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EMLÉKEz,TETÓ
az Iskolatanács 200l. április 24.i ü|éséről

Jelen voltak:
diák

AnZsu: f}ródy Gábor
Poly.p 

'l'akács 
And;ás

Monopnli: Czene ZsóÍt
( nr )Aster- x:
27-eS' lr4órotz Máté
MoND: l ichepácz Ar ldrás
Nirrr:sZsák: 

.[arnás i  
Dani

Bal l réSoK(K):
lntenzjr' osztály: |\ch Dániel
Del-lAt:
IUTA laitz- l)óczi Kata
Munkásosaály:
LeG.-o
Polisz:
Sznrar I 0:

sziiló

Jándi  Judit
Nénreth Lajosné
B trhácsrré Kazli Zsuzsattna
Szabó Beatrix

Jeney Sarol ta

Mátrai .|ózscfiré

Okrös Tarnás

Tók"i Jó"."Íi,é
ldcgenforg. ötödé.,,;
Marketing ötridév:
Ta.nerók: l-áng Andrea' Lendvai Gytirgy! Puskás Aurél
DOK:
Vendégek: oláh Panni (m)AsterX

Napirendi pontok:
t- Jene1,Sarolta btlszjmolt a lQ7 visszaérkezett szü|ói kérdőív feldolgozásáról. A válaszok rögzitetc'
Inegtönént. Az adntfeldolgozást olálr Zsigrnond sziilii vállalta. A szoveges értékelést Ökrös 

.l 
an...=

szülő vógá el. A tr:ljes rnunka 20 naport belül elkésziil.
Az' eredeti dokumr:ntumok megtekintésre mindenki számára lroz"áferhetőck a könyl'tárban A Íel.
dolgozott myag sorsáról a következó lT-ülésen lesz szó.

2. Aurél beszámolt a monitoring vizsgálat eredményércíl: a Politechnikum továbbléplret a 2. fokozat-
ra. Az ()M a talált fuányok pótlására 20 napos határidót adott'

3. A dolgozatjavitlís határidejének rnegszabására hat osaály adott lejavaslatot. A problémát tárgyal-
va az ll. úry vé|i, hogy sok mozzánatában szakmai kórdésról van szó. ugyanisjogi, érdekvédelmi
problémák is felmr:rú|nek vele kapcsolatban. Ezért a döntést a Szakmai Bizottmányhoz rendeli, dc ii
határozatot legközelebb (május 29-én) vé|ernényemi kívánja.

t . ^
I A Srakmai tslz)ttmány május 3.án a ktivetkező döntést hoaa

A nagydolgoz:rtok kijavítási határideje a megírístóI számított két naptári hét utáni első
tanr i ra.  Ha á tanár mógsem javítaná k i  időre az írásműveket,  akkor a d iák vá|aszt ,  hogl  c| '
íogadja a jegyet vagy új dolgozatot i r .Ezaz újabb megmérettetés azonban csakjavi t t i  jc| .
legíi, ha rosszabbul sikerü|, mint irz ercdeti, akkor az előző jegy számít.
A kérdéskörtovábbi rész-leteinek rneghatározása a legközelebbi szakmai bizottmányi Íilésen törrr'.
nik rneg.
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4. Az árvízkárosultak segitésére szcrv,ezódó épitótábort az Er.dei iskolába utazó l0. élfolyarn és rz

ércttségizó l2. évftrlyarn tagiaill kívtil valanrerirryi diák iskotapolgár számára rneglrirdeti a Poptecini.

kun.' .,J'.tó.ég.. A tát,or ideie: zoo t . nrájus t 3- t 8. 20-50 diák és 4.5 tanár jelentkezéliét vá{ák a

szcrvezók,
A segító kasszába befoly tissz-eg: 30000 forirrt. atnelyet az Alapítvány Kuratóriurrra rnegdup|ázott'

E 'z 'a.péa,aMálta iSzgrctetszolgá latk<izvetítésével jute larászorrr l takhoz.

t_44É!í-.j!9l-$!!q j44 $ lqj!a!ry!.--]

5. A rnódositott pedagógiai progranr vé|ernényezésc porrtorrkérrt töÍént ltleg. A hoizászólásokat

Aurél jegyezte' és a szöveg l,églegesítésekor figyelerntre r eszi-

t'egközelebb 200 l. május 29-én találkozurrk' atrrikor a szúlók vezetik l-l .úlést.

Tervezett napirendi pontok:
. A szülői kérdóívek elernzésének nreg1vitatása
. A Szakrnai Bizottmány döntésérrek vé|ernényezése
. A tanév dijainak odaitélésc

200 l. rnájus l l .

Lendvai Gytirgyi jegyzó

Díjak a Politechnikumban
Kózeleg a tanév vége, közeleg az értékelés ideje. I<lérr is sámba r,essziik, kik azok az iskolapolgá-

rok' csoportok, osáátyok, akik 2000/200l-tren valami nagyot a|kottak, tettek a tanujiás' a közé|et, a

rnűvészetek stb. terén.
Az a|ábtliakban olvasható a politechnikumi diiak rör.id leírása' az odaítélés szempontjai.

Minden isko|apolgár javas|atot tehet 2001. május 28.ig - írásban, irrdok|ásse| -, l
kik |egrenek az év jutalmazottjai' és az lT.képvise|őn keresztül vag/ szemé|yesen l
etjuttathatja je|öltjeinek nevét Jakab .Iudit lT-titkárnak. A jelöltek közül az IT I
fogia kivá|asztani - titkos szavaással _ a legközelebbi Iskolatanács.ü|ésen' hory |
kik részesülnek elismerésben a tanévárón. ]

,\z Év diákja-díj
o|yan diák kaphatja, aki sikeres a tanulásban. az iskolai kózéletben aktívarr részt 1'g5z, kimagas|ó
eredmény, teljesítmény.t nyújt valamiIyen szabadidős tevékenységben, vagy annak szelrvezésében.
Jutalma: az iskola krilön szolgáltatásait eg-v éven keresaül ingyenesen haszrrálhatja (táborok kü'l- és
be|Iiildi utaások stb.) Jutalonr: a hagyoIrrányosan |ila emtllémás póló' táska, oklevél.

Az Évfolyam diákja-díj
olyan diák kaphatja, akinek az adott évfolyanron mind tanulrnárryi. rnind ktizéleti mrrnkája kiemelke.
dó' Jutalma: ern|éktárgy, li|a emblémás póló' oklevél.



Az Év szü|ője.dij
Az a szül iskolapol1gár kaplratja, aki aktir'an' scgitókészen résa vállal az ískola életébcn' ttlttttka1at;air

Jutalma: ern|óktárgy, lila emblémás pó|ó, oklevcl'

Politzer-d{
Olyan id<o|apolgár kaphatja' aki valantely iskolai nlédiurn munkájában rendszeresett résá r.csz. alIo

tásaival gazdagítja, sánesíti az iskolarátlió/Kl,.IViPoligráflPoliESZtcr/egyéb kiadr,ányok arcttlrtát

Jutahrla: grwírozott töltótoll, trklevél.

Post. Politechnikurn-d íj
olyan végzett politcchnikurrros diák }.aphat.ia, aki ktizépiskolai tanulnrányai befejez'ése t|tall i\ l3.l

va|anr i t  (reedszeres tevékenyég. szolgá l tatás.  a lkot 'ás stb.)  az adott  tanévben a Pol i techrt ikurtrerr
,|-árgy j'.rtalomban, oklevélben részesiil-

F i i I ig J imny{íj
olyan (nenl tanár) felnőn dolgozó kap|ratja, aki kinragaslóan tevékcrrykedik az iskolai közélet r'aia

lnely teÍületén _ rrrutrkak<irén kívü|. Jutalnla: fenge|észsapka, ok]evé|.

Á Legiobb osztáIykiizösség-díj
Olyarr' r tagjaira odafigyeló' egyrlást elfogadó. egytittnűkódií közösség kapltatja' arnelJ' aLtir'rószt.
vevóje rz id.iolai rerrdezr,érryeknek is. Jutalma; | 5 ezer forint és egy sirabadnap

Az Év csoportja-díj
olyan qlontán szewezódő iskolai csoport kaphatja' mel1,rrek tagjai a tanév során Folyarnattrsalt. ko.
zösen tevék€nykedlek és ebből a ténykedésből valarni|yen közös produkció, produktum sziiletett
Jutalma: 20 ezer fo'rint

A Legoépszeríibb iskolapolgár.díj
Ennek adaítélése nrinden iskolapolgár ki:rvetleuül kinflv;ánitott véleménye alapján tórténil, JLrla]llla
testre s"lbút.

,ff

Gratullilunk Csillag Zsuzsinak (BalhéSoK(K))
s ike res P itman Interm ediate nyelw izsgáj ához.
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Bukások és jelesek aránya

MoNo Nincszsák BalhésoK(K) |nteMiv o

BaraÉs Judit 27.s 5,o0
Bodoli Anna Bori NiBs&rk 5,00
Fazelcs Atti|a Muil(áso' 5'oo
Szépe{sil|a 2?1s 5,oo
DócziEata|in )|J.|^ Jaz 4,89
MajorrGábor JL'TA Jazz 4,88
Máté htra &|ltésoK(K) 4,86
PolgárSoma Moi.lD 4,86
Stefa'Í:s Adrienn ruinsz.at 4,86
Szabc*Tímea Inknzív osztá|y 4,86
Ökrös Esáer Mulikás. c.-/5
CsillagZsuzsanna Ba|résoK(K) 4,77
Mátye Zso|t Ba|lÉsoK(i<) q,]!
Nagy Dária Anna Ninlszsák 4'71

3
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q

6.

.].OPLISTA
7, Töröl.: Róbert
B. Gara o|ívia

Sárközi Zsoit
Tóth Kata|in
Varga Ágnes
Vibihá| Ba|ázs

9. Lehoczki Zoltán
10' Ádám rvorbe*

Dobai István
Hajdú Rita
Kiss Adrien
Kraus Csaba
oláh Kata
Trényi Hajna|ka

Munkáso. 4,60

MoND 4,57

&ttrsoK{K) 4,57

Intenzív ogtá|y 4 ,57
Munkág. 4,57

Ba|hésoK(K) 4,57

JtJTAJan 4,50

oelÁt 4,43

MoND 4,43

Ba|hésoK(K) 4,43

Ba|héso(K) 4,43

MoND 4,43

BalhésoK(K) 4,43

27-es 4,43
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Művészetismeret (3'49)
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Matematika (2,92)
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Közgazdaságtan (3'44) Vál|a|kozási ism. (3'7í }
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Etek Józsa, Mátrai Judit' Nagy Ri-
chárd (DetlÁt) ürye

A Rrxrrhfuy Veronika (diák)' Szabó Lás2ló
(tanár) összetételír bíróság 200l' április l8.án
háronr tanuló ügyét tárgyalta. (A szülóbíró
távoI|éte ellenérr: az érdekelt felek beleegyezé-
süket adták a tár.gyalás |efolyatására.)
Mirriliikel igazolatlan óráik nragas sáma miatt
panaszolúk be crsaályftinökeik. Elek Józsa
l8. Mátrr i .Judit l5' Nagy Ric\árd l7 (DeHÁt
osaályos tanulók) igazolatlan órát gÉjtött
össze a panasz napjáig.
A tálgyabson a tanulók elismerték igazolatlarr
óráik magas szirnát. (Nagy Ricbárdot igamlt
távolmarrdása niatÍ az osaályfiín<ikei képvi
selték.) Ezekre rnenÍókönilmenl sem ők, sem
a biróság nem talá|t.
Elek Józsa hiányásai többnyire 5 percen belüli
késé*kból jött ilssze. A mulasáások drámai
megrgrását egy.napi teljes hifuyásról elma.
radt igazo|ás hiánya okozta. A panasz óta ké.
sési uem vo|tak. Józsa elmondta , hogy saját
eróból, kb odafigyelésse| megoldható a pontos
beérkezes
MátÍri Judit 15 (lrája ..lcis'' késésekből jött
óssze. Mentségéiil felhoáató, hogy késesi
nagv része az e|só negyedben fordultak eló,
azőta azú' sáma elenyészó volt, sót a panasz
óta nrár nem is fi:rdult elö késes. Ha nem is
mentó köni|mén'yként, de mindcnkeppen eny-
hítő veryontként vette a bíróság figyelembe,
hog1 bajnalban k'ell ébrednie, nagyon messzi-
róI, tobbszöri átsaállással érkedk az iskolába.
Nagy Richárd igazolatlanjai is reggeü kis kése.
sekból adodtak, illewe még az elsó feléü elsö
órás testlorltúra lbglalkoásokról való távo|.
maradásbó| adóclóan l egész órás mulasztá.
sokból. Nála is próbálta a bíróúg mérlegelni
aa a köriilmeny, hogy korátlban messziről
járt i*olába, úja:bbau pedig még távolabbról.

