
liókomnál semmi sem |ehet jobb! - teÍte hozzá
felvállról. . .

- Te kis fiókfitogtató, mit vágszfe| azza|
a Ugy sem érsz vele semntit. én a helyedben
letagadnám, hogy van. '. Majd valami vidéki
család befogad' és odatcszi az önvédelnri |ej-
szét. . ' - mondta a világos' és jót nevetctt saját
poénján' . De mivel a jobb oidalon a|szik a
férfi, és neki szüksége van az én egyedileg
k i |ej l esaett tei efontartómra, czért ez szintén
arra engcd kovetkcztetni. hogy én leszek a
jobb oldalon!

.  Bz trekem új ' . ,  Arncnnyire énnekent s ike.
rult eddig megismerkednern az emberi fajjal -
márpcdig ismereteinl e|ég alaposak -' az ember
alvás közben ritkán tclefonál!

. Es ha éjjel tíizo|tót kell hívni. mert ég a
hiu l?

. Mert o|yan gyakran ég a ház ' Viszont az
embereknek Van egy különós szokásuk, hogy
néha szomjasak' s mivcl az ón extráimba bele.
számít a pohártartó' ha szomjas az ember,
ebbe rakhatja a poharat és ihat' amikor kedve
van!

- Tipikus női szokás az éjjeli ivás' na, de i<le
az olda|amra rá van szerelve ez a kapcsoió' és
ezzel bánnikor lekapcsolhatja a villan1.t az
ember,  ha beköt i !

De végigrnondani nem tudta, mert a ferj és a
|eleség bejöttek!

A feleség c|húIt'

-  En sem tudok ró la semmit '

Ezek a dolgok egy éjjelen történtek. amikor vak
sötét volt. A negyv"enes éveit töltő házaspár épp
színhi{zban volt. és a két - 8 és l l éves. kisfrú
aludt már vagy három órája, mióta a szülók el-
menlek. Az edesanyjuk megmondta nekik, hogy
csak későnjonnek haza, de mint látszik. a gyere.
keknek nem nagyon tűnt fel a két új bútor, bizto.
san azért' mert három napja vctték meg ezt a há.
zat, és szinte csak új bútorok vannak.

Szóval ez a család nem volt túl szegény egy
negwenes hiízaspárnak már volt ideje pénzt keres-
nt,  és nem is akármi|yen munkájuk vol t '  az úr.
Pintér László, egy Fejér megvei kisebb városka
polgánnestere volt, s mint nem egy ilyen polgár.
mesterforma nemcsak a saját fizetésébó|, hancm a
városka vagyonából is igvekezett megélni, Amint
megválasztották, a város legértékesebb ingatlanjá.
bó| kiko|tÖztette aZ ott lakó szintén tehetijs anreri
kai csa|ádot és bekÖltozött' A |elesége' Pintérné
Dr. I.{avas Erzsébet a Székesfehérvári oryosi Ka.
mara Kutatóintézetének (soKK) igazgatóheIyettc.
se volt' Ami szintén nent kis keresetet takart

Szóval a gyerekek mélyen aludtak' így nem
vették észre a hazaérkező szülőket'

A szÜ|ok tehát a szekrényeket szemlélték' s már.
elosaották' mikor így szólt Pirrtér úr'

-  Akkor k i  a lsz ik ajobb oldalcn?
-,EzI az ebéd|óben megbcszéljük, gycre, , .
Es a házaspár e|túnt az óriási házban. a két bú_

tordarab pedig ismét egyedril maradt. ' '
- Ir,íajd rneg|átod, hogy a férÍ1 győz - kezdte is.

mét a világos
.I lát  nenr.  mert a h ö lw.



. Csak bemeséled magadnak! 'Ie 
is tudod,

hogy nem így varr!
RI]ECCCCSSSSSl! ! !  -  hal latszott ,  és a Vi-

lagos éjjeliszekrény a |oldön he\,en' letóÍ1
|. a pcsoióval és teIefontartóval.

KRACI]I{KKKK|..' . Most a sttét |ekúdt
r tiildtin, a fiókja ripityára tön'e a bcnne lévii
l.t;ltpa * lámpatartó dettó'

\íost még a maradék cxtrákat is letorrék
cqvmásró| !

