
POLT ????T

II.óvfolyam 1.szám A'Közgazdasági Politechnikum lapja 1992. augusztns 31.

Mottó:
- A kÍétai Epirnenidesz azt mondja, trogy minden krétai hazudik' Epimenidesz krétai' és jól ismeri a krétaiakat,
tehát ha ő mondja, akkor igaz' ... Minclazok, akik azt gondolják' hogy Epimenidesz hazudik, sziikségképp megbíznak
a krétaiakban, ezért egyetlen krétai sem gondolja azt' hogy Epimenidesz hazudik.
- Ez most butaság vagy nem butaság?
- Döntse el maga.

APoL|-???? most je|enik meg utoljára. Ez a búcsúszám. Még nem ismeretes, |esz.e kÖvetője;
ennek az fe|tétele, hogy legyen, aklcsinálJa, és |egyen a lapnak neve.
Talán vannak még, akik em|ékeznekrá, hogy tavaly őssze|, az e|ső számban fe|hívás je|ent
meg: ötleteket, javas|atokat várunk az isko|aújság e|nevezésére' Egy ',keresztszülő,' sem
Jelentkezetl; az aző|a is megmaradt, már-már állandósu|ó név nem töltÖtte be rendeltetését'
senk|t sem ösztökélt névadásra. Az egy évig tartó ideiglenes á||apot most megszűnlk.

Ezúton kér Mindenkit a szerkesztő, hogy ha a Múzsa a fü|ébe súg valami szuper -
eiárulható - |apnevet, illetve ha köz|ésre érdernes gondolatai vannak. ne titko!,a et,
ragadjon k|aviatúrát, és Íogalm azzamegazoka|a kor- és sorstársaknak, va|arnint az
tirökkévaIóságnak!

A PoL|-???? e számának mottói Umberto Eco: A Foucault-inga című regényéből, az
iIlusztrációi pedig nagyrészt a JELEK KoNYVÉ-bö| származnak.

Atarta|ombó|:

- Horn Gábor: Bevezető
- A Po|itechnikum Iskolapo|gárai az 1992/93-as

tanévben
- Franciaországban jártak (Cser orsolya, Fülesi
Da|ma, GerlitsAndrás, Gyurcsák Péter, Köles
Áron, Szabó Bá|int' Szekeres Éva és Takáts

Natália é|ményei)
- Emlékezetes vizsgadolgozatok: Bratina Steve,

Busovszky Tímea, Csörgö| Akos, Eh|eiter
Tamás, Fuchs Péter, Mo|nár András, Nagy
Ákos, Németh Attita, Németh Péter, Fii|öp
Marcet|, Nyltray Bá|int, $chneider Péter,

RózsaDániel
- Emlékeztető az lT-ülésről

- A Zártoszt á|y |áborozott a nyáron
. Veres Gábor: Yízi|ura

- Fehér Márta: A dé|-magyarországi
kirándu|ásról

- Ga|laiZsóf ia:Az új értékrendről
. Aranyköpések
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Mottó:
Ha összeeskiivéstől félsz, szervezz magadnak egret, hogy így mindazok, akik
összeeskiidnének, a te ellenőrzésed alá kerüljcnek.

Ttil az elsŐn!
(Széljegyzetek a Politechnikum,, mw gójőta,,)

A rryár eiején (sokak szerint ez inkább már a közepe
Yolt), minden iskolapolgár nagy megelégedésére végre véget órt
az eiső tanév. Akkor nem nagyon volt alkalmunk arra' hogy
kibeszéijtik e hősi korszak tapasztalataít, közösen átgondolva a
|ehetséges es szükséges változtatásokat. Most, amikor még az
iskolarendszer nevű kórokozó által kiYáItott fertőzés még nem
szedi nagy számban áldozatait' talán rnód nyílik arra, hogy
átbeszéljük közös dolgainkat. (Jó terepet szolgáltathat erre az
évkezdetét jelentő 0.-os tábor és a II..os osztálykirándulások.)

Fontos tapasztalata volt errrrek aze|ső tarrévnek, hogy a
közös iskolacsináláshoz, rninden iskolapolgár (diák' szülő'
tanár) résm,éte|éhez a Politechnikuin kia|akításában,
fejlesztésébcrr a jósándék önmagában kevés. Nagy nehézséget
okozott közös munkánkban az egyértclmű szervezeti keretek
hiánya, belső miíködésünk tisztázatlan körülményei. A még
kia|akulatlan játékszabályok okozta problémák egyre
sürgősebbé teszik a diákok és szülők sokkal közv'etlenebb
bevonását a Politechnikum életénck sl'eryez'ésébe. az iskola
működtetésétre.

Abban reménykedem, hogy a most II'-ba lépő társaság
már harcos partnerünk lesz a Politechnikum nevű csecsemő
nevelésében, alakításaban.
Mi változik az e|őzó tanóvhez képest a Politechnikum
életében?
("Egy újszülöttnek minden vicc új,.alapon a most belópő elsős
csapat számára ezek persze mint induló - majd egy év múiva
v áltoző - feltételeket jelentenek.)

Nem fontossági sorrendben - csak ahogy éppen eszembe jut:
Lényegében eidőlt, hogy iskolánk végső és rrem

átrneneti helyszíne a Vendel utca. Ennek rneg|elclően
megkezdtük az épület fokozatos elfoglalását. Szeptcmbertől
már a "A, épíilet II. enreletc is a Politechnikum felségterülete
és a tanév végére az egész épületet birtokunkba vehetjük. (lásd
amellékletet)

Megváltozott a Foliteclrnikum működési rerit1jc is.
Minimális szavazattöbbséggel, de úgy döntöttek aZ
iskolapolgárok' hogy a tanítás nem 8.30.kor, hanem 8'15-kor
kezdődik ebben a tanévben. A huhogás batároza1a alapján a
jeleniét igazolása a hetesek feladata. A hetes kötelessóge 8
órakor a titkárságon feivenni az osztát,1" jelenléti ivét, és azI,
a|áiratva az első őrát tartő szaktanárnak az őra kezdetekor
átadni' Az első óráról elkóső diák rnaximurn 5 perccei az
órakezdés után - a tanár mérlegelése alapján - még bernehet az
órára. Ha 5 perc eltelte utárr érkezik az e|s(i őrára, a titkárságon
kell jelentkeznie, ahol a késést regisztrálják.

A testkultúra órán kötelező részt venni, az elfogadhatatlan
távolmaradásért igazolatlan óra jár. A tanóráról elkéső díák
maximum 5 perccel az órakezd'ás után - a tanár mérlegelése
alapján - még bemehet a foglalkozásra.
Minden késés egy igazolatlan óra

Mint majd rósz]etesen látjátok is, megváltozik egy.egy
nap ídőbeosztása is. A tavalyi - nem minden zavar nólkül
működő - 90 perces és 45 perces órák helyett idén egységesen
60 perces órák lesznek' köztük 15 perc szíinettel. (tla az ördög
éívagy a Csoncsi rrem alszik, akkor ezeket a szüneteket a
tavaly oly népsz.erű marhakolomp helyett ídén az- iskolarádió
szÍ ér ák zenéjét idéZ'ő hangja jelzi majd.)

AZ új időbeosztásnak megfelelően rövidül egy-e8y
tarrítási nap is. Minden \apaz óráknak már 14.45-kor vége, így
végre valóságos lehetőségünk lesz - a tavalyinál jóval szélesebb
körben - délutáni közös programok szetvezézére a
szakköröktől kezdve, a fakultatív nyelven keresztül, egészen az
,'üljünk le és dumáljunk egy kicsit,, lehetőségéig. Milrt majd
tapasztaljátok, ebben a háromtól-négyig tartó szabad sávban
indulhat a ,,Poli-sza1on,'nevű műintézet is.

A tavalyi' oly sok feszültséget, gondot okozó ebédelési
rendszer is rnegváltozik. Idén már saját ebédlőnkben, az
épüieten belül kap mindenki lehetőséget a táplálkozásra.
Reményeink szerint a kaja színvonala is jalul, hiszen most már
nem veridégként, hancm megrendelőként mi szabjuk meg a
feltételeket.

Váltoások törtéiltek az értékelés módjában, a
beszámolók rendszcróben is, és az idő múlásával kézzelfogható
valósággá vált a lI. édolyam sz.ámára az úgyner'ezett
,,kisérettségi,, is, amely az első szakasz o-II. édolyam)
|ezítrásakénl egyben a továbblépés feltételét is jelenti majd.
Külön kérek minden diákot és szülőt, trc,gy alaposan
tanulmányozza az. ilj rendet, mert ezen az év során nem
változtaturrk. (lásd a POLI - ,|??? végén olvasható részletes
tájékoztatót Gallai Zsófia tollából)

Jelentős rnértékben bővült a nyár során a
Politechnikum eszköállornánya, mínt maj<Í tapasztaljátok.
Néhány nagyon lepusztult termet rendbehoziunk.
Valószínűleg csak szép álom, de rnégis arra kérek milrdenkit,
vigyázzorl' mindenre, mert nincs fdlösleges pénziink újakat
venni az !dő előtt tönkretett eszközök helyett.

Sajnos néhány diáktól meg kellett vlini az első év
befejezésével. Remólhetőleg a rnaradók számára nagy
tanulság, hogy a jóval nagyobb önállóságot éS döntési
szabadságot jelentő politechnikumí követelmények és
értékelés csak azok számára teremt - a hagyomáuyos iskolák
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grakorlatánál - jobb feltételeket, akík a felkínált
lehetcíségekkel élni tudnak.

Az első év ,,úttörói,, most már nem csak a tanárok.
Sámítunk arra, hogy a ll'.os ,,öregek,' harcostársairrk lesznek a
tapasztalatok átadásában, az iskolacsinálásban. Most már nem
mondhatjuk, hogr nincs múltunk, níncs mire emlékezni, vagy
éppen sűrgősen elfelejteni valónk. A Politechnikum nel'ii

műintézet életében a magyarázkodások kora leánrlt' ,,Nagy"

és ,,ö'reg,, iskolává nőttünk. Ennek megfelelően minden
iskolapolgárnak - újnak és réginek - jóval nagrobb a
felelőssége az új év sikeres lebonyolításában.
Ehhezkívánok magunknak most így az év elsőnapján Boltlog
új évet!

Horn Gábor

Mottó:
Sürget az idő.

Az l992l93.as tanév várható időbeosztása
Szorgalmi időszak:

I. szeptember 7.. október 30.
II. november 9' - janrrár 26.
III. február 8. - március 30.
IV. április 1 3. - júnuis l 1.

Beszámolók:
I. november 9.(hétfő)' novernber 10. (kedd)' november l 1. (szerda)
l|. jaluár 27. (szerda), január 28. (csürörtök)' január 29.(péntek)
III. március 31. (szerda)' április l. (csütörtök)' április 2. (péntek)
W. Azütemezésakétévfoiyamon-akisérettsógirevalótekirrtettel-eltérő|esz'

Apontos beosztást legkésőbb a III. negyedév elején tesszük közzé.

f,Züne!ek,
osz'i(az első negyed után) november 12. _ |3.
Téli (a második negyed közben): december 2l. - január 3.
Sí (a másodiknegyed után): február 1' . 8.
Tavaszi (a harmadik negyed után): április 5' - l2.

AtanévzÁtő jírníus 25-én lesz.

Anda Tamás - Csoncsi
Báevi IÁszIó - kommunikác ió
Baíá Attila - technikus
Dr. Borbélv Attila - testnevelés
Cseh Andréa - kommunikáció
Csürke Ibolya - matomatika, természetisrneret
Debrcceni Piroska - ansol
Diósi Alo izia - tiírsadal-omismeret
lancsoliis Btq - algol
Fecske Eva - |aboriíns
Fehér Mi{rta - társadalomismeret
Gallai Zsof ia - kommunikáció
Gulviís Eva - informatika
Hann Péter - matematika
Horn Gábo r - közsazdasá gtan
Jakab Judit - művőszetism"eret
Kalina Yvette - infrtrmatika
Kovács Iswiín - miívészetismeret

Az űj i skolap o lgárok tájéko zt at ás a érdekéb en ko zölj iik a
Politechnikum tanárainak névsorát és szaktertiletét.