ínósncI IHTARoZAToK
I
I
l

HATARozÁT

l, A bíróság mindhárom tailulót figye|meaetésben
részesíti.
2' MeÜékbüntetésként Józsától ás Richárdtol mcg.

vonja azt az iskolapolgárijogot, hogy 8' l5 re elég
megérkemiük az iskolába.

Számukra kőtelezó legkésóbb 8.05.re beémi az
iskotába. 8.05 és 8. t0 közötti késósért li3, 8. ltt és
8. I5 kr'zótti késésért 2/3, a becsöngetés után 1
egész és minden további egész óra utáni érkezesért
még l igazolatlan óra bl'intetést kapnak. A btintetés
idótartamárak hatálya l5 tanítási nap, amely a ha.
tár ozat kédlewételét ől számítva lép érv'énybe.
Erkezesiiket a recepción elhelyczett .Teketelistán''

kell regisztráltatniuk az id<ipont felttiltetésével és
aláírásukkal'

Politechnikuq 200 l . április 23.

Erdé|yi Krisztina @etlÁ$ tirye

A Somo{ai Nóra, Nagy Bence' Szabó László ösz-
szetételű Iskolabíróság, április 25.én tárgya|ta Er-
dólyi Krisztina (DeFiAt) iigyét, akit osáályÍőnö-
kei panaszoltak be.
A tárgyalás napján Krisaina rossal| lett. Ót távo|.
létébeu barátnóje, ügyeinek kivá|ó ismerője,
Preisaner Nóra kepviselte, aki Krisáa édesanfá.
nak írásos fehata|maásával látta el a védelulet. A

.{



szüló a bíróságot is felhatalmazta a tárgyalás
lefolyatására
Krisáina 2000 decemberében l5 óra igazolat.
lan mulasztással kenilt bíróság elé. A}kor 30
napig ,'fekete |istát'' kellett aláírnia' Ez idó
alatt és ea követóen kb. l hónapig nemvoltak
késései, igazo|atlan mulasaásai 200l. fobruár
l8. után mrrlaszásai' amelyek tóbtrnyire
reggeli késésekböl adódtak, isrnételten
megszaporodtak. A panasz keltével 26
igazolatlan óránál tartott' így a decemberi
lratározatnak megfelelóen iigyét isrnét a
birósápak kellett tárgyalnia.
Herendi Agnes osáályÍőnök' láwa a romló
tendenciát, a 25. óráaíi értcsítóst kiildött
Krisáa szüleinek, melyben felhí."ta figyelmü.
kct arra, hogy a 30. igazolatlan óra az iskolá-
ból való kiárást jelent}retL Ezt a levelet nem
küldték üssza aláirva (kidobták!?)' a másodi]i
lrason|ó tanalnrú lwél mr{r aláírva megta|álta
az osdály{őnököket.
Az esetet tovább nehezítette az a köni|mény,
hogy Krisáina az április 2.i egész napos hi-
ányásáról az osaályfiinöktik kéwe kapták
meg az igazo|ást, és amelynek eredete, kiáltí.
tásának körülményei is erósen ütatottak vol-
tak sámukra. A sztilö' miut már több esetben,
ezuttal is elrnu|asztotta értesíteni ̂z osáá|yro-
nököket Krisaina hiáLrryásíró| amit aznap
meg kellett volna tennie.
Mivel Krisaina gyermekorvosának nenr volt
rende|ési ideje, ezért a cs*lád barátjának orvos
ismeróse állította ki a hiálrryás napjáról szóló
igazolást. Ugyan Krisáa és kísérójeként Nóra
a rendelóben megielentek, az orvos Krisaát
nem vizsgálta ryec (!)' d'e azigazn|ás kiállítot-
ta' Herendi Agrres osaályfiíniik te|efonon
megkerestc a doktort, aki utóbb elismerte'
hogy fubát követett el akkor, amikor vizsgá|at
néllail adott igazolást. Nem mellékes kórűl.
mény, hogy Krisáina az e|őző napon fulladá.
sos, asztmás rohamot kapott és Nóra barátnó-
je elrnondása alapján _ aki e|.kor a közelében
tartózkodott - igencsak kritikus volt az á|7apo-
ta' Akkor sem látta orvos és hazamenve az
édesanya sem fordrrlt segítségért.
Az osztályfiinökök a fenti körülményeket mér-
legelve nem fogadták el Krisaina igazo|ását,
Sót az any'rrka is csak Herendi Agoestől nrdta
nleg, hogy lánya orvosná| járt és igazolását

üzsgálat nélkril állítonák ki' Ekkor Áges jelme,
hogy nem fogadják el igazolását. Az aqnrka ekkor
vállalta, hogy Krisainll gyennekon,oÚval vissza.
menóleg igazolást írall. Végül ez a ;apir időre
megérkezett.
Az osaáb''fiínc'kök a bíróságon elmodták, hogy
nelreznényezik Krisáinának az iskoler* adrninisa-
rációs szabályokhoz r.aló' illewe saj- egésnégi
állapotát tekiotve felelrítlen életmódbil (ölttirJ<'ó.
dés, dohányás) hozáállását. Hián1dják aa a
partneri ószinte üszon.y't is. amit az oszdlfónökök
évek óta próbá|nak erősíteni az osztályhn.
A bíróság a fenti kön'jlmények mérleg/ésc utálr a
következó BÁTARo'|.ATot hoza :
Bár erös kételyei voltak a bíróságnak rcárgyaláson
ellrangzottak valósá$rrrtalmát illetőerr- az ott el.
hangzottakat alapul vrlve és mérlege}n elfogadta
az ominózus napról s;zóló igazolást. I felelősség
etlben az üg}'tlen sok clldalt terhe|. A lq diák fele.
lősségte|jesebben is elrirhatott volna arügyben, de
a felnőttek (sztiió és orvos) felelóssége-és hanyag.
sága egyértelrnűbb.
Igy egyrésá a 26 őra i1gazolatlan mulas*ás vétsége
iig1.'eben hozott ítéletr:t, másrésá ho-zabb távú
megoldásban gondollrozva, ságorítri kÍvánta
Krisaa egészsegügyi bi{íLn1'zásainak igrrolási rcnd.
szcrét'
l. Krisaának a jelen tanév utolsó tadási napjáig

a l5' óránál hozott .fekete|istás'' hdrozat sze.
rint kell ismét bejárnia.
Ennek értelÍnében 8.00 óráig kell *gérkezlie
az isko|ába és a rllcepción aláímir- 8 00.t.05
kőzötti kósésért l/lt-ad, 8.05 utálr !egésziga-
zolatlan óra jár' Minden egész órautáni késé-
sért további igazolatlan óra a biintefrse.

2. Betegsége esetén ]r következó fonei és tar.
talmi szempontok betartásával fqadrató e|
igazolás:
. hiányása napján a szüló telefoln ertesiteni

köte|es az osálil1.fónökök valarrellkét,
o betegségéról cvrk orvosi igazrűst hozhat

(tehát sailőit l napról sem),
C az i}azo|ás' minden előzetes fekólitás nél.

kül a lriányást követó l' tanítii napon be
kell mutatni osztály.Íónökének'

r az igazolámak indoklást (kórine) tartat-
mamia kell,

. a szülónek láttanioáatnia kell az lazolást,
o igazolást csak a l.lörzeti orvostól báat'
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(A saját.orvos akadályoztatása vagy rend-

kívüIi ertben helyettes cn.ostól vag;y nrás

e'ü.-i inÉmrénytó| is elfogadhatő azigazo.

lás.  de bst lbb saját  owosának is  tudomá.

sára keElozrri az esetet')
Bárrrelyik *nti követelmáry hiárryátlan az

ados napi l.rasámnak megfeleló igazolatlan

óra jár.

TovábH a bíróság ana kötelezi a sziiló-
ket, hqgy minél előtlb vegyék fel a kap-
csolrtcr az- iskolaorvosisal (Dr. Berend
Katrliil és ismertessék lneg ót lányuk be.
tegsegáel.
Az etövetkezendó időkben nrinden
egészs}ügyi jellegű hiányásáról, orvosi

esetről tudnia kell az iskolaorvosnak. Az on,o.

si igazolás el.fogadásának ez is feltéte|e.

A 2- pontban fog|a|tak hatálya Krisaa nlinden to.

vábbi politechrrikumi évére kiterjed.

A határozatok el|en a kézhezvéte|től szá-
mítrrff 8 munkanapon be|ül lehet felleb.

bczni.

l)oliteclrnilum' 200l. május 3.

Az lskolabírósás ilevében: Szabó László bíró

Nem szeretnék E|dorádóban élni
Sok -dekes kérdés merü|t fe| bennem és osztálytársaimban Arouet (Vo|taire)

Candide ünű könyvének o|vasása során. Ezt a művet kedve|t iroda|omtanárunk, Jakab J.
aján|otta rckünk.

A m(Den a szező el|entétek sorozatait ál|ítja e|énk mind a cse|ekmény fona|án,
mind fi|oztiai|ag. A tizentretedik fejezetben rapotódik ki e|őttünk Eldorádó képe és az
ottani embrek magatartálsa. A következő fejezetben Candide a királyság legbölcsebb
emberévesya|ó beszé|getrése á|ta| megismerjük E|dorádó történelmét és va||ását is. Ezek
a rész|etel csak megerősiitik az előző íejezetben o|vasottakat abban, hogy az ott |akók
nem szen*dnek szükséget semmiben, és hogy ezért szünte|enül hálát adnak Istennek.
Candide é= Cacambo egy hónapot tö|tenek ott a kirá|y vendégeiként, de a jámbor főhőst
szíve az ő Xunigundájához húzza, és igy nem marad tovább abban a kedves' vendégsze-
retó orszálban, és gazda1;on megrakva ajándékokka| továbbá|l.

En ngn laknék szívesen E|dorádóban. E|sósorban uért nem' mert ott, aho| az em.
bernek midene megvan, n-em |ehet bo|dog. lsten a szenvedésen keresztü| mutatja meg
magát és lrta|mas erejét. Ő olyan vi|ágba hív minket. embereket, mely töké|etes' aho|
nincs szetledés, de az a he|y nem e vi|ágró| va|ó. |sten szeretetét az ottaniak sokkal ke.
vésbé ézékelik, mint a szegény emberek, akiknek lsten megkönnyítette a szenvedést, és
ezért bo|drgok. Ha va|ah<r|, akkor E|dorádóban ienne az a he|y, aho| biztosan nem szive-
sen élnék'

HabÍ ózerintem az iró ebben a részben nem arra akart uta|ni E|dorádó |eirásáva|,
hogy ott éli jó-e Vagy neín, hanem itt is egy e||entétet tárt fel, me|yben a testi javakat,
pénzt, hatdmat, jó|étet á|litotta szembe a szere|emmel. Candide a szere|met vá|asztotta,
de szerintgn a mai, kapitar|ista nyugati nyomásnak teljesen alárende|t emberek többsége
ugyanerre .a kérdésre nenl ezt a vá|aszt adná. Az istentelenségtö| szinte teljesen elvaku|t,
önzó, egoÉta emberek csak az evilági é|vezeteknek é|nek, és az anyagi javakat he|yezik
e|önybe arsa|ád he|yett.