Nemsokára léptcket lehetett hallani! Jött a
hazaspár' ' ' Már nem is az alvás helyériil be-
.zÚlgettek, nlert azt már régen eldöntottók,
hor]}, |elváltva; egy hétig itt - egy hétig ott
alszanak, és a szekrényeket mindig viszik a
irraguk oldalára! '. ' Szóval má' nem is erről
i.cszéltek, hanem hogy meg kénc venni a
sZomszéd tclket és arra is építkezni! Ebben is
.g\'r.tértettek, ánr reggelre halasztották ennek
l  nag\ ' lervnek a babusgatását ,  mcrt ln;nt
l'aszló úr mondta: ,,Ilyen |ontos dolgokról
lern hajnali fel kettőkor kel| beszé|getni'' ' Te'
)llt beszélgetés nélkül érkeztek a szobába- '.

. Mi volt itt?? Világháboru???
- A szekrényeink!!|
- Na' nem baj - . . bármelyik bútorboltban

...ipunk ilyet! Majd a gyerekek megkapjákI
Anr núnt kirlenilt, az egyik gyerek kékct, a

:lasik zöldet szeretne, egy ilyen csa|ádnak
:;leq mi1 számított ez a pérw.|

Íuy másnap a két szekrény kikerult az utcá-
.r !-S a szomszédban lakó l{alász családba

. . ' : l l tck '  Péru ott  is  vol t '  ha nem is annvi .
::lnt a Pintér családnál' de miután megszúle.
'rrr Jancsika, a harmadik gyerek, irgy gondol-
'.:x. egységes szckrényt vesznek mind az ot
'  ' i | :dtagnak'  igy a két szckrény arra a sorsra
.i()tt' hogy a Velencei-tavi nyara|ó díszes

.... rlriailóját melegitettók, természctesen belÜl.
' I

. Bz is a te hibád - kezdte rnost a sotét'
lV enyém?! Te törted le a telefontartó-

tl ,r.t, nem?
- Csak nem tudod elismcmi, hogy felelós

' r g )  l
-  Te nem tudod.. .
Es talán még mindig veszekednének, ha cl

l . . t t t  égtek volna..  '

Végh Mihálv

Éjjeliszekréuyek érkez{ek a házba. Ziimök,
barna éjj cliszekrények. El foglalták a lépcsii|or-
dulókat '

|r1inderr entcleten egy-egy éjjeliszckrény
Egv pillanat' Es felcscndül a karének'
Egv rekamié lebegett az udvar íölött' Egy oiyan

dupla rekamié o|dalt dőlve ús7-ott a levegőben.
Lassan leereszkcdett.

Mándy lr'án

tiitlir_
?y_.

2OoO. novembel 9-én zajlott a
Varga Tcrmás Matemcrtikcr Ver.

seny ískolai fordulója. Á
résztvevö 7.. és 8. évfolyomosok

közül Domínik Ág,."" (Polyp),

Benedek István (Polyp), fcrkács
András (Polyp) és llajós Márton
((m)Áster. X) dolgozatát lehetett

továbbkü1dení.
Eredményükhöz grcrtuiálunk.

MaMucs
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T=qr
Szoszlan kalandja

Szoszlan eltervezte, hogy egyéves ka-
landra indul. Felült a lovára és útnak eredt. Ki
tudja, meddig ment - ki tudhatja ezt Íajta kí-
vül! _, és kié* egy nagy síkságra' Körbepil-
lantott _ sehol semmit nem lát, sem egy álla-
tot, sem egy lovast' Elinclul tovább és egyszer-
re csak egy erdei tisztáson szarvasnyomot
pillantott meg. Es azt'kérdez7e nragától: ,,Mi.
fele szarvas az, ame|yik egészen a bokájáig érő
nyomot hagy a ftldben?"

Elindu|t a nyomon, áthaladt hét hágón' a
nyolcadik hágón pedig utolérte a csodálatos
szarvast. A szarvas fiivet |egelészett a hágón.
Amint felé fuj a szél, minden egyes szőrszá|a
úgy cseng, mint egy csengettÉ. Szoszlan ki.
repített egy nyilat a szarvas felé, és a sebesült
áIlat eliramlott' Szoszlan felkapaszkodott a
hágóra, ahol a szalvas |egelészett és vércsep.
peket pillantott meg- Gondosan ósszegyűjtötte
ezeket a cseppeket' azután elindult a véÍes
nyomokat követve, amelyek egy szakadékba
vezették el őt. ott Szoszlan megpillantott egy
hazat és így kiáltott:

_ Az ajtótok előtt vendég á||,házigaz-
dák!

