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BN{LÉKEZTETŐ

az Iskolatanács 200l. március 20.i ü|ésérő|

Jelen voltak:
diák

AnZsu
Poly-p
Monopoli.
(m)Aster-x: Vaska Zsuzsa
2'7-eS.
MOND: Schepálz András
NincsZsák: Tamási Dani
BalhéSoK(K): oláh Kata
lntenzív osáá'|y:
DeF{At.
ruTA Ja"7: Dóczi Kata
Munkásosáály: -
LeG.-o
Polisz:
Szmarl0:
Idegenibrg. <itodév
Markeirng ötÖdév:
Taner- ::l:
DIK:
Vendé::ek:

sziilő
Ránki Júlia
Jándi Judit
Németh L,ajosné
Bohácsné Kazai Zsuzsanna
Szabó Beatrix

Jeney Sarolta
Csillag Zoltánné

..
okrös Tamás

Garzer Gábomé

Jakab Judit, Láng Andrea, Lendvai Györgyí' Puskás Aurél

Debreceni Istvánné

Az 1. napirendi pont a tanulmfulyi eredmények alakulásanak megbeszélése volt, A mellékelt
statisaikai adatokból kiderült, hogy fóleg a11..|2. évfolyamon nasaó az elégtelenek száma. Ezek
kÖzül is elsósorban a matematika eredmények tűnnek k.i annak ellenére, hogy a Politechnikum
progranda szerint ennek a tárg]mak is könnyednek kel|erre tennie' Felmerültek a kérdések, hogy
ennek i.qy van-e ,,hagyománya',, ez a megszokott-e' vagy szomorunak kellene lenni és cse|ekedni
kel|ene? A probléma megoldása az IT szerint nem az ő hatáskörebe tartozik, és érdenúeges megoldás
sem saii€tett' mert tobb ellentmondó felvetés is volt: Érdekes' hogy a 9'.esek kozott végzett
matema|ikai orságos szintfelmérésben a Politechnikum a jó átlagúak közé tartozott' Egyéb
tárgyakból vannak osáályok, amelyek szinte mindig az iskolai át|ag alatt mozognak, üszont vannak
ellenpélr!ák is, akik jó eredményeikkel az iskolútlagot javítják A prob|éma tehát nem fe|tétleniil
ér{olyam-' hanem inkább osztály- és tantárgyspecifikus'
A matematika orságosan ,,nehéz'' tantárgy. A Politechnikum nem változtathat <inkényesen a

5':;:::]**'"u"q 
hiszen az érettségi és a szakirányu felvételi elvrírások indokolják a magasnak tűnő

Emlékeaetőiil elhangzott, hogy érvényben van minden tantárgyból az gyakorlat, hogy ha valamelyik
tanulócsoportban a vizsgák után a bukások szíma e|éri, illetve meghaliJj a a 4a o/nit, a szaklaúr
köteles írásbeli értékelést késáteni a kudarcok okairól, a lehetséges javítasi megoldrások róI. {Az
|zM|.Z.b9n utána kell nézni' hogy az értékelést melyik forumnak /a Huhogásnak vagy azlT.nelí kell
benyujtani,)

A 2. napirend az áu.vízkárosultak me-gsegítését szotgáló ötleteket, javaslatokat járta konil.
Márcirr. l2-err Aurél azz.l a kéréssel fordult az iskola po|gárságához, hogy aki iud, járuljon hozzí
tetszé} ;zerinti pénzösszeggel a rászoruIók anyagi támogatásahoz- A titkiiságon talrl,lható az a



perse|y, ahova lehet a pénzösszegekeÍ tenni, Ezze| kapcsolatban ielmerult a kérdés. hogy ';i)i] :.I

lennejobb: ha(az.eredeti tervhezhiven)aMáltai Szeretetszo|gá|atkapnámegazosszegy l

osszeget' vagy pedig ha valamely meghatározott közösség - ismert célra, szemólyes kÖzbe .j:tri. '..

íormái adva az átadásnak - kapná meg az osszegytilt pénzt. Az utóbbi lehetőség es€tén ké ...:} ;,

kapcsolat is megmaradhatna- (A Politechnikum Alapitvány Kuratrrriurna felajánlotta, hogl .z

iskolapolgárok jóvoltából trsszegyűlt pénzt megduplázva.juttatja e| a Máltai SzeretetszoIg. llrrlii ,

Felvetődott még egy fontos kérdés' hogy fi'iggetleniterii l'agy kapcsolatba hozni kell-e a tll 'l íll:1";
tartandó l0. Pcl|iszúlinapot (melynek középpontjában a másság és a nrozgás áll) és az
árvízkárosu|takon való segítést' Erv'ek' ellenérvek és otletek sorakoztak fel. Az lT egyik i ;i: ili.l.
gondolta, hogy mindenképpen össze kell Íiiggnie a két do|ognak' ennélfogva a Poliszü|ina l!.: a
szokásosná| puritánabbrrak, egyszenibbnek, szolidabbnak kellene lennie E.gyrészt ez
hangsúlyosabban tudatosítaná az iskolapo|gár.okban a segítség szükségességét, ha a lelkes ']
esetleg hónapok múltán lankadna' másrészt pedig' hogy rninden lehetséges módon pénzt l' ]scjl
megÍakarítani és ezze| miné| tobbet s€giteni a rászoruiókon'
Az IT masik része (a Koordinációs Bizottmánnyal egyetértve) amellett ríLl|t, hogy ne legyet-
visszafogott az ünneplés, hiszen ez egyje|entős esemény, ame|y az iskola é|etében csak eg. iz;r
fordul eló, és ehhez méltóan kel| megünnepelni, de nem ésszenitlenül, pazar|óan. Szerintüi -
árvízkárosultakon más módon kellene segíteni. Elhangzott eÍTe eg-v kiváL|ó otlet is, egy '.ép..átábo' .
szerűség'.. Ennek lényege' hogy a vásárosnamén1i önkormányzatta| már egyeztetve májusL.in sor
kenilne egy olyan hétre, amelynek során a he|yreállítási munká|atokhoz politechnikumosol is
csatlakoznának. Az utaási és étkezési koltségeket a Politechnikum vállalná magára, a
vásárosnaménfak feladata az elhelyezés és a szervezés |enne' Felmenjlt egy problém4 ho1 i nrel'y
diákok menjenek. Valamelyik évfolyam utÍrzzon-e le, vagy onkéntesek vállalhassanak mun. :.li Áz
eredeti ötletb€n az állt, hogy a l l. évfolyamnak kötelező lesz. (A l0. évfolyamnak erdei is}.llla van l;
megjelolt időpontban, a l2. évfolyam diákjai pedig érettségiznek. A ó0-nál több diákhoz s' jksé'.c\
tanári létsámot az erdei iskola és az érettségi felrigyelet miatt nem tudja biaosítani a tantc .tlet. í í-
onkéntes lenne az építőtáborijelentkezés - ami mellett sok én'szólt -' előfordulhat esetleg
túlje|entkezés, ami problémákat /megfeleIő munkakórÜlmények' elhelyezés, szerszámok stl. i
jelentene-) Tehát ebben a kérdésben mindenképpen a technikai körűlmények a meghatáÍoz. !-:'
Viszont nem szabad figyelmen kívtil hagyni a szülők részérő| várható segítseget sem.
Végtil az IT . bár a részletekről a Huhogás nélkül nem dÖntött - egyhangúan megszavazta' 'lcgy
támogatja az e|határoást az ,,építőtáborral'' kapcsolatban, va|amint abban a kérdésben is e:. 7hangíi
igenszavazat született, hogy lra kialakul a pÍogram' az Önkéntesség elvén szerveződjön a r. ;ztvevók
csoportja.
Végül sor került egy o|yan, 3. napirendi pontra, amely nem volt elóre megtervezve: márcl .. 1.5-e
kapcsán szóba kerültek az ünnepek, és ezek méltósága, valamint hogy hogyan lehetne ezt
érzékeltetni az iskolapolgá.r-ok kcirében. Voltak, akik szerint nem kapnak elégjelentóséget i
ünnepek' mások aa mondták, hogy az únneplés elsósorban magánúgy, a nemzeti összetart{ jt
pedig pont az eddig ismertetett módon, segítségge| |ehet a leginkább kifejezni'
Ennek megvitatása, valamint két további napirendi pont' amelyekre időhiány miatt már nem i:ltitunk
rátérni (ezek a szülők álta| kitoltött és visszaküldótt kerdőivek feldoigoása és a módosítot.
pedagógiai program), a következő, április 24-én tartandó IT-ülesre tolódtak el, amikoris a
tanároké a házigazdai szerep'

Pest' 200l '  március 23'

Dóczi Kl.a. jegyző
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Komm unikáció tantárgyfe|elősi fóru m

ldópont. 200 l . március 20.
ÍIe|yszízt. N72.
Jelálevők. Hunyadvári Ztta, Yarga Kitti, Kavasínszki Dóra - AnZSu

Horváth Bernadett - Poly-P
MonoPoli

' ordos Ildikó - (m)Aster.X
Szépe Csilla - 27-eS

MOND
Stefanics Adrienn Dorina - NincsZsák
Hajnal Krisaa - BalhéSoK(K)

Intenzív osaály
BágyiLíszló,BíróAgota,HartmannibolyaJakabJudit'SzöllösyZo|tán-tanárok

Felmerülő jelenségetg problémák, kérdések, megállapítások:
Ü A tanuiásmódszertan kurzus hasmos (AnzSu).

Ü A he|yesírási készségjavul (27-eS).
l A ..Hályes lrnra'', ill. a félévente kétszeri felmentés-kére|em lehetósége, a mogyoró-jutalom,

tovabbá a munkáltató feladatlapolq csoportmunkák mint motivációs eszkozök beváltak, bár

elöfordulnak visszaélések (AnZSu' (m)Aster-X, Poly-P).

! A fegyelmezetlenség gyakori et|enfél az órákon ((AnZSu, BalhéSoK(K)'27'eS' NincsZsák).

! A kommunikációs tantárgy nem túl érdekes (BalhésoK(( (m)Aster.X)'

! A kommunikációs tantárgyat a l l ..l2. édolyamon kellene tanitani' az éÍettsegihez közel

(BalhésoK(K))
! A motiválatlanság, etutasítás általános jelenség (Intenzív o., BalhéSoK(K)).

t l A tanárváltás nehézségekkel járt ((m)Aster.x).
il A játékos, kreatív, formabontó fe|adatoka nem mindig vevő az osaáty ((m)Aster-X).

Ü ,q ftildsinti do|gozatje|ző tábtán nem mindig szerepel időben a sámonkérés ((m)Aster-X).

Ű A dolgozatokat csak hetek múltán adja vissza kijaűtva a tarúr ((m)Aster-X)-

n A hazi feladatok nem mindig késziilnek el. A sámonkéréVértékelés létjogosultsága vitatott

(BalhéSoK(K)' Ninc9sák, 27.eS)-

Az a|ábbi állrísfoglalas és terv fogalmazódott meg'
t] A házi feladat etkriszítése és a fe|szere|és megtéte a Íanórán köte|ező. Ea valaki ezek né|kül

érkezik az őrára, a tanárnak joga at e|őre tisztázott fe|tételek (e|égtelen' pótfe|adat stb.

adása) szerint c|járni.

l] Minden osztályban keszüljön közvélemóny.kutatás arról, hogy milyen do|gozatjavítási

határidót tartenek e|fogedhatónak és indokottnak va|amennyi tantárgyra vorratkozóan,
illetve ho$r mi|yen követkczmények javasolhatók, ha a szaktanár nem tartja be a
határidőt. Az osztá|yok e|őterjesztese 2001. április ó-ig kerüljön eI Jakab Judithoz, a

kommuniffició munkacsoport vczetőjéhu,. Fc|elősök a kommunikáció tantárryfe|elősök.
Az írásos anyagokbó| iisszesítés készül, hogv a legközelebbi Isko|atanács.ülésen diintés

szü|essen.

Budapest, 2001. március 21'

Jakab Judit, a kommunikáció munkacsoport vezetóJ€



Fogadóórák

Bíró Ágota . szerda 3. óra

Csákóné Sereg Ágnes szerda 2. óra

Barta Géza
Bágyi László
Bardosi Zstrzsa

Csürke Ibo|ya
Daróczi Judit
Diósi Álojzia

Fábian Péter
Fehér Miata

Főző Attila
Gallai Zsófia
Gavallér Csaba
Hackett, Colin
Hann Péter
Herendi Ágnes
Jakab Judit
Kalina Yvette
Láng Andrea

csütörtök 5. óra
csütőrtok 3. óra
szerda 3. óra

péntek 2. óra
péntek 3. óra
csütört<ik 6- óra

hétfó 4. óra
szerdaZ. ora

hétfö 5. óra
péntek 4. óra
kedd 6. óra
hétfő 4. óra
hétÍö 2. óra
szerda 4' óra
hétfő 3. óra
péntek 2. óra
sz'erda 6. őra

László Andor
Lendvai Györgyt
Lóczi Edit
Mészáros Mónika
Ii,lihók Viktória
Molnár Lajos
Murányi Natá|ia
Nagy llona
Nyiri András
Puskás Aurél
Sárrta Judit
Schaffer Anikó
Somogyi Agota
Stojan Herbert
Szabó Lríszló
SzászKata
Szöllősy Zoltan
Szűcsné Szabó Katalin
Varga Adrienne ,
Yácz;né Arnold Eva
Veres Gábor

szerda '' óra
hérfő 1 óra
szerda .1, óra
hétfő 1 óla
kedd 2 óra
szerda 'l. óra
kedd 3 óra
kedd -. ' óra
csütör.ljk 2. ora
kedd 5 óra
kedd 1 öra
szerda 3. óra
szerda 

-]. 
óra

pénte} .1' óra
szerda 'j. óra
hétfő j óra
csütori jk 2. óra
szerda .l. óra
52g1d6 íi. ira
cstitört.)k 2. óra
hétfő ]:- ora

Domanné Telek Andrea hétfő 5. ira

Fildesné Harünanrr Ibolya szerda 3. óra
Földiné Koczor Ti.inde csütörtök 2. óra

,)

I
U
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AKG . Po[| roc|GÁtA

Már a|akul . . .