E| lebt ezután azon is gondolkodnunk, hogy néhány év mú|va sok kÜ|önbség lesz.e
köztünk, 'qnberek" és az ézéket|en. nem gondo|kodó robotok közt.

Íamás András
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TársadalomismeÍetból tizedikben válasaható bónuszfeladat volt egy olyan frkrív napló késáésc'

melyben a kitalált szerző afrancia forradalom napjait éli át saját, ugyancsall kitalált életlrely*tenek

k-tiúnös szemszögéból. Lehet az illetó párüsi péLinas, arisz,tokrata hölgy cserfes komomáj;r.bujká|ó

íoírr, az utcákon tot"oao sansculotte - vag-v bárki más' Az lntenáv osáály igazán nagyor üpryes és

ötletes volt. Na persze' aki nekivágott egyáltalán a feladatnak. Valósághíieo keverték a szerélyes es

a történelrni pi|lanatokat a naplókban. volt, aki inkább levelezést imitált. Krivetkezzék alátrlr.egy ked-

ves rnesoldás ezek közú|!

(22 /
,??./ZzÜleÜe.,

?,qy"//€'a"n./ Elen tul7a kv*"/ii, ,,,,/y.., l),",o/,*,éo't ,;./tlaé, iu t lla7l zlÚl/ ln7l. Ü,n,l,/,i,

,o//Í.lra,,, /a&É.m/*z- rát,az dláuy'r; Á)l,'x/z/az1c.,'{ul/ azl (9,)l li tuzűrz, cLa/ár/lz a z.y,,'

,ftzlrt,u?-,y'umlzl,a, ziztqll ágátní l)tá'nlzz:ll'Qa. /!l tu.t,,zLr ,lo/,í,1. .ú/vá,t 1vv cs*d a na,t

/Lz/u? /p,//l tu/7zz c1./qru/lu, lq5,,, o.iQ,,,o//!rÍ/./lalrl. ,7á/b;," lp;ú,,zrl .l Ít/4.zutn/, ru.,

aurl l"yzy./r/{z*(a/retzzy'r(' rr:l ez Lzzlsnr',{)r' 
"tt"rrhtr. 

/uzzatTut:r/,2'/2ua/l ,7Lz--rra#lzl)'/trz

tz//na{2t arrc /lkn,ml/ r'l rliu/z;rzjiá,lá.

.,/1*,t ,,t al ll ala, ,/c 6,o/*,n, znl/l-/1lc ofn,,,()t rz,(ltnl a lp'rtzlc',í azhda1iLru

,7,r-yéry ,*,ío./ €la'á.1t,, ,&í7tulele/z/1r'n klytc/rn ,u?oo, ,/u,z,,u o ",4i5zyvy,i?,,.ar'' ú ou,átl

a rc/z.l €Ía*ál..ú/"*d,, /, €"./1,,r t/"l,{z,,'cot?aÍ ?hn/,i,,"lzo,z,,r.y. aÍa,ű.Íuúílűa,"ir,

,r/",,,,',kt. .ú,tan1z ruzá,le|rclz /r"2/éJÉy.fz//áíaá'..á|ir*lnrat o o',ú5zyo//'l^lt

""&,zoÁ 
9uz/ua/.ro,o ail/'a/, zt/c .(4.,,o,l'&,a zu;(zr mlaryláleÍ /r)i*.iénr7' a &'k'.l .|fu,oul,r

Jzá, r1cn41z %uérernz't lurcr'/é',{,{" ?*, ái/,y'"itt7z',oÁ 
" 

tlu/t 4zyl)á|!rc. ,?zqáy &.'*,,,,,u

rnn, /tu/,íztkz, @ oo,ínaéaz rqy/tá"iá.J /e/En, jilrurutr+(zt i,l lz7á.t erzlr.rei lz:11'ft a*/74 .l

,",,{,rrt/ezo/t,r.n,€ ,,,,/.l*,,z,{ át,z,/álárl, /ztqzáavaz/tz a4' ,9izlt/e// .jbJ4'//p/ /,/, ,,ql,l*aűu,

/talan1,abl lalá/,u:,o/r*n,ín,/,//,,go//n az 1lgrÁ z's /n?nfi)Z/p te|cllp.

.7ta(o,z t,z',,7,,z/á,.lal/,,zlan /tlz*#ta/eL lrzulyz ./ía *ui1,./l .ű'{"t ,/./.:
ua/ttn /l.*l*nzzt uu/a/tan tna,{, ,.4z7/l,*t'lt.7a/-/zl:t a 7,z1áá .e"Áol,ai1 rra} truc/ítt

el,&z1#lícat aa/na. 9u.t//,.,urlc at e/rlgzz/tr.,€ - es5o',l ,(á'/ ,,7o ruá(ru rt/,íaauÉ, -- ,,n.y/l,,, .

,.' o á,o4 ./tln,, ntl aávy";a

44y.'lru n,/ r'"z/,t/,(*,{ 9" Í1,an, 9)',rulcue, ,u 1ál,€r,Q/sa" nlZz//anz eyy, ln7ula/alífttnl

,",*7v,/ 9*a/;á l á,,{a/á/t?1'/akl., ruyázÁ)'re//.

.úllnztrwz/ ?lo,í ,7y"t l"*',( a,. .Qr,uul.,*..(J2?au /a, o// ri,{i,{ rgá;

/,;* *lv;u/.í{od7o .lo,( o ,úiz-l,&*x.. o, .vy.(,,, f.oo - !4a7t2lk .?,,.,*,,/é ,űl,*.
,Q",/g",tno l,,lan, ,*v,í{z/tr;,z, trsn nu/// zle477urae lr'n' ,9J,trlt/-rulrl r. Jue,#al.

7-,u* n,1,y.Í,?o,^l uá ra lrj1,í/

nr/v b&,, o/a,// a7il*/+l nz/y/r. aálz

l mal / rnákrál*ml /hyc,í cvlr,uláy'aagro4

l a ntr,a,{arut 1actl' lzyy, o l.qtr,z,ol,-)/7,,oí.*

,7.rn/l/a at /acu"l .3k./ orét ();nr .vrlrkl ,/Ln/énu,u1.

'?wn, r',ftQ?l:uz,t 3./

OrdVa

Í/xlt/alrut'
Í.,,, - ..Ba7/" ll k,?,,p ul/l
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l. A felsorolrk ktjzül a kottabosz a kakukktojás. A kithara, az aulosz és a szürinx * hangszerck.
2. A követkerii fogalmak jelentése:
Action gr.rtub: logikai és |élelcani szempontból indoko|atlan. megmagyarázhatatlan cselekedet'
Tautológia: E3alon1 gondolat azonos jelentésű szavakkal való indokolatlan megismétlése, szószapo.
rítás
Kalokagathia::erkölcsösséget iis szépséget szoros összefuggésben tekintó ókori görög es'4lneny
3. Bahssi Bálrt: Hogy Júliára talála
..Feltámada 

ryom fenye' szeurüldek fekete széne,
Két szemem ilágos fenye, élj, élj életem reménye!''
Versdése: ü- lhangsűyos, sorfajtája: kétütemű nyoloas sor
4. Saint.Exupry Kis herceg (Ilszakai repü|és) című mÍivére utal az alábbi ..apróhirdetés'':
'.Sérii[t repüligépemhez lrasmálható alkatrészek sállítását kérem az afrikai sivatagba. Kacagó
csillagok ieligire! "
5. AlexanderPope Fürtrablás l:imű szatirikus eposza alapjárr írta Csokorrai Vitéz Mihály a DoÍottya
című korÉkrr eposzát.
ó. Az ..alkalnsint'' sm jelenté se: valósánüleg, hilretóleg
7. A toporty-fereg(azaz a fal:kas).bÍdít' mint a Íába szorrrlt fereg.''
8.A tetőz nr45lar sá értelrnezése ofuasható az alábbiakban. A .ts'' röúdítés á táÍgyas rugoúsra
vonatkoz.il.
Ts ige I. Tetiuel ellát. 2. vmii:vel) a legsikeresebberr Íejez tle vmit. Művét br-i e könyve. ".
9. Horatius: lapere audel (Mcrj gondolkozri!)
Descartes: Crgito, ergo sum I Gondolkodorq telrát vagyok.)
l0. t,ensfij tlrskin fuyeginjéoek barrítja.
Cloude Frolll Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame címír regenyében szerepel
Druma Szilál Kosáolrínl De zső Edes Anna címír regényenek egyik figurája.
l l . A Debrecn, Lerinyfalu, Prügy helyrrevek - egyebek mellett - Móricz Zsigmondot junathatják
eszíbkbe.
l2. KarinthyFrigyes kötete a ](risaus és Barabbás, 'róth fupádé a Lomha gályán és Babits Mihályé
a Nyugtalanűg völgye.
l3- Gon Nádor vajdasigi' Tiizser Árpád szJovákiai Sálágyi Isfván romániai magyat kó?
I 4. 200 l -beoJ(ossuth-díjat kqpott személyiségek:

Bari K-oly, költő, múfcrdító Eszenyi Errikó. s'ínmírvésaó
Belb ltlán, kóltő, rrrírt'irrdító Halász Judit, slnművésanő
Beremöl Géza,kó, rendezri Kó Pá|' vobrásmrírvész
Cseh .Iilmás, elóadómírvész' zeleszerző Szervátiusz Tibor, szotrrásművész

l 5. .Egy tír'Jtó családja egy r/endég órnagy hatására dobozokat készit, de végül az ómagy kerűl a
margóvágó f, negyedelésre.'. orkény ls{vál'r Tólék című színdaradjára utal a mondat.

^ u.:é.Já1<káft, ?r,, l|k ,For, és ígttzr Zsu:* (Bi lué'Ök(kD k>ri 'k

,d  o7t ,

Gr>Lul;1 4r.r



, -

A z i f o J z| ;a, t-Lzi ,, <,í 7on1 . , . í i  ( o r )u | i ,+

l .M i k s á t l r K á l r n ánA . ;opa l ó cokcín rűe l bes z -é lésk ó t e ténekAgózon iS zűzMá r i a c í I l r ű t ö t t ó r l c t c r e
vonatkomak az a lábbi  kérdések'  (8 pont)

. i . . r i ""t l "r ." .  meg a bágyiak k öz i i l  aSzúz Már ia a búcsúsok hi te szer i rr t ,]

ü i  r , l i . :" i "" ,  és k ir !  vonatkoák az e lbeszélésben a . .K i  sokat ácsorog a biró  udvarán. l )orc \  at l

annak' '  mondás.?

c) Hova való és nt i lyen val lású Kovács Mar is '  ak i t  Csuz Ciábor szógy'cnbc hoz-ottr

aj uity.n bíuröket vallott be Gughi Panna a rn9g1clenő Madorrnának?

e) Kinek az adománya bukkant í ö l  a karra l i  bol tosnálJ

2' Milyen stílusban ópült

a) a budapesti Parlament?

b) a Szépművészeti MúzeunÍ]

c) az Erzsébet.kilátó a János hegycrt'i

d) a ják i  Szerrt  Jakab kápolrra.1 ( . l  1 lott t)

3- Ki írt a TM.| különsámban Sulphur jeligével verseket? (2 pont)

1' Szrtházzal kapcso|atos kérdések követkelrrek'

Kik írtak operát és milyen címmel Beaumarclrais: Figaro házassága cínrű dránrája nyonrán.1 (4 pont)

5. Április 2l.én új darabot rnutatott be az Új Sánh.'. Ki a dráma szerző1e, mi a rnű cinre? Ki

rendezte az elóadást? Kik a 6szereplők? (5 pont)

ó. Kinek melyik darabjával készül az új Nerrrzeti Színház a megnftóra? Ki vállalta a rcndezést? Kik

nem vállalták? Nevezz meg még kót drárnát ug-vanettól a szerzőtól! (7 pont)

7. Sámos kérdésktlr következik. (5 pont)

a) Hány szirrrÍóniát írt Beethr-rven?

b) Hány felesége volt VIII. Henrik angol királyrak?

c) Hányszor választották meg Rooseveltet az USA elnökének?

d) HáLrry Lajos uralkodott Franciaorszá gban./

e) Hány millió a billió?