A kiáltásra kiszaladt két ifiú, behívták
Szoszlant a házba. Vacsorához terítettek neki, de
Szoszlan nem eszik. Aztkérdezi az ifakról, akik
bánatosnak tűntek neki-

_ Mondjátok megazigaz'at, miért vagy.tok
ilyen bánatosak?

- Anyánk beteg' ezért vagyunk bánatosak'
- Ki az anyátok?
Az anvánk a nartok nemzetségébőI való.

Kiválasztotta őt magának a Gum-szakadék aldarja,
és erószakkal vitte el magához. De anyánk hajtha-
tatlan volt, és az aldar feldühodÖtt rá, megútötte a
nemezkorbácsával és azt mondta: ,,YáÍIozz arany-
szarvassá, és ne hozzon rád gyóg1ulást senki keze
azén k\'lil, akinek a kezótől megsebesülsz!'' Es az
anyánk aranyszarvassá változott- Elszökött a
Gumbeli aldartól és fe|nevelt minket a tejével'
Azota arró| álmodik, hogy visszatérjen a
naÍtokhoz. ,,Legalább _ mondja _ valakit láthatnék
köztilük!'' Ezértjár gyakran a távo|i hágóra ott
néha szoktak nartok vadászni' A napokban is oda.
ment. Valaki a nartok közül meglátta őt, kilóttc rá
a nyilát. és a vercsöppek a hágón maradtak Ó meg
alig tudott hazajonni és tnost haldoklik.

_ Ils rneg lehet őt valahogy m€n1eni?



l ' izbcn és nregitatják vele, akkor móg nrcggvó. oclatette a nenrzkorbácsot a i.ejóhcz és claludt.
gvr lhat

J . i l )pckL ' l .  [e io l t jo t ta  nre leg  v iuhun es  n tcg-

Iiatta a szarvassal' Es a szan,as meÍrgvóÍ.wlt

cdcsanyátokat olyanná' mint arniIyen azelótt
r  o l t?

'Hogyha ráütnek a Gumbeli aldar ne-
lrlczkorbácsával, akkor Írjra asszonnyá válto.
z r k .

_ Akkor elmegyek a Gunr-szakadék
aldarjához.

A fiúk azt mondták'
. Ma péntek van, jÖvő pónteken lakonrát

rcndez a fia tisáeletére. Menj e| hozzá és tégv
ugv, mintha semmit sem tudnal. A Gum-
szakadék aldarja ott fog ülni a vendégei ktl.
Zott. a nemezkorbácsa ott lesz a kezében
\'állald el, hogy felszolgá|sz a vendégcknek'
t Ie az aldar nem fog rád gyanakodni, akkor
aá mondja majd neked' ,,Te ég küldttte ven.
J':g. űlj csak le mellénr!.' I1gyezz bele és légy
i.eiives, de vigyázz és ne nézz a nemezkor.
racsra' Ha ránéze|, akkor gyanút fog, és el-
l' 'tsztulsz' Amikor éjszaka elalszik, akkclr a
ncmezkolbácsot az ágy fejéhez teszi. Te ne
ll.'irl.| a korbácshoz: az első éjszaka nem lesz a
.:cd Regge| majd megkérdezi tóled ',Hova
. :r iasz '  vendégÚnk?' ' . fe meg vá laszo|d ezt '
!rl-reSem'.,hogy hol szolgálhatnék, talán valaki

'- lherel." O meg azt mond.ia erre neked. ,.N4a-
'..'ji nálam!'' Te meg egyezz be|e!

A második napoh, amikor a nép rnegint
llli lakomázni, az a|dar lerészcgedik' és arni.
:..'r ójsz.aka újra a feje mellé teszi a nemezkor-
:.l;sát' na akkor ügycskedj és szerez'd nreg.

Szoszlan clment a GuIn-szakadék
.:iJ:rrjához Az aldar a fiát ünncpelte, kínálta a
:lcpct E'ste, amint az eniberek hazaszéledtek,
: zoszlan mcgérkezett a Gum.szakadék
eliJarjához. Az a|dar kezébcn taÍ1va a nemez.
|' oÍ bácsot, üdvÖzÖlte Szosz|ant:

- Messziról jossz, biztosan eIfáradtál.
]  ccr 'a r ,endégem!

aIdarja kérdezi Szoszlant:
I{ova tartasz, vendégünk?