Kovács Tamás _ mateÍnatika, természetismeret
Krausz Tamásné - művészetismeret, angol
Kriston Andrea - testnevelés
I;í.nc Andrea - te.stnevelés
Lerínt Erika - ansol
LucJmann M ihál v"- természet i smelet
Maier Tibor - könwtiír
Moinár Laíos . teítnevelés
Nasv Iloná - német
PaöíA t ti l a - kizcazda.Sáctan
Péösi Kata| i n - mijvészetismeret, ansol
Pert l Gábo r - koz sazdasástan
Pu skás Aurél - tiír'sadalorfri smeret
Radnóti Katalin - természetismeret
Rózsa Géza- informatika
Szabó LászIő - testnevelés
Szmeskó János - informatika
VarsaAdrienne - ansoi
Verés Gábor - terméízetismeret
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CsüPe oszTALY

Aubel Levente

BenkőTekla
BiIke|-Gorzó |. Ba|ázs

B|askó Krisztina
Bolyky Dánie|
Bőte Mariann

esíkvölgyiBarbara
DebreceniK|ára
DudásAndrea
FehérAnikó
Herczog Anita
Illés Krisztina
Jaczenkó |.ászló
Karasszon Katalin

Kozárilstván

Lakos Dániel
Lányi Nóra

Lazányi Krisztina

Matejka lstván Márton

MiklósAnna
MolnárCsaba
Pekarik Éva

Sándor Dániel

Sebő Ferenc

Szakács Me|inda

szirmaiMárlon
Török Lívia
Zsebesi Ákos
osürke Ibolya osztá|yÍőnök
Pert| Gábor osztá!yÍőnok

SZIASZTOK, GŐLYÁK I

VarVer oszTÁLY

A|eva Márta

BártfaiÁgnes
Boros Krisztina
Bucsai András
DeákTamás
FehérTamás
Fodor Zsuzsa
Fuchs Péter

Gáspár Éva
Gu|yás Emese

JáraiDóra Katal in
Király Ágnes

Kovács KataIin
LadányiMelinda

Lázár Zsuzsanna

Lencsés András
MurvaiPéter

Nagy Szabolcs
NyíriJú|ia

orbánZsuzsanna
osváth Rita
Paulovits Anita
Pécsi Eszter
PozsonyiMáté

Rácz Krisztina
RécsánGábor
RékaiAndrás

SchidIik Ba|ázs

Szendrő Zsuzsanna

Uzseka Andrea
Varga Adrienne osztá|yÍőnok
Veres Gábor osztályf őnök

KraOsi oszTÁLY

Badics Krisztina

Ba|ázs Péter

Balogh Eszter

BaloghZoltán
Bárány Miklós

BIaskó Krisztina
FehérSzilvia

Fehér Zsuzsanna
FördősTamás
GerőAnna
GégényTímea
Ha||a Zo|tán Gábor
Hárs Márton

HársÍai Krisztián

KisGergő

KovácsGerge|y
Kovács Mírkó

KovácsTímea

Kósa Judit

LippSzilvia
Papdi Barbara
Pintér |stván

Rácz Eszter

RényiZso|t

Schwenk Alexandra

SzokolaiJózseÍ
Tóth Bog|árka
ZeIenyánszky Dávid
Krausz Kati osztályf őnok
Nagy ||ona osztályf őnok
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Mottó:
...(titokzatos analógiák folytán) mindennek köze lehet mindenhez'

,

M TORTENT
rr)Ai{olAopszAGl lJTl BEszAAroro

Francia kastélyiskola progÍam
lggz. június |3. -z7.
Saint-Jean d Angély

A compostelai Szent Jakabról elnevezeÍt Európai Kulturálís
Központ meghirdetett egy két hetes kurzust a középkori
Európa tómakörében. A harminc fős magyar csoporton kívül
(22 tő az AKG-ból + 8 fő a Po|itechnikumból), 8 olasz (egy
nápolyi közgazdasági szakközép-isko|ából), 28 francia (a
Saint-Germain-en-Laye-i katolikus magániskolából),
valamirrt egy német és egv kanadai diák vett részt.
A központ és az előadások Saint-Jean-d Aagcly-berr, a
szállásunk egy hétig a Laléard kastélyban Gb. 10 km-re Saintes
felé)' majd egr hétig a Sait Savinien.i kempirrgben (4-5 fős
pavilonokban) volt.

Anapjaink a következő rendben teltek:

8h reggeli
9h - I2Il előadásegy negyedórás tízőrai szünettel
12h.I4h ebéd a kastélyban ( eleinte kitijnő, majd tűrhető

minőségben)
14b - 17h 30 műhelyfoglalkozások

(miniatúra,h angszerkészítés, mozaik, kőfaragó,szírrház, videó,
ének),uzsonna

l9h-ig szabad program (sport' városn ézés,vÍsár|ás, stb.)
19h 30vacsora
21h esti programok (bemutatkozás, tárrc, középkori est,

megbeszélések, színház, néptánc.est, rock-koncert,)
23h takarodó (ezt soha nem sikerült eiérni, minek

következtében a grerekek a másnap délelőtti előadásokon
nagyon nehezen tudtak figyelni, sőt néhányan óbren maradni
is.)

Az előadások témái :

1 ' A középkorí Európa öröksége
2. Segítségnyújtás a középkorban; kórházak és
alamizsnaosztó helyek

3. Kön1vkészítés a középkorban
4. A compostelai Szent Jakab zarándokrit
5. A középkori hangszerkészítés
6.Acéhekaközópkorban
7 , Az eurőpaiak és a írank birodalom kialakulása
8. A Maastricht_i egyezmény
9. Különböző kultúrák együttélésc - komnrunikációjir

A diákoknak két alkalommal volt módjuk orságonként
létrehozni egy- egy közös művet: az elején egy bemutatkozó
előadást' majd a végén az európai egyesülésről szóló előadást.

Több kirándulást szerveztek a környék nevezetes helyeire:

Talmont frIlsz.-i templorn, tengerpart)
Royan (fürdés)
Meschers (fürdés)
Melle (Szent Hilárius teplom, Meroving-kori ásatások)
La Rochelle (városnézés, akvárium ill. oceanográfiai

múzeum, piknik')
Ré szigete (só |cpárló mocsarak, piknik)

Ezenkívül volt egy nemzctköZi Yacsora, ahol a teijas menüt a
diákok állították össze és kószítették el az egyes orságokra
legjeilemzőbb ételekbő| (francia sült kagyló, gulyásleves, olasz
tészta, és francia körtés fagylalt).
Illetve közösen nregnéztük az Excalibrtr címri filmet.

Lez,árásként elkészítettük a tábor mérlegét, ami elég nagy
vihart kavart, mivel állítólag ez volt az e|ső alkalom, hogy
negatív végkicsengésc volt a dolognak. Ebben nas/ szerepet
játszottak a magyar részről megfogalrnazódó kritikus
megjegyzések, a tábor egészére jellernző kommunikációs
problémák, valanrint a kisebbségi helyzetben lévő olaszokkal
kapcsolatos kont]iktusok (a francia nyelv uralkodó volta, a
pedagógiai szemlélet hiánya, következetlenségek, a
szervezetlenség, a ru tinszerű programok).

Tanulságok:

1" Csak franciául jól tudó kísórőtanárral érdemes menni.
2. Az vezesse a csoportot' aki az egész utat szervezí -

elkerülendő a további félreértéseket (időpontok
egyeZtet,ése, anvagiak, kapcsolattartás, stb.)

3' Mivel az előadások magas színvonalúak és elég fejlett
koncerrírációs készséget kívánrrak, ezért cé|szeríj
idősebb (legalább másodikos) ciákokat vinni, akik már
tanultak is valarnit erről a korról, és képesek is az
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itt elhangzó információkat hasznosítarri (f igyelni'
jegvzetelni).

4. Időben kérni kell egr rési4etes prograÍnot, s ha lehet'
be kell kapcsolódni azelőkészítő mrrnkába, mert a
központ csakháíom emberből áll' akik a legjobb
indulatttal sem trrdnak minclent megcsinálni, másrészt
ígr elkeriilhető' hogy kívűl áll ókén t' az e|éqgé
igénybevevő program elszenvedőjeként legyiink jelen
(pl. nagy segítséget jelentett volna a program
lefordítása angolra vagy magyerra, mivel a diákok így
mindent az utolsó pillanatbau tudtak meg, ezért nem is
lehetett elvárni tőlük az akÍív részvételt).

5.Aközpontból hiányzik egy olyan enrber, akinek nagy
tapasztalata lenne a táborcsinálásban, illetve
tizenéves, különböző nyelveken beszélő diákcsoportok
összeismertetésében, mozgatásában. Törekvesük arra"
hogy a bárom ország diákjait egymáshoz közelebb
hozzík sajnos csak a felszínen mo'€ott
(szobabeosztások, ültetések), nem bővelked tek a
kommunikációt elősegítő' megkönnyítő játékokban, s a
mélyebb szintű kapcsolatok kialakítására irán1r"rló
ötletekben sem' (Ezért tűnhctett néha rutinszerűnek a
program, s a mi diákjaink joggal róhatták fel a
személyesség hiányát.)

Mindezek mellett - noha saját bevaliásuk szerint is ez volt
eddig a legkevésbé sikertilt tábor - szerintcm érdemes tartani a

Mottó:
Bárminemű tévedés az igazságfélreismert hordozója lehet.

l-evéI a
ÍáborbŐl

Sziaszlok Kedves MP-sekl

SaJná|atta| gondolok rátok itt, az
iceán partján' Megpróbálom tömö-
ren |eírni nektek, hogy miről marad-
tatok le.
Gsütörtökön reggel té| órai késésse|
lndu|tunk e|. A szülők érzékeny bú_
esút Vettek csemetéikiől' cje ez
egyo|da|ú volt, mivel a gyerekek
inkább már a buszon zötvko|ődtek
vo|na Franciaorszáo feié..Azonban
nem igazán tudták,"mire váilalkoz-
lak. Lega|ábbis ha én visszatekintek
a két napos ulazásra, kicsit

TAEOAT II}dENYEK
borsódzik a hátam. De szerencsére
péntek éjjel nagy e|tévedések után
megérkeztünk á kasté|yba. A baj
csak az Vo|t, hogy ott nem várt
minket senki, eZért kénytelenek
Voltunk visszazarándoko|ni az apá|-
ságba, aho| kiderült, hogy egy nappa|
korábban érkeztÜnk rneg. szeren-
csére Voltak o|yan aranyosak, és
hajnalinégy órakor ágyba is dugtak
minket. Na jó, ennyit az utazásró|.
Másnap este megérkezlek az
o|aszok és a franciák, no meg egy
kanadai és egy német srác' Az est
íolyamán ki-ki Íéiő iekintettel pis|o-
gott a másik nemzet diákjai fe|é. Mi
az AKG-sokkal már elóggé össze.
ismerkedtü nK az ulazás alatl, de még
nekÜnk is vo|t mii pólolnunk. Azt
hiszem' mindenkiben jócskán taiá|-
ható előílé|et' mert oé|dáu| az

kapcsolatot a közporrttal, s körültekintőbb szervezés mellett a
diákoknak nagv tanuisággal és élményekkel szolgálhat a tábor.
Ajánlatos lenne felvenni a kapcsolatot ugyanennek a
szerv.ezetnek a nómet és magyar központjával is . ( Minden
központ más-más téma köré épiil' így például a keszthelyi a
környezetvódelem kérdésköíót dolgoz-z.a fe|. Sajnos angol
nyelvterületre nem terjeszkedett a központ, de lehet, hogy ez
csak idő kérdése' mert már kialakulóban van egy ír kapcsolat
is.) Ez a program arra is nagyobb esélyt kínálna, hogy
kiilönböző testvériskcrlákat találjunk - hiszerr így az'a gyerekek
és tanárok közötti közös élményen, személyes kapcsolaton
alapulna.

Néhány praktikus információ:

A cím: Centre de Culture Européenne
Sain t-Jacques-de-Compostelle
Abbaye Roayale
17415 St.Jean- d Algély
FRANCE

Telefon:46 59 02 L4
Telefax: 46 32 43 79

A központ vezetője : Alain ohnenrvald

Szekeres Eva kísérő{anár

olaszokat első hü|yeségük után min-
denki megutálta, noha most így a
tábor vége feié kezoünk ráJönni,
hogy nem is o|yan bunkók' s a Íeltű-
nősködö külső mögott szerény,
szimpatikus egyéniségek rejIenek. A
franciák e|éggé otthon érezték
magukat . ez természetes, hiszen
saját hazájukban voltak - de emiatt a
többi nemzetiség kicsit háttérben
ér ezte magát. A legszlmpatikusabb-
nak a német és a kanadai srác tűnt.
Na igen ám, de most már eltelt másfél
hét és e|éggé rnegismertük egymást.
és bizony rá ke||ett jönnÜnk, hogy
nem az e|ső vélemény a fonlos. De
végü| is ,minden nemzetiség eiég
aranyos, és szívesen vaEyunk Veiük
egyÜtt.
Egy kicsit a napirendrő| és a
szá||ásunkról. A kastély nagyon pa-
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zar he|y Vo|t, ezért vérző szívve|
hagytuk e| egy hét e|te|téve| és
tértÜnk át mostani száI|ásunkra, egy
kempingbe. Ez. már nem annyira
e|egáns' de kezdjÜk megszokni. A
regge|i 8-tól B.30-ig tart, á|ta|ában
kenyér, |ekvár és vaj. Már eléggé
unjuk, ezért nem is mindig megyünk
|e kajálni. Hétk'öznap reggeli után
e|őadásokat haIlgatunk a középkor-
ró|, hétvégén kirándu|ni járunk. E|ő-
adások u|án a kaslélyban kapunk
ebédet, de ha kirándu|unk, akkor
hideg é|e|met viszünk magunkka|.
Délután kütonböző műhe|yfog|aIko-
zásokon veszÜnk részt ( hangszer-
készítés' moza|k, miniatúra, kőfara-
gás, ének, színház, video), utána sza-
bad program Van. Vacsora után
mindenÍé|e játékok, ismerkedés,
dlszkó szokott lenni. Szabadidőrő|
qzó sincs, mert ez a rengeteg
érdekes program minden percÚnket
leköti.
Azt hiszem, nagyjából mjndent
leírtam. ami fontos. REMÉLEM
JoVŐRET||s JoTToK!
Sziasztok.