8. Komp előtagú szavak kerestetnek. (5 pont)

osszeollóz valamit'
Bonyolultan összetetl.
Tcljes' egész' hiány{alan.
Illetékesség, jogosultság, sirakénelcrn'

Kárpótlás, kiegyenlítés'

9 '  K inek rnc ly rnítvébcn olvashatjuk a .No'  de l ro l  a taval f  Iró? ' '  sort  négyszcr is? (2 pont)

A vá laszokat május 3 l - i ;  adjátok |c a magyartanárotoknak vagy a szcrkcsztőnck:

M ? ,

A tnírvészetisrneret nlunkacsopoú ta8Ual
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ak|ággk és kötése& Internetes diákprojekt

Polisok KoIozsvárott

A projfft
Az olr|Éok és kötések il lÍerttctes kórn!:l i rl iákprojekt 2(}00' i.rsze ót;r z:ri1ik. 7 budapestr és
7 kolozs ir i  r l iák,  lntcrne 'en konln l t in iká lva d() igolot i  eg.v.e By órt iekes kr. iz ös  t i 'n lán (üdiIók.

szappatrd<, t iSZtítószerek).  K isúrlcte ink, p iacÍ.eirnórcseir ik e rcdnl jnye a pro1ckt t ' ' ógén

cgységes fcrnrában jeie lrill nreg a rvcbcn a \'1-\][:I]í|!i.hq1!!|ür!qjgs cilncn..

A résztra:vők:
. Kg4E!Zd!ségr!.olrli!]rukutlt: ''1nla! IÍónikl tSZ/1'4RIü), l}ank{i l,Ícrg,ittt {ln|e n:iv),

Furn,s Me!ini{u (sZ|L1ÁIt l())' líls.rlrir MLitl,ás (!ntenzit,). 7,óth Kuta!itl (Ittltztt:ivi, '\:abi)
,I'inréJ (!nrenzív)' Ze!lncsuk Gri:tu iSZl.!.4RI0i és fti:(j ÁtttIu (lanur)

. Ealtrrry-l-g1vgn LL11s!r! I'íie!4 (i'11t.tl.!!!L9]}.jq): l3altlgh Adél Kriszta, Csuka Sza|rrrlcs,

KórBi E'ndre' MiliJ (iülitlier. Pollnitz i\,lniir. Ruzsa Bihorkl' Va'rga Borbála és N4zrllaszesz

Eszu.(tanár)
A muri lerészc vol t  cgy-cgy cserelátogatá:;  ts ,  nre lynek során a t1 iákok rncgisrnerkcdnck

egymás=;ko|ájávai  és rnód nyíl t  a kt lzos k isérlctezésrc ts.
A drákc l  munká3a cgy bce s i  kótn iat:rnarr kr 'ngtcssz l tson cs ez Ir isz.Sul i r tetcn ts bcmutat l i l ra

kerütt élrsámos pozitiv r'isszajelz'ést kaptunk. atni nenr vólctlen' hiszerr ez volt uz rlsti netcs

diákprorkt kis haz-ánkbarl' \,íinde n bizonni'al lcsz tolytatás, sz-cretctte| várunk minden

érdekloÉit az óssze| induló projektckre!
Köszörfrik a támogatásItószptlnzorunknak az Angyali Szeuré-!rés-Las}s!aéd-9luiE&.
nek, val 'nr int  a Pol i tect n ikumnak, az Ar ' iat ica Ltr l .nek és a BlueMedia Bt-nekl

Kc isz ön;Lk Balogh Juci .  l l s isku Irén. L]soncs i '  i l r .  R iedel  |vÍik lós és Krarrsz Katal in segítségét!

Ezilton Eleretnénr nri:gkosz-önni a rósztvevt! Polis diákok it:ikes együttnrúk'ödesét' a
vrdárns*.ot,  a nt ' lnkabírást és a gyi inyőrí i  e l rrrén-""eket!

Csijtötök
Dólut i r r; indultunk a suirLó l .  az Öt öd ik óra
utt in.  Anikrohusz cgy N' iercedcs Spl intef
r'olt' máyet talán a román rendszám miatt a
környélen jól megnóztek' |r1ég Budaprt-st
köze|éixn mindenki,,Írtcgtckintetto''. hogi.
mit csonagoit tegnap a család, iiletve tj
ntaga. Ezol  mindcnki  e l io l t  egv ló  r . ierg-
Kel lerrr=;en köZcledtünk a lratárátLclöhi'z'
kŐzben:: legá! l lunk Í.agyi  zrt i  (Mc' i  inda) '
Cosmopr l i tan-t  ve nnr (Attr la).  sa ia ibbrzni  ia
lőbbieL i i i lcg Móni) .
A sáj-*s kÖromfá;ás ;nrltt az atrtókat
lemostft  r 'a lami iz ivc i ,  inni  szcf inte ln
s{ ' .nrmiL- ' Iem ér, de legaltbb úgy iá lsz ik,
Kat i r 'a i* ls T i  rn ivel  szakaszosan stkerü i t
e lh i tetr1 hogy cgyck ntcÉ a húsos.
sze ndvrsekct '  n ie rr  c| |cgák r ,ennt '  a l iogt
átí:riin l. rr nlosli!t'n, Í {l.cr kiiztle l n ret nré{
Sz,enr. , t- ' l  scnkl  se l ; i l t r i i '  i r t t t t : l i '  Kat i  i :s  1rát l ; :sts szendvicse k öz ö t t  |o ly i '  N 'í ikor s ikerJ i t  az
utoisó i latot is  betL\ inÍl i i ] .  koZö l túk veie '  i l t lg i '  h iába láradt '  !]]c11 t]enl  e l ldckel  senkit  a
szendr'ise' mc8 a (iÓglt,itt |rüs: benne . K.:stlbb kirlcririt. hogy a ronrán utak miatt nenr ltogy
ennr,  dr nyuin i  se nagyo,r t i idtunk.

Fóízíi,4ttila
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Izt  lcszántítra l  k i i rn;Úk t . ' i jn. , ö r -L i  r ' t l i i .  l  lárosok (Nag; ' l ,ár . rd.  lJ l tnt . l ' l ,hurr lar i )  i rkább'89-es

p. j t i  hÍÍiguiato l  tükrÖz-1ck. aIni  vaIantettnvirc c léged!.t ts .ggci  t . j l tÖtt  e i '  , \z t j ton sot i i rÍ ink '

it'l ':si iticgenvez'etókci '.leghazucltolil rnti.lon t11utatta be az ert1ólyi tájat.

K ' t .1ozsvárra órkezvc r lár  c iÚggc kési i re. j l l l . t ,  a l ] i l téren nt i t r  l ' l t r tak vendúqlátó i rrk '  Nl indenki

e] i r lc lu l i  . . l raz l i .  t ruszokkaj l :z  c lég rrrcgIept i  c ln l rrn1 V() l t '  n] i\ 'c l  a b irszr 'ezctt !k i i l t l r láb i tn

r l i1,anok ln i t rr  a busztrk. '  [ :- i ry l tJr l  lct t lbbantak'  A hazaórkeZós uí. l l l  tg; ,csck toVábbl .Ir tek a hel\ ' l

t rer .czctességck f .c|ó ' , ,séta' '  i , l r r rrá jában'

Péntek
I)éntek reggeI nr inc|enki  i i l t r tosan sonrÍi l rdá l t  oda a taIá lk l i ra.  ( l )crszc vt ,r l t  ek i  kósel t  -  p l .  Kat i

i r t rnt In i t l t i ig ós N4at1' ick).  K is
r áraktlzils tltiln \'égrc
eLimiulhattunk a c ls i r ,  igaz i ,
komoly prograrnunkra '  a B. jócs.
Bol)at htrt ,  tnt , tn \ ' t  l .  ctL ' t t t  K.; , t t l , t

l:akultas ár,::
\''éÉ]igvezcttek aZ e8).etenlcn'
sok érdekességct 1át.:unk,
biablabla.  I t t  Attr la c 'gykc;r i
tant i ra <lr '  Fór izs Bdit  ro i t

ház igazdánk, i ,át tunk
tansZókckct,  jab<;roI ar,  kul túrá!t
WC-t és kukát a tb l ;;osón.
\r iccen kívül ,  nagyon tetszett
nekünk'  sosc lát tunl  nróg i lyen

ki ize iró|  egyetemet.  és

szerintullk páran kÖzü|iink nem is Íirgnak látni ilyet egy'két ér,cn trelüi,

Utána a 42) éves (!) vcndégiátó iskolánk ünnepi eseményére. a Báthrrry Napokra látogattunt

Nagvon flnonr kávét és teát ittunk a hangulatos, reneszánsz kávézóban, körbevez':ttek mtnket

rz iskojíban. Megnéztük a kénria labort (neve:

kónr ikum), az á l lanani  k iá l l i tást .  régl
szenrléltetó eszközök kiál|ítását a fizikumban
(kirá ly vol t) .  Egy k iadós ebéd után, szépcn,

színházhoz feltiltozve, fclcaplattunk a
[;eilegvírrba. A kilátás 91,cinyciríi voit, de

'iobban tctszettek aZ ott töitött l.elhótlen percck

1 kolozs l 'ár i  baráta inkka] '  20 percn1' ' r  keresgéiés
l l t in rr legta l j l tuk l  szíttház l trrz.  \  e/ctő utnt.  Ús

I k is késós."e l  bef.utottunk'  i \  Rómcó és Júlta

'1 rr.'cgérr eg1' nisét' !]iir sok.]elenetet láttunk a

DiCapr io-fó le Rórneó és JúIrábó l ,  egyál ta l i rn

nelil zavaú minket a rnoilerrr Íildolgozás- ijstc

egy k is bul in vol tunk Alp i i r  barátunk sz i i l inapja
a1kalmál ' .ó i '

Szombat
i :gv dcrí is '  napos. v ic lánr rrapra ébredtünk szolnblton. Korán kel tür ik hogy a hétvig i ,

lélóránkónt járó bussza] az iskolá l roz s iethessürtk.  l t t  megl)cszel tük a doIgc 'kat '  r ' ' rgy is a

trrlc:;trtlái. rni:g a lx.rgyrshir,1ákot. Na jt.l. voit szó kemláról' a prtl';cktnrunkáról. Mtlrrlett!

l t :|ónykópcztt i r rk,  bct l ' . t tatt l t  tartottunk Ús rn|orrnácrót  cscréitúnk.

L;zután'  rn ivel  rn i i r  nr indenki  ott  tartott .  t rogy bárk i t  n lcgcnl lL. .  AttrIa engcdólyeztc a távozást-

. jc csak azzat a fc l tétc l le l .  hrrgy nrIndcn c l fogyasztott  ótc lbcn nréri]nk |oszÍát- és
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SZínczéktarta lmat '  AZ árak nem Voltak drágák, ez betudható annak is  hogy l  for int  l00 le.1.t

ór .  l :zután kovetkeztck a , jaj  már megint minek megyt ink oda is . . ' ' ' -  programok, vagyis ismét

el látogattunk a Báthory Napokra, és meghal lgattuk a kórust.  Dzután megtekintettÍik a

I láz.songárdi . te rnetót '  Gt inther barátunk Végig\ 'ezetett '  és minden kódarabró l  megvolt  a

tőrrénetc,  amlt  meg is osztott  vel t ink.  Ez vol t  szer intem a nap legobb programja. Este pedig

rnegint fe lkercstt ink egy román nevezetességet,  az okay disco-t ,  ahol  meghal lgathattuk aZ

osszcs roman popzenet '  Ez a nap is  mint a t öbbl  tax ival  ón véget,  amit  nagy a lvások k övettek.