.- Ha nenr kellernetlen neked a társaságtlnr.
beleegyezern . félelte Szoszlan.

- Akkor úgy szolgáljál fe| a vendégeknek'
mintha te lennél a felnőtt fiam' Senki nc távozzon
innen elégedet'lenul! Kínálgasd őkct rcndescn.

Es Szoszlan, mintha a gazdafta lenne, szol-
gált fel a lakomázóknak. A Gum.szakadék aldarja
a tóbbiek szárnára észrevétlenül figyelte Szoszlant
es hálás volt neki az Úgyességéért, de hallgatott'
AzaIdar cgyÜtt evett.ivott a vendégekkel, hát
hogyne részegedett volna le? A vendégek estig
maradtak' azután hazan]entek' Ekkor a Gunr-
szakaclék aldarja így szólt Szoszlanhoz:

- Koszönom neked a mai szolgálatot.
Ejszakára az a|c lar n iaga me||e fcktettc

Szoszlant. Az aldar épp osak elaludt, Szoszlan
óvatosan kihúzta a leje alól a nemezkorbáosoi'
felpattant és hangosan felkiáltott:

_ E|r, te |ckcte szamárl Hát te tényleg úgy
gondolod, hogy szolgálatot keresek magamnak?
En vagyok Szoszlan nar1| Kínoztad a népet, most
próbá|d k i  magad a kínlódást '

Rásuhintott a nemezkorbáccsa} a Gum-
szakadék aldarjára' és az aldar szamárrá válttlzt-ltt
Szoszlan felnrá|háaa rá az a|dar valanrennvi kin.
csét, elhajtotta ajószágait pásztorostul és meqór.
kezett a hazba. ahol aZ aranyszarvas várta a lraival
Szoszlan rásuhintott a szalvasra a nenlezkclrbiics-
csal, és a szarvas islnét asszonnyá változott'

Az asszony azt sem tudta' hogy önlljon.
amint Szoszlant nézte És mivel.a nar1ok kozül
való volt' Szoszlan nővérének ncvezte rnagát' a
gYermekeit pedig az unokaÖccseinek' A netncz-
korbácsot a tűzbe dobta, és a tűz azóta is óg. nenr
alszik ki' Azután a nővér és az unokaöccsok meÍ:-
ajándekoztak Szosz lant '  is  gazdag aiándókokka|
tért haza a narÍokhoz Szoszlan hallatlan lakonrát
rendezett a nanoknak' egész héten át etette.itatta
oket.

l{eggel megint osszcgyűltek az enrberek a laktlnrá-

Szoszlan elóvette az áIta|a tsszeqvúitott ra' Leültek az asztalokhtlz' A Gum.szakacJc|k

Í ltszik, hogy megtrült a szarvas Szclszlannak, - Kcresem' hogy hol szo|gáIhatnék' talán
.]! nem tud kimondani esvetlen ernberi szót va|aki ielbérel'
.cItl l]s Szoszlan megirrt kérdezi a fiúktril Nincs Í.einőtt íjanr, aki segítene nekem

- Es hogyan lehet visszaváltozÍaIii a7' lakjá| r,elem' te |ogsz nekem segíteni
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Vásári tragédia
Már nem is em|ékszem, mikor fordu|t e|ó ve|em az uto|jára' hogy szÍnházba ne valame|yik

osztá|lyal (vagy ne a színház<jrÜlt Tiborra|) mentem Vo|na. Ezúttal ez történt annak e||enére, hogy
'.kÖte|ezo iroda|mat,. néztem meg. Az á|ta|am tanított osztályok egyikét sem mertem kitenni annak
a bizonyta|an élménynek, amely egy magyar k|asszikus daÍab suga||tan formabontó színrevitelére
vá||a|kozott (Tibor pedig . e|oíté|et.terhesen . eleve elzárkózott ettő| a prog.amtó|). Beva|lom,
bennem is erős volt a kétség, és elóre mondom, a késóbbiekben sem szűnt meg te|jesen, |egfel-
jebb áta|akult; de végü| engedtem az erőszaknak . egy közonség szewező hónapok óta nógatott,
hogy propagá|jam az iskolában Madách: Az ember tragédiájának bábszínházi adaptáció1át .' és
strapabíró' nyitott barátnőmme| be|evágtam a nem sok jót ígérő ka|andba.