Nati
(Takáts Natátia -MPJ

A lcÖzépltori est

Az egyk gyűlésnél, mikor az
egész tábor ott volt, szó esett
arról, hogy egy szombaton
tartandó középkori esthez kol-
dusokat, zsonglőröket, vízhordó-
kat keresnek. Mi persze nem
tudtuk, hogy miről van szó, de
mikor elmondtiík,hogy mi is ré-
szesei lesziink, nagyon örültünk.
A I-a Rochelle-ben tett túri{nk
után, rögtön az apátságba
mentünk. ott miír vi{rtak minket,
s egy szobába vezettek be, ahol
mindenki átöltözhetett, aki akart'
A szobában köriilbelül öwen
darab különböző középkori ruhát
találtunk. Mire átöltöztÜnk. a
nagy teremben miír elkezdődött a
bái. Mikcr beléptünk, szenrünk-
sziínk tátva maradt. olvzur &zés
volt, mintha egy teljésen nrás
korban lennér'k" Ha a bűtorok és
az edények nem is közvetlenül a
középkorb ó| származtak, s t íl usuk

szerint teljesen eredetinek hatot-
t.dk, Az asztalon agyagbögre, bo-
roskancsó, fatábla, gyertyatartó
állt, ami a korhoz illő hangulatot
iírasztotta. A földön szalma, amit
atúznyelo mutatviínyamiatt - az
esetleges balesetek elkerülése
végett - vízze| locsoltzrk le, s az
asztalo]arál korabeli emberek ül-
tek.
Ahogy mindenki elhelyezkedert,
elkezdődött a vacsora. Az étek_
hordók bekonferiíltiík a menüt és
egy óriási tálon körbehordoztiík a
szemek gyönyörködtetésére. Az
első fogás levelestésztába töltött
pástétom volt mézmiírtással.
Uti{na következett a pecsenye,
sült csirke ktjlönböző zöldséges
köretekkel. Mivel sem tiínvérunk,
sem evőeszklzuttk nem- volt
erre a célra mindössze egy jókora
ctpó szolgált - ezért nagy
örömmei fogadtuk a vízhordók
áltai körbehordott réztálat,
am i ben f ahé j és szás.azvir ágil|atú
vizet kírráltak kezünk
megtisztítására. Csali ezután

kagyiőhéjban felszolgiílt gyu-
mölcssaláta. Az egyes fogások
között zsonglőrök és egy éneklő
udvaribolond szórakoztatta a
vendégeket' Egy idő múlva
ahogy az miír a kdzépkorban
lenni szokott - megjelentgk a
koidusok is (tőlünk Köles Aron'
Gyurcsiík Péter és Szabó Biílint},
és piszkosan, szakadtan kére-
gették végig a terTnet. Néhi{nyan
megdobáltiík őket, de a többség
juttatott nekik egy-ew jó falatot,
piír fillért. Aztánelőfordult az est
folyarni{n tenyérjós cigányliíny,
t'iiznye|ó, sőt egy igazi medve is.
Ez a figura olyan élethű volt,
hogy egy kis hercegnő
félelmében sírva fakadt, mikor
meglátta.
Az est végén természetesen
mindenki segített rendet ralari és
az egyenletesen bdmbölő Guns
n' Roses sziímokat hallva kényte-
lenek voltunk beletcjrődni, hogy
újra a huszadik szízadban
vagyunk,

következett sajt és Fü|csi Da|ma -7'áttosztá|v -
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Mottó:

rgy bál .
Icoldursszemmel

Nagy nap ez a mai. Még egy ko|dus
számára is, hiszen ma unnep|ik meg,
hogy a nagyságos gróf úrnak fia
szü|etett.
Mosszi városokból is érkeztek
nincstelenek' de én előnyben
vagyok, mert ismerema helyet.Csak
azt keli kitalálnom, hogy a nagy
sürgés-forgásban hogyan juthatok
be a palotába. Jó| ludom, hogy nem
minden koldust eresztenek be, de
azért néhányat i||ik beengedni.
.." En nem a főkapuná| jutottam be,
hanem a cselédek bejáratáná|,
ahová a káposztát és egyéb
zö|dségeket szokták lerakni. A
teremből, ahol az ételeket
fe|szoigá|ják, már ha||atszott a zene.
Megcé|oztam egy ajtót és
besurrantam. A szolgák és az urak
díszes ruhákban, ahozzám hason|ó
szerzetek meg rongyokban töltötték
be a teret. Két kezemet előretartva
azonna| koldu|ni kezdtem. Néhány
kenyérdarabot és rézpénz| nyomtak
a kezembe, amit rögtön a
tarisznyámba rejtettem. Mive| az
egyik asztalná| semmit nem adtak,
elcsentem egy cslrkecombot. Erre
|erágott csontok sűrű zápora vo|t a
fe|elet. Egy újabb lopásikísér|et után
egy szolga megragadott és
kitaszított a terembő|.
Másodszorra már nem eresztetlek

be a terembe, így vége |ett a
komédiának. Be ke|lett érnem
néhány rézpénzze|, kenyér-
darabkáva|, na és persze a grófnő
heroldjának ezüstgyűrűjéve|'

Szabó Bál int-MP-

Adódik egv megtrökkentő kérdés. Lehet, hogy az egyiptomiak már ismerték az elektromosságot?

7Zarandoklat a
lcÖzéplcorban

A középkorban Európa-szerte
megieleritek az utákon a
zarándokok, akik ismert vaPV
kevésbé i.smert zari{nd okhelvekTé
isvekeztek
Eiek az emberek különbözcí
céllal indu|tak útnak. Esv részÜk
ereklvéket szándékozotíinacával
hozní a szent helwől, níások
lelkíviláguk megtiszÍítása véeett.
né hi{nvaTr ped i s-bün tetésből Von-
szoltiík eÍ ma.sukat az általuk
cseppet sem. beösült templomok-
ba, abátsásokba.
A záriíndökutak esész Euróoát
behá|ózták, mégis- vtut hiár^om
nagvobb út, amelven a lestöbben
ha[ádtak vésie úíiuk végZllomá-
sái g. E hiíro"m-főrítvonal"a római,
y ieruzsá|emi és a Santiago ce
Lompostelta-I.
A zarándokokat elindulásukkor
sok ember Ksérte. qvaklan més a
város határiín túÍíá is. Az'rit
mentén menedékhiízak, segélv-
hazak épÜltek' amelvek a fáraijt
zariindokokat mindíe befoead-
ták, szá|lá.st, éielt, italt,

néha mée ruhát is adtak nekik.
oltözetüE egyszerű volt: hosszú,
bő ruhát visdliek, tarisznva |ósott
oldalukon, kezükben pédip]za-
ri{ndokbotot vittek, ami sesitette
őket a nehéz terepen- való
előreiutásban" lrstöbbször ló-
háton vagy haióvaT közlekedtek,
de néha-ri,éha előfordult, how va-
laki gyalog, mezít|áb tette-meg
íj.zegeszuÍ'aÍ-
Az üti cél elérésekor - i{'ltalában
egv templornban - a zariíndokok
táidre 

.borultak, 
imádkozta"k,

a.jiíndékokat tettek az oltiírra és
az o|tát köré. A boldos utazók
gyakran napokat töltötték így a
tempiomokban. Volt rá pétda,
hogV néha olvan napv fömes
zsűfolódott íÁv össZé, irocV
eevesek meetu]íadtak.
Xi, ,őt végín a zuámdokok esv
pecsétet 1aptak űtlevelÜkíé.
ámivel otthoh is bizonvíthatták.
hogv e]érték a kitűzött célt.
HaZaérkezésük utiin a többsés
e|hatiírozta, hosv ú iboi meptesz.í
9?t 'a fiiradsá!ós, " de szEp és
élményekben gázdag utat.

o1'urcsák Péter -FH-
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Mottó:
Villamosság, radioaktivitás' atomenergia: a valódi beavatott tudja, hogy ezek metaforák, ferlőnevek,
konvencionális hazugságok, legiobb esetbcn is csak szánalmas pótlékai egy sokkal ősibb és e1feledett erőnek,
amelyet a beavatott keres és meg is fog ismerni egy szép napon.

EgyesÍilt
Európa

Az tigynevezett keleti blokk politíkai
rendszereinek összeomlása és a
demokratikus rendszerek megszilárdu.
lása(?) után komoly problémák vetődnek
fel. Azok az államok, arnelyek ezzel
Európa közeffre kcrü|nck, kima-
radhatnak-e egy Egresült Európából
pusztán azért, mert nem elég gazdagok?
Problémák jelentkemek továbbá az
egyre - sajnos hazánkban is - erősöclő
sovinizmus, antiszemitizmus miatt.
amelyet . mint ez már 50 évc kiderütt .,
ha már elíndult, rlem könnyű
megállítani. Prob|éma még a világszeite
erősödő recesszió és a munkanélküliség,
amely bizalmatlanná teszi az embereket
a politikusokical kapcsola tban.
De vegytink inkább példának egy igerr
elkötelezett orságot, Frarrciaországot!
A politikusok feltételek nélkül'
rohamléptckkel sietnek Maastricht felé,
miközben a parasztok útelzárásokkal és
különféle tiltakozó akciókkal fejtik ki
véleményükel a szerződésről' Vagy
nézziik Dániát, a tizenkettedik csillagói,
a rűt kiskacsát, ahol a népszavaást
formalitásnak tekintették, és amikor az
emberek ellenevoksoltak, persze sírtak a
politikusok, hogy micsoda anti-
europista tett volt ez, de nincs probléma,
majd egyre több és több szl'vazásl írunk
ki! A European című tekintélyes
sajtótermék másnap mcgjclenő sz.á-
mában jól lehordják a dánokat, hogy
csak azért nem szaYazták meg, hogy jól
betegyenek a politikusoknak, és kiilön.
ben is, nem olyan fontosak ők nekünk.
Ilyen gyílölködő hanguemben persze
lehet polítizálni, csak rrem a ke|lő hatást
érik el vele, és persze visszaÍ'elé stil el.
Na de térjünk vissza aZ eredeti
témánkhoz! Ha a volt jugoszláv
állarnokban ilyen háború törhet ki egy
papíron addig is félig-meddig fi iggetlön
ál|am függetlcnné válása miatt, mi lennc
itt egy nagy európai váIság esetén?
Szeretném egy falfelirat.idézette|
befejezni:
,.A kis államok mindig úgy visclkedtck,
mint a proslik, a nagyok meg, mint a
futtatójuk.,'

Gerlits András -JP.

A tábor mérlege
(részIet)

..' A dé|előtti e|őadások - néhány
kivéteiéVe| . érdekesek vo|tak. Sok
oiyan téma szeIepe|t közötlük,
amelyekről már tanultunk az is.
ko|ában is, csai< nem ennyire
részIetesen. Voltak kü|önösen jó|
sikerÜ|t e|őadások is - p|. a
könyvkészítésről és a hangszerké.
szítésről szó|ók -, ame|yek kapcso-
|ódtak a délutáni műhelyÍogla|-
kozások témájához.
Nekem |egjobban a műhe|yfogla|-
kozás tetszett. Ta|án ez hozta
|egjobban össze a nemzeteket. hisz a
művészet nyelve kozos' Azt hiszem,
iü minden résztvevő kihozta
magábó| a maximurnot. Mindent egy-
bevelve, a kisebb csetepatékat
leszámítva, a tábor nem volt rossz,
de remé|em az ulánunk következő
csoportoknak mé9 jcbb leszI

Kö|es Ar on -Zár|osztá|y-

Küilönböző
nemzetelc a
táborban

Amikor megérkeztünk a kastélyba,
kiderült' hogy egy nappal korábban
jöttünk' és a franciák meg az olaszok
csak másnap érnek oda.
Mivel minden kezdet nehéz' eleinte nem
nagyon barátkoztunk, így mesterségesen
próbá|tak minket összekeverni. A
keveredések főleg az ebédnél és a közös
játékoknál történtek. Mégis a legiobban
a műhe|y'oglalkozások hoztak össze
minket. A tábor nyelve . mint később
kiderült - a francia volt, de hála Istennek
sokan beszéltek angolul és németül is.
Bár az első diszkó alkalmával kiderült'
hogy a tánchoz nem kell közös nyelv'
A legkevesebb gondjuk a franciáknak
volt, mivel ők ,,otthon., voltak. Az
olaszok helyzetét megkönnyíteÍte az,
hogy mind beszéltek franciául. Így mi
voltunk a legnehezebb helyzetben,
hiszen mi általában csak angolul tudtunk
kommunikálni. Később persze kiderült,
hogy azért így sincs semmi akadíúya az
ismerkedésnek. A második héten már
nagyjából mindekit megismertürrk, és
azon problénráztunk, hogy mi lesz akkor,
ha majd el kell tőlük válnunk' A tábor
végére olyanok lettünk, mint egy nagy
család' Akkor már nem sámított, hogy
honnan jöttünk, és milyen nyelvet
bcszólünk. AZ utolsó estéken közösen
szerveztünk magunknak programokat.
Igy pl. diszkót és rock-koncertet, ahol a
táborból néhány fiú a Gurrs n' Rosest
utánozta nagy sikerrel.
A tábor végi búcsírás mindenkit
megviselt, de jó érzés vo|t tudni, hogy a
számunkra fontos címek a keziinkben,
kezünkön vannak, és rernéljük, hogy
még személyesen is fogunk találkozni az
életben.

Cser orsol ya -Zár tosztáIy -
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Mottó:
Tudjátok rneg, hogy mi mindig egyetértiink, mondjunk bár akármít.

a a

A noM,|ruN I IIAOIOVIZSCA|T{ KESZTjtr
Az e|ső tanévben az iJto|só negyedéVi Vizsga 3. feladata egy foga|mazás készítése volt. Különböző témák és műfajok
közü| lehetett vá|asztani. A címeket azokból az ötletetekbő| vá|ogatták a szaktanárok, amelyeket a JP osztály Javasolt
egy korábbi közvéleménykutató kérdőívben. Az Új tanév e|ső (és egyben uto|só) PoL|????-számában ezekbő| az
írásokbó| köz|tjnk néhányat.
Ezúton kér elnézást a szerkesztő azoktól a diákoktól' akiknek a do|gozata a megkérdezésük és be|eegyezésÜk nélkü|
kerü|t az újságba. (A nyári szünet nem tette |ehetővé valamennyi szerző megkeresését.)

1. Íeladat: Számo|j be kimerítő alaposságga| a nyaradról |evélben egy régi barátnak!

Mottó:
Meggyőződésem, hogy még a legszánaImasabb szövegben is fe|vilIan majd e|őttem egy-egy szikrája, ha
nem is az igazságnak, de Iega|ább valami bizarr hazugságnak, márpedig a vég|etek gyakran érintik
egymást'
Untatnicsak az fog, ami magátó| értetődő.

Kedves !