Idén is. inllnáron hagyonrányosan, megrendeáük a Poli és az AKG kÖzti barátságos |ocigáIát, mint
ahogy ezt . gondolom - jól tudjátok. Talán arra is sokan emlékezrrek a Íblsőbb évfolyamokból, hogy
a tavalyi után rni|yen lelkiá'llapotban, milyen cikket inam. Eá persze anélkúl is a fejemre olvasták
sokan, hog'Y emlékeztetnem kellett volna bárkit. De nincs mil tenni, nekem (és remélem, még sokak.
nak) hiányozna, föleg a mostanság je||emzó tr.Libajnoki ínség idején'
Szeptemberben, mikor megint fijlmerult, hogy csak meg kéne rendezni a focigálát, fe|vetödött ben-
nerq hogy mi lerrne, ha egy kicsit nivósabbá varázsolnánk ezt az. egyébként Magyarorságon kurió-
zumnak szamító - eseményt. Gondolván, hogy jó szervezéshez sok idó ketl, nem a már kétszer jól

bevá|t novemberi, hanem egy jóval késóbbi, még az els<i gá|ához hasonló tavaszi időpontot tűáüú
ki' a Poli-k.alendárium heves tanulmányozása utin. Anin telt-múIt az idő' és én még mindig nem
szervedem semmit, nem beszéltem az iskola Vezetésével, a Testku|túra munkacsoportta|, semmilyen
szponzorral, míg végril két héttel ateÍvezett időpont előtt iszonyatmód nekiálltunk. Az áuandó töb.
bes sám igazánitt vált valós{íggá mivel innentól négyen dolgoaunk rajta gőzerővel. Ez a (rajtam
kivül) három ember az, akik nélkril ez az egész nem sikenilt volna.
ok név szerint:
. Gáspár Cili' aki a nagy adag lelki segitség me|lé az ügyeleti beosztas elkészítésével járult ho--á a

wervezéshe4,
l Husár Andris, aki egész egyszeruen a lábaink elé helyezett egy vagon polót meg

kilencssaízrryolcvan (980) liter ásvií'rryvizet, va|amint 9+x db mozijegyet, és ígéretet kapott a
Fraditól is, miszerint a legiobb csapat, továbbá a le1$obb játékos és a gólkiráty ingyen tekintheti
meg 2' csapat egy bajnokiját;

. Szendr Zsolt, aki a gála AKG-s részét sz€rvezte, és az AKG-sok passzivitása nem rajta múlt, így
ő is na1iyon sokat tett a,,siker'' érdekében.

Tehát neki;i köszönöm e?-eÍszeÍ és még egyszer a rengeteg segítséget. amit az előkészületek idején
nÉjtottak!j!

Persze ezzei még koránt sincs vége a ktsz<inetáradatnak. A tettek mezején is sikeni|t többeknek a
halhatatlanság érdemenek kiüvása.
ok név szerintl
. Mestyán Marcell' aki egyszerűen hihetet|en béketűréssel és lelkierővel ült majdnem 20 orát egy

helyben. ésjegyeae le az összes (!!!) meccs minden részeredményét' azok alakulását, majd vég.
eredményeit;

. Tánczos Tibor és Nlri Andras' akik hatalmas segítseget nyujtottak a bíró-prob|éma megoldáú-
nak terén;

o Rothmeisel Dóri (Droopy), aki rendkivÍi| színvonalasan és határozottan vezette a meccseket a
gála első feleben;

. És végüt' de nem utolsósorban Gáspár Arrdris, akinek nem állt túl jól a tanár bácsi szerep, de
nagyon.nagyon sokat segitett, hogy a gála rendben lemenjen, és ezL az iskola bürokatikusabb ré-
sze is jó szemmel nézze.

Nekik köszönom.még milliószor azt a rengeteg jót, amit tettek az esemény érdekében

Maga a gála 2001 ,,miirciusanak idusán'' zajlott, és mint eddig mindig, megint a Poli nyert. mrnt az a
mellékelt táblázatokból kiderúlhet. Ismét nem sikerult végigiátszani a meccseket, |évén (nagy meg-
dóbbenésemre) a Polis (!!) és AKG.s csapatok kapunyitáskor megint elhúaak ' ezze| egy részről etle-
hetetlenitve a gáIa folytatásít másrésa kivonva magukat a rendrakás egésze alól. A gond az, hogy
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nek vo|tak. tő|ük ez elvárható, de a Polisok közömbösségét |átva megint felmeniltek bennem a tava.

lyi csa|ódás érzései'
A gála legszornorubb, |egelkeserítóbb, |egkiábránditóbb momentuma mégsem ez' hanetn egy ennel

sokka| rosszabb, egy meccse| kapcsolatos botrány Volt. Történt ugyanis, hogy a Poli ó és az AKG ]

csapatok ta|álkozóján néhány olyan ember, akik erre igencsak hajlamosak, elkezdték aprítani az este

egyik legkiemelkedőbb eredményét produkáló AKG-s.iátékosát' aki persze cukkolta óket' szó se

róla De azl hisz€m, hogy a torténethez más is hozzátartozik' A Polis csapatjátékosai rnind negyedi-
kesek vagy. annál idősebbek, míg az AKG-s gyerkoc l5 éves, vagyis eleve egyenlőtlen erók kijzdel-
me volt' nem beszé|r,e arról, hogy Polisként és barátaimként kutya kttelességük lett volna a gála

barátságos szeliemének tisaeletben tartása. Ezenkivül ez volt az e|só olyan meccs' arnit fe|be kellett
szakítani, hogy nehogy tomegverekedésbe fu|ladjon azegész rendezvény' mióta ez az esemény rend.
szeÍesen szerepel a nagy sportesemények palettáján.

Persze akadtak kiugró teljesítmények is, hiszen kiosaásra keniltek a gáIa egyéni, csapat és iskolai
dijai is.
A d$azottak:
. |egiobb játékos: Gaspár Andris (Poli)
. gólkiraly: Mésáros Dániel (AKG)
. legiobb csapat: POLI 4:

Gáspár Andris
Falus Tamás
Kis Máté
Nyíri András
Bágyi László

Nekik gratuláúok magam és az összes résztvevó nevében.

Összegezve azért aa hiszem, jobb voh az idei gála, mint a tavalyi, a kérdés már csak az, hogy ki fog-
ja megrendezni jovőre!? (|.Iálam lehet je|entkezni ! | l)

Vidos Misi. (flo)szewezó
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Més:l ;os Dánie|

Gás. ..Andris

Szig Judil

Szer'. Zsolt

Pá|c {árton

Csilll:; Zsuzsa

Egri i rni

Fehé' ]yun

Preis:..;er Nóra

Vidos .'"{isi

Ujvári Márton

Ali A,, im

Nyíri ndrás

Kcr'á"r Balázs

Cziczka Krisaián

Ha;dri futa

Gaspa' Cili

Koch ,.'{átyás

lJatyi .ndrás

Ükner i:rnő
\'í'árta .iergó'

$áti i . i idós

Boz, Bence

Czr, ,v Marci

Heri g Tomi

Szíi, , amás
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Vargi 3ábor
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l{us:r.. Andris

Fehér .;eri
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játszott meccs G1,'őzolenr

I  Po i  41  20
2 Al i r - '  4I 16

25 AKG 2

17 Po l i  4

15 AKG

t3 Pol i 3

IO AKG

9 Poli |ány l

9 AKG

8 Poli 3

8 Poli lány 2

7 Poli 3

7 AKG

7 AKG

6 Poli 4

6 Poli 5
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}tt, ahol egy városrész nyornasztó futbal|múltja kiséÍt, a játék újabb kombinatorikus formák-

ka| bő .'i' Őt|etgazdag iskolák, a szatladidós sponolás korábban nem sejtett variációit próbálgatják,
mind tói]beket vonva szárnyaik alá. Ná|unk a párderbi dívik. Március közepén egy újabb Poli - AKG
osszecs,lpás volt soron' Vidos Misiék szeívezték, bentlakássa|, felig-meddig Öneróből. Az egy1k
sporto: ':é| egy{elol mindenképpen annak bizonyitására szo|gált, hogy ez idó szerint ki ajobb e szét-
lövése.s focipárbajban. Másfelől a véges emberi eróforrások kimeritését, a vitálkapacitás újabb re.
kordbeáliítását is szem előtt tartották a mindenre elszánt szervezők. Ez benne vo|t a kiírásban. AIÍa
ugyarris megint sokan nem gondoltak, hogy hegymászónak |enni nem aa jelenti, hogy veszünk egy
hegymászó felszerelést. Mas is kell hozá' A csúcs raadásul esetÜnkben mások esélyeinek e|vágásá.
va|, azu, pimasz gólok vágásával érhető csak e|. Ez toftént- A Polijobb vo|t.

Diákok, tanárok' fakó( zsengék és reménytelenek' fiú és |ány labdagéniuszok hánÍak fittyet
a múltra. s ana a mágneses mezőre, amit a néhány sarokkal odebb elterulő Ullói úti zöld gyep jelent.
Míg a Sclrlosserek, Albertek, Nyilak és más magasroptűek mozdulatai már reg a legendáriumok vilá.
gába szálltak, mai esetlen utáubik képtelenek a számyalásra. Helyúk nincs a fantáziá'nkban, karrier-
jük nem ér sokat se a sportbaÍL se M úz|eti életben. Noha tudjulq nincs olyan, hogy a közeg nem
kedvez a futballnak' mert ez felveri az aszfa|tot és virít itt is, mint a brazil nyomornegyedek kÖzelé.
lreq ami olykor azért kiállhatná a baráti osszehasonlítás próbáját a mi kis utcánk tsszképével. Bez-
zeg, ha egy stadio o[impico vagy ew Nou Carnp esne hozzánk ilyen kozel' Nem |enne itt olyan sza-
balytalan az élet. Csend honolna, rábíznánk magunkat a profikra s már megvalósult volna a
tömbrelrabilitáció is. Így, mivel ez nincs' lelkes anlatőröi cscirömpölése ad hírt olykor anól' hogy van
itt valami más, valami élet' például non.stop ártalomcsÖkkentó focidömping

Néhány szót a játékosokról. Kiváló erők vonu|tak fel mindkét oldalon. Number one |ett a
szakmai zsűri ítélete alapján: Gáspá'r A' (Po|i)- Gólkirály: Mészáros (AKG). Szerintem a legtechniká.
sabb nőijátékos ezuttal Gíspáf Cili volt- További spílerek voltak: Szendi Zs., Tánczos T., Vidos M.'
Preiszne' N.' Hajdú R. és egy rendkívüljó labdaérzékü, barna hajú AKG-s leanyzó stb' A korai on.
gyilkosság gondolata fogant meg hossá percekre Tasi Laciban, néhány gyors bekapott gól nyomán'
}-eleslegesen, fuszen csapatábó|, időközbeÍ\ mások még ttbb gó|t kaptak, ugyanakkor ők hajtonák
végÍe T1' a bravúrt, hogy ztmmel nyolcadikosként|egyőn.ékaz AKG tanárcsapatát. Gratulálunk
nekik i Szerényen kiemelném még, hogy a Gaspár-fele győztes tanárcsapatnak (Bágyi L'' Falus T-,
Rourke i'' , a Máté és jómagam) tagia voltanr.

..l Poli tehát bemutatta |egujabb szabadidős oktatási programját és legyőae régi-új riválisát,
mert ta&aiban tobb volt a túz és a győzrri akaras'

Nyíri András

-:
:r--
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A tompassz a me|lékutcában
Elmondom, nlit láttam egyszer.jöttöml..en idefelé' Egy labda és egy láb talállrozását.

A szabá|yos és szabályalan érrntkezése ezúftal csak egy szempillantásra ragadott ei' minek-

utána Mazurek kuryáinak a szemében is az clragadtatás jeleit vélterrr íelcsil|anni-

Rendszerint a KIinikaknál bukkanok ki a metróból, s tétek át a felszíni köz|ekedésre.

Gyalog, a szokott örömtelen úr"-onalon ha|adva, a Tűzo|tó utcánál egy pillantást vetek tobb-
ra, a cimba|omjavítóra, ma.;d a túloldalra' hogy meg-v a bolt a kézi autómosónál. A rend ked.

véért csevegem el' lrogy egykor ''Női kézi autómosó'' volt, melyet egy ideig Auróra ágyúkkal

fe|szerelt Titanic |ogó is diszített. A házfalakon végigkísérnek a hajdani vérfagyasztó utcai

gerillaharc golyónyomai. Láwányelemei naponta újabb sorozatot eÍesztenek be|érrk, amit

egykedvűen viselek, majd tu| a Tha|yn érkezem a mi utcánkb4 iskolán} elé, ahol is egy kora

ószi dé|előtt a következő lárvany fogadott.
Nem mondanám, hogy a láwany' az emlékkép - egy lábbal rögtönzött brawrr - a|.

kalmas a hely szellemének megidézesére. A do|og súlytalan, felejthető, de körrrryed' akár
egy piruett, különösen akkor, ha utcai cipőben varrízsolja elénk valaki. Valószínűleg nem

állná ki a próbát az említésre méltó események sorában, ezúttal azonban hadd döntsek én e

bagatell mozdulat utóélete felől, hogy ho| s mi célból kívrílrnám emlegetni iff és most vagy a
jtivőben bármi szin alatt. Legyen az én bajom. Maradjunk annyiban, passzol ide' mivel az
álompassz maga, ami a töÍténés volt a Vende| utcában.