Vasá rnap
N4indcnki  s ictve órkezctt  a reggcl i  ta láIkára.  A

napi  progranr a kovetkezo volt:  k i rándulás a
. forr la i  

hasadékhoz, ugyanis s ikerü l t  szereznr

es k ibéreln i  egy rnikrobuszt a I 'o l is  csapatnak.

l{a1tunk ós Kolozsvr i r i  baráta inkon kívül  4

bá t l r o r y s  t uná r  r s  v c l ü I t k j ö t t '
Az úton láttunk cementporos háZtetőket,  éS

kcl lcrrres fa lus i  tá jat '  A hasadéknál  már k i rá ly

hirngu|at várt  nr inket '  Mintha a Macskajaj  c imű
í. i l rnbc cstppcntünk volIta.  l lcngctcgcrr vol tak,

nr indcnki  k ihozta a családját  nagynrarnástóI ,

kutyástó l '  szó l t  a zene, mindenki  Süt ögettc a

szalonnát ' , ,micset ' '  (henger a lakú, fűszeres

dará l t  hús megstj tve).  Katr szer int emberhús.

sütés is volt (egy szalonna a kezére csúszott @). Attila majdnem bevette, hogy elloptrik az

értékes digitális |ényképezőgépét, de Matyival úgy gondoltuk, leleplezzük a tréfát, mert Attila

majdnem szívrohamot kapott. Egyébként a média is aktívan részt vett a kiránduláson, semmit

sem tudrunk csinálni anélkül, hogy |:tázi papa.razzink (!) ne leplezen vo.lna le minket.

A hasadék nagyon szép volt, hál. ístennek tuléltük, ui. több olyan része volt a turának' amikor

azt h i t tük in a vég. De megvolt ,  és még most is  élünk..

Hétfó
Mindenki q. '. fáradt volt, ennyi ,'program''
után. Tizenegv előtt találkoaunk, hogy
sajnálarunkra hazautazzunk, de a busz
elfelejten minket, és csak l3 órakor
fudrunk elindulni. Amíg várakoztunk'
megnézriik Kolozsvár néhány
nevezetességét, különös tekintettel a
szuvenír. és élelmiszerboItokra. Utközben
megnéaük Körösfót, ahol sok eredeti
népművészeti tárgyat vehettüú volna
(nagyon, nagyon olcsó volt minden), de
már nem maradt scnkinck pónzc, mert
elköltöttük kajára, piára (azórt Attila
hitelképes volt). Minden pi l lanatban

cla|udtunk, elbóbiskolrunk, ezt Attila igazi papa-razzoként |e is fényképezte. E'gy kávé után

magunkhoz tórtünk, és az út tobbi  rószén vidáman énckcl tünk, bcszc lgettünk.

Röv idcn: szupcr vol t  mindcn, ennél jobb k irándulásró l  már nem is á|modhanunk volna.

Kösz önjük Att i lának, az '  egész kolozsvár i  br igádnak, ós persze cgy k ics i t  magunknak is .

Anta! Móni, I:urkas l|IcIintlu, Missuru Mut1,i, Tóth Kati, S7abó Timi
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A sötét, hideg hónapok (értsd'. októbertől márciustg) átvészelésére talán sokféle epéni

móclszer tétezik|Legin|kább felejteni lujne a borongós, korán sötétedő délutónokat, a reggeli

ólmos fapgoskoaasát<at a buszmegállóban, a fűtitt, tömött blszban a téli göncökbe való be-

teizzactasi, az ónas esőtől csöpögő ernyők kTzötti lavírozás| a metrón. Hót nektek meséljetn?

Nekem évek óta van ery ilyen időszalajtóm. Az Élet és Tudomány címu heti.lap azem|i.

tett idősza}ibarr minden évben megren dea a Gondolkodás iskolája című vetélke:dőt, Ez. űgy

néz ki' hogy lretente-kéthetente kittiznek egy-egy fe|advátryt, amelyre !árki kü|'1het rrregol-

drísokat. Az idei feladatokat a következő oldalalion láthatjátok tgazábő| semmi kti|önös is.

meret nem szükséges, ahogy ők írjÍk: ,'az dtalrlnos iskolai ismereteket meg nenr haladó tB.

dás'' elegendő a megoldasukhoz. Minden fordulóban a helyes valasa bektildök kóz<itt kisor.

solnak néhány konyvutalvany' peÍsze szerény értékűeket. Ehhez még csak indokolni sem

kell' csak közolni a helyes allítást, számot stb.

Viszont létezik egy cisszesített pontverseny is, amelyben már indokolni is kell a kapott

eredményeket. E versenyben a heiyes vá|aszon tul az indoklas teljességét, egyslzerűségét,

',szépségét'' is pontozzrík. (Képzeljétek, egy magyariuat is lehet szép, s nemcsak nyeh.tanr-

lag, hanem gondolatmenetében is!) A végén pedig eredményt hirdetnek a kapott pontok

alapjarr. Egyébként három kategória léteák a legfeljebb nyolcadikosok, a legfeljebb tizen-

kettedikesek' illetve a felnőttek

Mármost én (na h is?) minden évben bekapcsolódom ebbe a versengésbe. A verseny

nyílt' barki benevezhet az országúl, Eá sokan meg is tesák, ám nem mindenki jut allégrig

hajól megrrézitek a végén mar nehezebb feladatok vannak Iry is kategóriánkéntjó néhany

százan versenyben vannak. Anzfe|adatazon túl, hogy tobb.kevesebb fejtörést is okoa,
számomrajól tagolja, ütemeá az említett borongós időszakot. Mire véget ér a l'erseny, pikk-
pakk kitavaszodit és lehet izgulrri a végeredmény miatt. @gyébként részeredményeket ntrn
kozölnelc, csak a végén fudod meg, hogy hanyadik lettél.)

Javaslom mindenkinek, bogy ha kedvet kap ery kis fejtörésre, kövesse az októbe*ól indu-
ló újabb versenyt és hildjon be megoldásokat. A kóvetkező olda|akon talrí'lható feladatokon
is gondolko.djatok mát csak az é|nény kedvéért is. A megoldásokat egyébként rnegtalá'lhatjá-
tok a kóvetkező lnternet.címen: http://www.sulinet.húeletesfudomanylarchiv. Ott bongész-
hettek az eryes lapsziímokban, de a ',Keresés'' gomb megnyomásáva| a Matematika cimszó
alatt taláühatjátok az elmult néharry év Gondolkodas iskolája-fe|adztait, megoldásait es a
helyezetteket' Egyébként az |999/14. és a 2000/13. számokban megaláhadátok az akkon
fordulók osszes feladatát, és bizonyos helyezettek névsorát is. Jó fejtorést!

Még ery felada| Melyik az a polis iskolapolgar, aki 200l.ben ugyaÍlazt az eredményt érte
el, mint 1999-ben, 2000-ben pedig ennél kettővel hátrébb végzett? Melyek czel.l a helyezé-
sek? Hrínyadik lesz az említett személy 2002-ben? (Bocs, ez utóbbi kérdés nehtlzre sikere.
dett.)

Polr,2001. má.;us
(na ki is1')
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l. Öiletigényes oiándék
Két otiegyű kódszámmal lehívható egymi||ió

dol|ár. Ezek egy-
más megíordított-
|ai (és nem kezjód.
nek 0-val). Egyikben
sincs két egyÍorma
számjegy. Mindket
tő négyzetszám, és
az a|apszámok is
egymás megíordí.
tottjai. [A 44., 47' és
51.li2, számban]

2. TelroktÜsztetenítés
Tíz obeliszt szabályos háÍomszoo(ek)el alkotó,
úgynevezeü tetrakÍüsz a|akzatban á||. A {áraó

tende|etére meg ke||
semmisíteni annyi
oszlopot, hogy ne
|ehessen szabályos
háromszög csúcsa-
it aIkotó obeIiszk.
hármast kivá|aszta.
ni! Hány maradhat
meg?
[45., 48., 51 -52.]

3. lQ.kqzós

Megadha|Unk.e akirfiány (lega|ább két) pozitív
egészeL ame|yeknek az összege egyenlő a
szorzatukkd? [46., 49., 3.1

4. Vórto|óny
A váz|aton |áthatók Tég|avár maradványai. A
te|jes négyzet {a|ai 10 |áb hosszúak. (A {a|akat
a kozépvona|aikkal adjuk meg.) Ralzo|juk meg

a vár le|jes a|ap-
rajzát, ha ludjuk'
hogy az egy hat
négyzetre bontott
tégla|ap, és hatá.
rozzuk meg a he-
|yiségek (hosz.
szúság)méreteit!
[48., 50.1

5. KÜlönverseny
Rop|abda körmérkőzésen minden csapatnak

más pontszáma
van. (A győztes
csapat 1 pontot
kap, a vesdes 0-t,
dönlet|en nincs.) A
6. helyre szorult
Arany kecskebé.
kák Iegyozhették.e
a 3. he|yen ál|ó Vo.
rös kengurukat?
[50. ,1.]

ó. KórfyotrÜkk
A Nagy Mágus tíz,
1{ő| 10.ig sorban
számozotl kar|yala.
po| oszlott szét egy
piros, egy íehér és
egy zö|d dobozba.
Va|amennyi kártya
a három doboz va-
|ame|yikébe keru|t'
és mindegyík do.
bozba |ett |ega|ább
egy lapot.Ha kiveszÜnk két dobozbó| egy-egy
számkártyát, és kÖzóljük az ÖsszegÜket, akkor a
Mágus |átatlanban meg tud|a mondani, hogy me.
|yik dobozokbol veltük a |apokat. Mi iehet a trukk.
je? [51.52.' 2., 5JDiákoIdal/8.]
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7. Szómmógio
Valaki vá|asztott egy hÚszná| nagyoilb ké|jegyű

számol, hozzá-
adotl 3-at, majd
az összeget osz.
totta5.te l ' sahá.
nyados Ieíelé ke.
rekí|éséve| ka.
pot| egész szá.
mot szorozla 48-
cal. Az ered-
mény a|á |eírta
annak jegyeit íor.
dított sonendben,
és a nagyobbik
számbiI kivon-
ta a kisebbiket.
A kulónbség je.
gyeinek osszegé-
bó| |evont 15.ot,
és az eredményt
szorozta 667-tel!
Mitkapon?
[1 . , 4 . ]

8. Keresztkérdés
Pisti egy sakktáb|ábol ot mezőbó| ál|ó, ossze.
íÜggő, kereszl alakÚ lapokat vág ki, és ezek kö.

zepébe ragaszt egy.egy gyertyát. Hány i|yen
gyerlyata|pat |ehet csiná|ni a 8x8.as táb|ából?
[3., 6.]

9. Nyórsos kockoforgolós
Az aszlalon húsz egyíorma kock:r 4x5.Ös lé$a.
test alakzatban van elrendezl'e. Mindegyik
kockának öt |apia Íehér, egy íelete, és ez az

egyes kockák bárme|yik o|dalára kerÜlhe|e|t.
Az átrendezéskor csak egy te|]es kockasort
vagy osz|opot emelhetúnk ki, ma|d elÍorgatl,a
visszatesszuk a he|yére. A kockiiknak semmi-
|yen más mozgatása nincs megengedve. E|ár.
hetó.e, hogy minden kocka íe|sri |apja íekete
legyen? [5., 8.]

l0. Tortotető
Egy dobostorta a|akja o|yan hárornszog, ame|y-
nek oldalai 40' 50 és 80 centiméter hosszÚsii.
gúak. A karame||el bevont íedólapl méretei pon.
tosak ugyan, de rossz íe|ét kent.ik meg: ha a
megíele|ó o|da|ait i|-
|esztik a torta íelső
éleihez, a cukormáz
a|u|ra kerÜ|. Hogyan
Iehet minél kevesebb
darabra szétvágni a
Íedó|apot úgy' hogy
azokat mázza| íelíelé
ÍordíNa, hézagmen.
lesen letakarják ve.
|úk a tortát? [.' 10.]