".. lüem tudom, te morre voltál most nyáron, de én sajnos
csak egy pár he|yre Jutottam el. Egy egész nyarat kiiö|tő
európai körúton vettenn részt. Nem mondom, hogy
mindenütt fel|egjáró é|mény volt átutazni, de azért é|
|ehetett vise|ni. Miután megnéztuk Velencét és Korzikát,
áthaJóztunk a jó Öreg Spaáyo|honba. Ezek aztán tudnak
EXPo-t szervezni| Nem e|ég, hogy fé| Sevil|át, mit Sevi||át,
fé| Sp.anyo|országot átépítették, de még a kreszt is
megvá|toztatták - tekintetiel a vi|ágkiá||ításra.
De nem untat|ak a bikaö|ő nemzet tetteive|. inkább
mesé|ek neked a ho|land virágkiá|lításról. Egyszerűen
fantasztikus vo|t' Annyivirágot én eddig még külön-külön
sern.|áttam,. nem hogy egyszerre, egy_helyén. ... KÜ|dÖk
néhány Íotót' Sajnos a fényképészúrit< mihoig azokat a
p|llanatokat Örökílette meg, aho| éppen a |egnagyobb a

2. fe|adat Fejtsd.'ki részietese! egy |evé|ben a legjobb barátodnak, hogy mi a vé|eményed a
Közgazdasági Politechnikum diákjáiró||

Snec!
(Schneider Péter -FHJ

mozgás. ott van pé|dául az a kép, ami akkor készüit,
amikor besétá|tam egy fekete rózsa-zö|d tulipán
kombinációjú kiá|lításlterülotre. Azok ott a háttérben, akik
a hajukat tépik, azok a parce||atu|ajdonosok. Hát mit ne
mondjak, elkövettunk egy pár csínyt a többiekke|, de
becsszóra ezek egész picik vo|tak. Pé|dául azt a ragyogó
hólabdát mi indítottuk el a svájci Alpokban. (Biztos náttot[át
ró|a a hírekben.)Vagy abban a kis ólasz kereszteződésben
mi tüntettük e| az elsőbbségadás kötelező táb|át' De hát
ezek mind gyerekestréták. ..
Na helló|

4pt
ffi

Kedves Barátom!

Azért írok most neked, hogy megtudd, mi|yenek a
Po|itechnikum diákjai. s ez nem kis Íe|ádai.
E|őször is színesek. Ezazér|Van, mert sokÍé|e szemétviséo
Jár ide, és az anyagl he|yzetük is kü|önböző. van, ári á
Iegdívatosabb, |egdrágább ruhákban jár, van, aki szoIidan,
de e|egánsan ö|tözkÖdik' van, aki sportosan, és |áthatsz

o|yan diákot is, akin meglátszik, hogy otthon bizony nem
rózsás a heIyzetük.
Amia természetüket iIleii, általában vidámak (ez szerintem
jellemziaz iskolát), Íe|szabadu|tak (de nem vizsga e|őtt), és
é|vezik, hogy egy szabad, demokratikuí iskolába
járhatnak. Akad persze olyan tanu|ó is, aki ezt nem tudja
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értéke|ni' Ez álta|ában az órárajárásban, a pofát|anságban
nyilvánu|meg.
Járnak ide olyan tanu|ók is, akik a másikat lenézik,
csúfo|Ják, nem becsülik, verik, kiközosítik' Ettő| gyakran az
egész osztá|y vagy az egész isko|a szenved. Mert mi|yen
osztály az, ahol nincs összetartás?
Persze egészen még nem faju|t e| a dolog. Az én osztályom
- a JP - nagyon ls jó osztá|y. Sok humoros ember Jár ide,
akik tobbé-kevésbé jó| megértik egymást.
Én az osztá|yomat óagyoí szereíóm, bár az igaz, hogy
kevés o|yan ennber van, akit ne szeretnék igazán' Gyű|ölni
még senkit nem gyű|ö|tem, és |gyekezni fogok, hogy
nehogy rneggyűlöljek va|akit is'
Visszatérok a K.P. diákjaihoz. A zenei íz|ésük is kü|önböző.
Van egy csomó RAP.pes, mega|aku|t az F.F.B., előfordul

MoDE-os, alternatív, rocker, nnetálos, fortunás, N'K.o.T.B-s,
ésvan, aklmagát a zenét szereti...
Az én vé|eményem a diákokról csak annvi. hoov ió Íeiek.
jó, hogy különbozőek (ellentétek vonzzák eg-yniast), es
semmi bajom velük. Ja, de egy bajom azért mégiscsak
van.: kár,--hogy annyian cigiznék közü|ük" A cigaröttázást
elítélendő . do|ognak tartom, sokkal jobban, mlnt a
mértékteIen aIkoholf ogyasztást vagy a kábílószerezést.
Most már zárom |eveiemet. Remélem, tetszett, és kíváncsi
vagyok a tevéleményedre is a saját isko|ádró|.
Sok puszi:

Timi
(B us ovszky T |mea -Zártosztály-)

Het|ó Bara!

Bocs, hogy ezer éve nem írtam neked, de nem is igen vo|t
ráidőm.
Gondo|om, te már e| is Íelejtetted a sulit' Bezzeg mi! Még
jú|iusig itt aszalódunk' és izgi, idegtépő vizsgákat
írogatunk.
Neked milyenek az osztá|ytársaid? Az enyémek nem
rosszak, csak az a baj' hogy nem igazán jó az
osztá|ykÖzösség' Több kisebb csoport a|akult ki. Ezek a
társaságok e|éggé széthúznak, és nem is te|jesen értem,
hogy mi ennek azoka. Szerencsére én elég sok gyerekke|
jóban vagyok. Rengeteget szoktunk hü|yülni, persze ez
néha a mi rovásunkra megy.
Vannak jó barátnőid? És a fiúkkal hogy átisz?
Nálunk az is a baJ, hogy nem járunk együtt az isko|án kívül
sehova. Persze vannak kivéte|ek. Például egyesek járnak
AD&D-zni, de ez csak egy-két embert érint. Ez egy
szerepJátszó játék. Engem nem igazán kötött |e, amikor

megpróbáltam, de ők imádják. Á||anoóan arra készÜ|nek,
arró| beszélgetnek, és már |assan az a mindenük. Ná|atok
nincsenek iIyesf ajla őrü|etek?
Az évÍo|yam- és iskoIatársaidat mennyire ismered?
Ez itt megint egy rázós kérdés, ugyanis az évnyitó tábor
után nagyon jó| megvoltunk. Mára ez egészen
megvá|lozott. Majdhogynem köszÖnés né|kül megyÜnk el
egymás me||ett. Ez e|ég borzalmas ahhoz képest, hogy év
e|ején együtt örjöngtÜnk és felrengtünk a tanórák he|yett.
De ta|án ha |esz még kozÖs táborozás, isméi össze tudunk
szokní.
Kíváncsi vagyok, tife|étek milyen problémák vannak'
Rgmé|em, hamarosan talá|kozunk, hiszen már egy éve
nem láttuk egymást'
Puszi:

Bá|int
(Nyitray Bá|int -MP-)

Mottó:
Hermész volt a diadalmas isten, minden agyafúrtságok kieszelője, a keresztutak, a latrok isterre; de ő alkotta rrreg az
írást, a keríilgetés és differenciálás művészetét is, meg a hajózást, me|y orla visz, ahol vége minden határnak, és a
horizonton minden egybcmosódik, meg a darut, köveket a földről fölemelni, meg a fegyv-ereket, az életet halállá
vá|t.oz'tatni, meg a vízi szivattyúkat, súlyos matériát megkönnyíteni, meg a filozófiát, áltatni és becsapni..'

KedvesXY!

Kérésedre válaszleve|et írok, hogy véleményezhessem
azon .rnegíontolágodat, miszerint a B. osztá|y után itt
szándékozo| továbbtanu|ni a K.P-ben. Most ázt fogom
|eírnj, hggy a diákok milyenek /ugyanis az isÉo|a
rendszereb9 egy hét alatt be|e lehet ráződni, de
demokráciához szokott (Vagy nem szokott) diákókka|
nehezebb kijonni/.

E|cjszÖr is vigyázz, mit mondasz, mert bár a demokrác|a
a|apja a szó|ásszabadság, cÍe ha etszó|od magad, akkor
Vagy a PoL|-????-ban Vagy a tsoRSoban |átodVÍszont. Ez
a két . iskc|aújság. Diákjaink szavazóképessógére
jellemzt, hogy amikor meg kellett volna szavazni, mi
|egyen a négy darab kérdőjei he|yén, ... na de hagyiuk most
ezt| AzóIa kabaiává vá|t a négy kérdője|, már csák azért is
rnert senki nem tudja, mi |esz ve|e' így hát azÚjság)ővöiérő|
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sincs e|k'épzelésünk. (Lehet, hogy az e||enzéki BORST
kiszorítja a he|yérő|.)
Azért kezdtem i|yen unalmas dologgal, hogy edződj. Ebben
a suliban mindig törtónik valami' Na de most a diákokril!
Csoportosíthatjuk őket nemük szerint, de főleg a hü|yeség
mériéke |ehet szempont. Sokan pá|yáznakaz első he|yre.
No meg"a rongá|ás! ok né|kul (avagy a szé|csendben
haJladozó haraszt esete) pusztítanak. Ja, és lopnak. Mive|
itt m|nden szabad, így egyet-mást nem zárnak e| -
vesztükrg. A rek|ám céljából.kirakott malricátó| a blosz
órai szikéig minden eltűnhet' Ev végén persze ezt ki kell
fizetn|, és hogy ez biztosítva |egyen (mármint hogy valakik
megÍ|zetik a kárt), a 90 diák mindegyikénekfizetnie ke||.
Aztán meg a lazaság! ltt mindenki marha |aza. Egy-két{íz
igazolatlan óra, némi késés, netán kevéske te|jesítetlen
vizsgácska még mind be|eÍér a keretbe. Apropó vizsga!
két hónapig mindenki csÜcsü| a babérjain. Az uto|só két

(néha az uto|só) napon meg e|kezdenek sopánkodni' Azt
hiszem, a gépírás az, ami most a legiteljesíthetetlenebb
do|gok közé tartozik' (Természetesen a maradék ot
tantárgy mellett.) De a tanulásról majd vizsgák előtt egy
nappal bővebben|
Szóva| itt mindenki |aza. Megy a marhulás meg a hü|yü|és
orrba-szájba. A |egveszélyesebb, legfertőzőbb,
immunrendszerre fittyet hányó, kiirthatat|an betegség a
röhögőgörcs'Egy bajvan. Hogy ez is isko|a'..
De lt|be kellfeJeznem, mert jön a tanár. Természetesen óra
ke||ős közepe van, a zaj 30 dB.

Fuchs Péter -FH.

Ui.: Egyedü| a fe|véte|iné| ke|| vigyáznod!

Kedves. . . !

... Ezt a |evelet egy vizsgado|gozatként írom neked... |tt u|Ök
egy |átszó|ag hagyományosnak tűnő tanteremben'
Szemben a Íalon zöld táb|a, a fö|dön kék padok, a p|afonrói
neonok |ógnak. Mindenüit gondoiataikba merü|ő diákok
rrnaK.
A látszat nenn csa|. A tanterem valóban hagyományos, de
ami itt szokott fo|yni, és éppen most is Ío|yik, az va|ami más.
Ez az isko|a, aho| vizsgado|gozatot írok, a Közgazdaságl
Po|Ítechnikum' Már a neve is furcsa' A ''poli,, annyit tesi:
minden, mindenféie, sokfé|e. A ,'technikum,' szó je|entése
pedig: egy o|yan isko|a, ami nemcsak érettségit, hanem
va|amilyen végzettséget is ad. Ez a végzettség - a poli
szóbó| következtethetően - többÍéle Iehet. ''Képződhetsz itt
bankárrá, manegerré vagy ügynökké is.
Na mostJó| belevágtam a közepébe. Szóva| ez a su|itava|y
indu|t, |ega|ábbis a tanítás, ugyanís már a mi - azaz az e|ső -
évfolyam beindu|ása előtt egy évvel is nap mint nap
bejártak a tanárok a diákoktól még mentes épü|etbe, és

írták a tananyagot. Mert nekünk saját tananyagunk van
ám, és nem a hagyományos gimnáziumi! Szóva| ír|ák a
tantervet, tanmenetet, és tervezgették, formá|gatták az
egészet.
Aztán jöttünk mi' Kilencvenen - három első osztály. Ennyit
Vettek fö| a lavaiy még csak 2-300 je|entkezőbő|. (Ez a
szám idén 12aa-ranőtt.) Es akkor mi, diákok és ők, tanárok
e|kezdtük együtt csinálni az évet rengeteg furcsa
szabá||ya|, jogga| és egészen ku|önlegeS tanári
hozzáá||ássa|' amire igazán nem számítottunk.
Sajnos nincs időm be|emenni az érdekességekbe, pedig
vo|na mirő| írnom. Azt javas|om neked, hogy komo|yan
fontold meg, jövőre' nyolcadik után nem próbá|sz-e meg
ide jönni. Megéri!
Szia!

M
(Fülöp Marce||-FH-)

3. feladat:Számo|j be levé|ben - sok Szempontot Íigyelembe véve - a |egutóbb látott fi|mrő| a
Iegjobb barátodnak|

Mottó:
A déli féltekén a mosdó lefolyójába jobbról balra örvénylik belé a víz, nrinálunk viszont fordítva. Vagy ellenkezőleg.
... Vajon mi a helyzet az Egyenlítőnél./ ott talán mirrdenféle örvénylós nélkül, egybő| lezúdul avíz,vagy épp nem
Í.olyik le schoey se?

Hel ló Lacus!