A mozdulat elég volt ahhoz, hogy |ábu.ijtó| fcllfele enyhe bizsergést gerjesszei ben-
nem, hogy játékosan elidőzzek és percekig tartó, heveny fantáziá|ás vegyen rajtam t: öt. En-
nek veleje pedigaz a fölötti sajnálkozás' hogy nem én voltam, aki eztaz utcai kunsz.tlt be-
mutatta. Az ominózus mozdulat elég egyszeninek mondható. Egy argentin elegarrcii.'' a| és
franzstadti modorban bemutatott labdazsonglőrködés. Bravúr' mert egy gyerekét el tlcln en-
gedö felnőtt apuka improvizÍúta, aki keresetlenüI hajtott végre egy kapáslövést, előtt.: a kissé
megtört labda légies megszelídítésével. S ami nem közömbös, ahonnan jött - ahol nagy elán-
nal, de reményelenÍil játszottak a labdajátékot . oda üssza is rugta Majd úry ment tovább,
mint aki csak egy csik}re lépett. Kérdés, mi volt ez: virfus, tudás, vagy hatalom.
Eá biztosan csak a gyerek tudja, aki talán nern is fog enrlékezni rá. Jó neki.

Hiheti, az ap3a már csak ilyen.
Nyíri 'András

He|yreigazítás

oWWf elozo számában megje|ent sítábori nap|óban említést tet.
tem a kezdő csoport bátor résztvevóiró|, akik a tábor uto|só napján a |egnehe-
zebb fekete pá|ya fé|elmetes meredekségét kÜzdotték |e. Sajnos egy néV ki-
maradt a |istáró|, Kiss Dávidé (27.eS).

E|nézést kérek tole, és természetesen neki is gratu|á|ok
Lóczi Edil
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A szi i . .rtó András (szülő), Bodolai Anna
Borbái.r (diák) és Szabó László (tanár) osz-.
szetetc' i,l biróság 200 l . február I 3 -án tárgya|ta
az aiál-. i eseteket.

Mcich| Gergely (LeG.o ) ügye

Gergr t osztályft'nokei február 2.án pana-
szoltá, re 33 igazolat|an mulasaással Ezek
zöméb.'.r reggeli késésekból és egy egész na.
pos hiá..yzásbó| jottek össze' A tratályos mi-
nisztéri :mi rendelet alapján a 30 órát megha.
ladó ig..zolatlan mulasáás iskolából való kiá-
rást vo' maga után.
,4,z oszlályftinökök a 15 óránál elmulasztották
Gergő ilgyét bíróság e|é terjesaeni, ho|ott ez
iiyen es+tben minden tanulóra nézve kÖtelező.
A mul:. .'ltások adminisarációs okok miatt
később leniltek bevezetésre. A leckekonyv
ltlévi r,;'vatába sem keniltek be hiányásai, de
a lecke;iönyvosaást mege|őzően a szülők te-
lefonon rnár értestiltek a 33 igazolatlan óráról,
A tárgy.llásig G€Ígő további három órát mu-
lasztott rgazolatlanul.

o sztáIv: -.nökei a panasz benyújtásakor jelez-
ték. ho!. / hibájukért váilaljak :r felelósséget'
A tárg/|iáson Gergő elismerte, hogy késesei
nem fog atóak ktilsó körülményekre' szinte
csak a s' :át belátásán, hozziállasán múlik,
hogy pc 'Íosan be tudjon érkezni az isko|ába'
.{rra a lr lrdésre, hogy azew egész napos hi-
i.nyzásat rniért nem igazo|ta, azt vá|aszolta.

hogy nem tulajdonitott a do|ognak nagyjelentősé.
get' Mint ahogy az utóbbi idóben tovább szaporo.
dó késéseinek senr' holott azért érzéke|hető vo|t
számára a vészhelyzet.
A biróság számárajól érzékelhető volt, hogy Ger-
gő mennyire ÍIegnrán, nemtÖrődöm módon állt a
problémához' Jellemző példa volt erre' hogy a
biztos, kiszámítható gya|ogút he|yett n€megyszer a
tudhatóan kiszámithatatlan tömegközlekedést vá.
lasáotta, pusztán kónye|mi okok miatt,
A bíróság nem talált semmilyen enyhítő krirulményt
Gergő magatartiisára' Súlyosbító kónilményként
vette figyelembe, hogy a Gljelentés óta további
igazo|atlan órákat gyűjtÓtt ossze, továbbá az isko.
lai szabáIyokhoz való hanyag hozáállását. A bíró-
ság mérlege|te aa a rendkíVüli helyzetet' hogy
Gergö érettségi előtt áll' ugyanakkor persze az ez
irányba mutató fele|ősség elvárható lett volna Ger-
gőné| is. A Politechnikumban hangsú|yozottan
elvárható - 6leg egy l8 éves, érettségi előtt áIló
fiatal embertől -, hogy felelosségteljesen tudjon
gondolkozni saját dontéseiról, felfogia és komo.
|yan vegye annak kovetkezményeit' Nem kisebbít-
ve Gergó morális vétségét az ügyben' az osztá|y-
flönokok felje|entési kötelezettségének elmulasaá.
sát is figyelembe kel|ett vennie a bíróságnak. Ha
ugyanis a 15. igazolatlan mu|asztáskor Gergő a
bíróúg előtt szembesülhetett volna mulasáásaival,
akkor az ilyenkor szokásos ,,mege|őzó - kénysze-
rítti eszközökkel,. renrélhetrileg elejét lehetett volna
venni a mulasztások ilyen mértékú megszaporodá.
sának
I{ÁTÁROZAT: cergót a bíróság súlyos fegyelmi
vetségéért az iskolából való kizárásra ítéli' Végre-
hajtását azonban felfuggesai. men még .gy uúl,o
esély kiván adni ittmaradására A tanév utolsó
tanitási napjáig még ot órányi kedvezményt (hala.
dékot) kap. AZ otodik igazolatlan óránál a kiárás
azonban automatikusan érvénybe |ép. Ez az öt óra
csak reggeli késésekre vonatkozik. Ezekre a to.
vábbiakban is ajelenlegi szankcíonálás érvényes. A
töbtri órákra a fenti engedmény nem vonatkozik.
azokról akár késnie vagy igazolatlanu| távol ma-
radnia nem lehet' A szabadon látogatható órák
alatt' ha nem a tanórát válasaja, akkor csak a
kön1Márban vagy a napköziben tartózkodhat.
Egyetlen köte|ező óráról való késés vagy tanóra

í r..
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A biróság figyelrneztetésben J| L -7-.'i. Gábort osztály|onokei l5 igazo|at'

részesiti Barta Géza és Lendvai T.- |.. s*. rS ,,\ lan órával panaszolták bc Molnár

cyorgyi osaá|yflonökoket ad. ]i 
'' 

l ffill=l Lajos osztályFonok e|mondása alap-

a kiárást érvénybe lépteti

Eszter 19, Péter 16, Dia 15 igazo|atlan órával
lett feljelentve' Mindhrírmuk mulasáásai reg-
geli késésekből adódtalq Péter egy egésznap-
járól nem hozott igazo|ást. A tárgyalásig to-
vábbi késéseik nem voltak.
Esaer a bíróságon nem jelent meg. Péter és
Dia helyszíni beszámolója atapján kidenilt,
hogy bár késésúk oka kültjnbóző, a pontos
beérkezés egyikük esetében sem ütközik ob.
jektív akadályokba. Tt'bb belátással' odafi-
gyelés-sel megoldható a biaos beérkezés-
HATAROZÁT: A továbbiakban mindhár-
muknak a Titkárságon lévő .,fekete listán'' kell
aláírniuk. Ennek értelmében kÖtelesek legké-
sőbb 8.05 óráramegérkezni A 8'05 és 8' l0
közötti késés ll3, a 8' l0 és 8- l 5 közotti késés
már egy egész igazolatlan órát jelent Hatálya
a IV. negyed (III. harmad) szorgalmi idósza-
kínak utolsó tanítási napja.
A bíróság fe|fuvja a tanulók figyelmét arra,
hogy a 30' igazolatlan óra az iskolából való
kizárást vonja maga után'

HATÁROZAT; A bíróság úgy ítélte meg, hogy
Gábornak egyrészt a továbbiakban is szüksége van
megszorításokr4 másrészt az osáályfiönökokkel
való megállapodás elegendő lehet, annak eredmé-
nyessége csak rajta múlik. További megszorítások.
ra nincs szükség, ezÉrt a megd||apodást változtatás
nélkiil elfogadja, és bírósági döntésként kell értel.
mezni a továrbbiakban' Hatályát kiterjeszti a tanév
végéig.
Ennek értelmében Gábornak a Titkárúgon lévó
'.fekete listát', kell a|áímia' Köteles legkésőbb 8.05
órára megérkezni. A 8.05 és 8' l0 kozotti késés
1/3, a 8. l0 és 8. l 5 közott késés már egy egész
igazoIatlan órát je|ent'
A bírósag felhívja Gábor figyelmét arra, hogy a 30
igazolatIan óra az iskolából való kiárást vonja
maga után.

Politechnikum. 200l. február 20

A bíróúg nevében: Szabó László tanár-biró

minisiirációs figye|mezetlense- !} | 
-ffi ján a rnulasztások tobbsége 5 percen

gükén. Felhivja figyelmuket, .. ^ | ]t*frr.11 be|Üli reggeli késesekból gyilt Óssze'

hogy a továbbiakban szorosab- ; }, l il j| ll \\ Az osztáiyftinokök már jóVal a íél-

ban ktvessék' rendszeresen, de Ür 
l il jl:l|.]l je|entesi kcite|ezettség e|érése e|ott

gükén. Felhivja figyelmüket, |, . I l-mn\ be|Ü|| Íeggelt kesesekt}ol gy||t ossz

hogy a továbbiakban szorosab- ; }, l il j| ll \\ Az osztáiyftinokök már jóVal a íél.

ban ktvessék, rendszeresen, de Ür 
l ilJl:ll.]l je|entesi kcite|ezettség e|érése e|ott

lega|ább minden hó végénár.- 0 ]- /lT]i1\ me9ál|aqo.d11t.I::o::|,o^:::I1il,-ilÍ-n- lt- il- lt-]i -

1ffi14l
tJ  -  

l l -

miniszlrációsfegye|mezetlense-ff l ffi

já[ le a hiányásokat, amelyek L-l|:||:l l-\i. aminek énelmében egy korábbi idö-
az osztályozó nap|óba, negye- // Au|:||)\_ pontra ke|lett beérkeznie' Sajnos ez

dévente a leckekönyvbe kenil-

jelen|egi kié|ezett helyzetben
mégnáprakészebbkovetésre/,/ i 

- 
osztályfiónököknagyonkÖrültekin-

van szükség. A|tatásozatrót a 
---_---*- töen, szorosan követték Gábor mu.

'/- 
,--'|-

dévente a |eckekönyvbe kenil. // ,_l-|tr_nr a megszoritó-kényszeríto intézkedes
jenek beírásra. Gergő estében ^ ,/,/ u li 

' 
ll 

. nem Vezelett eredményre' így hama-

c.'gáiáxiJo''""',"'a" a- lasáásait. Ennek ellenére tehetetlen-
tesíteniük kell az osáály6n<iköknek. A bíró- nek érzik magukat.
ság bízik abbaq hogy Gergő élni tud a |ehetó- Bizakodásra ad okot, hogy a panasz benyújtása óta
séggel. Gábornak ''csak'' egy igazolatlan óráija volt.

Gábor a helyszínen elmondta' hogy már a feljelen-
Politechnikurq 2001. február i6' tés ténye is odafigyelésre ösáönöze, és időbeni

érkezése súnte V'lzáro|agcsak a saját belátásán,
odafigye|ésén mú|ik' Semmilyen kisámíthatatlan,

steili Esztero Dócs Pétcr rajta kíVÚ|álló ok sincs, ami neheltené pontos be.
és Sipos Diána (LeG.o.) ügye érkezését' Kozel is lakik, a ktzlekedés te.ljesen

kiszámitható.
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Az lskolabíróság Somorjai Eleonóra (sztilő), segítséget. de később kudarcai miatt erről letett,

Kovács Eszter (diák) és Veres Gábor (tanar) Gergó édesanyja a fra két kiilönbÖzó isko|abíróságt

tsszetételben tartott tárgyalást 2o0l. iebruá; úgyében sérelmeáe a tárgyalasok kettéválasztáút'

20.án' illetve a két panasz gyors egymásra következtet'

Ledvai Gyorgyi osztályÍönÖk annak a kérésének

D ó c s P é t e r ( L e G _ o ) t i g y e a d o t t h a n g o t , h o g y a c s o p o r t é s a k é t b e p a n a s z o l t
tanuló egyaránt kapjon lehetőséget az érettseg|

Pétert osztályÍönökei tiltott hetyen va|ó do- vizsgára való sikeres felkészü|ésre.

hányzás véts;ge miatt panaszolták be a bíró. HATÁR6ZAT: Gergőt és Tibort az lskolabíróság

ságán Egy 9. évfolyamos diákkal egyÍitt do- március l4-igpróbaidőrebocsátja. Ezenidőszak

hányzon 
" 

n.epul"t ,,lapos'' néven elhíresiilt alatt a következó szabáyokat kell mindenképpen

részében, ahol Gallai Zsófia ügyeletes koordi- betartaniuk:
nátor tetten érte. A tárgyaüson Péter el- - A tanórákon nem vehetik elő és nem használ.

mondt4 hogy az eset leírása megfe|el a való- hatják mobiltelefonjaikat!

úgnalq tudja, hogy van kijelölt dohányzóhe|y, - Nem beszélgethetnek magyaru|!

de a bar.á.tjával folytatott bevélgetés közben - Viselkedésükkel, ,,poénkodásukkal'' nem von-

és más előzrrrények miatti izgalmában erről hatjákmagukratársaikfigyelmétt
megfeledkezve nígÉjtott. . El kell készíteniük minden házi fe|adatot!