Erdekes dolgot |áttam: a Tragédiát a Bábszínházban! Az otlet sem hódol a hagyományok-
nak, de a megva|ósitás még kevésbé. A Bábszínházban rendszerint bábe|őadások |áthatók. Hát'
ebben az esetben nem' vagy csak kissé. Volt itt minden: marionett. árnyjáték, .'embernagyságú

szÍnész'., sót az emberi méreteknél nagyobb Íigura is.
Többnyire a Madách.szöveget mondták, de nagyon meghúzva, da|betétekke| és vásári

rigmusokka| kiegészítve. A szá||óigék e|hangzottak, a mű fi|ozófiája, |ogikája megmaradt' de a
színre.vihetet|en, elsó ha||ás után befogadhatat|an gondo|atok eltűntek. Garas Dezsó (a rendezo
és dramaturg l?r) vásári komédiát csiná|t Az ember tragédiájábó| - ami riasztónak tűnik így ki.
mondva, de végignézve mégsem annyira. Leginkább az a kérdés fog|a|koztatott az e|őadás alatt
és azóta is, hogy mi a színház do|ga. Egy értékes darab értékes, pontos' hiteles reprodukció,ia a
magasművészet e|várásainak e{eget téVe, a kevesekhez szólva, az érdekte{enség |ápjába meru.
lést vál|aIva, avagy kompromisszumokat kötve, vállaIva a népszerűsítő szerepet szórakoziatni,
megismertetni amúgy e|olvasatlan alapművekkel? Ha arra gondo|ok' mi |ett Madách zseniá|is
könyvdrámájábó|, kétségbeesem. De ha azt is figyelembe Veszem, hányan talá|koznak a
sztregovai remete víziójáva|, hányan o|vassák e| a művet eredetrben (és nem a va|ahány híres
dráma tÖmörített vá|tozatában az o|vasási teszt végett), akkor úgy vé|em, jó szolgá|atot tett a
Bábszínház.

Remek képi öt|etek' merész asszociációk' gazdag uta|áshá|ó lengi be az e|oadást Pé|dáu|
Lucifer, aki hoÍ emberként, hoi bábként vesz részt a .'komédiában.', ha lstenne| vitatkozik vagy
mono|ogizál, va|ódi emberi aÍakot ö|t, ha viszont Ádámmat és Evával beszé|get, a Madách f iz i .
miskáját je|ző báb mögé bújva szó|a| meg. Ugyancsak tetszett, hogy a római szín végén megjele.
nő aposto| Csontváry Kosztka Tivadar Tanítójának hasonmása lett. Nagyon szép színpadképet
teremtettek a prágai részben. a szédító csi||agvégte|en e|őtt Kep|er könyvébe merü|, majd e|.
szender[i|vén a fejébó| ke|nek é|etre a francia forrada|om a|akjai. Az átgondoltságrót áru|kooik,
hogy az á|modó emberpár végig ott |ebeg a színpad tetején, em|ékeztetve, hogy amit látunk, csak
Lucifer kiábrándu|ást, feIadást sÜrgető pszeudotÖrténeImr rémmeséje.

Akadt persze a műé|vezetet megakasztó' o|csó geg is az e|őadásban. A pá|mát a fény.
visszaverő sávos, narancssárga me||énybe bújtatott Fókefe-ügye|etes Vitte e|, akinek az Volt a
do|ga' hogy a tú|ha|adott korok lejátszott szerep|őit |esöpörje a színpadró|, a '.torténe|em színpa-
dáró|".
Azt sem tudtam nem észrevenni, hogy a bábokat mozgató színészek kozott jócskán akadt be.
szédhibás e|őadó, továbbá az is bebizonyosodott, hogy más mesterségbe|i tudásra Van szüksége
a színpadon megje|enó színésznek' és rnegint másra a bábokat mozga1ónak' Mindkettőhoz érteni
keveseknek adatott csak meg.

Hogy ez az írás aján|ás |ett-e Vagy inkább riasztás, dTntse et az olvasól

2000- október 26.
Jakaludi
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Játsszunk!