Az elmúlt hét va|ame|ylk napján egy érdekes Íi|met |áttam, akarnak beál|ni, mert kitört az e|ső vllágháború, és ők (a
errő|szeretnék most neked írni. nagy nacionalista ausztrálok) mennek, hógy megvédjék a
Az EB egyik meccsét néztem a tévében, de meguntam, és hazájukat -Törökországban.
csak kíváncsiságból átkapcsoliam a másik csatornára, Be is sorozták cjket, történi veiuk egy és más, de nem ez a
hogy ott mit adnak. Éppen két fiata| srác sétá|t valami nagy fontos. Volt egy nagyon gonoola1ébresztő rész a fi|m
homoktengeren keresztü|. Megtudtam, hogy a hadseregbe iegvégén. Az, hcgy néhány fanatikus tiszt miatt többszáz
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embernek ke|| te|Jesen értelmet|enü| meghalnia. Mert hát
milyen esé|ye Van száz szuronyos gya|ogcsnak öt
géppuskával szemben?
A b|ztonságos Íedezékben ücsörgő parancsnok nem tudJa
elképze|ni, mi|yen látniazl, hogy az emberek (a bajtársaid,
a barátaid) lépnek kettőt' és már le is tövi őket a másik
olda|on v|gyorgó ellenfé|. Ráadásu| te (és a tobbiek |s)
tehetet|en vagy. Még a saját parancsnokod is
értelmetlennek |átJa a rohamot, de ő sem tehet semmil. És
katonák ha|nak meg ané|kül, hogy az e|lenÍé|nek bármit is

Hát igen!!! Hogy sza|ad azidő?| E|telt már az e|ső tanév'

Diáktársaim! Engedjétek meg, hogy egy kis kritikát írjakaz
első esztendőrő|. ...
A tanévet a nu||adikos táborra| kezdtük. Észrevéte|em
szerint mi is és a ve|ünk utazó tanárok is é|vezték. Nagyon
hamar sikerült megteremteni a jó közösséget. Ez a
bizonyos tábor Törökkoppány me|lett vo|t. Busszal
utaz|unk |e, és mindenki hamar megta|á|ta a helyét. A
|ányok taházban, a fiúk nagy része pedig sátorban a|udt.
Naponta rendeztünk osztá|yidőt, hogy az osztáiyok tagjai
jobban megismerjék egymást. sajnos én már az e|ső i|yen
a|ka|omma| - egy játék kÓzben - e|törlem az ujjam, így a
későbbi sportvetélkedőkben nem tudtam részl venni.
Regge|ente mindig tornával k.ezdődött a nap, azután
programok, étkezések, szabadfog|a|kozások voltak' Egy
hét e|te|léve| sajnos haza ke|iett jonni, hogy e|kezdjük a
komo|y munkát' Szerintem ez a tábor sorsdöntő vo|t, miveI
nagyon jó közÖsség aIakuIt ki.
Aztán megindu|t a tanítás. Újta1ta tantárgyakkal
ismerkedtünk meg...
Azt hiszem, nehéz voit átá|lni a r,izsgázó rendszerre. Nem
mindenki osztotta be rendesen az idejét, és ezzel
magyarázh atő az eredrnénytelenség.
A tanórák e|einte fegyelmezetten foíytak, mert csak,.kósto|gattuk,, a |anárokat, de az!án .'beindu|tunk',. A
tanerők - úgy órzem - mindent megtettek, hogy az órák
rendben ío|yjanak, de ez nem mindig sikerÜ|t... Voltak
gondok a dohányzással. a |ógásokka|és még sorolhatnám,

ártanának' És meghalnak 20 éves korukban minden
értelem nélku|. Es megha|nak, pedig semmi bajuk a
szomszéd sáncban gubbasztó Ahmedde|.
Tény|eg el lehet azon gondo|kodni, hogy minek is a háború'
Es ez most is elég aktuális. Mi|yen messze is van a
jugoszláv ha|ár?|
Csáo:

Peti
/Németh (MetáD Péter -FHJ

A második negyedben az ún. szorgalmi időszakot senki
sem Vette igazán komolyan. Magas vo|t azóíai h|ányzások
száma, amivolel is értük, hogy megszűnjön a,.|apos,,'
A harmadik negyedben a vizsgák eredményel javu|lak
egyes tárgyakbó|, másokbó| pedig rontottunk...
Bevezették a tanárok a Nap|ót is, mivel nem voltak benne
biztosak, hogy a szorgaImi időszak do|gozatai eljutnak-e a
szu|őkhöz...
Az uto|só negyedévben az órák látogatoltsága nőtt, ami
pozitíV elője|. AzőraiÍegyelem kezd he|yreállni, most ta|án
már produká|unk va|amit' Vannak új dolgok a vizsgákon,
gondoIok a társadalom veté|kedőre, a matek szóbe|ire - és
remélem, mindenki másocjikos |esz.
osszességében és á|talában: a tanárok mindent
e|követtek annak érdekében, hogy jó eredmérryek
szÜlessenek (külon póivizsga-aIkaImak, korrepetá|ások),
és hogy a szülőket is bevonják a közös é|etunkbe (mive| a
diákok nem voltak e|ég koz|ékenyek)...
RendeztÜnk nagyon ji bu|ikat' Megtartottuk a su|i első
szü|inapját. Egyszóval nagyon jó vo|t. Nem?!

Mo tná r And r ás -7ártoszlá|y -

Ui.:Ha most lennék nyo|cadikos, akkor is ezt a su|it
választanám.

4. ÍeIadat: írjrészIetes kritikát aPoLl-????-baaKözgazdasági PoIitechnikum eIső esztendejérő||

Krit ika az első tanévrőt

I
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Mottó:
Hadd adjak mindcnesetre egy tanácsot azon leendő vagy mostani olvasómnak, akit valóság<rs mélakór gyotör: ne

olvassa el a tiinetekrő|, illetve a kilátásokról szóló alábbi leírásokat, mert netán felzaklatják' es végtére töbtlet

árthatnak' mint amennyit használnak, nrivc|hogy a mélakóros legtöbbször saját magára vonatkoztatja azt, amit

olvas...

Az 1 991 -92-es tanév a Közgazdasági Po|itechnikumban

1991. szeptember 1.: megkezdődött a Közgazdasági
PoIitochnikum első, nem éppen zökkenőmentes tanéve.
A nulladikos táborban megismertük osztá|ytársainkai és
tanára|nk egy részét a külÓnbözó veté|kedőkön,
beszé|oetéseken. meditációkon. Hasznos volt ez az
osztá|y'közösségók gyors összekovácso|ódásáho z, de a
fegyelem mint olyan kissé szabadabbá tette a mi
rosszaIkodási vágyainkat.
A tanítás egy hét múlva kezdődött. Az első órák Íigyelme,
buzgalma nagyon hamar e|maradt részint a Íegyelmezési
problémák' részint a tananyag unalmassága miatt. A
diákok egyre kevésbé jártak be, és szép |assan e|fe|ej-
tettek tanulni is. Ennek is rneg|ett a böjtje' ugyanis az e|scj
beszámolók elég sira|masan végződtek: az isko|a g0 o/o-a
va|amilyen tantárgyból megbukott'
A tanárok e|hitették magukkal azt, hogy mindez csak azért
van, mert a díákok nem tudtak átállni erre az új iskolára.
Pedig ez korántsem így vo|t. Néhány diák azt hitte, hogy
úgy, mint az á|ta|ános isko|ában, semmit nem ke|| tanuIni, és
így is át |ehet menni. Ezuián pedig hőbörogtek, hogy nem
kapták meg időben az anyagot, ami részben igaz is.
A té|i szünetben a kedélyek |ecsi||apodtak. Azok, akik
eddig egyálta|án nem tanu|lak, most sem kezdtek újéletet,
pedig helyzetük egyre labilisabbá vá|t.
Eközben rnegkezdte munkáját az iskolában az |T
(lsko|atanács), melyet szeptemberben választottak a
diákok, a szü|ők és a tanárok. Az |T működése egy kicsit
kor|átozott lett az e|ső vízsgák után, ugyanis a tanárok
kevésbé figye|tek a másik két o|dal véleményére' és ezzel

Egy év - háromszázhatvanöl nap, tizenkét hónap ...
micsoda? Ja! lskolaiév? Hát hosszú vclt. Egy éve működik
a KÖzgazdaságí Politechnikum mint isko|a s mint é|ettéi.
mindannyiunknak.

Mivel is te|t e| ez az egy év? Tanu|ássa|, játszással,
vitatkozásokkal, konf Iikiusokkai, megegyézésekke|.
Szerintem mj, diákok csak mosl kezdjük Íe|fogni, hogy
mekkora !dő vo|t ez. ldő, ami a|att sokal tanu|tunk'
magunkró|, másokról, arró|, hogy működik egy iskola - no
rneg tanultuk (ki mennyit) azokal a tantárgyakat,
ame|yekbő| minden vizsgaidőszakban te|jesítenünÉ ke||.

elindu|t egy kisebb fajta háború a három fél között. A
döntések, amiket hoziak, viszont ''döntő Íontosságú,,
kérdésekben születtek: ügyeIetrő|, iskolabíróságró|,
tantárgyfele|ősökrő|. Ezek közül az .'intézmények.' k.özü|
majdnem mindegyik töké|etesen műk'ödőképes, habár az
ügye|eti munka e|ég nehéz az á||andó piszok és szemét
miatt.
A második negyedévi vizsgák sem hoztak jó
eredményeket, ezért a tanárok kezdték be|áini, hogy nem
a szokat|ansággal van itt a baj, hanem azza|, hogy nem
tanu|unk. Megpróbá|tak rákényszeríteni minket a
tanu|ásra' de ez egyá|ta|án nem vagy csak kis mértékben
sikerü|t.
A iegnagyobb gondot ebben az isko|ában az e|ső két
negyedévben a gépírás okozta, amiből nagyon sokan
buktak. Nekem Íő|eg nagy csa|ódás vo|t a gépírás, mivel
én úgy éreztem, hogy az egyik informatika részbő|
átmentem, és egyá|tatán nem számított az, hcgy én a
graÍikai programokbó| ötöst, négyest írok'
A harmadik negyed egészen jól sikerÜ|t' amitcí| a tanárok
és a diákok egyaránt fe||élegeztek. A pótvizsgák végére
hat olyan ember- maradt, aklknek a sorsa
megpecséte|ődött a teljesílhetet|en mennyiségű
e|maradásaik miatt.
Negyedik negyed. Kommunikáció do|gozat| Fáradlak,
csüggedtek vagyunk. A nye|v, a művészet kétségeket
támasztott bennünk. Hát még a kommunikáció és a ...

EhleiterTamás -MP.

Mo
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ttó:
Bármilycn adat fontossá válik' ha össze|ügg cgy rnásik adatta|. Az összefiiggés új perspektívát teremt. Azt sejteti,
hogy a világ egyetlen jelensége, egyetlerr hang' egyetlen lcírt vagy kimondott szó sem azt jelenti, amit jelenteni
látszik, hanem valamiféle Titokról szó!. Egvszerű a jelszó: g,vanakodni, nrindig csak gyanakodni. Egy ''behajtani

ti los,,táblából is lehet titkos tizenetct kiolvasni

Mú|t s j övő egy iskolában

De nemcsak mi tanultunk valamit, hanem az iskola
pedagógusai is. Az a gondo|at és az ezze|járó e|várások,
hogy egy teljesen |iberá|is iskolát lehet csiná|ni, irreá|is, és
néhány esetben - amit tapaszta|tunk az év során -
veszélyes is.
Nem tudtunk mindíg é|ni azza| a |ehetőségge|, ami nekünk
akkor és most is megadatik' Ez szerintem azért Van, mert
tú| gyorsan jÓtt ez az egész. Ha egy kutyát |eoldoznak a
Iáncró|, ami eddig visszatartot|a, mi a biztosítéka annak,
hogy nem fog elsza|adni? Az, hogy Íe|nőtt, az, hogy e|éggé
inte||igens ahhoz, hogy a szituációt felfogja? Szerintem nem
intelligenciáró| van itt szó, hanem egy szokásró|, egy',törvény'. elÍeIejlésérő|. lgazán íeIkészü|hettek volna a
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tanárok arra, hogy nem biztos, hogy minden simán fog
menni ezzel kapcsolatban.
Ez az egy év aÍra Vo|t jó, hogy megszokhassuk 'a
szabadságot, és arra, hogy ne éijünk vissza vele. En
optimista vagyok - s azt mondom, hogy jövőre a
Íegyolmezéssel, a hiányzó vizsgákka| és a ,,tiszta
hü|yeségge|., kevesebb gondunk Iesz'
Ami az elsősöket i||eti, szerintem nagyon szerencsés
he|yzetben vannak, azért is, mert mi ott |eszünk, és a

tanárok is ott |esznek, s mindenklnek több to|eranciája és
tapasztalata Iesz e téren.
Ezennel az iskola minden polgárának jó szerencsét, jó
jegyeket kívánok.,,A 

Jövő - a képze|etünknek csak a |eotávolabbi részén
van; álmodozz' á|modozz há| hangosan, s ráta|á|sz saját
kiutadra." - Bono Vox. U2

5. Íe|adat E|emezd kimerítőena PoP vagy a RAP zene je||emzőit, divatját, stb. egy Íiataloknak
szó|ó újságban! Ne hal|gasd e| a saját vélbményedet seml

Mottó:
Fölemelte a fejót' és bizony isten nem tudtam, hogy az arca vagr a tarkója néz-erám.

MiÍán terem a ...
avagy mit ke||tudni a RAP zenérő|?