EATAR'OZAT: Pétert a bírósag figyelmez. . Alrtívan résa kel| venniük az órai munkában|
tetésben reszesíti és 2 hét idótartamra meg. Március l4-ig a német nyelv tanárai és az osztá|y.
vonjatóleaszabadórárajárásjogát' ftinökök tartsanak egy megbeszé|ést az érintett

nye|vi csoport tanulóival, amelyen igyekezzenek
Mcichl Gergő és Táncos Tibor (Le6-o.) felszínre hozni és megoldani a hatékony munkát

ügye akadályozó prob|émákat. Enől a beszélgetésról a
bírósag marcius l4.ig írásos beszámolót Vár,

A két tanuló ellen Nagy llona, a német nyelv ame|ynek minden érdekeIt vél€ményét tartalmazni
tanara nyújtott be panasá' melyben leirt4 kell. A beszámoló elkészítése a szaktanárok és az
hogy Gergó es Tibor az órákon hangosan be- osáálydóntkÖk egyiittes feladata.
szélgettek magyarul, játszottak a mobil tele-
fonjukkal, az esemyőjükkel' újsagot olvastak, Ha a próbaidőszak a|att folytatódik a rendzavarás,
keresztrqitvényt fejtettek stb. Nem új problé- a fenti szabályok megsertése, akkor erről a szakta-
mák ezek" de most az érettségi előtt súlyosan nárok tegyerrek írásos panaszt a bírósiighoz' Ha
veszélyeáetik a csoport sikeres felkésztilését. ilyen jelzés érkezik, és az megalapozottnak minó-
A táLrgyaláson Herbert Saojan, a csoport má- sithető _figyelembe véve a csoportban lefolytatott
sik tanára is megerősítette a panaszban fog. beszelgetést is' akkor az iskolabíróság Meich| Ger.
laltakat. Táncos Tibor szerint a csoportbó| gőnek az iskolábó| való felfuggesáett kiáÍását
mások is zzvaÍták a munkát, de csak ők lettek érvénybe lépteti, Táncos Tibort pedig eltiltja a né-
búnbakként kiemelve. Az őrán egyébként met nyelvi órák látogatásától.
egyéni felelés folyt' amibe ó nem tudott be-
kapcsolódni. Gergó, elmondása szerint részt Mcryaszai Róbert (Monopoli) ugye
vett a munkábaÍ\ Vagy legalábbis ,,kÖzel ült
ahhoz''. Nagy Ilona a tanulók védekezésére Robit osztályÍönökei február 7.én panaszo|ták be
reagá|va elmondt4 hogy nem egy óra problé- 16 óra igazo|atlan hiányzása miatt. Két te|jes
májríról van szó, az ilyen rendzavarások rend- tanitási napon hiányzott, melyet sokszori felszólítás
szeresek. A két tanuló hazi feladatot sem szo- ellenére sem igazolt. A többi mulasaása reggeli
kott késziteni, az órákon pedig mindig sikerrel késésekből származ:k' A tárgya|iíson Molnár Lajos
vonják magukra a többiek figyelmét, akikkel osádyfiónök vo|t jeleÍ\ aki elmondta, hogy Robi-
így nem lehet dolgozni. Tibor elmondta azt is, nak már további két reggeli késése is van. Koráb-
hog5l kés<ibb kerÜlt ebbe a csoportb4 eIeinte ban egyéb fegyelemsértések miatt a Monopoli
próbált felárkózni -ebben kapott is tanári' osáálybíróúga uto|só figyetmeztetésben részesí-
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..,." noui szülei nem voltak jelen a tárgyalá.

.o", igy saját elmondásából megtudtuk' hogy

*,ní'á, napos mulasaásai aIkalmával nagyon

t"'o]l- eu*j. és már nem látta értelmét az is.

I*[tro*g kirótta, hogy keressék meg nemet

"""i".,."a.f"' 
és vállaljanak olyan munkát' amely

"i"r"'",j*t 
oótlását, annak bizonyítását szol-

kolába jövetelnek'

A határozat meghozatalában a szülő bíró tar.

io,t.oaon, mert gyermeke szintén a Monopoli

osaá|y tanulója. Robi beleegyezett' hogy az

üsvet a tanár és a diák biró tárgyalja.

rr1ranozer: Robit a biróság igazolatlan
mulasaásai rniatt figyelmezteti. A további

kesések elkerülése érdekében reggel &.00 -

órakor ke|l beérkeznie az iskolába' az ő

feladata lesz az osáály névsorának

kifiiggesáése is, valamint elrendelte a bíróság

aá !s' hocy 8.00 és 8' l0 -*özött Robinak az

osztálynévsor mel|ett kell tartózkodnia. Ezen

kitelezettségek a határ ozat kézhezvéte|étő|
száLrnított 2 hétig hatá|yosak. Az Iskolabíróság

felkéri a Monopoli osxályfinökeit, hogy ha

Róbert egész tanítási napot hiányzik és azt

három napon belül nem igazo|ja, továbbá ha

igazolatlan mulasxásai e|érik a 20 órát, erről

értesítsék írásban a bírósagot.

Gá| Roland, Katona Márk és Tatár Dániel
(27.eS) ügye

Az űgyben Jakab Judit és Loczi Edit osaály.

6nökok február 6-án nyujtották be a panasá,

Gallai Zsófia ügyeletes koordinátor nevében.
A tanulók kóteleá idegen nyelü tanóra he.
lyett a B-épület lépcsohiázábatt, a ,,laposon''
tartózkodtak. Roland és Márk a német dolgo-
zatot próbáltík elkerülni, Dani pedig a hiány-
zásaiból fakadó órajegyzet pótlással fogla|ko.
zott- Márk és Dani esetében nem először for-
dul elő hasonló eset, amit az osááy.fönÓk
kérdésére becsületesen bevallottak. A tárgya-
|áson a fiúk ismét elismerték tettüket és az
elózményeket. Ígéretet tettek, hogy a jövőben

nem kÖvetnek el ilyen vétséget.
EATÁRoZAT: Gál Rolandot a bíróuíg fi-
gyelmeztetésben részesíti. Mark és Dani ese-
tében - az elismert korábbi vétségeket figye-
lembe véve- a bíróság,,intés'' fegyelmi foko-
zatot szabott ki. Az Iskolabírósag elvárjq
hogy a három tanuló ajövőben tartsa magát a
targyaláson tett igéÍetéhez és tartsa be az is-
kolai szabályokat' Roland és Márk feladata-

B^\a

Az iskolabíróság nevében

Politechnikum, 200l . február 23 '

Veres Gábor, tanár-biró

Az iskolabíroság200|. március l}án tárgralta

az alábbi eseteket. A bíróság tagiai-Veress

László' Csajághy Gergely, Diósi Alojzia

Podoba Ange|ika (27.es) ügre

Podoba Angelikát osztályÍönökei: Jakab Judit és

|Áczi Editjelentették fel, mert február végéig 18

igazolatlan-órát gyljttitt össze. október ó.án' feb-

ruár l.jén és február 19-én nem jott iskolába. Az

enől szóló igazolásokat azonban - az osztályfiinÖ-
ktik tobbszórös figyelmeztetése ellenére - a visz.

szatérése utáni egy héten belul nem mutatta be-

A tárgyaláson Angelika elismerte, hogy nem mu-

tatta be az igazolásokat' A hiányás körülményei.

nek megbeszéIésekor az is felvetődttt, hogy a hi.

ányások szabályos bejelentése egyáltalán megtor-

tént.e' mert az osztályíbnÖkökhÖz az nem jutott el'

A bíróság Podoba Ange|ikát figye|meztetésben
részesítette. A határozat szóbeli ismertetésekor

tételesen is elismételtük' hogy bármifé|e távolma.

radást az adott napon lcgkésőbb l4:l5.ig be

kel| jelentcni, s - tekintettel Angelika feledékeny.

segére - javaso|tuk' hogy az igazo|ásainak bc-

mutatásáva| ne várjon a végsó határidőig' hanem

azokat rogton visszaérkezése után mutassa be

osztályÍönökeinek.



Pá|Íy Péter (Monopoli) tigye

Pálfy Pétert az informatika tanára, Mészáros
Mónika je|€ntettc fel, mert a február 20.i
óran, röpdolgozat írás köá€n többszöri fi.
gyelmeáetés ellenére sem hagyta abba a
szomszédjairól való puskázást' Amikor a do|-
gozaÍírás szabályainak mcgsórtése miatÍ
Mónika végül e|vette a dolgozatot, akkor
Póter . sajátja helyett egr ekkor hiányzó
társa nevét írta rá a dolgozatra.
A tárgyaláson Péter elismerte a feljelentésben
fog|altakat. Annyi kri|önbseggel, hogy úgy
emtékezett, nem Mónika jbtt rá a cserére' hi-
nem ő nraga uta|t arra- PéteÍ azzal mentegető-
dzin, hogy ,,poénnak'' szánta az akciót' és
akkor nem éren.e át annak súlyát. Molnár La-
jos, Peter osztáyÍönöke sulyosbító köÍül-
ményként értéke|tq hog;z Péter kihasznrílta
aa, hogy Mónika nem régóta ismeri az osz-
tályt,. s az iskolríba is a közelrnúltban érkezett.
Márpedig ez a magatartÁs szdges ellentétben
van a Politechnikum alapvető értékeivel'
amelyeknek tisáeIetben tartását minden diak-
tól elvárjuk.
További súlyosbító könilménykent kel|ett fi.
5lelembe vennünlq hogy az Iskolabírósag Pé-
tert két tanórán tanúsított indu|atos és asreSz.
szív megnllvánulásáért néhány hete szlgoru
megrovásbarr fészesítette'
A bíróság Pátry PéteÉ kizárta a Potitechni.
kumból. Az ité|et végrehajt:ísát azonban a
kóvctkgő kiirü|mények szerint fiiggesztettc
Íel:
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Ugy láttu|q Pétert adoft esetb€n Ítz indulatai
iránfltják, de képes ana' ho3y tetteit méÍ|e-
gelje, illetve reílisan ítélje meg. Ezért aa java.
soltu( hogy az elkövetkező hetekben uité|.t
súlyosságát szem etőtt tartva törekedjék a
tudatos önferyetemre és önvizsgálatra.
A tavaszi szünet után a bínísáfújra vissza-
tér Péter esetére. Véleményrink kialakitásá.
hoz kéménk, hogy arra az idópontra a
Monopoli osztá|y, i||etve a Pétert tanító
szaktanárok keszítscnek Péter magatartá-
sára vonatkozó minősítést, természetesen
rószl ctes helyzetértéke|esse| alátiírnasztva.
Amennyiben a minősítés negatív' tehát Péter
magatartásában számottevó viltoás nem
mutatkozilq akkor a bíróság megszűnteti a

je|en ítélettet életbe léptetett ,,kü|önleges kö-
rü|ményeket'''
Vagyis, ha a negatív vélemény kimondása után
Pétcr íegye|mi ügyben az Isko|abíróság e|é ke.
rül, akkor €setéb€n a tiirvényes adminisztratív
szabályokat Íogiuk érvényesíteni' de semmiféte
szubjektív enyhítő körű|ményt nem vesziink
majd íig;relembe.
Amennyiben a minősítés pozitív . tehát Péter ma-
gatartásában alapvető váltoaís tapasaalható -, úgy
a bíróság fenntaÉja az eset sajátos megíté|ésí
ve| kepcsolatos jogkörét' Vagyis ha a poútív
vélemény kimondása után Péter fegle|mi ügrben
az iskolabíníság e|é kerii|, akkor a bíróság fenn-
tertja a jogot' hogy eltekintscn attól, hog az ő
esetében következő automatikus fokozat akílzá-
rás.Ez azt je|ertti, hogy a bírósíg az eset súlyos.
ságának megfele|ően fenntaÉja magának a jo.

,.;.j: 
n"o a kizárás fogariatosításátót e|tekint-

A bíróság továbbra is úgy látja' hogy az egyes di-
ákokrt érintő magetartási prob|émák kg.e|ése.
nek sikeressége nagr mértékben az osáá|vkii.
zösségtől Íiigg. Ezért felvaettük' hogy el tudnánk
képzelni a Monopoli osztá|yon betül egy olyan
patrónusi rendszert, amely segíthetné a konfliktu-
sok megoldását.

Meryaszai Róbert (Ir,íonopoli) ügye

Megyaszai Róbertet művészetismeret. és kom.
munikációtanára' Bágyi Lásztó je|entctte fel. mert
egy osaálytársak koz<itti órai konfliktusban indu-
latosan elragadtatta magát: igen hangosan és
durván szitkozódva káromkodoÍt.
Robi a tárgyaláson elismerte a feljelentésben fog-
|a|takat. Kiegeszítése alapján ugy tűnik' hogy ;z
órán néhány diák rendszeresen egymassat piszka-
lódik, s az említett drihkitcirések ég5rfajta jutolsó
csepp a pohárban" mechanizmussal működnek.
A birósríg sú|yosbító körú|ményként vette figye-
lembe, hogy Robi - szintén órai magatartási píáb.
|émák miatt - ebben az évben szigorú *eg.o"ás-
ban részesü|t-
A bíróság Mc5laszai Róbertet kizárta a Poli-
tech nikumbó|. Az íté|eÍ. végrehaj tását azonban a
kiiveÚkező kiiríiImények szerint íiiggesztette fel:
Véleményunk szerint Robit nagyon könnyű kisebb
piszká|ódásokkal felduhíteni, .'et,o,eg"' inauIu.
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tokra ragadtatní. Ez azonban idövel remélhe.
tőIeg enyhtil. Ehhez azonban szrikséges, hogy
ó maga is tisaában |egyen ezz,e| a gyengesé-
gével, s akár tudatosan is kenilje ki azokat a
he|yzeteket, amelyek ebbe a zsákutcába so.
dorják' E.zert javasoltuk, hogy az elkövetkező
hetekben az íté|et sú|yosságát szem etőtt
tartva tiirckcdjék a tudatos önfegye|emre és
önvizsgálatra, akár a korábban bevezetett
iinértékelő glakor|atok folytatásávat.
A tavaszi sziinet után a bíróság újra vissza-
tér Robi esetérc. Vé|eményÜirk kialakításához
kérnénlg hogy arra az időpontra a Monopo|i
osztály, illetve a Robit tanító szaktanárok
készítsenek Robi magatartására vonatkozó
minósítés{ természetesen resz|ctes he|yzetér-
tékelésscl alátámasáva.
Amennyiben a minősítes negatív, tehát Robi
magatartásában szárnottevó változás nem
mutatkozilg akkor a bíróság megszünteti a
jelen ítélette| áetbe |éptctett,,kíilönteges
körüIményeket''' Vagyis, ha a negatív véle-
mény kimondása utríLrr Robi fegye|mi iigyben
az Iskolabíróság eté kerii|, akkor csetében a
törvényes adminisztratív szabá|yokat fog.
juk érvényesíteni, de semmifé|e szubjektí
enyhítő kőríilményt nem veszünk majd
figrelembe.