Frx)|TsD Á
HEA \

Awí€lr!
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EMLÉKEZ'rETo

H e l1,5a i,, Többcrilú terem
Időpnt: ?001. március 28.
Jelen vannak:
7' évfo|yat: AnZsrt:.

Po[y-P: Romhány Veronika
8. évfolyam: (m)Aster-X: Bohács László

Monopo|i: Lukács VMen
9. wfulyam: M.O.N.D.:-

NincsZsák: Ercsényi Adám
.27.es: Somogyi Adám

l0. évfo|yam: BalhéSoK(K): Gáspár Cecília
lntenzív o.: Horvátlr Gábor

l|. évfolyam: DeHát: .
IUTA-lAzz: -
Munkásosáály: Ponori Thewrewk Anna

12. évfolpm: L.eG-o.: t,akatos Róbert
Polisz: -
SmrrlO: Vér Dia' késóbb Zelencsuk Crréta

13. évfol1am: Garfield: Frilöp Attila, Gácsi Edina
MATRIX: -

Tanamk: Láng Andrea, Lócá Edit, Molnár Lajos, levezetó elnök, Szabó Lásdő' jegyző

Tantárgyfe|elősi felvetések

Mmkásosaály:
l) WC tisaasríga, legyen szappan, papírtöriilközti
2) Fakultáció szabrílyai túl merevek
3) Írpyen szolr{rirrm
4) Kisteremtren legyen faütükör a fitnesshez és a tánchoz

poly-p:

5) Mikcrr lesz tananyag az önvédelem? (hatosáályos képzés)
ó) 7.osrÍályban is legyerrek kiilönféle sportágak

Monryoli
,7) Már a 9.édolyamtól legyen fakultáció (batosáályos képzés)
8) A szjlreti sport kölcsönzési rendszere problémás

IntenzÍv o.:
9) Egy gerinctoma reggel legyen
lo) Két gerinctorna óra ne egymás utáni napon legyen
l l) Legyen ttibb szabad sáv

NincsZúL:

i |2) A házibajnokvigok megrendezéséhez túI magas a nevezési létsám
i (m)Aster-X:

|3) Kicsongetéskor legyenvége azóúnak
l4) A na.gyterem k<rdzos és cslrsás
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l5) Az á|talános bemelegítés tul sok
l6) Az orcry.kertbe való kijutáshoz csak a parkól kelljen futni

(veszélyes közJckccés és bírz)

l}alhéSoKiK):
l7) óraadós sp<rrtágakban egy órán rniért csak 3 ember kéhet szizalékot (bérlet)

l8) Büdösek az öltözok
(-iarEeld:

l9) Az ötödéves tollaslabda Íakultációrr az 6ra 9o"Á-a legyen játtik

20) Ótödéven r<ir.idebb melegités és kevesebb oktatás legyen

A munkacsoport válasza aZ érdemi felvetésekre fontossági sorrendben

l, A wc. tisaaságára mi is figyelünk, egyóbként gondnoki lratáskÓr a M|C.k el|errórzése. A hiányos.
ságokat jeleani szoktú. A legutóbbi tantátgfelelósi forumon is l.eh'etődött'. hogy a kéansáshoz
biaosítsunl szappant. A kérés indokolt volt. azóta felszereltetttiuk mindkét mcrsdóba fol3:kony
sirappanadagolót. Töltése rendszeresen nreg fog tönénlri. Papirtörtilköz.ii (legkésóbb a jfuő tanév-
tól) min<|két mosdóban lesz. (A válasá nrindenki eifogadta)

l4' A termektisztaúgára is fokozottan figyeltirrk, ennek elleniirzése is gondrroki hatásk(e' áHalában
elfogadható állapotúak. A tisaaság megőrzése azonbarr k<izös érdek is, t:zért is ké{ük a lákokat,
hogy csak váltó tomacipőben tartózkodjanak bent. A két parketta borítású terem csúszósága átme-
neti állapotú vo|t, azóta már ilrtézkedtiink. (A válasa mindenki elfogadtr.)

2, A testkultírra rerrdszere jól felépíton, szakmailag átgondolt. ameIy az iskola rendszerébz is iga.
zodó, liberális, a fokozJtosan bóvrilő választás |ehetóségét nylijtja'
(A szavaáson l 6 tartózkodott, a többiek a válasá elfogadták)

l3' Szabó [.rász|ót és Mo|nár Lajost érintó fe|vetés' ígérik, hogy törekszclnek a ponÍos betjezésre. (A
válasá mindenki e|fogadta)

"| , Az első fe|év feladata a képességfejlesaés, febrkón'atás, szjntrehozás. A 7. évfolyananásodik
felévétől a 10. ér{olyamig ugyanazok a sportágak kétszer is elókeriilnek- Elóször a sport1g megisme-
rése, a játék elótérbe helyezése a domináns, mÁsodsmr rátekintés a spor|ág technikai' tabkai elerne.
i l "e.Ezaz időszaksmlgál jaazonismeretekéskepességekelsajátítását ,armelyeklehetóvé1:sáka l l '
évfolyamtól kezdődó, komolyabb, elmélyíiltebb sportági tanrrlást magasabb órasámban. u{ válasa
mindenki elfogadta)

l l. Az egyes sportágakÍa fordított órasámok mellett csak kevés szabad óra van. ami a szbad sáv,ra
fordítható. Ttirekszünk arra' hogy az egyes sportágak után legyen egv órla sz-abad sáv. kiÍinösen a
nem labdás sportok oktatása után. A fel nem haszrá|t órákat mindig kiari1iuk szabad sálrrta. de ezek
tervezése csak a második Glévi órarend ismeretében lehetséses'
(A választ mindenki elfogadta)

l 5, Sportága vá|ogatja, szakmailag indokolt mértékű' .4. kívántnál jobban elhúzódó meletiés sokszor
az osztá|y murrkájának is fiiggv_énye. A problémát az érintett tanárnak (Szabó László) az rsztállYa|
/(nt)Aster-X/ meg kell beszélnie. (A válasa 4 elfogadta, lnenq l tanózkodott)

I 7, A dtintés Edité volt, nem a munkacsoporté. de inkább eros kéréskénli fogalmazódott aeg nern
pedig szabálykeppen. Az ebböI adódó felreértést az osaállyal tisztá.ani k,ell' A kérés alap.iaz volt'
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hogy az egy:i$ként jogszerűeIr kikér|retó h-iányásokkal az osáályrak is rnérséklelesen kel|ene bán.

niu, his'en qyanarrói az óráról való töÍrreges távollét lehetetlenné tesá az együttdolgozást. Jó lenne

valarnilyen Étárt húzni. Ez al: ór.aadókná| azen is kü|önösen fontos, mert óket krilön is fizeti az isko.

la- A tantárgfelelósök a fentiekkcl egyetértve tánogatták felvetésiiúet. (A rlálaszt mindrrki etfbgad.

t a . )

Rivid válaszo]k

3, A szolárirn kérdése tulrnutat a test.
kultúra rnurtacsoport költsetrryetésérr.
Ebben a kéfrésben az ériotettek fordul-
jarrak a Korrlinációs Bizottnrányhoz.

ó, A hetedilev{olyamon az e|só felév a
képességfejlsaésé, a szintre|roáse. A
második felótöl már négy sportággal
foglalkoaut

l6' tndokolza felvetés a btidiis és a
közlekedésEl adódó veszelyek miatt.
Az érintett narak próbálnak nregol-
dást taláhi.

l8' Szellóztxni kell.

5, Kilencedl é.v{olyamon.

8, Ez a proEérna csak azokra azáÍnte.
neti idószahkra volt jellemzi5, amikor
mégaemvŐ új asszisaensúnk. Igaz,
erre az icló-rka is kiadtunk szereket
ön'k'iszolgáli mód szerrel. de :;ajnos
azok már eg'hét után eltíilrtt:k' Azőta a labda megkeriilt' az új assisdens mrrnkába áU'ása óta üsz.
szaállt a régl aláírós rendszer..

l2' A ner.'edsi létsámhatárokat továbbra is irrdokoltnak tartjuk, de minden év elején - figye|embe
véve az oszrilylétszámokat'. azokat feltibvizsgá|juk.

l9-20' I\{ivd ez az ötödéves csoport már egy fel éve tollaslabda fakultáción vesz résá' ezér1 lehetsé-
ges és indolllt is a játékidő meglrosszabbítása. A saikséges általános és sporrági melegítést kcivetó-
en Szabó LÉeló törekedni fog legalább 30 percjátékidó bixosítására'

4' Ifiltsegraaési és szakmai t'érdés. A munkacsoport idei kóltségvetésében szercpeltetni fogjuk (az
igényeka p!'sze Íangsofolnunk kell).

9-l0, A genctoma órák beosztása órarendi kérdés, az időpontok a második felévben sajnos rneg"-ál.
tomák. Azryyéb elfoglaltságok (mint osaálfdó, péntek) nriatt korlátozottak a válasaási lehetősé-
gek. Andrelegyébként felajánlotta a csiitörtök reggeli időpontot, amire sántc senki uerujőn el'
ezért a felvrÍések nem indokrlltak.

Poli|echnikÚq 200l. május JL l.

Láng Andrea
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N|}\GY DURRá\N|á\S
Kedves Iskolapolgárok !

A Tetkultúra rnunkacsoport p,a|yázatot ír h a Nary Drrrranas ,'fedőnevű'' sportesemény
prog1amjara és szlogenjére, misszió.jrira. Ezt azért talaltuk ki, mert a nri otletelés.eink is vége-
sek' Nelrtek pedig még lehetnek nagyszerti gondolataitok.

lIfutusg]qk: A Nagl Durranás hlt napos rendezvény, szombat reggeltől vascirnap délutá-
ntg, emberi befejezésig tart, mert masnap tanítas van. Eddig márfutottunk, kerékpároztank
kiilönféle felállasban és kambtnrlcióban. A sportesemény október első hetében szokott ||Eg-
rendezésre kerijlni, ezt is veg/é Íek ftgtele mbe.
Palyazni bármely iskalapolgárrnk IeheÍ, legten az tanár, tliák, szíjlő, teswér, expolls vag3l
iskolai dolgozó'

Pólvazati határidő: 20a1. má1us 21 . hét./ő

Pályazati lap a Testkultúra munkacsoporttó| igényelhető'
A piiyÍuatot a Testkultura munkacsopod birríüja el.

Eredményhirdetés: 2001. május 3l. csütörtök (ebédsziirret, tornahriá aula)
Dí1azis a Testku|fura munkacsoport részéről jelképes ajrírrdék

Bp' 20a1. május l.
A Testkultrrra munkacsoport nevében: Larrs An&ea

';j:!:,i 
,,t;11,",I
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Május 3-i eredmények

Nóx:
BA|"I,AGóK SPoRIAG I|{ARADoK

l l,abdarúgás 6
27 Kosárlabda 32
44 pont Rtplabda 34 Pont
3 Floor-ball 3

gyó ze |e t* -d ön te t l en . ve reség:  l _ l - 2  2 . l - l

pnnrlrx:
8 Labdarúgás 0
22 Kosárlabda 26
36 pont Roplabda 4l Pont
8 Floor-ball 4

gyózeter* 'd öntet1en.vereség: 2_0-2 2_0-2

tisszmÍrn.'rT ERI)DMÉNY :
I

i nrr,lAGiK: 3 GYŐZELEM MARADóKz 4 GYőZELEM I
- -  -  - l

H- íry esett. . . !
KöszÖrrt Ritanak és 2suzsinak mint..házigazdáknak'' kiváló szervező munkájukért'

Szabó lÁstló, az esemény patrónusa

Azért e:nem semmi.. !