Ez a zenei irányzat Amerikában kezdte hódító útját. Már Íehéreket ócsáro|ják|) A gettókban é|ő színesbőrű fíata|ok
Koreában is ha|lgathatták az amerikai katonák ezt a csak ezt a móo;át ismerik a po|itikai
muzsikát. Azóta persze sok idő te|t el, a|aposan vé|eménynyi|vánításnak. dok számot éppen ezért ti|tanak
megvá|tozott a vi|ág és ve|e együtt ez az irányzat is. be, vagy a ke||emet|en részeket kitör|ik.
A kezdetekben nagyon erős vo|t az atrikai zenei halás, de
az évek mú|ásáva| ez csökkent, bár még ma is a RAP
zenészek többsége f ekete.
A |egfonlosabb Jel|emzők nem változtak: az énekbeszéd
és az ülemes kísérőzene. (Sokan megkérdője|ezik .
köztük én is -, hogy ez egyá|talán zene-e, vagy csak egy
zenei aIapokon nyugvó beszéd.)
Az Egyesült A|lamokban ez az irányzat nemcsak egy Íaji
kisebbség muzsikája, hanem annak po|itikai szócsöve is.
(Az európal - és köziÜk ahazai - dizsikben gyakran o|yan
RAP számokra tánco|nak, amelyek szövegei az e|nyomó

Mottó:
Sosc t.lízzanak abban' ami eredetiI

Bratina Steve -MP-

Szót kell ejtenem a zenét kísérő kÜlsőségekrő| is: a
baseba||-sapkáról, amit á|ta|ában fordítva vesz fö| az|gazi
RAPper, vagy az ugyani|yen kabátró|, me|y a helyicsapat
címerével van ékesítve. Fontos ke||ék a magas szárú
sportcipő, aminek a nye|ve ki|óg. A kü|onboző együttesek
más-más ruhadarabokka| is fe|dobják a szlnte kötelező
viseletet.
Röviden ennyit errő| a zenei irányza|ró|, ami rnár
hazánkban is népes rajongótábort tudhat maga mögott.

t.tagy Ákos -Zártosztá|y-

RAP a RAPen

A 70-es években Amerikában kezdett kialaku|ni eov
szé|es kü|városi réteg, eIlentétben a szűk betvárőói
rétegge|. A kulvárosié|étszínvonaI csökkenése maga után
Vonta az unatkozó emberek csoportokba tömoiü|ését'
Végü| megszü|etett a RAP, az utca ienéje, melyet feketék
adtak eiő' Minél több RAP-énekesi könyve|tek eí
veszedelmes bűnözőként, anná| nagyobb lett a
1éps,zerűségük a ha||gatóság körében]- Da|szövegük
a|Ialaoan a nyomorusag, a feketék megkülönböztetése
e||en szólt.
Megalaku|tak az e|ső z-enekarok (pl. Sugarhi|| Gang, RoN
D.M.c., Krs-one), és ettő| kezdve t<ülonoséoet ke|lte-ánÜnk
a soft és a hard RAP közott' A soÍt- stí|us az élet
szépségeirő|, szere|emrő|, Íurcsa do|gokró| szól, míg a hard

a hataImon levő kormány kegyet|enkedéseit, a gazdasági
he|yzetet ónekli meg. Mostánában kia|aku|óbán van á
|egkeményebb irányza|, a hardcore, me|ynek je|es
képviselője |cE-T. Ezt a zenét |eginkább a rockand roiIhoz
hason|íthatnánk' persze ezannák egy keményebb vá|Íaja
lenne.
A da|szÖvegek miatt már sok énekest tÖbbször
letariózlattak, gondo|ok itt az NWA (Niggers wíth Attitude)
eneKesere, a te!szemuÍe és sol(an másokra'
Beszé|hetünk alternatív RAPrői, ez azonban még nem
!erjedt el(The Disposable Heroes of Hyphorses).
oltözködésüknél fontos a basebal|. vagy ainerikai foci
sapka, a, (trék) Íarmer, a kapucnis pó|ó éőa magas szárú
sportcipo, amit most kezdenek Íelvá|tania bőreipók.
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A zene a|apvetően az aÍrikai repetitivizmusra épül: végig
egyfajta dóbÜtem, basszuskíséret (gitárra|).és esetleg a
mága-sabb hangtartományokban va|ami sípÍé|e.
Fontos hangzás |ehet a scratch, melyet a iemez gyors
mozgatásával érhetünk el a lemezjátszón. Ezze| igen
furcsb hangokat csalhatunk e|ő.

Végeredményben, az én vé|eményem szerint a RAP
mindenkinek remek szórakozást nyújt: a könnyt"hene
kedvelőitő| a puhább heavy metalosokig.

Rózsa Dániel -Zártosztálv-

6. feIadat:írd meo eov úisáocikk keretében rész|etesen kiÍeitett véleményedet arró|, ho
erős iskofa a1(öiga.=zdaságiPolitechnikum, mennyiesé|ye Van egy-egy diákjána
egyetemiÍe|Vételín!

BY milYen
Raz

Mottó:
Minden bonyolult problémának van egy egyszerű megoldása, ós az mindig rossz megoldás.

A Közgazdasági PoIitechnikumról

Amlkor be|éptem a Politechnikum ajtaján, egy kedves |ány
Írányított a tanári szoba Íe|é. A bent|évő tanárokkal
kezdtem e| beszé|getni, és ennek az eredményét és saját
véleményemet mondom el most.
Azelső évfolyam jóva|későbbÍe|véte|izett ide, mint a tobbi
hagyományos isko|ákba, szinte ez vo|t az e|helyezkedés
uto|só |ehe|ősége számukra. Több gyereket kérdeztem,
hogy mi|yen ezazÚj, demokratikusabb, szabadabb iskoIa,
és hogy tudnak hozzászokni a negyedévenkénli
vlzsgákhoz. Nagyon sok'an azt mondták', hogy az á|ta|ános
iskola mindennapjai után nagyon nehéz megszokni ez| az
új stílust'
Szerin|emvan o|yan gyerek, akilassan rátudott á||nierre a
rendszerro, és van olyan, aki későn vagy egyá|talán nem
tud hozzászokni' Tehát van, aki érett rá, és van, aki nem.
A tananyag hason|ít a többi középisko|áéhoz, de nem
könyvből tanu|nak, hanem a tanár álta| összeá||ított
anyagbó|, jegyzetbő|, és ebbő| készü|nek a ,,várva várt''
vizsgákra. A követe|mények nem nagyobbak, mint a

hagyományos iskolákban, s mégis nagy a vizsgán nem
megfe|eltek száma.
Ez az isko|a négy p|usz két évig tarthat, az utolsi két év
szakmai továbbképzésl ad, amive| már el lehet
helyezkedni va|ami|yen cégnél. A hat év után aki akar,
még je|entkezhet egyetemre, és ott megszerezheti a
dip|omáját, majd munkába állhat. Az egyetemre va|ó
bekerü|és esé|yei ugyanolyanok, mint a tÖbbi isko|ából
jeIentkezőké.
Ne fe|edkezzünk meg arró| sem, hogy a Po|itechnikum
közgazdasági' tehát Magyarország gazdaságát remélem a
maiÍiata|ok hÚzzák ki a mély gödörből, ésJó t'tz|etemberek
lesznek a külfÖldipiacokon isI
Ennyit errő| az új típusú iskoláró|' s sok szerencsét kívánok
a tanároknak a tanításban, a gyerek'eknek a tanu|ásban.
Még egyszer sok sikert!

Csörgö|Áros-MP-

A Közgazdasági Potitechnikum ereje

tsizonyára mindannyiunkban Íelmerü|t már az a kér'dés,
hogy mi |esz ve|Ünk, ha e|végeztük ezt az isko|át. Leszünk_
e e|ég okosak, erősek az egyetemre va|ó fe|véteIhez?
Az én válaszom erre az, hogy annak, aki eredményesen
e|végzi ez| az iskolát, gyerekjáték |esz bekerÜlni az
egyetemre, és a munkaadók is előnyben fogják
részesíteni, ami azt je|enti, hogy nem szociális segél/bő|
ke|| majd é|nie, hanem jobbnál jobb munkahelyeken
kereshelimeg a mindennapi kenyérre va|ó pénzt.
Véleményem szerint ez az isko|a kivá|ó álta|ános- és
szakképzést ad d|ákjainak. Ezt persze nem konnyű
e|sajátítani, de aki komo|yan veszi a Po|itechnikumot, az
képes 'lesz a követe|ményeket teljesíteni. Aki pedig erre
nem képes' az az év eksorán kiszűrődik.
Az eredményes munkához Íontos a tanárok és diákok
harmonikus együttműködése, ami a Po|itechnikumban
kimondottan jó.

Ez persze nem jelenti azt' hogy te|jesen zökkenőmentes a
tanár-diák kapcso|al, de én az| hiszem, nyugodt
leikiismerettel kijelenthetem:

a Közgazdasági Po|itechnikum erejének egyik
forrása a tanárok és a diákok közöttijó kapcso|át.
Nem vagyunk nagy isko|a, de többet e|értünk egy év alatt,
mint bárme|y más ,.Öreg a|ma maler,,' Ez| bizonyít1a az
angol nagykÖvet kijelentése is. Arra a kérdésre, hogy ki
épített fe|jobb rendszert: a magyar kormány két év a|att,
vagy ez az iskola egy év alatt, a nagykÖvet így vá|aszolt;

Ha a magyar kormány olyan jó| működne, mint ez
az iskola,
gondok Magyarországon.

akkor nem |ennének

Egy közmondás jul eszembe a Politechnikummal
kapcsolatban:

Kicsia bors, de erős!

Giliszta -zártosztá|y_
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EMLÉKEZTETO AZ ISKOLATANIÁCS
tggz.nn.uus 30-I Út-ÉsÉnol

Jelenvoltak: Kleinné Alföldi Sarolta (MP)
KunnéDeiíkEtelka (FH)
Adorjiín Miklós (FH)
Klein{nikó (tvfP)
NagyAkos (JP)
Szolnoki Attila {V.év)
FehérMiírta
HornGábor
Puskás Aurél

I. Az Iskolabíróságműködéséről

Az IT tagjai szerint az iskolában bizonytalanság mutatkozik abban a kérdésben' hosv hol
húzódik a hatiír: melyek 9\? f.egvelmi ügyek, ametyék osztálykeretben intézhetőek és ríélyek
tartoznak *. P'i.q.'* elé.. A.Bíróság pontos választ valószínűleg riem tud adni, mert precedens.elv
alapjiínműködik. Ennek ellenére valamilyen szabá|yozásra szükség lenne. (Házirend?!;

II. Avizsgarendszerről és a tervekrcíl

A taniír tagok tájékoztatták az.IT-t arról, hogy néhiíny tantiírgycsoport taniíraiban
f:l':t!itl 11,epocllális.tanítás kipróbálásiínak gondolata, (nz epochális okiatás azt ielenti, hogy''tömbösítik,, az adatt tárgy..óráít., azaz egy adotí időszakban a hél minden napjiá'n van pt. művész.et
óra, majd.nghry hét szünet követkeZik, ekkor más ti{rgy, pl. a trírsadálomismóret intenzív
!?4qszq t'ep !q. Es így továbtr, váltakozva.)
Néhi{ny iskolában miír jó tapasztalat okat s2ereztek errői a rendszerről.
A k<ivetkező tanévbel yég nem tervezÜnk azonban semmilyen alapvető változtatást, így u
epochális tanítás kipróbálását sem.
A diiíkok elmondtií'k, .hogy szerintük a vizsgarendszer bevált, nem kell rajta változtatni.
kef.tj..9u a terhek jobb elosztása miatt szerintük be lehetne vezetni | -2 tantfugiuot a negyódéu
közbeni,,,csúsztatott,, vizsgát.
To-vi{bpr.a is jellemző a 

-beszámolók 
előtti ,,kampánytanulás,,. A diákok tobb ellenőtzést,

próbadolgozatot javasoltak.,,

III. Atanan}iagellátásról

Úgy tűnik, hqsy .az év végére megoldódott minden tiirgyból a nagyon is kívánatos
folyamatos tananyagelIátás.

IV. A következő tanóv Iskolatanácsií'ról

AZIT lagjai reménylik, hogy a készülő Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaz majdjavaslatot arról, hogy hogyan tová6b.

&
-

Mér|eg

Budapest, 1992.aug.
Fehér Márta
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Budapest, Vendel utca 3i B - 1 992.
Jú|ius 1 1' estefél nyo|c

Végre e|érkezett a nagy nap, me|yet
minden JP-s nagyon várt: az
osztá|ykirándu|ás kezdete. Mint
|egyek a tehén|epényre, úgy gyű|tek
össze az osztá|y tagjai, hoEy együtt
gyiijtsenek energiát a Nagy
Kiruccanás e|őtt' isko|ájuk fa|ai
kÖzott. Könnyed csomagjaikkal
Íe|szökken|ek a második emeleli
tanárihoz és környékére, hogy ott
szétteríthessék hálózsákjukat, majd
kispárnájukra hajthassák nehéz,
tudássa| teli fejüket. Az éjszaka
csendjét csak Papi tanár úr törte
meg, mikor hangjával |esú|ytott a
békésen, visszafogottan
keszinózókra. Azután mint a jól|akott
csecsemő, visszabújt bar|angjába,
és versenyt a|udt Busyva|.

Budapest, maidZala megye - 1992.
jÚ|ius 12. reggel5{ő| estig

Miután (ekkor még) szerelett
osztályfőnokünket kakasszóvaI
felébresztettÜk, méreten aluii
csomagjainkka| e|indu|tunk a Déli
pá|yaudvarra. Fölszá||tunk a
zalaegerszegi vonatra, és egy pár
órás zötykÖlődés után a
végál|omáson várt minket az e|őőrs:
Judit és Csoncsi' Könnyítettek
pakkjainkon, mi pedig elindultunk
torony iránt (a szó szoros
érteImében).
Mivela helyibusz elsuhant az orrunk
e|őtt, már csak a lábainkra
számíthattunk. Erőltetetl menetben
haladtunk a szerpentinezett
erdőben. A Íák zoldek voltak. A
cé|ta|annak tűnő bo|yongás közben
Papi Atti|a népszerűségi indexe
csökkent. Többször szóbakerÜ|t a
mamája is. Az uto|só pihenőné|Attila
elhamarkodott Íogadalmat tett: ha

A ZARTOSZTALY TABORI KRON IKAJA
egy órán be|ü| nem érkezÜnk meg a
',meg|epetéshez,, (ez maga a
főhadiszállás vo|t, ahová az eredeti
tervek szerint csak másnap este
ke||ett volna megérkeznÜnk, de a
programvá|tozás miatt senki sem
dühöngött), akkor egy ji iszapfurdőt
Vesz a he|yi dagonyában' A fogadást
e|vesztette, ám szavát megtartotta:
a|ámerült az a|aposan előkészített
sárban.
Egyhangú szavazássa|
megérkezlünk Kustánszegre, aho|
várt minket a finom paprikáskrump|i
- az előretolt helyőrség jóvoltából. A
|ágeri körÜlmények ellenére is a
társaság javarésze mélyen a|udt az
e|ső éjszaka.