Gyöngyösi Dóra (Intenziv) ügye

Gyöngyösi Dórát osaá|y|o-
nokei' Gal|ai Zsófia és Szabó
Lász|ó je|entették fel' mert
igazo|at|an mulasztásainak
száma e|érte a 30 órát. Fe|-
merü|t, hogy ezen túI Dóra
egytk hi ány zásának i gazo| ása is
csak tobbsztiri határidő-
módosítássa| történt meg' Íá-
adásul az igazolás adminisa-
ratÍv szempontból nem szabá-
lyos' Dóra egyik igazolatlan
napja onnan származott, hogy
aa munkahelyén töltötte el'
ahol ríltalában dé|után dolgo-
zi|g de ott egy speciális felké-

Amennyiben a minósítés pozitív - tehát Robi
mag-atartásában alapvető válto"ás tapasztal.
ható ., úgl a bínóság fenntaÉja az eset sajá-
tos megítélésévd kapcso|atos jogkörét. úa-
gyis, ha a poátív véIemény kimóndása utrin
Robi fegielmi iigyben az isko|abíróság elé
kerüI, akkor a bíróság fenntartja a ;ágot'hogy eltekintsen attó|, hogl az .6 eseteÚen
következő automatikus fokozat a kizárás.
Fz ax jelenti, hogy a bíróság az eset sú|yos-
ságának megfe|e|ően fennÍartja magának ajogot' hogy a kizárás foganatosításától elte.
kinÍsen.

t!j.:."c 
továbbra is úgy |átj1 hogy az egyes

!iík9r<at érinÍő magatartási frob|éirákkeze|ésének sikeressQe nagr mértékben az
osztáIylrözösségtröl Íiigg. Ezért felvetettük,
hogy el tudnánk képzelni a Monopoti osztá-
|yon belül. egy o|yan patrónusi rcndszert,
amely segíthetné a konftiktusok megoldását.

résre és a kedvezőbb anyagi
feltételek tudatában egy teljes
tanítási napot töltött.
A tárgyalr{son }$14 ezza| védekezett, hogy Buda-
fokról szinte lehetet|en kisámítani, hogy' mennl
idóbe telik a beérés. Ezt a bíróság aza| igészíteie
ki, hogy ebben a korban fe|téte|ezhaő az a tuda-
tosvig hog1 a diákok ezt a 30 napos igazolatlan
órák keretében oldják meg.
A munkahelyén töltött nappal kapcsolatban Dóra
elismertg hogy helytetenü| döntött; mrísresa úgy
fogatmazott, hogy osarilyfónökeinek és a bírósí!,.
nak méltányosságot kel|ene gyakorolnia, fuszá
ia !én a mamájától ,,fal'' igazo|ást, hanem tulaj.
donképpen egyenesen bevattotta az igazsáEot. Ez-
zel a bírósag egyet is éÍtett, azz^la Éiton"bséggel,
!os, -,.egyenes,' mego|dás nemcsak a beism.eiés'
hanem a következmények vrítlalasa is' Tehfu nem
Bondohuk, hogy a beismerés mé|tányossági alap.
A birósrígon az is felmeni|t - és bar n",l, ti.to,ott 

"szoros értelemben vett tárgyhoz, de mint iskoIai
pedagógiai forum és az iskolai szociálrl: bizottság
műkÓdésenek tudatában felvetettük -, hogy ne,í
szerencsés és nem igazán összeegyeztethető a
munkavállalói és a nappali tagozátos diákstátusz'
A ütatott igazo|ásra vonatkozó kerdésünkre mind
Dóra. nund pedig mamája egybehangzóan ál|ítor-
tak. hogy az á|ta|uk látogatott orvosi rendelóben
ez, szokásos. Kértuk, hogy adort esetben tegyék
:?,i,,h2ry.- isko|a kifogáso|ta. hogy ̂ . i{űo-
tasra szolgáló nyomtatvány he|yett recepter 

-nyuj-
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iottak be. N4ég akkor is, ha a kézírásos lejegy- A biróság Gergőt megrovásban részesítette' Fel-

zós betegsé5ire uta|t. hiwa a figyelmét arra, hogy a ttirvényes keretek

.t bíróság . minthogy olyan fórum, amelynek szerint 30 igazolat|an óra esetén megszúnik a ta.

ilrúkTdése :i|ta.lunk csak a pozitiv lehetőség nulói jogviszony'

nlegmutaiájának esé|yéve| értelmezhető . úgy Gergőnek a tanév végéig 8:05-ig ke|| megérkez-

döntött, hi.gy ha Dóra mu|asztásai ebtlen a nie az iskolába és a speciá|is ,'feketelistát'' ke|l

tanévber l , '3t  igazolat lanórátctérik,akkor a láírnia.  Ha 8:05-8:15 k öz i i t t  érkezik,  l /3,  ha

tanu|ói 
' 

..viszonya a Kózgazdasági Poli. 8:15 után, akkor l igazo|atlan órát kap.
techniku' bán eutomatikusan negszűnik.
Feihí'"tuk . .óra figyelmét arra' hogy ez adotl
esetben n:.l rnint napjelentős időbe|i áldozatot
kiván, de l'.szogeztük' hory csak ezzel a spe-
ciáiis elköl:lezettséggel maradhat az iskola
diákja. Nenr javasoltuk, hogy korábbra kelljen
beérnie, me'.t visszás jogi helyzetnek éreznéú,
ha úgy szü:rtetnénk meg tanu|ói jogviszonyát,
hogy egy_ébként tanóráról nem késett el.

Bei.!ő Gergcly (Szmarl0) rigye

l}edő Ger':le|yt osztály6nÖkg Arno|d Éva
relentette iel, mert reggeli kisebb-nagyobb
lrésésektről 18 igazo|atlan óníja gyult ossze.
A tárglalá:;on kiderult, hogy a feljelentés óta
az igazo|at;an órák száma 22-re gvarapodott.
Gergó elmesélte, hogy ő tulajdonképpen a
kÓzel lakás áldozata: annak tudatábar\ hogy
úy'y-is pár perc a|att beér' a végletekig, vagy
lcgalábbis l késési határig halaságatja a reg-
lcii felkelést. Elmondiása szerint csak a kifeje-

Zeiten han€os ébresaóórák képesek őt egyá|-
trlán felébresáeni.
,]z i; kice:.tilt, hogy Gergő ;zinte évről.éwe
,:tesik a "ésési'' tárgyalásokon, s általában
tiketciist. l| szokott ámi'
.t bírósál ;úlyosbító kcirulményként vette fi.
.]:'llembe' :gy Gergő egy másik fegyelrni tigy
.'";.;csán ". közelmúltban figvelmeztetésben
; ;zÉsúlt.

? Diósi Aloizia. iskolabíró

Szekeres Péter (M.O-N.D ) ügyét.

Szekercs Pétert osztál}.Íönökei, Láng Andrea es
Mihók viktória jelentették fel, mert igazo|at|an
mulasztásai 18 órát értek el.
A tárgyaláson Péter azza| mentegetödzött, hogy
kollégista koníban sokszoÍ elkésett, mert a szoba-
tá'r.sak napirendje az övéhez képest másképp ala-
kult. A bírósíg szimára nem ülágosodott meg'
hogy a szobatársak időbeoszlísa szoros értelemben
miért okozott Péter sámára késéseket, de miutan
elhangzott, hogy Péter már nem kollégista, hanem
bejáró, végül is nem kérdezóskodtunk tovább'
Kiderult, hogy bejríróként Péter nem szokott el.
késni, jóllehet igen messáró| kell beérnie és ezért
nagyon korán elindulnia'
A bírósag Pétert megrovásban részesítette. Miu.
tán azonban elhangzott, hogy bejá'róként pontosan
érkezik, n€m taítottuk indokottna|r, hory ko-
rábbi beérkezésre, il|etve feketeliste atáírására
is kötelczíik.

Budapest, 200l március 24,

A határozatok annak kézhczvételiiktő| tépnok
érvénybe.

Fe|lebtlezni 2 kézhezvéte|tő| számítoft 8 mun.
kanapon be|Íil lehet.



onpusztító életet élünk

Korán reggel felkelünk és megkezdjük ónma.
gunk és kornyezetünk pusxítását' Gyorsan
reggeliziink. ha egyáltalán eszÜnk valamit -,

kapkodunk, hogy idejében odaérjÜnk a mun-
kahelyünkre. Beülünk az autónkba' és a gép.
járműből kiáramló szennyeződés rógtÓn az
ózonrétegünket és a tüdonket kezdi pusztítani.
Útktizben elszíwnk |-2 szá| cigarettát. Miután
elhamvadt a cigaretta, a csikkeket kidobjuk az
útra. A kioldódó nikotin és kátrány mérgezi a
növényzetet, és ,Jó esetben'' erdőtüzet is
okoáatunk. Miután beerttink, felrohanunk a
helyünkre, elekÍromos berendezéseinkkel az
elektrovmogct ryarapítjuk. Jó sok papírt fo.
gyasztunk; nyomtatózunt mintha fákat darál-
nánk le' Elérkezett az ebédszünet. Beugrunk
egy gyorsétterembe és itt szintetikus ételeket'
műitalokat fogyasáu.nt üllámgyorsan (!).
Persze ebédünk felét útkozben esszük meg,
mert fogytán az időnk. Evés után a szalvétát
és a csomagolópapí* a foldre dobjuk. mert
nincs időnk belerakni egy szemetesbe' A dé.
lutánt is rettenetes feszültségben töltjúk. A sok
stressz roppantul árt az egészségrinknek.
Munkaidő után kimenilten hazamegyünk, el-
zfujuka csÓpögő csapot, amit reggel úgy
hagytunk. Megfi'irdünk, bekapcsoljuk a tévét
és olvasni kezdtink kezünkben egy pohár bor.
ral' A mozgáshiány és a sok kávé okozta fe-
szűltséget alkohollal oldjuk. A kimeritó nap
végénpár perc alatt elalszunk' A tévét nem
ka'pcsoljuk ki, az olvasólámpát nem o|t-iuk le.
Milliók és milliók élnek igy vagxl még pusztí-
tóbban' pazarlóbban. Ereinkben szaporodik az
ártó kolesaeriq túdőnkben le;akódik a niko.
tin, sorvadnak az emésáószerveink, csokken a
termékenységünk. Bolygónknak pusául az
ózonrétege' szennyezettek a vizei. sivatago-
sodnak a sárazfoldjeink, az uvegházhatás
kovetkeaében olvadnak a jégmezök' pusztu-
lással fenyegetve a tengerpartokat'

Ideje lennc változtatni!

Kalandom
a népszámlálási biz; 'ossai

Már jó előre tudtam, hogy nem egy.szeruen zajl;l,
majd a népsámlálásunk. Az ok pedi-q, hogy eg.
olyan lakóparkban lakom, ahol a sok llkás ellener
alig laknak' A házunkban is csak (a három emele.
ellenére) mindtssze hárman laknak, a .'saládomrnaj
egytitt veve.

A népszámlálási bizlos igy a|ig tali.ii meg beil.
nünket' s elég késő dé|után volt, mire ''!1re eijtttr il
hozzánk.

Már az elején gyanakodtam egy kiss . a néni kl.
rülbelt.il hetvenöt éves volt; ennek elltrrére minde l
simán ment, néhol anyukám segítsé;:ére tudtam
|erni az évsámokkat kapcsolatban. Minden jól
alakult egészen addig, míg a sziileimről vo|t szó, de
mikor rám kenilt a sor.. elkezdődött fergeteges
téboIy.

Kérdezés nélktil (miután elhangzott, hory tizen.
hat éves múltam) a biaos beírta, hog;'. .'élve szr]L.
letett gyermekeinek száma: kettő''. Irnentől e31-
szerűen nem bírtam megállni, hogy r:e játékkér'
fogjam fel, ami itt történt.
. Gyermekeinek a vallása?
- Az egyik mohamedán, a másik zsidó
. Más apától' igaz?
- Természetesen. - feleltem, közbi.n anyuká'rn
nem bírta tovább, majd' megfulladt a rohogéstől,
ezért távozott egy időre'
- Milyen nyelvet beszél?
. Angol, indi, filippínó és persze magyc.
- Igen, és a gyermekei?
. Filippínó' angol és olasz.
- Ertem' - mondta biztosunk, mikozbc.' töltögette
a, 'totónkat. ' .
Mindennek persze az lett a kÓvetkezn.:nye, hogy
gyermekeimmel együtt (valamint az áll. .m bedik.
tált nővérem gyermekével) a mostan: íl5 m2-es
lakásunkban osszesen nyolcan lakunk ely kutyával'

Sajnálom' megpróbá|tam, de mit tegyúnk. ea az
alkalmat nem hagyhattam ki.