Ics+'anában nincs szorenxém. Ez a harroad'ik ínÍs, anit az e!őző iWW#f ót,a Írok. lis arcíg:xeg neE úon, e1 nom olvasom' senni garaacia, hogy ez najd nrohetl. A tóbbi| leti]tpttan,
a.'rcgv mondaBi szok!ák: ,,a s'óknak írtan''. Ázért vagyok bizakodó' roert arrriro] mos.t, írok, aztiéryleg ajánlom. Nen fel|éte] nélktiJ, persze, de a"anulügai oly anryira azok, hogr ezt acind.on;alani ,,nagyot akarónak'' ]átai kell' Főleg. ha szírl,áz az, init a.kar.
IIa a &Ítka egyszer negprókí.la anap jegyet eladni, ahány rilőhely van, esetieg kiprókílná
azt a uen lu] aiteraatÍv' de fi'löttébb lrasznos helyjegyes reld'szert, anit nár száz éwe] eze]ottglÍdtiJékenyen nepnlósÍtot|ak p]'. az akkor roeg \';rc' széii VÍgszíulrá'*n, 1l'og, e$r focilooccs.:ői ne is beszéljek, periig az nen épl a i.'u:tura,) ha kinyitmi egJazer a üia*tot a nűvé-szetre nígyó, ám egnnást taposó. közömégnek ncnrijo.k hoi orakor,-ia nrar hjtre }rixiették megaz eloadást, akkor nen kéne nekem is vá]asztari, iog3' 'ugulr is á]']at nódjára v.ere}szeo aze.ővétplben negrzísároii heiyért, vag'y nelr ]'átok sorclci.u.
Ha ez uem valakinok a szenélyes pewerziója, akkor nem értem.

!á4z 
Jáaos játeka najdnerrr jó. A ,,nainagvar'' irá-uJzat téayleg Ég nero ]átntt gyöngpzeme.E-w,1o' o1yan lulajdoasággal rendelkezik. aní iltkán fordr:] oió J"ralsig .gy i,,ty.o. Nag}xze.:ű. á|goacolt rt#L"ák sck val.óságel'enne1, Jd'.,űaó szlaészeirkel ,"oaai ui,*i,t,t,n.{ megje'enítve,:zei]emes iarorizatlv elelxek]to].teii."űzce1ve, jóI haszr.álhaió, iryyes térfuh;';;;., anl egy sorlejenet szürkeségét tudja mozgaIrnassá. érdekessé teaai, nagyszirii rcuuza,, pontos ritn.us os

i,"ri!p1,i.9:.te1' hely}rihasznáiássai. aníuyérzé]<ke]'. fan|asitíkrs p:runato]*á'i..
lz e].ső hailásra biztato, de ha Íöjteszen á szokásos ,,t[i regre?, kerdést, csak nagyon nehezen:..li.ok vá]aszolni. Egy - az ért.he.,oség kecivéér.| tulzcttaa. -ieegyszerűsí+"u.* i.ipr,t aiapján: a
".|!! a céJon? (értsd a darab szrnren'teléve1)" kérdésre ni'né1 bnyolul|abb a l,ií).asz, anaá] ke.r'ésbé al]ralrn.as berroutatásra u 

.:Í. .Hu 
v.iaki egy nrcnd'atban váiaszoi az inént fe1iett kérdésre,.! a2 ne!! ugyanaz' nint noncjck bálnelyik Csehov.darabnál, akkor iévectei' Ha rpa uód.ik,.té:z.ü], a.la]n:.]' létrejön ery ciara]:. ak]rol iul l.,u nutalnra a száz énIei ezelottir. nen sz:]..r,i:cgy csak a fcrma váltlzzon.

j dicsérő szavak va]ódiak. és a tar.u]ság is ninde*éppen negérd.enr1i a szuIázÓrul.tek figye1-:é|. Másnak csupál óvat,osan ajánjott,.

\Íchct

Csálf. János: A ját€k - a &árLa Szíúáz előrda:a
. Játsszák: Scherel Péter, Széles László m.r,., Iíaszá:
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Az illusztrációkat A félhold fakó fenyében címú könyvből vágtam ki. A kttet borítója, első és utolsó
iapjai elvesztek, így nem tudom, ki a mű szerzóje, ki a rajzok készítője' mikori a kiadás, de a grafikák
tctszenek.
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