Kustánszeg, 1992. jú|ius 13.

A fé| nyo|cas ébresztő sokakon mé|y
nyomot hagyott. A nyomott idő
nyomott hangulatot teremtett. De ez
nem akadályozolt meg bennünket
abban, hogy megvá|asszuk a
törzsfőnököket és a tábor
diákvezetőjét. Dé|után a falut
derítettuk Íe| . a |akosságban
fé|e|metes biza|mat ke|tve' A naoot
táborttjzzeI zár|uk.

Mottó:
Ki.ki saját kudarcairi| mindig mások tehetnek.

Kustánszeg, 1992. jú|ius 14.

A tábor demokratikusan műkÖdött.
minden kérdésben közosen
döntÖttünk, minden problémát a
többség kívánsága szerint o|doltunk
meg. Ennek érdekében
reggelenként' a''napke|téken,' (az
ébresztő utáni program-
megbeszé|éseken) szavazás útján
rendeztünk minden feszültségte.
remtő gondot' Ekkor derü|t ki például
mindenki számára (még azoknak is,
akik korábban az e||enkezőjét
tapasztalták és panaszo|ták), hogy a
dombo|da| sík egyones, il|etve hogy
ez a terület BMo (azaz bogármentes
övezet). ltt dől| el' hogy tízné|
kevesebb, Íekete a|apon Íehér
kockás kádat kell 

.beszerezni

higiéniai okokbó|' valamint hogy
elegen vagyunk a táborban.
Délelőtt á|dozatot nnutattunk be a
sport oltárán (megrendeztÜk a
Mo|nár Lajos em|ékversenyt) igen
magas részvéte|i aránnya|. A japán
rögbi, röp|abda' pingpong és
toIlas|abda meccseket kiadós Íürdés
követte, me|ybe mindenki
be|ezö|dü|t (ugyanis e|ég hideg és
nagyon algás vo|t a víz).
Dé|után szituációjátékokban vettünk
részt, rne|yekben konf|iktus
konfliktust ellett. Ezt a napol
számháboru zárta. Csak a teÍjes
besotétedés után kezdtük el a,,vérengzést,,, de a te|iho|d és az
elem|ámpák fényo kedvezett a
"gyilkosoknak".
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Kustánszeg' 1992. jú|ius 15.

A regge|i szavazás és az ebéd közott
különböző alkotó körökbe
rendeződtÜnk: egyesek a Íafaragást
választották, mások agyagoztak,
néhányan bőrből készítettex
képeket, voltak, akik ragasztó és

gríz (búzadara) ÍeIhasználásávaI
hoztak |étre kompozíciókat. Ekkor
Íoga|mazódotl msg ennek a tábcri
krónikának az e|so része az újságíró
csoport jóvoltábó|, és ekkor szuIetelt
meg a három kirá|yfi történetét
bemutató bábjáték is, melyet az esti

búcsúban mutattak be az alkotók
igen nagy s!kerre!.
Délután összeü|t a bíróság, és nyí|t
tárgya|áson meghal|gatta azokat a
vádpontokat, melyekben kllencven
diák választott ügyészel ismertették
a Politechnikum bűneit:

Tiszte|t Bíróság, Tisztelt Jeten|evők!
A Közgazdasági Politechnikumot a következrj bűnök elkÖvetésével vádoljuk:

1. Az óv elején meghirdetett a|ape|vek kÖzÜ| néhányat nem va|ósított meg, p|.: a házi Íe|adatok kiiklatását a
tanuláslfolyamatbó|, az óralátogatás te|Jes szabadságát, a napló nem|étét' a szorgalmi időszak és a vizsgák egymástó|
va|ó fÜggetlenítését, az időben megtörténő jegyzetkiosztást, a Po|itechnikumból való e|távo|ítás mint szankció
me||őzését, stb.

2' A rossz időbeosztás, a tanítás kései beíejezése hátrált a|Ja azeredményes munkát.
3' A vizsgaköveteImények kései ismertetéséveI elősegíti a kampányszerű tanu|ásl.
4. A huhogás tú|ságosan fontossá vált a |ényeges döntések szempont.jábó|, ami azt vonja maga után, hogy a

diákok a keIleténélkevesebbet műkodhetnek együtt az iskoláva|, ill. a tanárokka|'
5. A diák'ok tájékoztatása akadozik'
6. A demokrácia minden téren va|ó működtetése a fegye|em Iazulását eredményezi.
7' A tanítási színvonal hu|lámzó.
8. A dohányzás tiIalma a tanárokra is vonatkozzon a közösen használt területeken (folyosók, tantermek}l
9. A diákönkormányzat ne mint gittegyIet műkodjönl
10. Vé|eményezésijogot kel| biztosítania diákoknak minden isko|ai kérdés megvitatásakor, i|letve tisztáznike|l,

kinek mi|yen mértékben van döntésijoga a poIitechnikumi é|ettér kü|önböző terÜ|etein felmerü|ő probIémák eseténl

Kétjük a Tisztelt Bíróságot, hogy ezen ügyekben próbá|jon meg konszenzusra jutni önmagáva|, a Je|en|évőkkel, azegész
iskoláva|!

a három törzs (a Piszkos 12, a Kustán csa|ád és a Rézbőrű rezesbanda) képviseletében
a szószólók

A vádpontok ismertetése és néhány pontat|anság tisztázása után a Bíróság a iárgya|ást berekesztette' Az íté|ethozata|ra
egy későbbi időpontban kerü| majd sor szárncs kérdés, rész|el a|aposabb megvizsgá|ása, illetve a tanúvallomásgk, a
vád|ott és a védelem megha||gatása után'

Az este fciyamán nreg-rendeztük a, nagy, hagyománYokkai még nem rende|kező kustánszegi búcsút. Vo|t itt minden:
szerencsejáték, ',pipsó,'' bábszínházi éiőadás, konóert. A tá.bór|akók ekkor ismerkedhettét< rneg a híres Anyác
egyÜttesse|..9ajryg" a'.programoknak vóget vetett a takarodó, de ígéretet kaptunk minden közráműködőtől, hbgy
produkciójukkaI a jövőben még talá|kozni ícgunk,
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Kustánszeg, 1992. Jú|ius 16.

Az uto|só ,'normális,, tábori nap az
egyutt|ét értéke|ésével kezdődött. A
három tözs pamÍ|etekben mutatta
be a közósen eltoltött idő kritikáját, a
megélt élményeket:

Megy a vonat Egerszegre,
polisokkal van megtelve.
Megérkeztünk Egerszegre,
nem mentünk e| étterembe.

Refrén:
Lavor' budi, szalmazsák,
Luxustáborvár miránk.

A busz e|suhant eiőttünk.
s mi utána szegődtÜnk.
Y ízhó|y agr ól vérhó|ya gra
eljutottunk a táborba.

Refr.

PapiMc fogadalma:
nyaklg megy a dagonyába.
A reggeIi torna borzasztó,
Nemecsek azizzasz|ő.

Refr.

A|váse|őtt Robijósol,
|étrejött a tözsÜnk akkor'
Rézbőrűek rezese,
nemért|aÍene se.

Refr.

Az idő tú| szeszé|yes,
egy pár ember közveszé|yes'
András, Gábor szomszédo|t,
a Csoncsi nagy genya volt.
Bekopte a Papinak -
Karanténba zára|Lak.

Refr.

Ahogy te|nek_mú|nak a napok,
egyre jobban Íáradt vagyok.
Reccsen a Ía és pattog a tűz,
a konyhábi|áradabűz.

Refr.

Imádunk Kustán.
Most aztán kuss mán!

Most kezdtÜk és máris vé9e,
Bánatosan nézek az égre.

Refr.

Lóg a kapa ki a szájból,
eIegünk van az,'Anyád"bó|.

Ezen a napon kerÜlt sor a JP-s
tanulók számára csúfos vereségge|
végződő tanár-diák rop|abda-
meccsre. A csupán négy fciből(Altila,
Csoncsi, Judit, Tibor) átló tanárcsapat
|emosta a pá|yáro| a rengeteg
cserejátékost is Íelsorakoztató
diákcsapatot.
Dé|után megrendezlük a tábori
kurzust |ezárő éretlenségi vizsgát,
ahoI egy függet|en vizsgáztató
bizottság előtt minden láborlakó
bebizonyíthatta a|kalmasságát
(alka|matlanságát)' Az egyéni tétetek
mego|dása során született Kukucs
tábori.RAP-osszeÍogla|ója:

Kustánszog.
egy tábor, melyben e||ehetsz.
Ha nemtetszik,
bármikor eIrnehetsz.
De én inkább azt mondom,
hogy maradjitt,
a haverok, a jó levegő
nem olyan, mint
otthon, aho| néha
unalmasaz élet.
|tt Iega|ább a saját
é|etedet é|ed'
Bár néha a program
nagyon kiszúr,
ezek közé tartozik persze
Genya úr.
De úgy együtt mindez
nem is olyan slressz.
Ez volt hát a kustánszegi
táboriRAP's'

Az esti záró tábortűz bebizonyította,
hogy már tudunk rőzsét gyűjteni,
tüzet rakni és valamennyire együtt
énekelniis'

Kustánszeg, 1992. |ú|ius 17'

A csomagolás és a nagytakarítás
szinte az egész délelőttöt kitö|tötte,
de meg is |ett az eredrnénye:
kiporszívóztunk minden sátrat,
e|mozdítottunk minden bútort, így
megta|állunk szinte mindon
e|veszettnek vé|t ho|minkat,
megszáríttattuk a Nappal az összes
nylrkos szalmazsákot, felmostuk az
egész vizesb|okkot, rendberaktuk a
spájzot és a konyhát, és ráJöttünk,
mennyi érdekes, haszná|ható
eszközt, anyagot tarla|maz a
szersálor, amit nem |eltünk meg a
korábbi nagy kupleráj miatt.
Ebéd után begurultunk a megye
fővárosába, és meg|átogatlu'k a
skanzent, ahol a kÖrnyék (az crség
és a Gocsej) je||egzetes építészeii és
életmódbeli hagyományaiva|
ismerkedtÜnk meg' Ezután már csak
a négyórás hazazaka|o|ás maradt
hátra' A hosszú vonatút lehetővé
tette, hogy igen komoly
eÍőreha|adást érjÜnk el a táborban
tanu|t daI végigkántá|ásában. A
,.Mikor e|őször láttalak, anyád libát
puco|t,. szövegű ének 519.
strófájáná| érkeztunk meg a Dé|ibe.
|tt még ,,halásztunk.'. egyet a nagy
budapesti éjszakában . próbára
tévén avárakozó szü|ők fogyatkozó
tÜrelmét' majd mindenki e|indult a
szélrózsa vaIame|yik irányába, hogy
otthonában helyrehozza - amennyire
lehet - a táborban e|szenvedett
váítozásokat, visszaál|ítsa az erecjeti
álIapotot '

a Zár|osz|á|y k ró ni ká sa i
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Néhany hónapja itt' a Foli-???? hasábjain sámoltam be nyári
tervemről, arról, hogy egy ftalandra) éhes csapattal
végigevezünk a Körösökön, a román határtól a Tiszáig. A
történet lényegében ennyi, de aki ,'kihagyta,, a dolgot, annak
nóhány szívfájdító részletet elmesélek.
A csapatépítés még tavasszal elkezdődött, de a kezdcti 28.as
keretbőlvégül is l9-en szálltunk vízre(-be)' A hajókkal történt
első találkozás egyesek számára kiborító volt, cle hamar
visszanyerték (lelki)egyensúlyukat' Az első komolyabb
erőpróbát az általam készített gulyás eifogyasztása jelerrtette,
ezután a másnapi 15 kilomótcr leevezésc már csak jótékony
utókúra volt. Többen persze azt is furcsállották, hogy a
célállomás minden evezőcsapássai messzcbb kerül, de estére
tisztázódott, ho5r nern a fizika ismert(?) törvényei dőltek mcg,
hanem csak a tanár úr nézte el a térképet.
A szépségekre fogékony olvasó kedvéért említem me8 a
vadregényes ártéri erdtiket, amelyeket mindvógig
csorlálhattunk az út során. Az csak megérkezéskor derüIt ki,
hogy a f-ent említetteken kíVül va'Jlegényckkel is
találkoáatunk, akik szintén fogékonyak a természeti
szépségekre, de azI r.em az erdőkben, hanem csoportunk
hölgytagiaiban vélik felfedezrri. Legfeljebb velük együtt az
erdőben... Szerencsénkre hamarosan magyarul beszélő
emberekre találtunk (mint mindenhol a világban...), akik
szívesen megvédelmeztek bcnnünket, cserébe csak néhány
mázsa dinnyét kel|ett vásárolnunk, ióvén embereink iámbor
dinnyepásztorok (soha nagyobb áldozatot).
A következő napi evezésadag volt a legrragyobb, kb. 30 km.
Komoly fizikai és lelki teljesítményt jelentett a lényegében
kezdő evezősökből íiI|ő csapatnak. A Békésig lltlződ,ő
folyószakaszon jól meg lehetett figlelni a síkvictéki folyókon
oly sok problémát jeleutő víz|épcsőzés káros hatásait' Igaz'
hogy ennek hiányában nem evczhettünk, legfeljebb
gyalogtúrát tehettünk volna a kiszáradt folyómederben. A
vízninőség romlása főleg az áN|ővÍzi növényzet (tlékalencse,
h ínár, sulyom) megjelenósében voi t & zéke|hető. Ehhez persze
nemcsak a nagy meleg és a szárazság járu|t hozz'á, hanem
önzetlen módon egy dé|keleti szornszérl ország is, minden
á]lamközi sze rr ődés nélküt.