Í(lrDY i(UPá\ . iJr\LNtoNi(eNESe
-Női kard qgyéni:

l986.8Ees korosztály: V. helyezés Férfi kard egyéni:
CSIZMADIA NC|RA (NincsZsak) 

l984-85.ös korosztáIv: IX. helvezés:

' 1982-8tsas korosztály: l. he|yezés: POLGÁR SoMÁ (MOND)

I KÁnDoS ESZ]IER(Szmarto)

Gntulá|
a Testkultura munkacsooort nevóben: Szzabó Lásáó
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Az örök optimista

(válogatás az Erőleves a léleknek c. kÖn1wből)

Ílazasságunkat lrárom fiúval ádotta '4eg aZ ég. Mindeg1ikÍik valarni külon|eges

örömnrel ajrt,rrdékozott meg bennünket sajátos személyisége révén, Bill, a középső pádaul az

orök optirústa. Brírcsak szert tehetnék erre az adottságra, de az ilyesmire sztiletni kell! Pé|-

danak;káért kezdettől fogva korán keló, és egy időben előszeretettel mászott be h4inali öt.

kor az áryunkba. Rászóirunk, hogy menjen szépen üssza a saját szobájába. mire hanyatt

fektidt, és cémahangon azt suttogta:
. olyan szépez a reggel! Ha|lom, hory csiripe|nek a nladarak.

Csitítottam, hory hary1on aludni benntinket, de erre is megfelelt:
. Nem hozzátok beszéleL hanem hozzáryn|
Az óvod.ában trgrist kellett rajzolnia. Billynek az optirnizmus erős oldala' a kepzonű.

vészet már nem annyira' Keze alól kajla fejű tigris kenilt ki, fél szemét mintha |ehunytavol-

na, Amikor az óvó néni megkérdezte' mié* csukja be a tigris a fél szemét, így .ralaszolt:

- AzéÍt, mert azt mondja: ',Kukucs''I

Ehhez hasontó megnfllvánulás.sorozata végül egy vaióbarr felü|rnulhatatlan opti-

mizmust sugarzó hjelentésben csűcsosodott kr' I-egkrsebb fiunkná'l, Tarrnernél egl keddi

napon a vérsejtek pusznrlrisával járó vesemíikTdési zavar alakult ki' s a rákövetkeá rlasámap

meghalt. Billy akkor hétéves r,olt' A Tanner temetését kcjrvető estén lefektemem. llyenkor
mellé szoktam bújni, mesélek neh és megbeszéljűk az e|te|t napot. Ezen a b'izonyos estén
csöndben fekiidtiinl egymás mellett, nem sok mondanivalónk akadt. Egyszerre Billy meg-
szólalt a sötétben:

- Sajnrílom magunkat, de a többi embert ta|rin még inkább. közölte'
Megkérdeztem, kilrról beszél.
- Azokól, akik nem ismerhették Tannert _ magyarázta. - Mi sze'rencsések va-
gyunk' mert húsz hónapig velünk élt' Gondold csak el, arryu, sokan epryáta}án nem
ismerhették meg ot. Mi tényleg naryon szerencsések va5nrnk

Neophylis
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Igen t,isá at Ww{.olvasók és TMT-figyelők!

KöszÓnorrr' hogy követték 
"WWf 

lirai oldalait' s átfutották az alábbi :ílneveken írt

verseket:
Szalméti Zsombclr, Sávöll Zsabilan, Szentályi Zsigmon<l' Zselta Szabolcs (az utolsó a TMl..

ktilönszámban vcrlt iátható+). Amennyiben nem tették ezt meg, talan a valódt szerzo neve

által okozott kíváurcsiság hatására újra elöveszik a régi számokat-

Köszönettel: 
Szőke Zsolt. ex-Kandi

Hallgatok bús hanyatlásomban, mint száraz
moha szikla aljár; tnkílriletbe sodortam magam,
beleestem egyszeÍTe hassa| és hanyatt.

Két kl.fe száz he|yen ölelkezett
testenren át' szorítottak, rám vig1ríLztak.
Teljes feketeségükben <irömérző fakír voltam.

Biztorrságos takarójukban beszéItem
belÍiüről, ritmikus szó-hármasok csaptak át
eg1rmásba, míg nem nőtt a számban száraz moha-
és taplókeverék.

Némeságomban szemem felnyitottam, domboru
lencsrln át láftam megmentőmet;
Ilyen látriszavar jött létre berrnenr.

Hónapoklial később - átgondo|va egész történetem . nem rémtilok meg. Nem volt

félelnrem, teljesnek éreztem biztonságom' Jóleső volt a gondatlarrsag, a csiszolt

üvegcn át látott kép is. Csaló, torz kép vo|t? Lehet. Most resz*'etek a dolgok m-

att. lvtásnap vagy zuhanásom pillanataban miért nem tett elém máskor olyan segí-

tőkész aryam undorító érzést? Hol lesz a következő stáciőja.é|etemnek? Q.{em
élelq csak létezem.) Jelenleg lassarr mitszok a sáklan felfelé. Am a száraz mohá.

nak nincsen tartása'.. (Ezeket a rnondathalmokat csak magamnak írtam.)

* Az i6ei Tavaszi Művészeti Tatálkozó irodalrni pá|yáatán Zselta SzaboIcs-Szőke Zsolt toll-díjat

kapott a vers kategóriábalr, ahogy tava|y is.
Cnatulólunk! 

a szerk



1 végzős diákok az utolsó tanitást tnp ulolso

,,ra1on s:ant.etcst vege:tek' ni a: n hárotlt

L!tllog, antit s:il,esett nagukkal vtttttétpk rt

l,r;lttechtikunbóI' illetve amit kidobtútnk

ntég u: em!éke:etilkbő! is. Á: alábbittkbtltt

,.=ikhól olvashaÍó i:eIitó a Íe!jes.ség tgéttye

rrtkitl.

A BoRoND TARTALMÁ
. Szalagava(ó, sítáborok' kirándu|ások. lskolat bu-

lik. ViZsgaÍelldszer' gépterenr. [nllnlpla
. Herendi Agt' Fóth Andrea. Szász Kata

. NegyedéveK sporÍrenderyények' gólyatábor

. Naslonbarátságos iskolába-1árok(tam)

. A sok.sok lehetőség (doga-elhalaaások' sákkó

rök stb.)' nincs olyan nas/ stressz és nenl íélek

annyira.,,soksziniiseg', tapasaalat
. A legiobb tTárr kar' |égkór' lehetóslgek a drákok

szántára, sreryezettség hangulat' 8 l 5-ós kezdés

. A tmíok embersámba veszik a diakokat' segil&

készck' rendenények' progranrok (eV e|eji kiÍan.

du|;ások)' az egész sult rendszere (szabad órára 1á-
rás, nincs váratlan doga' felelés stb.;

. Dr Marosr,ári Péter és Gaval|ór

. fiatalsá8om' érésern' barátok' osztálrársak

. Auré|ék ZaÍtrája (mí azóta van meg hogv koor.

dinátoÍ lett). Po|i.AKG' Páratlm páros
. Dühongó. pmar|' szekrény, dernokracia. kapcsola-

tok. osztályrársak' hilgulat' tapasaalatok' LeGo.
. Gallar Zsófi, men ná|a jobh tündóÍ még sosem

Lanitott, nevelt; z egész Poli . hibáival' erényeivel'
tanáraival' diákjaival és tninden egyes ke|lemes
oil lanat- mit ltt tö ltóttenl

. A SZMARl0 oszáy' Éva gondckoúása

. Lxzi Edit' ryors lntemet' jó hangulat

. Doh:ányzó, szabadság' legszebb emlékek' ernail

. Az' hory rninden tanári nlun.kácsopon ntennyire
komolyan veszi magát.

. E|ünném a tanárokka] kialakitott 1ó kapcsolato
kat, a ',nróg ery lehetőrg' vizsgarendszerét' zt a
tegkórt' amiben nrindenki nregvalósithatta nragát'
spoíban' múvészetbel és kikapcso|ódásban

. Felnőtté vádiis, Kati néni büfÚe^ kirándulások

. Nagy sebessegű lnteÍnet e|éÍés' Po|iház büfé

. A legszebb srerelmes pillanatok. a2 életórÓnl

. Megszünik a szabad órára jár:ís' Báryi Laci

. ]Víinden ember barátságl. aki fontos nckem és
amely baátságokat itt kótötlenl

. Az iskola sámomra elsó éveiben t'apszta|t sza-
badelvűsége, liberalizmusa. a urnáraim töródése és
anrbicionálág' amelylrez sosem voitak fradtak

. nomád t.ábor' TMT. barátok' Céa' G1'ör5'i

. Tisztelt Tanárainr! KöszönÖtn a népry évet' Ez a
négl év megtanítotl élnl, dÖnleni' szeretni' sírni'
önilni, A tápasztalat amil ill szereztem képessé

) q

tesz aJóVőnl reálls énékelésére, kralakitasára' qZ iskola|

programot. rendeaények. szakkörök az- en é|=kópenla

niatitottal ki. N{egisnreíe rn nri lye rr egv nagl=salídban

]cnt t t .  létez t l t  A  1ar tá rok  r t i r tdcnt  t t t cg t r t tek  : .  tn i  c lo r ry

JutásukéÍt És igy utólag visszagondolva ez az *ko!a volt

életenr leg1obb r,álaszuxa Boldog vegyok! Mirlcn 1otl

A SZENd.TKoIjARBA KEnÜL

. \'rrsÉiik. trrtl lrttro órak. \i.cttseg|' tt1kaÍs3g. l i leÍe|tselJ

o Bónuszok' hosszú s/-i'1iret€|k. 7.8 el.folyant

. Veszekedések. kivételezé:iek. kötelezótanoÍ.!

. Unalnlas órák. házidogak' testku|túÍa

. A tananyag sz-arrlottkérésr: lchetne '1obb

. Ketszrnüse& tákaÍttatIaII lcrt'tck. lgírzsaÉI;iItsar]ok

|llInd|'n |ck|tltetklt. cÁt plir tan3r
. i\ sok lejnrols a dolrányzóbó|
. Sértódések nrinden old:úról' szúletnt agg-alrna. ez

eltdtó teljes egészeben
. lvíatek vizsg:il. osztáIlidii. búdós lVC-k

. Rossz leglck. dolgozatok

. Az rskola kTzépszenívé válásának folYantat:r

. Nézeteltérésc|c ellenslgellkedések. z utolsó Ét o'.

r Vizsgarendszer. szabad .órára járis (bár én:s pkszor

e|tenl ezrel J lcl letösct €el 't. nyeluen .l crg ltgven.

nrerÍ ilaryoll fontos az érettségr nriatt!|!
. Túl sok az entlék és erzeln' hos/ öregszenl]
o Felelesek. katátónia. fegyelmezetlenség
o A lelkiismeret-furdalasa m a kinnntaradt rak tntatt-

fele|ősségv-álalásra és ónállóságra nelr slkerü|t

megtanitaÍti, lustasag
r Ne szünjón nreg a sabad órárajiras
. Alderrrokrácia. iskoláróI irlkotott kép
. Nem jó a ka1a, kevés a dohányzó, z elnrírlt] év váltt

. Atlétika az orczy kenbert' atlétika' ús7:s. JóEl
o Korai iskolakez.dés' Poli búié' fontos lennea Jó tanart

gárda rnegózóse (nas/obt) firetésekkel9)
. A ltü|yébbnél ltúiyébtl iskolabirósági hatiíroltok, alap

vizsga' aThaly Ká|mán u'Lca szinte permanenfe|ú'1itám
. Egy.két tanu üselkedéstl és alaPtalan itélet.:
. A sz-igoru jelenléti ivek a késők papir;aiv- es'i ltt. a

ritkán nyitva nrtó géptenl]ek az összeonr|i*hábattal
eg'utt' a büfé

. L,enezó beszólások' z.,úi' ' (megváltozott) ri ldszer
o A sok t.elhalntozotl tesr cucc' anlit nrár |,Ílosnt sgrt

érdernes' a sok galamb aIini telepottyantolta rdohányzó
aszlalait és i&v sosenr ú|h(Ítúnk Ie nyugodtaregy cigrre

. A fájdalnras' kényszerÍi bricsúzas' a tornat*mbe l]elll
lehet ciÉVe| bentenrri (rrtrig a széléÍe sen]). a-aÍ4

. index' je|en|éti lv' fekete l ista' osztálvrdó

. 8 l 5.ós kezdes. nezete|téresek

. A Po!iteclrnikurrr szelleltiségébe nenr i l ió=zerrrélyek.
fókoordi nátcÍ.Váltás' nlegalázott érzcInrek

. Drága búfé. na$l sor a blré előtt

. Feles|eges szenvedósek (punnyadas' érettsé{.= )

. A szemét. és nrtnden. anli nem tetszett'



Vármos Miklós: Apák könyve
Konyvajanló-|ólcseg

Napok óta&ényszerpihenót tartok' Félrelépésem gipszcsizmába kényszeritve korlátoz'za

mozgásszÖadságomat. Nyomaszt a tehetetlenségem' és rroha tudom, hogy rosszabbul is jár-

hattam voba, sokszor elfog a türelmetlenség, a teenclók zavaró kísértése.