Szépe Csilla 27-eS

Neophylis



Darjeelingtol északra, Tibettől délre van egy állam...

ltlkba vezetetÍ. Az incliai viszonyokhoz képest

meglepően jó minőségű szallodák és a kedves,

nyígáa, e,berek kBllemes meglepetést okoz-

ták,.,.err India alfotdi részein nem ezl szoktuk

meg. Jó volt végre ú2y bemenni epl boltba,

hígt nem ,,ugrottak,, az emberre többen is

poűeuit értéksítése végeu. Gangtok gaz(g;
,sóga 

az alfoldi szegénységhez képest megdÓb.

bentő. A boltokban renqeteq

(A po"l"l.. o.z a'llc- , z
l  ul L r"lc.\l".f aqcÍaÍ| rrilffili''n r';

I,
I

Nt,m tutl,lnl, hanyan enlékezn.ek múg, dc

, i!i, !i, j i,i,T lI, Í,,W, : ff,/,,,;
első részt. Ekkar óltalánossógban írtam

Sikkimrőt, a hajdani himalájai királysóg-

ról, amely ma India egtik szÓvetségi álla-

ma. Most kovetkezzék néhóny konkrétum!

{Jtunk előszÖr Sikkim Jővórosóba, Gang-

T-i  b c t
(K  f  na)

az olyan árucikk, ami csak itt
Sikkimben kapható, vagl mas
városokban csak az előkelő,
gazdag negtedek boltjaiban
tatálhotó. Kis túlzassal méltón
átlíthatjuk, Sikkim India Sváj-
ca: gazdagsitg, jólét, rengeteg
turista (naglrlbbrészt gazda-
gabb indiaiak), glonyorű ,,aI-
pesi,, kÖrnyezet.
GangÍokban ugyan nincs
olyan sok |ánrivaló' de az em-
bernek mindent iruren kell
megszeweznie, ha meg akar
ismerkedni Sikkimmel.
A kömyék buddhista kolosto.
rai á'mulatba ejtkaz ide ellá.
togató idegent. A kolostorok
bá'rki számá'ra látogathatóa},
alint azt isjelenti, hogy a
körrnyebben megk<izelithetők-
nél már ki van írva: a szen.
télyben fenyképeani ti|osl Sok
turista, ugyanis állandóan
csattogtatja a vakrrs fényképe-
ző gépét, sokszor zav aÍy a a
szertartást- Az eldugottabb
helyeken üszont még benső-
ségesebb a hangulat, és a lá-
mák engedélyét kikérve' és
egyeáetve veliiLk' a fényképe.

Eldugott helYe}e,#Himalájában

l Dar1.c<|í13

*rr.
"q>



ÓIömömfe. Nehéz dolog ez. men a hal- don, csak szeralezetl módon. Az emberrrek . lra

gyományos buddhista ttlr"ga' szerinl a' akarja, ha nem . serpákat kel| fogadrria, akik

fotózásnak nem sok é,-telme.uan, sokkal cipeiik a cson..agiát és gondoskodnak az étke-

fontosabb az, hogyan nut - ew,tny u, zésről. Ha enő| ódzkodik' akkor legfeljebb

ember.re, no és persze valóban zavaró az neln lnegy sehova - nincs altematíva. Mi is így

állandó csattogás és villogás. AZén 'nég (4 serpával és egy hegYi-vezetővel) vágfunk

.| iry.n elvaíult rotos ii mint én' érzi neki egy 4 napos túrrínak' A legmagasabb

"7t, 
éí 

",é,t,megpróbált 
alkalmazkodni a szálláshely (a|vó-kunyhó) 4000m fölött volt' a

körülrnényei<lrezl.mindig mindenhol és |egrnagasabb pont pedig kb. 4500m, ahonnan a

mindenkiíól engedélyt k?rtem, már csak ó.7 és 8 ezer nréter magas hegycsúcsok koszo-

azert is' hogy ni a1ak.uljon ki a turrstákó| rujának láfványa tényleg lenyíigoző volt!

az akép,hogy semmit iem tiszte|nek, Sikkim után a közeli - nyugat-bengáliai -

semmi sem szent nekik. Szerencsére így a Daarjelingben tettii'nk látogatást. Fekvése na-

fotóásból soha semmi problémiím nem gyon hasonlít Gangtokéhoz, bár még talán an.

volt' ha ugyarris valami a fotóás szem- nál is szebb. A darjeelingi teát sokarr ismerhe-

pontjából t-abunak számítotr' aá rögÍön tik: és valóbarr nem nehéz elkavarodni a vá-

irogaatam (néha fájó szíl'rrel persze). rosból egy kis teacserje-nézőbe' Ameredek

egy tibeti szertaríáson részt venni eryéb. hegyoldalak teaültewényeinek eryike fölött' a

ként döbbenetes élmény. Az állandóan vá'ros szélén. bújik meg egy kis temető: a Brit

mormoló, ének]ő szerzetesek o|yan han- tlirodalom helyi trszn'iselőit és családjukat

gulatot varáasolnak a szenté|ybe, ami leír. temették ide. A temetőben azonban Van egy

hatatlan. Európai szemmel nézve hihetet- sir, ami más, mint a többi, föleg, ha valaki ma-

lenül monoton, mégsem unalmas, viszont gyarként vetődik el oda: Kőrösi Csoma Sáurdor
varázslatos' találr éppen ezért is. A szer- alussza itt örök álmát' aki fáradhatatlanul ku-
zetesek veltirrk mindig nagyon kedvesek tatta a magyarok císhazáját, a britek trímogatá-
voltak' és ha több időt is eltolt<ittiink egy sát is élvezve. Közbeq ,"rnellesleg'', India egy
helyeq mindig rnegkínáltali teáva| és egy másik területén, tibeti buddhista lámává is
kis puffasáott i.zzse|, vagy más rágniva- avatták, és a világon elsőként megalkotta a
lóval. Igy a szertartást néba|azábbantein- tibeti-angol szótárat. Darjeelingbe, azértke-
gafu4 mráskor meg elmélyÍiltebben hal|- riilt, mert Sikkimen keresÍiil szeretett volxa
gathrk. Hamar kiderült, hogy az olyan fu- eljuori Tibetbe, de a maliíria |eterítette.
rizmus, ami a.,gyorsan nézz,lnk meg min- Daarjeling tehát ttbb szempontból volt szép és
dent' amilven hamar csak lehet'' elvet kö. kedves ecvszene. Ezze| a várossal véeződött a
veti, az effajta hangulatot tónkreteszi l 5 naoos sikkimi kalandunk. Az ezlkövető 24
FIa megpróbálunk beilleszkedni, és részt napos, az indiai Belügyminisaérium ktilönle-
venni az események so&ában, mindjárt ges engedélyét és az lndiai TudolnáLrryos Aka.
egy egészen más ülág kezdi nyitogatni démja támogatását és segítségét is igénylő te-
kapuit. riiletrő| ebben a számban már nem írok
A truddhista kolostorok varázsa után a he- Enől a különleges államról' India egyik legel-
gyeké is lenyíigöxitt. Sikkim és egyben zártabb, törzsek által lakott régiójaló| -
India legmagasabb csúcsa a sikkimi-nepáli Arunachal Pradeshről . inkább szóban: min.
hatá'ron található szent hegy: a
Kancsendzönga (8583m). Gangtokban

denkit szeretettel varok a tavaszi szünet után
megrendezendő vetítéses útibeszámo|ómraI

rengeteg kis magán iroda foglakozik ez'"2'|, Akit érdekel a pontos dátum, az Íig,velje a pla.
hogy turákat szetYezzen a Kancsendzönga kátokat|
kÖzelébe. Ez a zÁna. a Kalrcsendzötrea Bata céza
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egy csaknem elmeháborodott lélek utolsó sóhaja

Az egész úgy kezdódött' hogy egy szerdai

napon Y1l cégemmel Szekszárdra utaztunk' A

iényeg hogy mire hazaénem. semIni tnasra

nerrr vág1.tam' minthogy fonó furdót vegyek'

és hogy egy jót a|udjak Szep a|orn - igy

utólag
Forró furdő helyett hidegzuhany ért Miu.

tán hazaértem, s elmeriiltem a me|egvizben' ttt

kezdódott a baj Ugy egy hónapja, a mi nyu-

godt, kelIemes, csendes kÖrnyékünkre egy

lakásfelújító-brigád érkezett' Alapjában véve

nem vagyok egy ellenségeskedó típus, sok

mindent hajlandó vagyok elnézni, mint ahogy

drága szüleim is ezt teszik nap m,int nap. Es

tűrtem. Azt, hogy elvágták a |onyomócsövet

ezek a szörnyetegek' Es igen. Miközben én
vártam egy
kellemes vizre,
helyette a csap-
ból folddel ke-
veredett pos-
vány érkezett'
ráadásul: hideg.
Ez volt a legel-
só csepp soro.
zatgyilkosi
osáöneim akti-
válására.

Aztán végre
megnyugod-
tam' sikenilt rá-
bírnom ides.
apámat. hogy
beszéljen ezek-
kel a rémes'
réweg alakok-

kal, merthogy.én magam isten ments' hogy
|ássam őket. Ugy tűnt, ezek után minden
rendben lesz. Az én kétméteres apukám rajuk
szólt. Azt hittem, itt vége a rémií|omnak. Pe.
dig még csak most kezdődött. Nem vo|t két
napigvíz' Nemhogy meleg, de hideg sem. El.
néaem, még ezt is.

Aaán másnap' mikor végre hetek óta most
igazÁn jo| aludtam, reggel fel nyolckor (hoz.
zátenném, hogy március i5-én) firrni kezdtek'
De nem ám kellemes. més tűrhető módon' a

Iegéktelenebb. fulsüketitó hangon' Nem maradt

más |egy.,erem, Beraktarn a magnóba Britne.v

Spears-i- Totál lrangero' Még nrindig a ftrrót hal-

lom.
Komolyan mondom' nem tudom elképze|nt'

hogy egy átkozott. kicsi lakáson hová hordanak fel

több tíz kiló betont' ami persze port, büzt csinál,

óleg, hogy bagószaggal keveredik' meg ezeknek

az embereknek az ittas állapotáva|. egyszóva| ez
volt a második csepp.

Elfo.jtott indulataimat sehogyan sem tudtarn le-

vezetni' elkezdtem hát a firró hangiát utánozni'
Komolyan, akik hallottak, aá mondták könnyes
szemmel rebegve.,, akár az igazi|,,

Aa hiszem, mondanom sem kell, hogy egy kissé
kezdtem e|veszteni Önnon magamat. Képes |ettem
hajnali négykoÍ kutyát sétáltatni' csakhogy végÍe
egyszer csend vegyen körü|. Persze az sem volt
mel|ékes' hogy pompázatos látvány nyujt az éj1eli
város képe - innen, a Sváb.hegyrőI'

De ma reggel az a bizonyos pohár - ami már in-
kább egy kancsóra em|ékeztet - betelt. Végérvé-
nyesen. Agyamban olyan gondolatok kezdtek el
motoszkálni, hogyha nem beszélek ezekkel a bar.
mokkal, akik szombat reggel hétkor idejönnek csak
azért, hogy fi'rrjanak' szóval, ha nem nyilvánítom ki
a vóleményemet, akkor nem vagyokpolgar, csak
egy megalázkodó kisember, aki március 15-én, és
azUtána kovetkezo két napon is reggel nyolctóI
késó estig hallgatja a firró lágy és kellemes énekét'

Szóval szombaton délben végleg kiborult a bili
és felülkerekedett sorozatgyilkosi énem.

- Meddig fllrnak még? - kiáltottam fe!
nyersen egy emeletnyi magasba.

- Nemsokára befejezzük, és elnézést'
hogy szömbat van' maximum este hétig leszünk itt|
- fele|te denisen az egytk munkás. - Zavaqa ma-
gát? - kérdezte lágy hangon, elmenóben'

- Nem' csupán négy napja nem alszom,
nem tudok fiirödni, hisz elvágták azt a csÖVet, a
tetejében csak a horvát tévéműsor jon be! Maga
szerínt mitő| |egyek boldog?

. Süt a nap - felelte a munkás.
Es igaza lett' A nap süt, s bár az eső is meg.

érkezett ve|e, lega|ábtr elmosta innen pár órára
ezeket a szÓmyeket' é|etem megkeserítoit.

Neoohvlis
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Az alábbi szavak jelentései.
Kies' l. vonzó, kel|emes látvány nyujto táj, 2' fé|reesó, elhagyott
Kietlen: pusáa' sivár, elhagyott
Közös '.élete|em,. Kazinczy Ferenc és Babits Mihály életében- .|.örök Sophie (mindkettejiik
feleségét így hívták, bár Babits felesége, Tanner I|ona esetében ez fe|vett név).
Johann Wolfgang Goethe és .I.homas Mann egyaránt feldolgoaák a Faust-motívumot; mindket.
ten huzamosabb idót töltöttek Itáliában; Goethe Lottéja Mann egyik regényének címszereplője
Csehov: Aludni szeretnék és JózsefAttila lszonyat című nrűvének osszehasonlitása:
Azonos vereplök a két múben' Varjam a cseléd-pesztonka - az occsére vigyáző nővér
Varja aludni szeretne - a kisfiú nóvérejátszani
Varja megfojtja a kicsit, igy némítja el a ,'bőgő masínát,' - a nővér kihi:zza a cumisüveget az ocs
sá1ábő|, ha az szopni sz€retne
Varja apja meg}ralt, az éIetben maradásért kényszerül Varja cselédsorba
YaqagazÁái gyi|kos .'boszorkánynak'. tartjak a kislányt, pedig csak fáradt volt'
JózsefAttilaról a nóvérei gondoskodtak, mig a mama dolgozott.
Az antológia szó gorög eredetú, szöveg-, szemelvény., versgyűjteményt jelent'
Szerb Antal fures anto|ógiáj a a Száz vers című kotet. A szerkesáő célja az eredeti művek és azok
fordításainak megismertetése amagyaÍ olvasokkal' Kétnyelvűsége miatt nagyon hasznos a
nyelvtanulóknak.
Szerb Antal hilon|ele irodalmi műfajokban alkotott' pé|dáuI:
regény: Utas és holdvi|ág
ügiáték (eredetileg kisregény): VII. olivér
esszé. A varáesló eltori pálcáját
novella. Szerelem a palackban
Irodalomtorténeti múvei (pl.). Magar irodalomtörténet' A világirodalom torténete
Muzsák: Erátó, Euterpé, Kalliopé' Melpomené. Thalia, Po|uhtimnia' Terpslkhoré, Kleió, Uránia
Irodalmi foldrajz:
Nedec vára - Miksáth Kálmán: Besaerce ostroma
Senki szigete - Jókai Mór; Az arany ember
Krisainaváros - Kosao|ányi Dezső' Edes Anna

l0- Shakespeare HanrJet című drámájában
Fortinbras mondta Hamletról, hogy:
,'Emelje ' mint katonát
A ravatalra. mert belóle, ha
Megéri, nagy király vált volna még'
Utján kövesse harci tiszte|et '.
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l' Fogalomértelmezés'
Hiibrisz góg,elbizakodottság/Szophok|ész-Antigoné(Kreonrajellemzó)
Invenlio poetaYersszerző találmány', Balassi Bálint szerelmi versei nem é|etra1zi ihletésűek, hanem

tudós költemények Augerianus kÖlteményeinek felhaszná|ásával.