Vízöntő
Holok

Veres Gábor

Mottó:
Akí a következő négy dolgon töpreng, ncnr érdemli meg, hogy a világra jött: mi van fent, mi alant' mi előbb, és mi
utóbb.

vAI} (.) nTzős ör A KÖRtistitititv
Az elembertelenítő civilizációt azonban nem mindenki tudta
elfeiedni, még itt az őstermészetben sem. Ők diszkóba
mentek'.. MáSnap szerencsére sok ,'önkéntes,' 

táborőr került ki
köziilük.

Nem állhatom meg' hogy ehelyütt ne tegyek említést utunk
egyik politikai mozzanatáról. Történt ugyanis, hogy az egyik
vakrnerő kajakos párclsunk (melynek egyik tagja hoimi apró
halfaj büszke nevével bír) menetből leváltotta a kormányt! No
nem azt...! De az is nagy örömiinkre szolgált, hogy legalább a
bajó kor'mányától mcgszabadultak, hiszen efféle áltóvizeken
az csak |ebuzza a mocsárba a gyanírtlan hajóst. Mit tesz ehhez
képest azanéhány ezer forinÍos kártérítés?
Szakácsművészünk eközben tovább tombolt és Ít
Békósszentandrási duzzasztő jótékony esti homáiyában
megalkotta űjabb remekét, a slambucot.Ez ahíres hortobágyi
pásztoreledel majd' éjfélig csigázta készülésével korgó g;lomrú
közönségét, olyannyira, hogy a végén még a tanárnő
togyókúrája is beletört.
Másnap az átzsi|ipe|és okozott némi izgalnnat. Az emeletnyi
vízszintkülönbséget a zsilipkamrábazáwa hidaltuk át. A túra
szín(t)vonala itl süilyedt a legnagyobbat. Kapunyitás után
meglepve tapasztaltuk hogy a folyó meglódu| és nevéhez
méltóan folyni kezd. Itt többen taktikát váltottak és
kényelmesen hátradőlve sodortatták magukat. A hiány'talan
tanévkezdés érdekében azonban közbe kellett avatkoznom..'
Ezen a szakaszon már a cól vonzásában ha|adtunk' elmúltak a
f.izikai és lelki fáradtság okozta aprő |ázadások. A kezdeti
szétszakadozás helyett a Tíszához már egy csapatban
érkeztünk el. Mindenki kornoly erőpróbát tudhatott nraga
mögött: az egy hét alatt leevczett l50 kilométert, lektizdve
saját lelki és testi korlátait, bebizonyítva teljesítőképessége
isrneretlen tartalékait. Nem utolsósorban pedig megismerte az
egyik legszebb, legszelídebb alföldi folyóvidék, a Körösök
természetiszépségeit és az itt élő embereket.
Íme a hiteles történet, aki nem hiszi, járjon utána - jövőre!
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HADJAIL{T A TOROK NYOMABAI\

Mottó: Könnyri ott vitóznek lenni, ahol nincs ellenség (magyar közmondás)

Szeptember 2.án a második osztá|yosok hárorn napos
tanu|mány| kirándu|ásra -indulnak, hogy fe|fedezzék a
Dé|-Dunántú|t és íze|ítőt kapjanak abbó|' hogy milyen is
volt a törökök vi|ága Magyarországon a XVl. században.

Lehet, hogy a ,'tanulmányi.' je|ző egy kicsit zordan
hangzik, de mentségÜnkre: komo|yan gondo|juk. Mi, a
társada|omismeret tanárai egész évben azon
sóhajtoztunk, hogy mi|yen jó lenne érde}<esebb órákat
lartanl, egy kicsit benne é|ni abban a korban, amiről
éppon tanulunk. És |őn..' Ko||égáinktó| lehetőséget
kaptunk arra, hogylanulmányi kirándulást szervezzünk:
A mohácsivész és törok vi|áo Maoyarországon címme|.
Ugye most már érthető az e|szántságunk, hogy mi bizony
tanítaniakarunk ebben a három napban? Persze azért
|esz idő a ru1ári é|mények kicseré|ésére, osztályidőre,
táborttlbre, fürdésre, sétára, focira is.

Ha már itt tartunk. Mit kell hozni? Fuzetet, to||at, történelmi
at|aszt, Íurdőruhát és egyéb ruhákat 3 napra. (Mivel
Íaházas |fiúsáol táborokban fogunk |akni némi me|eg
ruházatot is.)
Eoy napi hideo élelem is legyen a csomagban. Az e|ső
nap estéiétől kezdve háromszor közÖsen érkezÜnk. el
őre rende|t reggeIi, ebéd, vacsoravár minket.
osztályonként buszokkal utazunk. a Po|itechnikum elől
indulunk szept. 2-án 6.45-kor és ide is érkezünk szeot.4-
én este.

A kirándu|ás prooramia:

1. nap(szeBl2J

Indulás a Po|itechnikumtó| a török hadak útján
Szekszárdig. Rovid pihenő, a hideg éle|em fo|yamatos
e|fogyasztása. A mohácsi em|ékhe|yen torténe|emóra
és egyéni Íe|adatok megoldása. Me|eg Vacsora
Mohácson. Szállás: Bár, |fjúsági Tábor. osztályidő, sport,
tábortűz.

2. naB(szeot.3.)

Reggeli a szá||áson. Utazás Szigetvárra' A
vármúzeumban történelemóra és mrrzeumi kutatólap
kitö|tése (ezze| még olthon is |esz munka). Ebéd, foci,
úszás' Majd: HarkányJűrdés, közös programok,
tábortűz, a|vás' (Harkány, lÍjúsági Tábor)

3. nap (szept.4.)

Harkánybó| bőséges regge|i és már két éjszaka
pihentsége után: Siklós' a vár megtekintése
(kesztyűkiállíiás, kímókamra).
Ebéd a vár tövében, majd a nagyharsányi szoborpark
meglátogatása után: pécsi séta - törökkor| építészeti
emlékek. EsteÍelé indulás haza.

Remé|jük' hogy tetszik a terv. Ta|álkozunk' szeptember
.t-én a társada|omismeret órán, ahol vá|aszo|unk a
kirándulással kapcso|atos kérdése|tekre.

Budapest, 1 992. aug. 24.

A társadaIomismeret munkacsoport nevében:

FehérMárta

A Hold iele
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ERTEKELES A POLITECHNIKUMBANI
A oedaeóeusközössés döntése értelmében az

|99Z_93-as Tafr.évben a n'egvedévente isméttőclő
beszámolók meliett, azoY'kal összehangolva.
bevezetiük az ún. bónusz-rendszert. A bönusz
pozitív -ösztönzést 

ielent' s a szorgalmi időszak
során folvamatos 

- 
munkával leEet evűiteni"

Tantiíremnt némiképpen változrl szisZÍéríá iát
(milvei'. ielleeű teliesítinénvekért lehet kaohi'
milven mértéFben sii{mít beÍe az értékelésbeÍ az
adoit munkacsooortok hat.ározzák meg (azónos
tantiírsv esetén ázonos a rendszer). és a [aniírok év
ele iénÍészl etesen köz lik-mesbeszél i k a di ákokkal.- 

A bónusz tehát k|zaíolas pozitív iránvbirn
befolvásolhat ia a vizsgaeredmönfr.-_flV- m&i6n 7
vizssá előfeltételekénT nem aIkalm.azható. A
besz-iímoló eredménvén lesfeliebb egv iepvet
'iavíthat, de eléetelént csak akkor ünoz-ieíEat
kettesre, ha a diiík vaiamit produká|t a vizsgiín.
teljesítményén, látszik ..némi erőfeszítés'- Apótvizssiín érvénvét vesz ít i .. 

Réndkrvüli esetben, ha va|aki a negved soreín
valaminő egészen kimagasló teljesítmény*t ny.ujt, 4tanar - szaKtaÍgvl munkacsoDort |Íinak
egyetértésével () - pggájánlhatja neki az ötöst, s
Íev y adott tárgybót- nem kdll részt vennie. a
Deszamolon.

Szeretnénk elérni, hogv a tanév esves
szakaszait követő beszi{^molök rend ie ecvséÉes
legyen, ezéÍt egy-egY. vizsgát ezentűl miíőös3ze
kéÍ. pó.rvizs8+-léhetőSég kdvet: egy á kö'étke'ó
negyed tde1én, ,egy,' Peqig a tanév végén. Az
urovlzsgara - regKesoDD etotte esv nettel - mlnden
gs.et.b9n jelcntkpzni kell a szak-Íániírná|; annál is
inkább, meÍt |ehetőség van javításra, ha a jelölt az
elso Deszamoro gyenge eredmenye helyett egyest
KeÍ.

Az első osztályt e|végezte, erről
bizonyrtviínl.t kaphat és a rh,ásooit< ével
megkezdhe,íí az a. diák' akinek lesÍ.e]iebb nésv
yizígá i4. ! q ljes íl9 t l e'n, né gy kÍ] l ö n bözö t ái g y bóI-ffi
ennel toDD aoossaga van, ugv tanulmánvait a
Pol itechnikum ban cíak az el sőőv meqi smé t Íéiévei
folytathatia. A másodikosok e|ózó "évi elmaradt
yizsgáikqipiníig az 'adott negyed végén tehetik le,
Krveve a lreptras tantargvat.

A rriásociik osZÍályt e|végezte, s errő|
bizonyítványt kaphat az .u. iskolaöoleiír. akinek a
két évből 

-összesen 
lecfeliebb bt 

*beizámo|óia
hiiínyzils'megintcsakotktitc;nbozőlffivTói.Ebb-én
aZ eseiben 

-tanulmiínyait 
csak magántanulóként

folvtathat ia a Politechnikumban, s eközben oótolia
eimaradt 

- 
besziímolóit az adott nelvedék

vizsgaideiében (tehát nem kiilön idópontbán}. A
masántan-u1ó nem iskolapolpiír' de a Po.litechnikum
meEpróbál segíteni abbai.' hosv ezí' az évet
értéTmesen - műnkával, tanulással--iöltse el. Akinek
ötnél több beszií.molóia hiiínrrzik, annak sziímiíra a
második év megísmétléSe. a tanulmiínyok
folytatásiínak egyetlén lehetősége.

A második tanóv \ezfuasaként következik a
Fisérgttsigi, me|rnek előfeltétele valalnennyi
besziímolo megléte. A neqvedik neevéilnem
rövidebb, mint a7 első és a haffiadik évfoJvamon. és
tartalmaz egy szintetizáló szakaszt, besziímoló
azonban nám koveti, a kisérettdégin pedie
szerepelnek a negyedik negyed követelm'ényeíis. "
Negy targy szerepel ezenauzsgan:-. 

IvÍaTématiká
ldesen nvelv
Terínészétismeret
Művés zet.Kommunikáció-Tiírsadalomisme
ret.

Az informatikai ismeretek alkalmazása a többi
tiírev sziímonkérésének részelemeként ielenik me s.-- 

A diiíkok tel iesítménvükől 
- 

szi{mszeíű
értékelést kapnak és' megtudhatiií'k, hol i{llnak
tantiírgyankérit és összásíwe 

'is 
a tanulók

ranPsoraDan.- 
A harmadik tanévet csak az a diák kezdheti

meg, aki sikeresen túliutott a kisérettséein. Ehhez
miriden ott szereplő"tiírgvból el kell*érni esv
bizonvos m in irnums zintet| 

- 
a vizssát csak abbó|á

tiírgyból kell'.megismételni, amelluől sikertelenÜl
szerepell a telolt..A 

kiíérettséeit le lehet tenni a második tanév
végén, ,v' azt [civető augusztusi nówizssiín.
valamint a következő év iúniüsában 

- 
és

augusztusában, de a tanulmiínvi idő megkezdése és
a s]keres kisérettségi között.legfeljeba négy év
telhet el.

Remóliük, hogv a Po|itechnikum minden
tanulóia sikéresen tűljut ezeken az eúoróbiíkon. s
az e l köve t k ező t,anévré r u t i n os vizs g:azói á vái ik !

A' Köz sazd,asáei Po I i techni kum
Peda-gógusközössége

Pest, l 992. augusztus 25 -én.
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POLI_????

Mottó:
Minden nagy gondolkodó buta egy másiknak'

|DÉ4ET EK, AaMT tAN líRl'N! KOpÉsEK
A v|zsQADoLqzzATO|GŐL

Művészetismeret:

'A Írigyláda egy o|yan láda a zsidóknál, amely te|e van szörnyűségekke|.''
',Mózes, amikor megszÜ|etett, anyja egy ideig titko|ta, majd mikor már nem lehetett' akkor egy kosárba
belerakta.
Ez a kosár a frigy|áda...

',Amikor Jézus kísértette az ördögöt, akkor hangzott e|aza mondat, hogy nem csak kenyérrelé|azember'.,

Természetismeret:

.'Az á||atok e|égetik az oxigént.',
',A trópusi esőerdők nélkil nem esne eső a Fö|dön.'

Kommunikáció:

,Ha úgy vesszük, az ö|tÖzékük is normá|isabb a RAP-eseknek, mert te|e van Jópofa raJzza|,aranyköpésekke|,
ami fe|tűnővé teszi az embert, és aki íe|tűnő akar lenni, azt nem tudja egy ember |ehurrogása rabságba vetni,
így hátmaga a szabadság.,'-(TESSÉK?! A szerk.)

Foglald mondatba a,'kies', szót!:
',Ha kles egy ceruza a fiókbó|, vegyÜk fe||,'( - Nem semmi, mondhatnám, |ees azá||am|/A szerk"/)
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