A lábfelpc&olás kedvez a zenehal|gatásnak. Az itlhoni slágerlistan rnost Verdi Nabuccó.1a

vezet. Szányaló melóüái, szcnvedélyes romantikája' a nagyzenekar és ktilönösen a merész

fúvós szólrnok sodró, ma11ával ragadó hangáradata - ha csuliott szemmel hallgatom - ledon-

ti a 33 m'giiü< falait. A lib,renót elolvastam, mégsenr a szavakkal elmesélhető történet szólal

meg neken a muzsikából. Abigél kegyetlen hata|omvágya, Fenena és szerelmese tragrkus
kiszolgáltmnsága, Nabucr;o sorsszerű bűnhódése' majd tudatának kegyelemteljes tnegflsz.
tulása szép. elábrándoztatd' mese' de mégsem ez' jÍa a fejemben hal|gatvan az áriákat, kórus-
részeket...
Azopera gúnetében Vánr'rs Miklós: Apák könyve círnű regényét olvasom. (E|óre elárulonr.
naryon te;zi( hogy az el1bgultság vád1át időben megalapozzam.) Párbeszéd ez a kÓnyv
apak és fi'a közott, százacjlok ktzÖtt, mú|t és jövő közott. E's a rám tett hatást magyariuandó:
dialógus a}öny.v és köztern' Apám és kÓztem.
A regény qi család tizenlrét generációját követi nyomon. Mindrg a legidősebb fiú életének
legfobb albmasait bemutatva (és némely résáetét rnegírva az Api*' kÓnyvében) készítl elő a
teret fiiin*, akinek szintu15l belenézhetünk az életébe és ismerhedük meg általa korát' kö.
nilményeil. gondolkodását, érzéseit.
KúIönoa lÉpességük van ezeknek az egymást vá'|tó elsőszúlotteknek. Multba látók. Néme.
lyihik a jclőbelátas képességét is megkapta a sorsto|, de a műt hangia (ma.1dnem)
mindamy-rk ÓrÓksége. Egykük-másikuk sokáig nem fudja, honnarr jön, ki is ő valójában,
aztínegy lzonyos életszakiuzában feltául elotte az előd<iket záró kapu' és véletlenszerű-
nek, hirxj *:talakulása ettő| vagy más irányba fordul, vagy megerősittetrk'
Egy.egy rÉszatérő, fel-felbukkanó tárgy is kíséri a Csillag-Sternovsd.Stem-Csillag apák
és űíú soeát' mindenekeli5:t az Apák kónyve' mely tr{rg1ri dokumentuma az ő kollektív tuda-
nrknak, hinen generációrdú generációra megírják berrne azt, amit öróktil kívánnak hagyni
sar.iaiknak-A kÖnyv perszr: ,,csak'' bizonyíték; a fe1ükbe' az em|ékezetilkbe, a génjeikben is
beleíródo&lelodeik életuda, öröksége'
l705-ben liá'lkozunk az első frúva|' aki tragik.rrs módon kisg1erekliént marad magára" de
kiilonos rrrmóriája feltarja előtte apja és nagyapja gondoIatait, élményeit, arniket azÍán az'
előkerii.lő ainyv olda|ain ils megerősitve olvashat. A háttérben a kuruc-labanc kor szabad-
csapatai ''{rihk meg'' pusz:tításaikkal' fosztogatásaikkal azt az utat' amelyen Csi|lag Komél
és ivadéki továbbha|ailnak.
A tizenkétnemzedék tagjai közttt akad énekes és kereskedő, asztrológus, nyelvújító, üveg-
ryáros és ragabund, rock lrenész és lakberendező' A sors kiszámíthatatlan útjai elvetik a csa.
|ádot Ma5.arorság külÖnklző szegleteibe' olykor-olykor a határon túl is. Az idő pedig ha-
lad' a l8. rzázad üharaibc'l átvergődíink a reíbrmkor reményeibe, majd a szabadsagharc tr.a-
gédiájaba. ]iésőbb mozaikl<épek üllannak fel Pest-Buda egyesítéséről, a millennium lendűle-
tes építkeÉseiról, a ülágégésekől, a rnasodik magyar hadseregről' a munkaszolgálatról, a
gá:4ramrái-ól, a koncepci(is perekől, a szocia|ista érár(:|, a vállalkozások koráról'
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.'J Jwel ezclóttilr.' ..*' ígt, nem válik nehczen olvashatóvii' Viszont r

,llclhatározó gyakorisággal |elbukkanó Égi ',agy tá.iny'elvi nla!']yar szlavak. gernranixtusttk'

llrtril..iidtlis ki-|ejczések kül.inösen szép atrrroszferát tcrenrtenck' Persze ahogy a tortoelnri

rlrblti kiegésziil egyre ir1abb ós ú.iabb 
"pi'odnt.t."t' 

a rész|etek kozlésrnód1a is ''tirssíLg'

.i, ipar.llonyueiattraiia a szánimisztika ós a csitlagjóslás se-jtclnresscgc is. A tizen|át gcne.

rltcló' a Í.cleler,enedő koz-el lráronr évszlv-ad. a ttibbnyirc háronl (Stern Richard cscti.5en hat)

tlrr utrld. ii tizenkót kiilönboző csillagjeg'vben szi'iletett clsőszti|ottek. a tizcnket fe.je-lrt

.tritelr,ck első bekezdéseinek egy.egy] hánapot felidező soraibtil cgy'tol.1es (háronisz clvrg

t.rrrrjj csztendo kerekedik t.i - ilisztitus dirrrenziót is kÓlcsönoz a csa|ádi krórlikiirra|- arnr:lv

ll l |i' századi napsotétedéstól az l 999-es napfogyatkozásig tart.

'\z cg1,ik fiű nem akar cnrlékezni' oka van rá' AZ átelt szönry,iiségek rónrkepeittil ugl próbál

u.'.gábodulni' hog1, az Apák k<-rnyvét pusztída e|' A nrúlt clt6rléséLierr perslc aZ a'Ítt koL

. 's ir,ógtelen idő is segít. De vajon Iehet.c ú.j életet kezdeni. lc. lc lret-c szi irnci lni a nrltta|.

Ie|rct.e?rgyelmen kiviil hagyni az..atyai örokseget'.' szabad-e hinni a tabrrlir rasa lr*etósé-

gcben. vagy szalracl-c ncm hinni bennel)

No és hory.j ön ide aNabucco? C]si l lagNándor' a 9' (3x3 ) l iír clpcraenekcs. az lr1r|qccdrg.

lrki szívesen utazik Pécsről Buriapestre. u egyik utazása alkalrnávirl zrz ()perahazbaes cIüszi

l  családját. ahol tclrtenetesen Verd't-opera szercpel műsoroIl '

I)e cnnél sokkal fontosabb nekem, hogy Aprím üzent hirtelen. rrrikózberr hallgattanrr zcrrét.

,A'z ó kézírasával megmaradt kotta jelent meg a szemem clőtt' Altalános iskolás koranrban

tanrrltam harmonikazni' és cgyik alkalomrnal az év végr hane.verscnyre Verdi Rabs;algakó.

rusának harmonika.átiratával készült fucatnYi kis harmonikás. (l}iztcLs rettenetes r,'okhall-
-1: gatni annak. aki llf:tll SZülő' aki n.:ar a sa.ját

|. tehetségesnek vélt porontr,át látta=z ónásl
.: hangszer mögül ki kukucskálni '  ' .  i

Verdl opcrá.iát hall gatl,a cl őástanr:r kottár
az egyik kopott dossziéban rejtőzErégr
papíÍok közül. Aplin kózírásával .A hang.

1e$leket olr'asva nregszólalt a mrrxika, es
megszólalt Apám
Apám nenr írt Kön1'vet (legalábbLrnern
tudni róla) ' I)e rnásolt kortát, ra. izdt i l-
Iusztrációt a Kincs.keresó krs kÖdrÓnról
készítert olvastinaJl|órnba. hetente küldott
lcvelet' amikor hórnapoki g Leni ngaidban
voltarn részképzésen' Sokat meseb rlese-
kÓnyvekből vagv f.e.iből' annál ketsebbet
magárót. ;u életérőI, a családjáróL a g-ve.
rek}ioráró1. a diákeir,,eirol. a háborgól. a
fogságrol. a hclrrt lrro|' a gr án.o!' És ,nost
újra megszólalt
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#onqXs$pi$oole
A tanitó mig eljutott addiLg a pontig' hogy

fdlázadjrr, rengeteg meg;a|ááatást kellett

eltiimie, ss az emberben csak gyiilik, majd

elér egy pontot' amikor már nem tudja,

lrova etaktározrri és kittir rnagából

gondolkdás nétkül'

A kis ta*óban felállt az e.mber.

Fiktikus*lemek vannak btanne.

Az első vcrsszakban islnerlretjük tneg a

költó salt besorolását lis megtudhatjuk,

hogy maszóval élve a ktiltő ,padlón van'''

Sikenilt eg1'rc jobbarr elsajátositani a

nyelvet.
Miér| Fnt a hitvány. lBonosz, zsargon,

gyilkos, bgyetlen szavak jiutnak eszétle?

,J-ésy fegyelrnezett|'' - taláur magát
Íigyelmeeeti, hogy tbgja vissza magát a
vers me$ásakor.
A kö|t&jelzi az e|ején' hogy végig jelen
lesz a m3en.
A saig*:iek nemcsak a harcra álltak

készen, &anem arra is, hogy hősi lralált
balljanalill).
A Íőszeiresati Diderot l',olt és ő osáotta

ki minder egyes szócikk űlóját.
lnnen jrr a felvilágosrrl.t gondolkodókra

rásiitón fzadó bélyeg.
Ez a korzak egész Európára kiterjed.
A nyihaaík eltartják a ratrszolgákat.
Az értE&niséetik ezeknr;k az állatoknak

hasonlít g osemberére.
. Férje hűlát ves2Íette.
. Az idulat hozza

kegyelerdöfest.
belóle L

A taÍtalonlbol

IT-emlékeaetö '.
Az lskolai dijakró| '
V i z s g a s u ü s z t i k á k ' ' ' . ' ' ' ' . ' '
Toplista .. .
lskolabiróságr hirek. ' '. ' .-
Tamás András E|dorádó;a ' ' '

Filcív levél a l8' sázadbóI'.
lrodalml házi versaty '.' .'.

Kolozsvánproje lc.  '  ' . ' -  - .

A gondo|kodás iskolá1a '.. ' ' ,
Testkultúra ugyek..' . -'..
Nagy Durrarrás pá|yázat',. '.
Ballagók.Maradók: ].4... ..'
Neophylis optrmtzmusa... ..
S z ó keZso l t  | e l ep i e z ' ' ' '
A nq,yedikesek vélerrrenyer '
JaJu ajánl  ' . .
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Az állatfotókat John Doidge késátette.
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