Spleen Világfíjdalom, életuntság /Byron: Childe Harold
2' Kakukktojás-keresés:
Cabiria éjszakái Fellini
Mátéevans'éliuma Pasolini

orságúton Fellini
8 és fel Fetlini

3 József ÁÍÍila: Tiszta szÍwel cÍmti verséből való a következő idézet. A költemény verselése,
sorfajtája: kéíijtemíi, 4+3 szótagos, páros rÍmű sorok

'tlfognak és felkötnel
Aldott folddel elfodnek
S hala|t hozó fii terem
gyÖnyÖni szép sávemen.''

4. Ilosvai Selymes Péter és Arany Jánosközött Toldi teremt kapcsolatot, Grimmelshausen és
Bertolt Brecht között pedig K'rázsi nama.
5. A kTtetek szerzője és időrendi sorrendje a kovetkezó:

I, AranyJános: oszikék 3. JózsefAuila: Nagyon fáj
2. Adv Endre: Vér és aranv 4. Radúti Miklós: Tajtékos ég

6, Szórejtvény: Fegyvemek is beilló vágóeszkőz: balta+ az ajtó része: zá: Shakespeare
Romeo és Júlia c. drámájának egyik szerep|óje Baltazar
1. Válaszok a Szerb AntaI Szerelem a palackban c' műve alapján feltett kérdésekre:
Lancelot lovag szerelme: Guinevere, aki Árthus kiraly felesége. Lancelot egész nap sóuarog a
királyné után. Á varálzs|o - miközben Lance|ot lovag aludt - a szerelem szellemét nyakon csípte,
palackha zárta, ígl megfosztotta a lovaqot szenvedése okozójától. A megváltozott a lovag neglátja
a pékné vonzó tulqidonsagait, tud soknig aludni, felhagl a cipcíszerzési terw,el, nem bantja a

sarl<hnyt, stb.
8' Madarász VikÍor: Hunyadi László siratása c. mrive
romantikus alkoÍris; Pol|ack Mihály: Magyar Nemzeti
M,bzeuma klasszicjsÍa; Raffaello: Athéni isko|a c. festménye
reneszánsz.
9' Thyl Ulenspiegelről' a flamand csinÍevőról Chctrles de
C oster írt regényt' Ri chard Strau ss t ihlette zenemű irására a
csavargófigura'
l0' Shakespeare: Julius Caesar c' darabjának róúd
taÍtalma: Egy uralkodó nem óvakodik eléggé idustó|, ezért
..brutális'' halált hal

A mtivészetísm€ret mucso
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l. A fe|soroltak köziil metyik nem i|tik a sorba? Miért?
(3 pont)

Kithara. Au|osz' Kottabosz, Szürinx
2. Mit je|entenek a kóvetkező foga|mak? {3 pont)

Action gratuite, Tautológia, Kalokagathia
3. Kitő|, mety műbő| származik a következő idózet?
Mityen a kii|temény verselése, sorfajtája?
,,Fettámada napom fenye, szemü|dek fekete széne'
Két szemem világos fenye, élj, élj életem reménye!.' (4
pont)
4. Me|yik szerző metyik művére utalhat az nlábbi

',apróhirdetes'.? (2 pont)

,,Sértilt repülőgépemhez használható alkatreszek sállítasát kérem
az afrikai sivatagba. Kacagó csillagok jeligére!''

5. Milyen iroda|mi művek (er€mtenek kapcso|atot Atcxandcr Pope és Csokonai Vitez

Mihá|y között? (2 pont)
6. Eo| hibás az atábbi mondat? Javítsd ki! Mit je|ent az ,,alkalmasint'' szó? (2 pont)

1. Milyen á||at ordii zz,,ordít, mint a fábe szorult féreg'' szólásban? (1 pont)

8. Melyik magjrar sá érte|mezését ta|álod itt? (Az idézet a Ma$lar nyelv értelmező
szótáníbót származik) Mit jelent a szó érte|mezesében a ',ts'' riividítés? (3 pont)
Ts ige 1. Tetóvel ellát' 2. Vmi(vel) a legsikeresebben fejez be vmit. Művét be--i e könyve'..
9. Mit je|entenek a következő mondatok? Kiktől származnak? (4 pont)

Sapere aude!
Cogito, ergo sum.
l0. Kinek mely művében szcrepe|:
Lenszkij
Cloude Frollo
Druma Sálrird? (6 pont)
1l. Melyik a|kotó jut eszedtle az a|ábbi heJynevekrő|? (3 ponÍ)
Debrecen, Leanyfalu' Prügy
L2. Kinek a kiitete? (3 pont)
Krisáus és Barabbás
Lomha gályán
Nyugtalanság völgye
13. Melyik határon tú|i magyár kisebtrség írója Gion Nándor, Tőzsér Arpád' Szilágyi
István? (3)
14. Soro|d íii| legalátlb négy 200l-ben Kossuth-díjaÍ kapott személyiség nevét! (4 ponÍ)
15' Kinek me|yik színdaradjáról van szó? (2 pont)
,,Egy tűzoltó családja egy vendég őrnagy hatására dobozokat készi.t, de végül az őrnagy kerül a
margólrígó alá negyedelésre.''

A megfejtésekért járó jeles az utolsó negyedév művészetismeret osztályzatai kÓzé súmit'
A válaszokat a tavaszi szünet utárL 200 l . ríprilis 20-ig vár;ák-

A miivészetismer€t-tanárok
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Jeti

(teremtés1örténet)

Kezdetben volt a hó egy nagy hegyen. |tt lakott ajégbo| osszeállt élőlény' a Jeti. A Jetr

nagy, fehér jégszakál|ái *"!haoíi.,.ni teremtmény.. A Jetinek egy me1eg fuvallat által el-

kezdett olvadni a szaká]la, áeIyből a úlág első gleccserei keletkeztek. Az első hózápor után

a Jég Eredeti Teremtő tstene (]eti) megrétzta jéghaját' és kihulltak bel<jle isteni korpái, me-

lyek"lehulltak a hegy lábaho., uho| ugleccserek áwáltoztak,folyókká és életre keltették a

t.orpatat. e torpá[úó| lettek az első úk, bokok és fiivek. Am volt egy nagyobb korpadarab.

mely massá változott, mint a többi. Ebből a darabból egy óriás farkas született. Errnek a far-

ka'snak ennie' innia kellett volna" de nem volt mit' így néhrírry nap alatt elpuszfult. Tetemé-

ből azonban új élet keletkezett. sz€rveibő|bfuomszÍtz ember és á|lat jtitt létre' me|yek ké-

sőbb elkezdtek szaporodni és benépesítették a világot. Miután a farkas tetemét lebontották a

férgek két sólyom fe|vitte a magasba a farkas két térdkalácsát, és később ezek lettek a Nap

mei a Hola. Így a farkas halála után ötszáz esztendővel lett nappal és éjszaka' Egyszer a Jeti

a hágyrő| leesétt, és agyoniitötte a ülág népességének a felét' akik belefagytak a Jeti testébe,

maj<l amikor a Jeti visszamászott a hegyre, ott kiszedte magából az állatokat' embereket és

novényeket' és eldobálta őket a hegyen és az égety így lettek a hegyi növények, állatok és a

hegyi emberek, valamint a hideget jól tűrő eszkimók' na meg a csillagok' Az a terület, ahová

a Jeti leesett" megsÍillyedt' és a folyók megÍöltcitték wzzr|, így lettek a tengerek.

Kati Gábor /NincsZsá,kl

Nyelwizsgák

A SZMARl0-ból a tavalyi szóbeli vizsga me|lé most sikeres ínísbeli vizsgát iS tett
Vidos Misi a fugó utcában,

Farkas Melinda íFirst Class!) . Cziuka Krisztián.
Csóka Györgyi, Jeüíek Adrienn,

Kalmár Panka, Papadimitropu|osz A|ex,
Vér Dia pedig Pifunan vizsgat.

Grafulálunk:
Az idegen nyelra munkacsoport nevébeu Váczi Éva
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Napló
(részIet)

Drága Kitty,

. ,Egymaréknyiel lentmondás..,ígyvégződöttaze|oző,ésígykezdódikamailevelem.'.Egy

rnaréknyi Jitentmondas'., megmagyatázzam, hogy ez pontosabban mit is jelent? Mit je|ent az. hogy

ellentmondás? Ahogy annyi rnas i'onut' ennek is két jelentése van, Van kúlső és belsri ellentmondás.

Az e|ső azmindkÓzÖnségesen annyi, hogy nem ü|sz fe| mások véleményének, mert te úgyisjobban

tudod, mert tiéd kell hogy |egyen azutolsó szó, enfin az összes kellemetlen tulajdonúg, amelyet ne-

kem tulajdonitanak; a mrisodik jelentése az, amit nem tud rólam senki, mert az az én titkom'

Már nemegyszer írtam neked ról4 hogy ,íryy érzem' mintha a lelkem kettéhasadt volna. Az

egyik fele fektelenú vidám, te|e csúfondárossággal mindennel szemberr' de tele életörömnrel is, a

lfreilemzöbb rá' hogy mindent ktinnyedén vesz. Ezt úgy érterq hogy semmi rosszat nem |át a ka-

ceitoaasuaq egy csokban-ölelésben, egy illetlen üccben' Lelkemnek ez a fele többnyire mindig ké.

szen áll, hogy kiszorítsa a másikat, a sokkal szebbet, tisáá'bbat és komolyabbat. Vagyis lelkemnek

szebbik reszet, am€lyet így azstán nem is ismer senki' ezért viselnek e| engem olyan kevesen.

Persze, mondjuk' eg:y dé|utánon át mulatságosan elbohóckodom, de utána egy hónapig min.

denkinek elege van belőlem. Pont olyan vagyok' mint egy szerelmes film a komoly gondolkodású

embereknek: egyszerű kis kikapcsolódás, alkalmi sárakoás' nem rossz' de nem is egészen jó,

könnyen felejthetó' Kínos dolog, hogy ea így e| ke|l mondanom neked, de miért is ne, tudom' hogy
ez azigazság. A könnyedebb és felületesebb énem üllámgyorsan fo|ébe tud kerekedni d komolyab-
biknak, és mindig le is gytiri' El sem tudod képzelni, hányszor, de hányszor megpróbáltam ea az
-A.nnét' aki csak fele része az egész Annénak felrelÖkni, elkergetni, elreiteni, de nem sikerúl, és nem
ludom, miért nem. És mar felek attól, hogy azok, akik olyaÍnak ismernek, am,i|yen általában vag1rok,
cgyszer csak fdlfedezilq hogy van egy másik, egy szebbik ésjobbik énem is'

Ahogy már mondtam, én egész másképp érzek, mint amit azután kimondok, ezért is érdem.
lem h a kacer' a tudálékos és a regényfa|ó nevet. Sir a lelkem: ''Nem látod, mi van itt könilötted,
neheáelő szavak, gúnyos és zavart tekintetelg mindenki ellenszenvesnek talál, és mindez azért, men
képtelen vagy a tulajdonjobbik éned tanácsait megfogadni' d pedig milyen sávesen megfogadnám'
de nem sikerül, mert ha elkomolyodom és hallgatok, mindenki azt hiszi, hogy ez csak egy újabb ko-
media, és muwáj egy üccel elórukkolnom, nem is szólva a családom tagjairól, akik ilyenkor szentül
hiszik, hogy betegség vett e|ő' és fejfájás meg idegesség elleni tatrlettákat szedetnek be velem, tapo-
gatjá& a homlokom, hogy nem vagyok.e láz's, lelreszélnek arról. hogy rosszkedvű legyek' En meg ki
nem állhatom' hogyha ennyire odafigyelnek rám, ettől e|őbb feldühodÖm, utána meg elszomorodom,
majd végűI megrázom magamat' a jobbik énemet befe|é fordítom' a rosszabbikat meg kifelé, és koz.
ben mindegyre keresem a módját, hogyan lehetne ez éppenséggel fordítva, amilyen lenni szeretnék,
es amilyen tudnék is lenni' ha' nem é|nének más emberek is a ülágon.

rÉnoÉs: ki lehet az író? (Segítség a keresánév a szÖvegben)

Szeretném, bz u, év hátralevó részétren egyjfuékba kezdenénk' regények, novellák, versek részletei.

ffi'ffi . ffiffi :: -*' l]*,n., beküldi hónapról -hó nap ra " #öE,ffif
werkesáósegebe, év végén meglepetés nyereményben részesűlhet'

Neophylis
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Csiinddel va|ó találktlzásom története

Ballagtam magam az napvillódás hidegében,

z'í'nmatavonta be szösz hajam őszre; a téli grirÖngy nem
jó ágy magnak; festuca dérbe befonva virágzik'

Száraz kóró névkita]álósdit tesz elébent

oszt feketén kikiáttó varjú vár tavaszara.
Kis bér|ői a tájnak elillantak melegebb ég
szférájába' kopaszság pusáában bebitorló,

ó iil a mindenen igy rajt,, |éget bizony teli rakva.

Lépteim árjából ebek arrohgasa Y'tzáwa.
Niícsuhogás némává vrilik" halkul el - épp'csak -.

Süppös az árvahaj, ebberr a élig jöttem eI; így volt.
Teljes belbúvasában a Csönd.nagy e módra koszöntött:

Téli talány

Hold fenylik fol és Nap alá zuhan

a pilledő kő-vaserdő körül;

A szikazva csillogó ív suharq

egy alamizsnás ámnyá tÖmÖÍül.

Munkáj át megszereáe Edison,

pedig itt van most az ő órája.

Túl a híres othajlatú hídon

ot kérleli gyujtásra a lámpa'

Térde lassú távoásra hajlik,

majd ki|epvén a kép folyamábóI

elkullog a következő napig,

mikor talán már lesz olyan bátor--
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KoldusoPerett

Történt rra lamikor a nyolcwanas évek le9e1e3én, amikor Patal: i  At-

t i la még misko1ci  rokker -  mit  is  mondok, akkor még csÖvesnel:

mondták - .  tehát szakadt miskolc i  rockzenész wo1t,  ás még cs; 'k ta-

nultam az Edda nevet ané1kül  ,  hogr 'y tudtam vo1na" mit  je lént,  sző-

va1 k özépisko}ás éveim e1ején, egy mriszaki  szakközépi-skola t::nuIó-

jaként,  osztá lyszervezésben - mit  is  mondok, akkor még KIsz i ;] .aÍ}-

szérvezetnek mondták - ,  tehát t izenévesen el jutottam, e lv i t te,k,

beszerveztek egy színhází e lőadásra. Kényszeredetten rohigcsí. i te. ,n

az o1csó erkélyhelyek egyikén lökött osztálytársairmrral, o1rra:ván i

sz in1apot,  aho. l  a legós ibb mesterségre uta ló  szawakat véItük feI-

fedezni  mint szerep, amit  akkortá3t nem wo].t  va1ó k inyomtatn.r .  Fé-
leq nem a NeÍnzét Színházában.

Arrr.int e1kezd6dÖtt az e1őadás, elfelejtettem' hogy csoves n: lrá-
gommal én megbotránkoztatni .rragyok itt tulajdonképpen, meg lrr,Ey
műszaki  szakkozép, kurvák a sz in}apon, Pataki  At j .s  és KrSZ. ie nem
tudtam venní a szenem a színpadró l .  Ré9 volt ,  nem vá]. la1koznt:k a
részletekre, de az b iztos,  hogy nagYon sok mindenre emIékszar.  ma
r s ,  a  lényeg re '  a z t  h i s zem,  am iér t  s z ínháza t  i s  c s i n á I  mág  a : , em-
ber,  nem csak qátakat,  za3okat,  r i rhajókat megr génkezelt  g.y i imc}cso-
k e t .

Utó1ag, néhány érrve1 később'  amikor már e lkezdtem színházz; i
fog1akozn!,  mint iskoJ.apéldáró l  o lvastam eqy 1egendás e lőadál . . .51 a
múltbó1 , egy Ljubimorr rendezte Ko).dusoperáról a Nelo'zetiöen G.. .'s-

sal. meq Törőcsíkke]. .
A nyoIq.anas évek második felében már mint legendás előadág. r

ultem be a Katona József Színházba Csehov Hároa nővérét megne .ri.
A]<kor tanultam meg ásc}rer Taraás nevét, mert walóban nem ismer Lem
azelőtt  azt az érzést,  amely késó éjszaka türe].met] 'eni11 várat ja
ve1em a negryedik felvonás kezdetét, mé9 a szünetben is e1fe1<'dtet.-
ve, hogry nem tudok hazajutni .

Ta1án érthetó '  ha ezek után ősz inte várakozással  üItem be : lz
Ásc}rer-fé}e Ko7dusoperára a KatonaJóba. (No meg a jegyárak i.c hir-
te len a két és félszeresére eme1kedtek erre az e.] .őadásra, gor:dol .
t am,  a zér t  i s  j á r  va l am i  p l u s s z ! )  E zek  u t án  1á t t am egy  k i c s i t  ha -
nis zenés darabot,  énekeln i  nérn v.aqy nemigen tudó,  szürke sz i :ré-
szeket (k ivéve a Bást i  Ju1i  éneke1te Sa]-amon-da1t},  néhány h: iába-
va1ó,  megcsiná lat1an jó  Öt letet ,  a ne.rn rossz '  de ;e1legtelen sz in-
padképeket (bár a ' ,va lód i ' r  koldusok megjeIenése a ' 'Prof i . '  ko]-dusok
tanyájának hát 'só ablakánál  nem hag.yott  ér intet lenül)  '  una1ma.1
' 'he1ybenjárásokat ' ' ,  lendüIetvesztett  fe1ví1lanásokat] Szóv-aj  nem
vo1t ez ros6z, de ha a kozépisko1ások _ kotelező i roda1om lé:. .on
Brecht -  ném tart ják e l  az e lőadást,  az év-ad végénéI nemigen húzza
tovább.

Csak tudnám, mire fog emlékezní a mai kamasz, ha
e l v i s z í  s z ínházba .

a magyarta'aár

{r"_
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o Autodafe: akasáás elótt voltak ebben a
bárban

. In medias rest

. Deus sex machina

. Önéletírás: erdé|fi írók önmarcangolása

. Gerecsáné kert

. pénzéhesseg
o korruptálhatóúg

" Kihalt tájkép
. Rossz Íát tett a fizre.
o A meglevő tudomásos tényeket

újraértelmeaék.
o Az embereknek van egy tudattalanj4

amirö| nem is tud.
. A gyerekek a |egiobban befolyolhatóbbak.
o Az első versszak elkezdi a verset.
. Ezekben a versszakokban felbuzditja a

népet.
o A kilteményben dúl a feszültség'
. A felhőzetjelerrl&e isten aktivitására utal.
. Drámai és mélybe nyúló érzéseket fejeznek

ki az alakok.
. Eljon az iszonyat, "amit" a kolto

szeméIyesít meg.
. A misét ttibbnyire a papok haszná|ták a

templomokban.
o A mirákulum hasonlít az imához, csak egy

kicsit mas-
. A színhaz 6ból készÍilt, úllőhe|yekke|...
. A színpad csak részben csapadékmentes.
l A humanizmus az embert létesíti előnyben.
. Az in medias res aá jelenti, hogy a múben

egybtil a cselekménynél kezdi.
. Az odússzeiában a szerzö a közepébe vag.
. Penelopé nem hitte el, hogy odüsszeusz

az, ezÁrt fe|vetette az ágypr abát.
r Józsefmegerőszakolta Potifart.
. A reformáció azazidőszzk' anúkor

kezdett elmúlni a középkor, elkezdtek
reformálódni az emberek.

. Hamlet Coloniust (!) sem felejtette el
megölni'

. Znnyi orrszarui-balesetben halt meg.
o Phaedra nem tudja rendesen kezelni

problémáit.

. Tartuffe szerelmet és erős vágyat val|
Elmirának'

. Candide rosszul oli meg a grófol
Amerikában.

. Vorósmarty Káposaásnyéken szü|etett.

. VÖrösmaÍty eleinte optimista vo|t' élete
végére viszont már a pesszimizmus is
kiveszett be|őle.

. vörosmarty kései verseit a világosi
eredmények váltják ki'

. A helység l<alapácsa közeppontjában egy
kjsszerí csetepata á|l.

. Álmos fi'ityköseinket ,,örömizó lángok
emesaik szemérmetes Erzsókért.''

. Madách 'zl4-ben táblairó lett'

. Ady a betegsége miatt sokat töprengett
istenen.

. Babits Mihály: Júdás könyve
o Krudy Gyula 1926-ban kenilt be egy

szanatóriumb4 és több hónapig ápolták,
de soha nem nyerte vissza az eredeti
formáját.

. Juhász Gyula 1937-ben halt meg egy
sikeres <tngyilkosság követkeaében.

. Az állam, a hatóság befolyt az emberek
ajtaján'

r A vezetók eldöntik a döntendó kérdéseket
. Apja lassacskán meghalt, ő meg fuleségül

ment egy nőhöz.
r Cipollát Thomas Mann nem is illeti néven

a címben.
. Cipollának kisebbségi érzete van, és ezt

egr picit tudja növelni az.za|'|16gy
másokra ilyen hatással van-

o Az embernek van tudattalanja, amirőI nem
is tud.

. Mindenki máshogy mond el egy történetet,
mint ahory az megtörtént, mivel átmegy
az agya szíirőjén.

o Ha-Nocrit buzdítás vádjával vádoiják.
l A 30-as évek Moszkvájában finoman

szólván durva .riszonyok uralkodtak.
l Brecht leíq|4 hogy Kuázsi mama hogyan

próbá|ja meglopni a társada|mat még a
gyerekei árán is.

. JózsefAttilának ideg-alapi betegsége volt-
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LAPZÁRTA urÁrtt HíREK
A 100. Tavasz j Művészet.! Tal ál kozó

sj ker - króni kája
Irodalmj pályázat

A Barta Géza - Hartmann Ibolya alkotta zsűri a ktvetkező írókat-költőket és műveket díjazta:

Prózai mű kategória:
Tö|totol|-díj: Doxon Para: John Conyers: Jó napot!
Golyóstoll-díj:Két slukk kÖzött : Latlanino Rafael. A magányról
Ceruza.díj' Snaka = Steili Eszter: Szúletésnap

59-es: Labanino Rafael: Ars poetica
Verses mú kategória:

Töltótoll{íj: Egető: Győri Eszter versei
Golyóstoll.díj: Sulphur = ? versei

Zselta Szabolcs : ? versei
Ceruza-díj: Sinead= ? versei

A kíváncsi közönség és a szerkesáő nagyon szeretné tudni' kiket rejtenek a jeligék'! Kedves (nem
csak díjazott) Alkotók| Fedjétek fel Magatokat!

Fi lmes pá1yázat

(Áz egész úg) kezdúlÖtí, hogt délben Horn Gábor, a hires filmes szakmber visszamondta a zstiri-
zést. Frakciózott helyette. Lehet, hogy ez a kis momen|um is hozzajantlt a TMT sikeréhez?)

A Íilmes konzuttáció a 100 éves hagyományokhoz hiven idén is késéssel indu|t, hiszen az időpontok
arra jók, hogy megviíltoaassuk őket (Szirmai Marci: Idóponthalasáás 1998).
Az alkotók és persze a,,mezei'' nézők is tágra nyitott fii|ekkel hallgatták a bíráló és dicsérő szavakat'
A nézők köajl voltak' akik be is ',sál|tak'' az értékelésbe' hangot adtak véleménpiknek, ami nem
feltétlen egyezett a zsüriéve|. idindezek után következett az eredményhirdetés.
A filmes-szakmai zsűri (Hartai LászIó /média oktatói és Szöllősy Zo|tán /a |átő néző) az alábbi igen
értékes eszmei díjakat adták ki:

Gramofon díj: Vivi és Viva. Kis Zenei Kalauz
ora díj- Ponori Thewrewk Anna ós R.idi Zsuzsi: Változatok
Trombita díj: 27-eS' A pszichopata ellenórik
Távcső dij, okriis Eszter; Az-íz|ésvá|tozás rivid tirténete
Kamera díj (a i00. Jubileumi TMT szakmai fiídíja):

Domi & SomAdi & HSSK: Guywitch Project

A kÖzÓnség szerint idén az AnZsu osaály filmje, a Ne felj' maki| volt a legiobb, ezért ők kapták a
100. Poli-Oscart!

A szerkesáő és a szen,ezók gratulálnak a dtjazott és a díjat nem nyert filmek alkotóinak!

Ét5en minden alkotó és szervező és segítő és résztvevő!
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V .sár Vagy kiállítás?

A 200; U.] 24.i 1vásárro|) kiál l i tásról csak
annylt, !)ogy...
Nern e:,e sámítottunk' mivel vásárra keszü|.
tünk és.zért sok terméket vittünk. A cégbó|
öten is ::jbuszoztunk Szeksárdra A kedves
ellátásnlk, fogadtatásnak és a díjnak nagyon
órtiltür,:i' de több bevételre számítottunk' Az
oda-vis..'za út nem volt annyira hosszú, de né-
hányan;:avarták a kulturált utazást. A szek-
sárdi i:;kola teljes ellátással fogadott minket
A kiálliiás megrendezésére egy tornateÍTnet
jelöltek ki' Az iskolai diáknapok keretében
rendeaék a Y'E. vás.irt/kiáuítást. Az elbírálás
aránylag igazságos volt, bár a kiállítás a|att a
vendégek benyomásai alapján nem erre a díjra
számítoitunk. Ea lesámítva kellemesen érez.
tük mai'unkat' A jövőben szeretnénk eladni
megmal adt termékeinket, bár már nincs sok
lehetős:igünk. Ez nem a reklám helye (csak
egy pic:.), de mi állunk mindenki rendelkezé-
sére te..nékeinkkel'
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Kedves Kápolnai Laura
és Szász Kata!

,,,o",WWf ,apzáfta
taft og at va la milyen meg |e petést'
Ezúttal sajnos azt, hogy a ti - Ínn.
cia fomdatommal kaqcsolatos -
írásotokat elvitte a számítógép ór.
drge. Kérlek Benneteket, hogy ha
meg tudtok bocsátani, adjátok ide
még egyszer a fite-oÍokar igérem
hogy minden tőlem telhetőt megte.
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szek a hiba kijavításáért
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a szerk

1 \ Az it|usztrációkat ezúttal
) Roland Fiddy készítctte.
>--

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

Fe l e | ó s  és  t ö r de | ő  s ze r kes z t ó :  J akab  Jud i t
P o s t a c í m : 1 0 9 6  B u d a p e s t '  V e n d e |  u t c a  3 .

€ -ma i l :  i i ud i t@po l i ' hu ,  i n i e rne t :  www-po I i ' hg ,  he I y i  h á | ó za t :  P  :  \ po l i g r aÍ
Készü l  a  K ö zgazdaságí  Po l i t e chn i kum soks zoÍosí t ó  múh € l yében
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